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 .1حكومة "التوافق" تقرر الخصم من رواتب موظفيها في غزة

ذك ررر وكالـــة الـــرأي الفلســـطينية ،2017/4/4 ،أن حكوم ررة التواف ررل ال رروررت ،ي رررر
عررتوا

رةيع ررة العم ررل لم ررولعت ال رراا الع ررام ف ررت الم افة ررا

الشهر .ويالت ال كومة فت بيان لها " ،ن الخصوما
عتو رةيعة العمل دون المساس بال ار

األساست".

ررا

ررر

ال روبي ررة ي رراا ررز لروا ر ر

علر الروا ر

رالرت العرتوا

رر ا

ف رء وجرزءا مرن

ويالرت وكالة األنباء والمعلومـات الفلسـطينية فوفـا  ،2017/4/4 ،مرن رام هللا ،أن ال كومرة أوحر ت
المررولعين رالررت العررتوا

أن الخصرروما

عل ر روا ر

المساس بال ار

األساست ،وذلك ألسرةا

العلس يرية ،حافة ل اذعكاسا

ف ررء وجررزءا مررن عررتو رةيعررة العمررل دون

تعلرل بال صرار المرالت الخراذل الر

آثار االذ سام وحصار وإجراءا

االحتتل.

عرر

علر السرل ة

ويررال المت رردر الرسررمت باسررة ال كومررة ووسررس الم مررود ،مسرراء ورروم الرتثرراء " ،ن ر ا ا جرراء م يررت

ولن

ال

ويت

الش ون االجتماعية والمعوذا

ا ذساذية" .وشدد علر أن الضرطوا الترت رمرارس

علر ال يرراد العلسر يرية ومرهررا الضررطوا الماليررة المتمّرلررة باذخعررا
ل ما عوق  %70عن معدال ه عةر السروا

و لرريم مسررتوي الرردعة الخررارجت

الماحية ،أجةر ال كومة عل ا خاذ مررل ر ا الخ رو

مررن أجررل حررمان اسررتم اررية دفررل فررا ور الروا ر  .وأكررد أن ر ا الخ ررو ذصررت عليهررا أجرررد السياسررا

الورريررة فررت أمررر معال ررة الصررعوبا
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وا جراءا

التت ا خ ها حكومة األمر الوايل فت الم افةا

الدسررتورية و ععيررل الل رررة ا داريررة التررت برردأ

ا و اردا

ال روبية ،بما فيها التمرد عل الم كمة

عمررل ك كومررة مواةيررة ،وموا ررلة حركررة حمرراس جةا ررة

واالستيتء عليها وعدم عاد ها ل الخزيرة ،يد أثر بشكل سرلةت علر الوحرل المرالت وفراية

األةمة المالية ل

ا ال د ال

و لرا ليه".

وأحررافت القـــدس ،القـــدس ،2017/4/4 ،مررن ررز ،أن مررولعين فررت ي رراا ررز اشررت وا ورروم الرتثرراء
 ،2017/4/4مررن وصرروما
اآللت .وب س

الص ار

 %40من الروا

ماليررة كةيررر علر روا ررةهة عررن الشررهر الماحررت التررت برردءوا بتسررلمها عةررر
دثوا لر"ال دس" دو كوم ،فإن الخصوما

عدد مرهة

و لت برين  30لر

مخصومة دون معرفة األسةا

وأن عددا كةير مرهة سلموا الروا

ل لك.

ذ ابرة

وجاء فت موقع "عربي  ،2017/4/5 ،"21ذ ت عرن م ارسرله فرت رز  ،والرد أبرو عرامر ،أن رئري

المولعين العموميين فت ي اا ز عار أبو جراد و س ما يامت به وةار المالية "بال ريمرة" ب رل
عش ار اآلال

م ل

من العائت

العلس يرية فت ز  .وأحا

أبو جراد فت حدوث لر"عربت "21أن " ةريرر

الوةراء بأن السل ة مرر بأةمرة ماليرة رت ح رة كاذبرةك كرون الخصروما

شرملت مرولعت رز

دون الضعة الطربية" .و رابل أبرو جرراد برأن "ذ ابرة المرولعين شرعر بخ رور الخ روا
الرئي

عةاس فت العتر األوير  ،بعرد مصراديته وروم أمر

الر ابة للتشاور وأو رأورا فت
يررر أن

علر يراذون جدورد للت اعرد دون الرجروا لر

ا ال اذون" .وأوحح أن "ذ ابة المولعين لن سكت

ا المر ".

ميررل ال كومررة العلس ر يرية حركررة حمرراس مس ر ولية عرراية األمررور فررت ررز سرررعان مررا ل ررت

رفضا من يةل ال ركة ،حيث أشار ذائ

موسر  ،لر أن "الررئي

رئري

كتلرة حمراس الةرلماذيرة فرت الم لر

ير

التشرريعت،

عةرراس ال كترررر بمررا آلررت ليرره األوحرراا فررت ررز ،و ررو اآلن علررن ال ررر

عل ر ر مرا ر رريه ،بعر ررد أن ويع ر روا ب اذةر رره لسر ررروا

لرر"عربت "21أن " هدوررد الررئي

عةرراس ب ررل الروا ر

ومسته ن من يةل حركة حماس".

رويلر ررة" .وأحر ررا

وما الذعا عل رئي

موس ر ر فر ررت ص ر رريح م تض ر ر

عررن مررولعت السررل ة فررت ررز ررو أمررر مرفررو

وذكرر الرسالة ،فلسطين ،2017/4/5 ،مرن رز  ،أن الرائر
شن
ّ
مرن روا ر

الترت أيردم عليهرا

المعصرول مرن حركرة فرتح م مرد دحرتن

السل ة م مود عةاس وحكومة رام هللا ،وذلك علر ولعيرة وصرة %30

مرولعت السرل ة .ويرال دحرتن فرت صرريح عةرر "العيسرةوه" ،ذره "وبعيردا عرن كرل ال واعرد

وال ررية األوتييررة ور ر

ورواة  %30مررن روا ر

عةرراس وةمر رره جريمررة كةررري مسررتهدفا ل مررة عرريط أ لرررا بال رراا بخصررة مررا
مررولعت السررل ة ،دون وجرره حررل أو أ مسررو ا

ياذوذيررة وبمةررر ار سررخيعة

ووا ية" .وأحا  " :ا ال ريمة لن مر وسرتصدي لها بكل الوسائل ال اذوذية والسياسرية وال ما يريرة
لر ةر

ا ال ا ية العاسرد علر الت ارجرل ،وعليررا أن ذعرد أذعسررا ل رراه واسرل ومتوا رل لري
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وحدا ،بل فت كل مكان من الورن والشتا " .و ابل دحتن" :لي
أ مية ذلك و أثيرا المةاشر عل حيا عش ار اآلال

لتعميل االذ سام و وسيل االذعصال بين ش ت الورن".
وأورد

المطرزي المرالت لل ررار علر

بسرة

من العائت  ،بل أ ضا ألذه يرار مشرةوا وهرد

فلســـطين أون اليـــن ،2017/4/5 ،م ررن ررز ،أن أش ررر جمع ررة ،عض ررو الم لر ر

العلس يرت عن كتلة فتح الةرلماذية ،اعتةر يرار مرا أسرماا "م رزر الت اعرد" الر

ا خر ب رل المرولعين

"ومخالس ألحكام ال اذون العلسر يرت" ،يرائت "المسراس برأرةاق العةراد حررام شررعا" .وأحرا
صر رريح عة ررر "العيس ررةوه"" :ال ر ررار ل ررة ع ررر

ول ررة ص ررادق ول ررة ورة ررر في رره م ررن الم لر ر

العلس يرت ولة ولتزم ب اذون يروي األمرن ريرة  8لعرام  ."2005وحر ر مرن ةعرا
التت م

التشر رريعت
جمعرة فرت
التشر رريعت

ر ا ال ر ار ار العرد رة

حيا الموارن الم هور.

 .2أحمد بحر :انتقادات الرئيس عباس لـ"اللجنة الحكومية" تمّثل "تهديداً" ألهالي غزة
ررز :رفض ررت حرك ررة حم رراس التصر رري ا

األوي ررر الت ررت أدله ررا به ررا الر ررئي

م م ررود عة رراس لر رر"ال دس

العربت" ،واذت د فيها ييام ال ركة بتشكيل "ل رة حكومية" دار الو اة ار فت ي اا ز  .ويال د .أحمد
ب ررر ،الرائ ر

األول ل ررئي

الم ل ر

التش رريعت ،وال يرراد فررت حركررة حمرراس ،ن ص رري ا

عةاس مرل " هدودا" أل الت ز  .وو س التصرري ا
مرن جهترره يررال الرائر

بأذهرا مررل " فتسرا ورريرا وودمرة لتحرتتل".

عررن كتلررة حمرراس مشرير المصررر ن صرري ا

و شكل اذسرتوا عرن ال رية الورريرة" .ورأي كر لك أن التصرري ا

فت حصار ا وولل األةما

فت وجهها".

ال ررئي

عةرراس "ف ويررة عرتريررة

الررئي

مررل "دلريت علر مشراركته السروداء

القدس العربي ،لندن2017/4/5 ،

 .3واصل أبو يوسف :ال توجد حالياً إمكانية لتشكيل حكومة وحدة في ظل حالة االنقسام القائمة

عم ران  -ذاد ررة سررعد الرردون :يررال عضررو الل رررة الترعي ررة لمرةمررة الت ريررر وا ررل أبررو ووسررس ذرره "ال
ّ
وجررد حاليررا مكاذيررة لتشرركيل حكومررة الوحررد الورريررة ،فررت لررل حالررة االذ سررام ال ائمررة" ،والممتررد مر ر

العام  2007بين حركتت فتح وحماس .وأحرا
مع ررا ،فيم ررا وتعل ررل بع ررد الم لر ر

أبرو ووسرس ،لرر"الطد" ،ن "و روا

المصرال ة متراب رة

ال رروررت ،و ش رركيل ال كوم ررة ،بم ررا س ررتدعت ح رررور ذه رراء االذ س ررام

و يل الوحد الوررية ،لمواجهة عدوان االحتتل ا سرائيلت المتوا ل حد الشع

العلس يرت".

الغد ،عمان2017/4/5 ،
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" .4العربية لحقوق اإلنسان" :تناغم وتعاون أجهزة أمن السلطة مع االحتالل أنهك الفلسطينيين

أ در المرةمة العربية ل وق ا ذسان فت بري اذيا فرت  2017/4/4رير ار ربرل سررو للررتر أشرهر
األول من العام ال ار ور رد ال ررائة المر ةرة فرت حرل المرواررين العلسر يريين مرن يةرل أجهرز أمرن
االحررتتل ا س ررائيلت .وبررين الت ريررر أن األجهررز األمريررة التابعررة للسررل ة

السررل ة العلس ر يرية ،وي روا

العلسر ر يرية يام ررت باعت ررال  385موارر ررا ف ررت األ ارح ررت الم تل ررة ،دون بر رراة ذن اعت ررال ي رراذوذت م ررن
الريابة العامة ،وكان من بين الء المعت لين  23يا ار ،و 99رال

عيين.

جامعت ،و5

وأشار الت رير ل أن األسري الم ررين من س ون االحتتل كاذوا الشري ة األكةر باالستهدا

حيث

كرران مررن بررين المعت لررين  180أسرري ار م ررر ار ،وذلررك حررمن سياسررة التعرراون األمرررت التررت رته هررا أجهررز

أم ررن الس ررل ة .وأوح ررح الت ري ررر أن أ لر ر

ل ررك االعت رراال

ي ررام به ررا جه رراة األم ررن الوي ررائت وجه رراة

المخاب ار  ،حيرث رة اعت رال  344موارررا علر ورد ال هراةين ،فيمرا رة اعت رال الة يرة علر أورد جهراة

الشررة أو يو مشتركة من األجهز األمرية.

ور ررد الت ري ررر اس ررتمرار األجه ررز األمري ررة باذته ررا سياس ررة االس ررتدعاءا

المت رررر حي ررث يام ررت ر ر ا

األجهررز باسررتدعاء  622مواررررا لل ضررور ل ر الم ر ار األمريررة وررتل فتررر الد ارسررة و ر ّرة ا فر ار عرررهة
عت.
برع اليوم ،من بيرهة  5يصر و 89رال جامعت ،و11
وبررين الت ريررر اسررتمرار عمليررا
ع ررر

 14مع ررت ت للتعر ر و

المختلعة أو أثراء عمليا

التع ر و

الوحشررت داوررل سر ون أجهررز أمررن السررل ة ،حيررث ررة وثيررل

الوحش ررت و ررتل الرب ررل األول م ررن الع ررام ال ررار داو ررل الم ررار األمري ررة

اعت الهة ،با حافة ل

عرحرهة لر سروء المعاملرة والمعاملرة ال اررة مرن

ال رامة والتضييل عل م اميهة.

وذكر الت رير أذه وتل فتر الر د يامت األجهز األمرية باالعتداء عل

سعة

معرا

سرلمية ،كمرا

يامت باحت اة  110معت ت عل ولعية أوامر اعت ال دارية دون عرحهة عل الريابة أو وجيره همرا
واح ة لهة ،ما دفل  15معت ت مرهة لإلح ار عن ال عام.
كما ذكر الت رير ييام يوا

االحتتل ا سرائيلت ب تل  16مواررا من الم افةا

بيرهة أربعرة يصرر وامر أر  ،ومروارن فلسر يرت

العلس يرية المختلعة،

مرل ال رسرية ا سررائيلية أ ضرا ،با حرافة لر اعت رال

 1415مواررررا فلس ر يريا ،بيرررهة  119ام ر أر و 122يا ر ار مررن مختلررس مرررارل الضررعة الطربيررة ،وال رردس
الم تلررة ،وي رراا ررز  ،حيررث ررة اعت ررال  525شخصررا وررتل شررهر وراور/كرراذون الررراذت مررن بيرررهة 79

ّ

ام أر و 13يا ر ،و ة اعت ال  397شخصا وتل شهر فةراور/شرةاا مرن بيررهة  22امر أر و 43يا رر،
بيرما ة اعت ال  493شخصا وتل شهر مارس/آذار من بيرهة  18ام أر و 66يا ر.

التاريخ :األربعاء 2017/4/5

العدد4250 :

ص

7

وبيرررت المرةمررة أن سياسررة الترررا ة والتعرراون مررن يةررل األجهررز األمريررة العلسر يرية مررل يروا
ا سر ررائيلت أذهك ررت الش ررع

االحررتتل

العلسر ر يرت و عل رره ي ررر ي ررادر علر ر االس ررتمرار ف ررت التص ررد لسياس ررا

االحتتل ا حتلية والعرصرية.

وحملررت المرةمررة ال يرراد السياسررية فررت رام هللا وعل ر أرسررها ال ررئي
عن

م مررود عةرراس المس ر ولية ال املررة

ا ال رائة ودعته ل حل األجهز األمرية و وحيد ا فت جهاة شرررت واحرد سرهر علر حما رة

المواررين ويوفر لهة األمن فت مواجهة االحتتل.

موقع المنظمة العربية لحقوق اإلنسان في بريطانيا2017/4/4 ،

 .5نبيل شعث :ال مفاوضات قبل وقف االستيطان وتحديد مرجعية دولية
ررز  -أش ررر اله ررور :أك ررد ذةي ررل ش ررعث ،مستش ررار الر ررئي
العربت" ،أن الت ركا

العلسر ر يرت للشر ر ون الخارجي ررة لر رر"ال دس

العربية ال الية لدي ا دار األمريكية أ ت حمن "مويس موحد" ،مويس ال ياد

العلس يرية من العود لمعاوحا

السرتم مرل " سررائيل" ،ال رائة علر ويرس االسرتي ان ،وإررتق سر ار

األسري ،و دود مرجعية دولية لها ،وذلرك مرل اذ رتق ر ا الت ركرا
التت بدأ

بل اء الرئي

العربيرة لردي ا دار األمريكيرة،

المصر عةد العتا السيست وذةيرا األمريكت دوذالد رام .

ويررال شررعث ن مويررس ال يرراد الواحررح ررو عرردم الر ا

م ررددا لر راولررة المعاوحررا  ،يةررل أن وررتة

ويس االستي ان بشكل كامل فرت المررارل العلسر يرية الم تلرة عرام  ،1967وأن رون رراه "مرجعيرة

دولية" أل ا عاق ،وم عل أساس حل الدولتين ،من وتل يامة دولية فلس يرية كاملة السياد عل

جدود عام ووذيو /حزيران  ،1967وأن ون ال دس الشريية عا مة لها.

القدس العربي ،لندن2017/4/5 ،

 .6واصل أبو يوسف" :تسهيالت" نتنياهو تهدف إلدارة الصراع وليس إلنهائ
د. .أ  :يال عضو الل ررة الترعي رة لمرةمرة الت ريرر العلسر يرية وا رل أبرو ووسرس "ال ذريرد
وجه االحتتل ذما ذهاء

للصرراا ولرري

و ر ا األمررر لرري

ا االحتتل ،وال دوث عن د ة سهيت

ذهائرره" .وأكررد أبررو ووسررس أن "الشررع

العلسر يرت ال

ميرل

ايتصاد ة من سررائيل رو دار
تررا

لر

سررهيت

ايتصرراد ة،

يضرريته الرئيسررية ،ألذرره ال مكررن أن كررون ررراه ايتصرراد فلسر يرت مسرتدام فررت لررل

حواجز وييود االحتتل والتوسل االستي اذت والسي ر عل المعابر وال دود".

الخليج ،الشارقة2017/4/5 ،
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 .7دائرة العالقات العربية في منظمة التحرير تدعو إلى فضح سياسات االحتالل االستيطانية
رام هللا :دعررت دائررر العتيررا

العربيررة فررت مرةمررة الت ريررر العلسر يرية ،لر فضررح جرراءا

ا سرائيلت وسياسا ه االستي اذية .ووجهت الدائر رسالة ل األحر از العربيرة واال رادا

االحررتتل
والمرةمرا

الشعةية والم مر العام لألح از العربية ،والم مر ال ومت ا سرتمت ،والمر مر العربرت ال رومت ،بهر ا
د دولة االحتتل لل ار ار الدولية.

الخصوص ،أشار فيها ل

وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية فوفا 2017/4/4 ،

 .8الخارجية الفلسطينية" :تسهيالت" نتنياهو كذب
رام هللا :يالت وةار الخارجية العلس يرية ن رئي

الوةراء ا سرائيلت بريامين ذتريا و ،أعاد فرت اآلوذرة

األوي ررر ،ر ررار أسر ر واذته المش رررووة بش ررأن م ررا س ررم " ررد ة س ررهيت " للعلسر ر يريين ،ف ررت م اول ررة
س ررائيلية لتسررويل لررك التسررهيت

الو ميررة عل ر أذهررا ررأ ت اسررت ابة للم ل ر

األمريكررت الررداعت ل ر

حرررور العمررل لت رروير االيتصرراد العلس ر يرت ،وإوهامررا للعررالة بررأن حكومررة اليمررين فررت " س ررائيل" رردم

التراةال
وأكد

و تعامل بإ ابية مل المساعت التت ة لها دار الرئي

دوذالد رام

الروةار  ،فرت بيران وروم الرتثراء  ،2017/4/4أن فرتح عردد يليرل مرن م را

ع رردد م ررن الةواب ررا

وال ر رواجز ،وإ اةل ررة بعر ر

الست را

المعاوحا .

ال ررق المطل رة ،ورفرل

السر روا ر الترابي ررة الت ررت طل ررل م ررداول ال ررري والمخيم ررا

والةلرردا

العلس ر يرية ،أو ةيرراد عرردد التصرراريح الممروحررة للعمررال العلس ر يريين ،وا ررة عمررال الةررراء

الر ون

ذتريررا و المزعومررة ،ال عرردو كوذهررا

ترراجهة ي رراا العمررل فررت " سررائيل" ،و ير ررا مررن سررهيت

رفعا جزئيا لعدد من ا جراءا

العلس ر يرت ،وال ص ر

الع ابية ال ماعية التت عرحها سل ا

االحرتتل برال و علر الشرع

أبرردا فررت دعررة و رروير االيتصرراد العلس ر يرت ،بررل رررس ةعيترره اليتصرراد ا

االحتتل و ة يه ر يرة جراءا ه ال معية.

الحياة الجديدة ،رام هللا2017/4/4 ،

 .9وزارة الداخلية في غزة تفتح "باب التوبة" رسمياً للمتخابرين مع االحتالل ولمدة أسبوع
ررز  :أعلرررت وةار الداوليررة واألمررن الرروررت العلس ر يرية فررتح بررا

التوبررة لمررن ويررل ح ر ية لتحررتتل

وأجهز مخاب ار ه ،وذلك اعتةا ار من َو ْوم الرتثاء  2017/4/4وحت السراعة الراذيرة عشرر مرن مسراء وروم
الرتثاء  .2017/4/11ويالت الداولية فت بيان ر عت أ ردر ه "فرتح برا التوبرة مرن ورتل التوا رل

مل أير شخم علر عتيرة مةاشرر براألجهز األمريرة وررل بره المتخرابر" .وأكرد الروةار أذهرا سرتروفر
لمن رسّلة ذعسه ال ما رة األمريرة وال اذوذيرة ومعال رة يضريته وفرل لررو السررية التامرة وورار الم رار
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األمرية .وأحافت " ن

ا المد مرل روق ذ ا وفر ة ح ي يرة لمرن رورا فرت التخرابر والعمالرة مرل

االحتتل ،وأراد التخلم مرن العرار الر

ل رل بره ،و كرية الع رل والرشرد ،والعرود لر حضرن األ رل

والورن والعيط آمرا م م را فت ذعسه وبلردا" .و ابعرت الداوليرة " ن عردم سرلية المتخرابر ذعسره ورتل

المد الممروحة للتوبة ،عرت أذه سيكون فت يةضة األجهز األمرية ،ويد أع ر من أذ ر".

موقع وزارة الداخلية الفلسطينية2017/4/4 ،

 .11اآلغا :األونروا ملزمة بتطبيق مناهج الحكومة المضيفة في مدارسها
ز  :يال رئي

دائر ش ون التج ين فت حركة فرتح ةكريرا األ را "ووجرد ا عراق مرل األوذرروا علر عردم

طييررر المرهررا الد ارسررت فررت مدارسررها بررالم لل ،وأن لتررزم بالمرهررا الم رررر مررن يةررل و اة ار التربيررة

والتعلية فت جميل الدول العربيرة المضريعة" .وأحرا

أذره لرن كرون رراه أ

"أن دار األوذرروا أكرد

طييررر ال بالتشرراور والترسرريل المسررةل مررل وةار التربيررة والتعلررية العررالت العلس ر يرت و ير ررا فررت الرردول

العربية المضيعة".

وجاء ذلك وتل اجتماا األ ا مل "ولية األةمة لألوذروا" المكوذة من العصائل العلس يرية وأوليراء أمرور
ال لةة والل ان الشعةية ،للة ث فيما وتعلل بتطيير مرها األوذروا فت مرارل السل ة العلس يرية.
وإمررتءا

وعةررر وليررة األةمررة عررن خوفهررا مررن وةيررل دار األوذررروا لرشررر تضررمن عليمررا
ّ
بع ر ر أسر ررالي التعلر ررية فر ررت مرهر ررا األوذر ررروا للمدرسر ررين" ،ممر ررا م ر ر ث افر ررة حر ررل العر ررود لتج ر ررين
العلس يريين ،و ا التخو

عك

لتطييررر

وجهة ذةر المدرسين وأولياء األمور وال لةة".

وكالة الرأي الفلسطينية لإلعالم2017/4/4 ،

 .11اشتية :اجتماع اتحاد المصارف العربية يقر إنشاء صندوق عربي لفلسطين
الم لر

عمران – وفررا :يررال رئرري
ّ
عمان ،أير أسي
اجتماا ا اد المصار العربية السرو  ،المرع د فت ّ
سهة فيه الةروه العربية.
وكان اشتية ايتر أسري

فت الة ر الميت.

االيتصرراد العلسر يرت للترميررة وا عمررار "بكرردار" م مررد اشررتية ن

مررل ر ا الصرردوق يةرل أربعرة أشرهر فرت اجتمراا ا راد المصرار المرع رد

وأوحح اشتية وتل كلمته فت الم مر ،الر

الررورن العربررت" ،أن عمليررة التأسرري

التاريخ :األربعاء 2017/4/5
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راه رسيل كةير ومةاشر مل كافة ال ها

رردوق

المسترمر والعاملرة فرت فلسر ين سرواء كران ذلرك

االسترمار العلس يرت أو مسترمرين افرد فت ال اا الخاص للمسا مة فت الصردوق.

الحياة الجديدة ،رام هللا2017/4/4 ،

 .12تقرير فلسطيني :الفساد يحيط بمنظومتي القضاء واألمن
ْ
رام هللا  -ميرفر ررت ر ررادق :ألهر ررر الت رير ررر السر رررو لواير ررل الر از ر ررة ومكاف ر ررة العسر رراد فر ررت الم سسر ررا
العلس يرية راجعا حادا فت ذ از ة واست تلية مرةومة ال ضاء ،ل جاذ

صاعد دور األجهز األمرية

فت ال يا العامة واستمرار ضخة فا ور ذع ا ها .ويال الت رير الصادر عن االئتت

من أجرل الر از رة

الم لر

التشرريعت وشرل

والمساءلة أمان ن االحتتل ا سرائيلت و ري

االذ سام واسرتمرار يرا

دورا الريابت عل ال كومة و رعي المواةذة أحععت ذةام الر از ة الوررت وتل السرة الماحية.
ل ررره ذةررر ل ر

ارجررل دور ال ضرراء وث ررة الم رواررين برره ،وةيرراد ررأثير دور األجهررز األمريررة وبع ر

المترع ون فت السل ة عل ال ار ار المتعل ة بالشأن العام باعتةار ا أو ر مةا ر العساد.

كمررا اعتةررر سرراء اسررتخدام السررل ة ،والمسرراس برراألموال العامررة وإسرراء االئتمرران ،والرشررو واوررتتس
المال العام والواس ة والم سوبية و سل األموال واالمتراا عن رعي ي ار ار يضائية ،من أكرر أشكال

العساد عام .2016

ور ة عرتن ال كومرة ذيتهرا رشريد الرع را

السرريما ذع ررا

األجهررز األمريررة ،و خعرري

وس ل الت رير ار عاا جمالت ذع ا

العامرة ،فإذهرا لرة رر ح فرت ر يرة فرا ور الروا ر

و رشريد ا

مررا وررتة دفعرره ل رر" سرائيل" كأثمرران ف روا ير ال هربرراء والمرراء.

ال كومة برسةة  %108عن المخ ء له.

وأفاد بأن ال كومة لة لتزم بشعافية المواةذة العامة ،حيث لة صدر سوي ثتر وثائل من أ ل ثمان

ك د أدذ عرام  ،2016كمرا وا رلت السرل ة فرت رز فرر
و سدود فا ور الروا

األمر ال

حررائ

ورسروم لتمويرل ذع ا هرا التشرطيلية

حاعس الع ء الضريةت عل كا ل الموارن الطز .

هزة بالقضاء
ووفررل الت ريررر ،ف ررد عررر
المراكز ال ياد ة فت م سسا

ال ضرراء العلس ر يرت وررتل  2016لهررز كةيررر بسررة
السرل ة مرن بعر

كةرار ال ضرا  ،مرا عرر

الص رراا عل ر شررطل

السرل ة ال ضرائية لتبترزاة

وف رردان اسررت تليتها وسررمح لل كومررة ومس ر ولت األجهررز األمري رة وكةررار المس ر ولين فررت مكت ر

ال ررئي

بالتدول فت ش وذها.
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وفر ررت ع يةر رره عل ر ر الت رير ررر ،ير ررال مستشر ررار ائر ررتت

"أمر رران" عزمر ررت الشر ررعيةت ن أس ر روأ واير ررل عيشر رره

العلسر يريون مرر عرام رو الت ارجرل الهائرل بمرةومرة سرياد ال راذون ،وأحرا
طيير يواذين لخدمة أفراد" .وأحا

"و رلت األمرور لر حرد

الشعيةت أن  2016شهد اذهيرا ار فرت وايرل السرل ة ال ضرائية بسرة

بررروة جيررو وم اركررز ذعرروذ داوررل ال ضرراء ،ممررا أف ررد العلس ر يريين ورررديهة األويررر فررت حررل مشرراكلهة

اليومية.
غزة

وأشررار الت ريررر ل ر أن الوحررل ال ضررائت فررت ررز لررة كررن أفضررل حرراال ،وا ررة بعررد أن أوكلررت كتلررة
حمرراس الةرلماذيررة فررت الم لر

التشرريعت لل كومررة عيررين يضررا وذ لهررة واذترردابهة و ررييتهة ومسرراءلتهة

بشكل مرح يمرة للسل ة الترعي ة عل ال ضائية.

وذتي ة ل لك ،ألهر است تا أر للعلسر يريين فرت الضرعة و رز عرام  2016أن  %71مررهة عت ردون

بوجود فساد فت السل ة ال ضائية.

ويال المستشار ال اذوذت لم سسة ال ل عصام عابدون لل زير ذت ن م ش ار العساد بال ضاء عدود
وعل ر أرسررها فررر

الم كمررة العليررا للررئي

االسررت الة المسررة ة ل ررئي

الم ل ر

األعل ر  ،وك ر لك فررت رسرري

مررن أجررل اوتيررار أحررد ة رئيسررا للم لر

اسررت تلية ال ضرراء .وب ر أر عابرردون ،ال وجررد راد سياسررية
م اوال

عدود من مرةما

وتفررا لل رراذون ممررا ورردل علر اذهيررار

ررتحا

الم تمل المدذت لرسة معالة و ء

ويرت د الت رير ضخة ا ذعاق علر

أربعررة يضررا مررن

جد ررة فررت سررلك ال ضرراء ر ررة

تحية لة لل

اوبا.

ي راا األمرن العلسر يرت ،حيرث بلرا عردد العسركريين أكررر مرن 65

ألعا شكلون  %42من مولعت ال اا العرام .و رعرل السرل ة علر

ر ا ال راا أربعرة مليرا ار شريكل،

معةمها صر عل شكل روا  ،بما وواة  %28من م مل ذع ا ها.

الجزيرة نت ،الدوحة2017/4/4 ،

 .13حماس تدين مجزرة خان شيخون بريف إدلب وتدعو لوقف نزيف الدم السوري
أداذت حركة حماس عمليا

ال تل ال ماعت الترت سرتهد

الشرع

السرور  ،كمرا ردون بشركل وراص

الم زر الةشعة التت جر فت وان شيخون بريف دل  ،واستخدام الست ال يماو حد أ لها.
ودعررت حركررة حمرراس فررت ص رريح

ر عت ،ل ر ويررس ذزيررف الرردم السررور و ري ر

المرردذيين العررزل

وإذ اذ ة من ال تل والدمار.
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كما وأداذرت ال ركرة فرت بيران مرعصرل حادثرة ع يرر متررو مدوررة سراذت ب رسرةور  .ويالرت فرت بياذهرا
أذهررا رردون ر ا ال ادثررة التررت اسررتهد
األبرياء

المرردذيين العررزل .كمررا وأكررد

ت أ ذريعة كاذت.

عل ر أن ال مةرررر ل تررل المرردذيين

موقع حركة حماس ،غزة2017/4/4 ،

" .14المونيتور" :قيادات حماس أجمعت للرد على اغتيال فقهاء ..ومشعل رفض محذ ار من غضب مصر

كشررس مويررل "الموذيتررور" األمريكررت عررن "ذ رراك" حرراد جررري داوررل حركررة حمرراس ،للرررد عل ر ا تيررال

ال ياد فت ال ركة ماةن ف ها فت  22من مارس الماحت.

ولعت المويل األمريكت فت رير رجمته ورن ،ل أذه فت  27مارس ور ةعية ال ركة والد مشعل

ب ضررور ال يرراد السياسررية ل مرراس لي كررد أن المعركررة معتوحررة بررين حمرراس وبررين س ررائيل ،وبعررد فتررر

وجيررز مررن المسررير فررت ررز ،يررال سررماعيل ريررة وليعررة مشررعل المعررين فررت و ةررة ال معررة ن اذت ررام

ال ركة ال تيال ف ها لن طلل ال سا
وحس

الت رير ،شهد

حماس فت األسرةوا الماحرت ذ اشرا حرادا برين يراد العصرائل المتشردد لل ركرة

حول مسألة ما ت العواي
ذا ما ذع

مل ال را .

الترت مكرن أن رل علر

رز بشركل عرام وحمراس علر وجره الخصروص

حماس عملية " صعية" ردا عل ا تيال ف ها.

وأوحح الموذيتور أذه عل الرر ة مرن أن كةرار ييرادا

اال تيررال ،ل ررن مشررعل الر

ررية وررار

ا حررار ب رراا ررز ،وإدراه عواير
حماس ب كمة سو

كرون الع را

ال ررا العسركر كاذرت ريرد الررد علر عمليرة

ررز  ،أ رردر عليمررا

لل رررا العسرركر ل ركررة حمرراس بعرردم

رعير عمليررة الرررد علر ا تيررال ف هررا ،معتةر ار أذرره ذا لررة تصررر

عريعرا ،وسريتة فسراد جهرود المصرال ة مرل مصرر واألجرواء ال ار ررة

ال يد بين ال ركة وال ا ر .واعتةر الموذيتور أن ر ا المويرس الر

ا س ررائيلية التررت ررول ن مشررعل ال ر

ا خر ا مشرعل ورةرت كر

سررترتهت فتر رره يريةررا فررت رئاسررة المكت ر

ماذل فت شعال األجواء وذشر العوح فت ز .

المرزاعة

السياسررت لل ركررة ،ال

يغرد خارج السرب ،واشنطن2017/4/4 ،
موقع وطن ّ

 .15مسؤول فلسطيني لـ"الغد" :ال تقدم في حوار المصالحة بين فتح وحماس بلبنان
عمان -ذاد رة سرعد الردون :يرال مسر ول فلسر يرت ن "ل راء ع رد ،مر و ار فرت لةرران ،برين حركترت "فرتح"
و"حمرراس" ،بضرريافة جهررة سياسررية لةراذيررة بررارة ،ول ررن ذتائ رره لررة سررعر عررن حرردور رردم فررت رعي ر

و وا

المصال ة ،الم جلة يليت".

التاريخ :األربعاء 2017/4/5

العدد4250 :

ص

13

وأحررا
الروا

المس ر ول ،ال ر

فضررل عرردم كشررس اسررمه ،فررت حرردوث ل رر"الطد" مررن لةررران ،ن "رئرري

اللةراذت ،ذةيه بر  ،ال

معه عتيا

ةيار الوفد العلس يرت األوير لةيرو ".

ريةة مل ال رفين ،يد ر

م لر

له ا الل اء بيرهما ،ورتل

وأوحررح ب ررأن "الر رراك ر رراول ب ررث ال ض ررا ا العال ررة ب ررين ال ررفين فيم ررا خ ررم موح رروا المص ررال ة،
العلسر يرية فررت لةررران ،والر

با حررافة لر ب ررث ملررس وحررل المخيمررا

مخر

شكيل ال و األمرية المشتركة ،من العصائل العلس يرية ،فت مخية عيد ال لو ".

وذوا ل أذه "ال ووجد أ جدود فت ر ي

عررن وافررل بإعرراد

حوار يادم للمصرال ة برين حركترت "فرتح" و"حمراس" ،ورتل

العتر ال ريةة عل األيل ،فت لل اذشطال "حماس" حاليا باذتخابا ها الداولية".

الغد ،عمان2017/4/5 ،

 .16الصالحي :إنهاء االنقسام هو القضية المركزية التي يجب أن تعطى االهتمام الكافي لالنتهاء منها
عمرران -ذاد ررة سررعد الرردون :اعتةررر أمررين عررام حررز الشررع

"أولوية ذهاء االذ سام ما زال ال ضية المركزية الترت
و

ر

يل المصال ة والوحد الوررية".

العلس ر يرت ،الرائ ر

بسررام الصررال ت ،أن

أن رع ر اال تمرام ال رافت لتذتهراء مرهرا،

ويررال الصررال ت ،لرر"الطد" مررن فلسر ين الم تلررة ،ذرره "ال وجررد مواعيررد جدوررد يادمررة ،يريةررا علر األيررل،

للمصال ة ،وال لع د الم ل

الوررت العلس يرت".

ولعت ل أن "التوا ل بين العصائل العلس يرية المختلعة مستمر ويتة بشركل ثررائت وعراد  ،ول رن ال
ر يةا

لل اء يادم للمصال ة بين حركتت "فتح" و"حماس".

وأفاد بأذه "لة

در أ

دم فت أ مرن ال ضرا ا الترت جرري ب رهرا ورتل الل راءا

الترت ع رد  ،فرت

ويت سابل من ذها ة العام الماحت وم لل العام ال الت ،فت كل من بيرو وموسكو".

وأكد حرور " ذهاء االذ سام ،حت ال ستخدم كأحد المةر ار ذ رو ب راء ال رال الر ار ن ،و رري

حالرة

العصرل برين ي راا رز والضرعة الطربيرة ،وحيرال عردم رعير االحرتتل ا سررائيلت أل الت ازمرا

مسرة ة

للعملية السياسية".

الغد ،عمان2017/4/5 ،

 .17أسرى فتح يهددون باإلضراب بقيادة البرغوثي و"مصلحة السجون" تستعد للمواجهة

الرسالة ذت :ستعد مصل ة الس ون ا سرائيلية ،لمواجهة ا ح ار المعتو عن ال عام ،الر
به أسري حركة فتح فت شهر ابريل ال ار .
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ومن الم رر أن خو

أسري حركة فتح ب ياد مروان الةر وثت فت السابل عشر مرن ابريرل ال رار ،

احت اجا عل عدم لةية رلةا

شهريا ،و ركي

األسري األوير والتت ضمرت ةيرار األ رالت ألبررائهة لتصرةح مرر ين

وا س داول األيسام للتوا ل مل ذويهة.

وذ لت ال را العاشر العةريرة عرن مصرادر اسرتخةارية فرت مصرل ة السر ون ،يولهرا ،ن األسرير مرروان
الةر رروثت ،وهررد

ووصو ررا بعررد

اذتخابا

ويررة مكاذترره ومويعرره أمررام رئرري

مررن وراء ر ا ا ح ر ار

رردمة أ ةاعرره مررن عرردم عييررره ذائةررا لل ررئي

السررل ة م مررود عةرراس،

ر ررة حصرروله عل ر المركررز األول فررت

الل رة المركزية األوير ل ركة فتح.

ررون لل يررام بسلسررلة ذشررارا

احت اجيررة فررت أذ رراء الضررعة

الطربية المتعرية بالتزامن مل ا ح ار  ،حيرث ستتضرمن ر ا الرشرارا

احت اجيرة

وذكررر ال رررا  ،أن ا ةرراا الةر رروثت خ

ومس رري ار  .ويالرررت ":ن ر ر ا االحت اجر ررا
ا سررائيلية ،األمررر الر

مرررن شر ررأذها أن خل ررل احت اك ررا و ررو ار كةي ر ر ار مر ررل ال ر روا

المرةومررة األمريررة ا سررائيلية مررن أن ور د ا حر ار

وريررر يلررل ووررو

اشتعال األوحاا األمرية بالضعة.

وأشار ال را  ،ل أن يياد أسري حماس فت س ن دارية ال
دد

مةرا ار وويعرا

لر

ةرل فيره مرروان الةر روثت كاذرت يرد

بأذها ستشاره فت ا ح ار الم كور فت حين ال وزال مويرس أسرري حمراس فرت برايت السر ون

ير واح ا حت الل ةة.

ال رررا فررإن مصررل ة الس ر ون لررن رردول فررت معاوحررا

وب س ر

"مخالعررة لل رراذون" ول ر لك

واالحت اجررا

ا ا جراءا

ومس وليا

ر

مررل األسررري ،معتةررر أن ا حر ر ار

عل ر األسررري بمررا فرريهة مررروان الةر رروثت

بعد ذلك ،عل حد ةعمها.

مررل ةعررا

الرسالة ،فلسطين2017/4/4 ،

 .18حّلس يدعو قيادة فتح بغزة لالجتماع لمناقشة ق اررات الحكومة بخصوص رواتب موظفي القطاع
ز  :يرر عضو الل رة المركزية ل ركرة فرتح معرو

حل ر

دعررو الهي ررة ال ياد ررة العليررا وأعضرراء الم لر ر

لتجتماا ووم األربعاء.
ويررال حل ر

التعة رة والترةرية فرت الم افةرا

ال روبيرة أحمرد

الرررور وأمررراء س ررر األيررالية والمكا ر

ال ركي ررة

فررت بيرران م تض ر  ،ن االجتمرراا ررأ ت لمرايشررة ال ر ار ار التررت ا خ ر ها حكومررة التوافررل

بخصوص روا

مولعت ي اا ز وسةل معال ة
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وع از الرارل باسة ال كومة ووسس الم مود فت بيان له
الم ررالت الخ رراذل الر ر
وإجراءا

ع ررر

االحتتل الر يةة".

ا الخصوما

علر ر فلسر ر ين ح ررافة لر ر اذعكاس ررا

ل "أسةا

تعلل بال صار

آث ررار االذ س ررام األس ررود وحص ررار
فلسطين أون الين2017/4/5 ،

" .19الديمقراطية" :الخصومات على رواتب موظفي السلطة بغزة غير قانونية وغير مقبولة
ز  :يال عضو المكت

السياست لل ةهة الد م رارية رتل أبو لريعة " :ن الخصوما

علر روا ر

مولعت السل ة الوررية فت ي اا رز  ،يرر ياذوذيرة ،و يرر م ةولرة فرت لرل األوحراا الصرعةة الترت
عيشها ال اا الم ا ر".

ورال ر

فررت ص رريح م تض ر

ال رروي الورريررة وا سررتمية باجتمرراا عاجررل للتعةيررر عررن رفضررها له ر ا

الخ و الطير م سوبة معيشيا وورريا ،وفل حدوره.
وكاذررت حكومررة الوفرراق أعلرررت ن وصرروما

لشهر مارس المرصرم رالت العتوا

علر روا ر

مررولعت السررل ة فررت ي رراا ررز ف ررء مررت

وجزء من عتو رةيعة العمل دون المساس بال ار

األساست.

فلسطين أون الين2017/4/5 ،

" .21إسرائيل" تزعم إحباط عملية تهريب "أطقم غطس" لكوماندوز حماس البحري
ررز  :أعلرررت س ررائيل عررن حةرراا م اولررة ل تائ ر
" ألعضاء وحد ال وماذدوة الة رية.

ال سررام ال رررا العسرركر لل ركررة ،لتهري ر

"أر ررة

وةعمررت س ررائيل أن معتشررت معةررر كرررم أبررو سررالة الت ررار الوايررل جرررو ي رراا ررز  ،كشررعوا م اولررة

لتهرير

ثتثررين "بدلررة

وعاء الةدال

ر " ،لر حركررة حمرراس فررت ال رراا .وحسر

المرزاعة االسررائيلية فإذرره جررري

فت ش رة لأللةسة الرياحية ة استيراد ا من دولة أجرةية.

وفت ت الشررة ا سرائيلية

ي ا مل الضالعين فت ال ادر.

القدس العربي ،لندن2017/4/5 ،

 .21القدوة :الحل الوحيد الممكن والممر اإلجباري الذي ال بد من هو "حل الدولتين"
بيرةيررت  -وفررا :دعررا عضررو الل رررة المركزيررة ل ركررة فررتح ذا ررر ال رردو الرتثرراء ،وررتل مرررالر فررت

جامع ررة بيرةي ررت ،لر ر ح رررور التميي ررز الت ررام ب ررين العملي ررة السياس ررية الدبلوماس ررية م ررن جه ررة ،والوج ررود

الوررت العلس يرت من جهة أوري.
التاريخ :األربعاء 2017/4/5
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ويال ال دو ن عملية الستم مكن أن تراجل أو تد ور أو رتهت ل ن الوجود الوررت العلس يرت ال
الروررت المركررز

مكرن أبرردا أن وت ارجررل أو أن ورتهررت .وأكررد أن الهررد

ررو " ذ رراة االسررت تل الرروررت

ف رت دولررة فلس ر ين علر ر حرردود  1967وعا ررمتها ال رردس الشر رريية" وأن دولررة فلس ر ين موجررود فع ررت
بعضل ال ل ال ةيعت والتاريخت للشع

العلس يرت ،وبعضل الشرعية الدولية ،وبعضل اعتر ار

دول العالة .وأكد أن ال ل الوحيد الممكن والممر ا جةار ال

ال بد مره و حل الدولتين.

أ لةيرة

الحياة الجديدة ،رام هللا2017/5/4 ،

 .22مسؤول ملف الالجئين في حماس :أوضاع الفلسطينيين بلبنان األسوأ منذ نشأة األونروا
بيرررو  -م ررية الشرروبكت :ذكررر مس ر ول ملررس التج ررين العلس ر يريين فررت حركررة حمرراس بلةررران اسررر
علررت أن التج ررين العلسر يريين فررت لةررران عرراذون مررن أوحرراا معيشررية سري ة ،ررت األسروأ مررن ذاحيررة

رر لر
ال رروق المدذيررة وااليتصرراد ة ،ذةر ا

ا ررل السررل ا

من التزاما ها.

اللةراذيررة ح رروق التج ررين ،و رصررل "أوذررروا"

وبررين علررت لص ر يعة "فلس ر ين" أن وكالررة أوذررروا يلصررت ورردما ها وررتل السررروا

ال رردود ،ودفعررت التج ررين لر الرردوول فررت أةمررا

الع ر ،و %6مرهة

ت الخء الع ر المديل .

وأشررار لر أن "أوذررروا" ت رره لر م سسررا
من واجةا ها ،وواج

الم تمل الدولت

لررو األةمررا

األويررر ل ر أدذ ر

 %66مررن الج ررت لةررران

ررت وررء

الم تمررل المرردذت لتط ررت أوحرراا التج ررين" ،مررل أن ذلررك

اا التج ين العلس يريين المه رين من د ار ة".

وأحررا " :وكالررة أوذررروا ررت ال هررة المسر ولة عررن التج ررين العلسر يريين ،وإلطاؤ ررا لطرراء ل ررل مررا ررو
موجود شهد عل حل العلس يريين فت العود ل دولتهة ووررهة".

فلسطين أون الين2017/4/5 ،

 .23شؤون الالجئين بفتح :الالجئون يعانون من بطالة كبيرة بعد توقف األ ونروا عن تقديم مساعداتها
رز  -مررية الشروبكت :و ررس المردور العررام للمخيمرا

فررت دائرر شر ون التج رين ب ركررة "فرتح" اسررر

رر لر
أبرو كشررك أوحرراا التج ررين العلسر يريين فررت الضرعة الطربيررة برر"ال ارثية" ،ذةر ا

المستمر ،والتراجل فت ودما ها.

وبين أبو كشك لص يعة "فلس ين" أن التج ين فت المخيما

ليصررا

عاذون من ب الة كةير  ،فت لل ويس

"أوذ ررروا" ع ررن ررد ة مس رراعدا ها والت ارج ررل ف ررت و رردما ها ،ح ررافة لر ر أن مس رراحة المخيم ررا
والتوسل العمراذت فيها أ ت عل حسا

التاريخ :األربعاء 2017/4/5
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وأشار لر أن ليصرا

"أوذرروا" شرملت وردما

التعلرية ،وبررامر ال روارع والمسراعدا

راه خوفا دائما من تق المستشع الوحيد لتج ين فت يل يلية.

وشدد عل وحد المويس العلس يرت المخيما

كافة فت وجه الم ام ار والمخ

را

الط ائيرة ،وأن
الترت رته هرا

"أوذررروا" حررد التج ررين ،مراشرردا السررل ة العلس ر يرية الضررطء عليهررا ،لل يررام بواجةهررا والتزاما هررا
التج ين فت الضعة ،والعمل عل

سين أوحاعهة المعيشية.

رراا

فلسطين أون الين2017/4/5 ،

 .24نتنياهو :السالم لن يتم مع طرف ضعيف

الرروةراء ا س ررائيلت ،بريررامين ذتريررا و ،أم ر  ،أن س ررائيل ال ررري فررت رئرري

ررل أبي ر  :أعلررن رئرري

الس ررل ة العلسر ر يرية شر رريكا للس ررتم ،وأن التس رروية ا يليمي ررة الم روح ررة ستضر ر ر لر ر التوج رره ل ل ررول
مرحلية و دري ية ،ل حين
ويررال ذتريررا و ،الر

اآلن دفررل و روا

صل التطيير الم لو فت ال ر العلس يرت.

كرران وت رردر فررت م ارسررة احتعاليررة فررت مستشررع يررر مدورررة الرملررة ،ن الم لررو

ايتصرراد ة سررا ة فررت التمهيررد لتطي ر ار حرررورية فررت الشررارا العلس ر يرت .وأحررا :

"ال و الت رولوجية االيتصاد ة الترت ررعة بهرا دولرة سررائيل ،رت الترت ضرمن لررا فر رة للتو رل لر

سررتم مررل جيراذرررا العررر  .و رميررة ال ررو العسرركرية االسررتخةارية ،زيررد أ ضررا مررن يررو س ررائيل سياسرريا".

موح ا أن "الستم لن وتة مل رر حعيس".

الشرق األوسط ،لندن2017/4/5 ،

 .25شتاينتس :السلطة برئاسة محمود عباس كيان فاشل ومفسد
ل أبي  :يرال وةيرر ال ايرة ا سررائيلت ووفرال شرتاورت  ،حرول مرا ورشرر فرت واشرر ن عرن جهرود لع رد

يمة مصطر أميركية  مصرية  أردذية  فلسر يرية  سررائيلية ،ل رر التسروية ا يليميرة " :سررائيل ال

ماذل فت أ ذشاا يليمت ،ول رها ري فت السرل ة العلسر يرية ب ياد هرا ال اليرة جسرما معاد را للسرتم

ولي

شريكا فيه" .وأحا

شتاورت  ،فت حدوث مرل ا ذاعرة الرسرمية ا سررائيلية ،أن السرل ة برئاسرة

م مود عةاس ،كيان فاشل ومعسد ،ال

ل شي ا للشع

فهررت ربررت األجيررال الراشر ة علر ك ار يررة سررائيل ورفر
عترر بإسررائيل ول رره ال عتررر بالشررع

العلس يرت وال ختلس عرن حكومرة حمراس.

ح رروق الشررع

اليهرود وال ب رره فرت دولررة ...وأيوالرره عتةرر ر اء للعرررس

العلس ر يرت" .وأحررا " :أبررو م رراةن ررول لرررا ذ رره وررتعهة م ال ر

التاريخ :األربعاء 2017/4/5
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الوايل ،ال

األمن والرةام عل ي راا رز  ،وال سرت يل الوعرد برأال

ل األمن وال ست يل أن عر

ل الضعة الطربية فت يةضة حكة شةيه ب كة حماس".

الشرق األوسط ،لندن2017/4/5 ،

 .26نتنياهو :يجب إخراج األسلحة الكيماوية من سورية
ال دس  -عةد الرؤو

ال يماوية من سورية.

أرذاؤوا :دعا رئي

الوةراء ا سررائيلت ،بريرامين ذتريرا و ،لر

وأدان ذتريا و ،ووم الرتثاء ،وتل مشاركته فت مراسة حيراء ذكرري الررئي

ور ار األسرل ة

ا سررائيلت األسرةل حراوية

ر سو  ،استخدام األسل ة ال يماوية فت سورية ،التت أسعر عن م تل ذ و مائة شخم.

ويررال":

ر

عل ر الصررور الصررادمة مررن سررورية أن هررز مشرراعر كررل ذسرران ،س ررائيل رردون بأشررد

التعةي ار استخدام األسل ة ال يماوية عامة ووا ة حد المدذيين األبرياء".
وأحررا  ،ب س ر

الم تمل الدولت ل

ذررم ص رري ه ال ر
رعي وعدا ال

أرسررل مكتةرره ذسررخة مررره لوكالررة األذاحررول ":س ررائيل رردعو

أرل ه عام  ،2013وإو ار األسل ة ال يماوية من سورية" .ويال

ذتريا و ":ال ر الشرسة الدائر بسورية كد المةدأ ال ةير ال

أذعسرا ب واذا ال ا ية ،حد أ عدو كان وإةاء أ

هدود كان".

ورشردذا ومعرادا أذررا سرردافل دومرا عرن

وكالة األناضول لألنباء ،أنقرة2017/4/4 ،

 .27آيزنكوت :احتوينا الهجمات الفلسطينية بالضفة والقدس
ذكررر الجزيــرة نــت ،الدوحــة ،2017/4/4 ،أن رئرري

ي ررة أركرران ال رريط ا سررائيلت رراد آوزذ ررو

اعتةررر أن ال رريط ذ ررح فررت احت رواء مررا و ررعها بموجررة اله مررا
شرين األول .2015

وذ لت

يعة " سرائيل اليوم" عن آوزذ و يوله -وتل حعل مرح أوسمة لستين من الضةاا ب اعد

بلماوية العسكرية ن ال يط واجه وتل

فرت "ررت

العلس ر يرية التررت برردأ

فررت أكترروبر/

رع ة" اله مرا

من حين آلور.

ا العام جملة هدودا

العلسر يرية ،فرت شررار لعمليرا

و دا

رعرن دعر

واسعة الر اق ،وإذه ذ ح
رردر

وإررتق ذرار ال رزال

ويررال آوزذ رو أ ضررا ن ال رريط وة ر ل جهررودا كةيررر كررت ضررت اليهررود أعيرراد العصررح ال ريةررة بصررور
آمرررة ،مضرريعا أذرره فررت مررا وتعلررل بال رردود فررإن ال رريط

ال يوية سرائيل.

التاريخ :األربعاء 2017/4/5
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أكد أن سرائيل م ّكرت من
وذشر صوت إسرائيل والتلفزيون اإلسرائيلي ،2017/4/4 ،أن آوزذ و ّ
مواجهة التهدودا ا ر ابية فت وهودا والسامر وعل امتداد ال دود بعضل بسالة جرود جيط الدفاا
وما لهة من مهرية عالية .ويال آوزذ و
أواسء الةتد ن جيط الدفاا ودأ

عل

وتل مراسة
حةاا هري

رية حةاا وحةاا

األسل ة ل

األ اد

س متعويين جر

حما ة

اآلثمة وعل

المصالح ال يوية للدولة.
 .28وزارة الدفاع اإلسرائيلية :الصناعات الحربية تزدهر بسبب نشاطات "داعش" وأمثال
ل أبي :

ر رئي

باروخ ،بأن السة

يسة التصدور األمرت فت وةار الدفاا ا سرائيلية ،ال ولوذيل احتياا ميشيل بن

ال امن وراء االر عاا ال اد فت ييمة الصاد ار العسركرية واألمريرة ا سررائيلية ،رو

عزة يو رةية داعط ،ولا ر التج ين ،واله ر ير ال اذوذية.

وأحررا

الترةيمررا

بررن برراروخ ،أن الرشررارا

يررر المتويعررة لترةررية داعررط وأمرالرره ،والخررو

لترردفل التج ررين مررن الشرررق األوسررء وأفري يررا لر أوروبررا ،أذشررأ

المرايةة األمرية من الةرر وال رو والة رر ،وإلر أسرل ة دفاعيرة مرن ذوعيرا

دييل فت رولوجيا المعلوما
و ا كلها راولتها الشركا

مررن اسررتطتل ر ا

حاجررة ماسررة ل ر آليررا

جدورد  ،وإلر

روص مهررت

وحر الساوةر.

ال دوررة فرت العرالة الطربرت .وبمرا أن سررائيل عتةرر مرافسرا مهمرا فرت ر ا

ال رل ،فرإن الصرراد ار األمريرة ا سررائيلية ةاد
وو لت ل  5.6مليار دوالر.

ب ر 800مليررون دوالر سررة 2016عرهررا فرت سرررة ،2015
الشرق األوسط ،لندن2017/4/5 ،

 .29إصابة أربعة موظفين بمكتب نتنياهو إثر استنشاقهم مادة مجهولة
وام :أفرراد

مصررادر " س ررائيلية" بررأن  4مررولعين عملررون فررت مكتر

بريامين ذتريا و أ يةوا ذتي ة استرشايهة ماد

ذ لهة عل العور ل المشع لتل ت العت .
وب س

رئرري

وةراء "ال يرران ا س ررائيلت"،

ير معروفة كاذت داول مطلس و ل ل المكت

ا ذاعة "ا سرائيلية" العامة فإن الماد أرسلت عل مرا وةردو داورل لرر

و ة اكتشافها من وتل رديي ا

أمريرة ل رن ذتريرا و لرة كرن متواجردا فرت المكتر

"ا سرائيلية" الماد ألحد المختة ار لع صها والتأكد من رةيعتها.

التاريخ :األربعاء 2017/4/5

العدد4250 :

لر مكتر

فيمرا أور

وة

ذتريرا و

الشرررة

الخليج ،الشارقة2017/4/5 ،

ص

20

 .31لواء الكوماندوز بالجيش اإلسرائيلي يتدرب لقتال حزب هللا وحماس معاً

رجمررة وا ررة :أذه ر ل رواء ال وماذرردوة فررت ال رريط ا س ررائيلت مررراور دريةيررة اسررتمر لمررد  3أ ررام،

األسةوا الماحت،

اكت سيراريو ا

يعة معاريف العةرية ،ووم الرتثاء.

ال ر  ،وفل ما ذكر

يتالي ررة مختلع ررة ،ش ررمل االذت ررال السر رريل م ررن

وب سر ر

الصر ر يعة ،ف ررإن المر رراور حاك ررت س رريراريو ا

العمليا

ال تالية داول ز  ،ل ال تال مل حز هللا اللةراذت فت الشمالك وذلك فت ررار اسرتعدادا

ال يط ا سرائيلت مكاذية اشتعال كل من جةهة ز ولةران فت ويت متزامن.
وأفرراد

الص ر يعة ،بررأن المررراور ركررز عل ر

ال تررال فررت مرررارل معتوحررة مأ ولررة ،و رردري
التت شكل

ال رررود عل ر سرريراريو ا

ال تاليررة فررت أويررا

ال رررود علر العمليررا

الليررل ال الررك،

د ا أساسيا أمامهة فت ال ر الم ةلة مل حز هللا أو حركة حماس ،حيث در اللرواء

عل حر األ دا
كمررا اشررتملت عل ر
وال رردر فررت ا

رردري

ال تررال التاليررة ،مرهررا

المختلعة مرل مخاةن األسل ة و ر العمليا

فت أويا

الليل.

رميررة مهررا ار ال رررم لرردي جرررود ل رواء ال وماذرردوة مررن حيررث السرررعة فررت الرما ررة

ررابة ،و رردر ال رررود للمررر األول ر فررت ر ا المررراور عل ر عمليررا

واسررعة الر رراق عل ر أ رردا

متراسل ومتزامن عل أ دا

العرردو المختلعررة ،حيررث ورردور ال رردوث عررن
فت عمل أراحت العدو.

االيت ررام واله رروم

رروم م ررا

ال رررود بشرركل

الرسالة ،فلسطين2017/4/4 ،

" .31إسرائيل" :شركة "البيت" تشرع في تنفيذ مشروع جديد إلنتاج مدفع متطور
يرررر شررركة "الةيررت" لألذةمررة ا ل تروذيررة الشررروا فررت رعي ر مشررروا جدوررد ذتررا مرردفل مت ررور كررت
وتررزود برره جرريط الرردفاا .و رردر كلعررة المشررروا بر ررو مليررار شرريكل .وكاذررت شررركة "الةيررت" يررد فرراة
بع اء ذتا المدفل بعد رافسها أمام الصراعا

ال وية.

صوت إسرائيل والتلفزيون اإلسرائيلي2017/4/4 ،

" .32اتحاد العمال اليهود" :يجب إعادة صياغة كافة االتفاقات بشأن سلطة وهيئة البث الجديدة
ر رئي

الهستدرو

ا اد العمال اليهود افت ذيسان كورين بان كافة اال عاييا

مل وةار المالية بشأن سل ة الةث و ي ة الةث العام ال دود

عاد

التت ة أبرامهرا

ريا تها بعرد ان يررر رئري

الوةراء بريامين ذتريا و ووةيرر الماليرة موشريه ك لرون سرن يراذون جدورد بالموحروا دون االستشرار مرل
المسررتخدمين .وأحررا

التاريخ :األربعاء 2017/4/5
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فصلهة عن العمل وويس عمل مستخدمت شرركا
أعلن أم

الم اولرة فرت ر ون الهي ترين .وكران ذيسراذ ورين يرد

عن ذزاا عمل شامل فت ال اا العام عل ولعية

ا األةمة.

صوت إسرائيل والتلفزيون اإلسرائيلي2017/4/4 ،

 .33الشرطة اإلس ارئيلية تعتقل يهودياً هدد نتنياهو وعائلت

الرا ررر  :اعت ل ررت الش ررررة ا سر ررائيلية ،أمر ر  ،موارر ررا وهود ررا م ررن مدور ررة الخض ررير بتهم ررة التهدو ررد

" باالعتداء عل رئي
بعث الشا

ال كومة ا سرائيلية ،بريامين ذتريا و وأفراد عائلته" .ووف ا للمعلومرا

 30عاما برسالة ل تروذية ل مكت

رئي

المتروفر،

ال كومة ا سرائيلية ،وعدا فيها بمهاجمته

واالعتررداء عليرره وعل ر أف رراد عائلترره .ورلةررت الشررررة مررن الم كمررة مدوررد اعت ررال الشررا

عل ر ذمررة

الت يل .و ا ت المر الراذيرة الترت ورتة فيهرا "الرشرر" عرن أن "موارررا سررائيليا وهردد باالعترداء علر
ذتريا و" ،حيث كاذت مصادر عتمية يد أفاد

عن حادثة مشابهة فت شرين أول /أكتوبر من العام

الماحت ،دد فيها ،أ ضا موارن سرائيلت ب تل بريامين ذتريا و.

القدس العربي ،لندن2017/4/5 ،

 .34استطالع %50 :من اإلسرائيليين يعدون
فلسطينيي  48خطيرين ومخيفين وغير مخلصين
ّ
الرا ررر  :ألهررر د ارسررة جدوررد أعررد ا معهررد "مررد ام" أن  %50مررن ا س ررائيليين عتةرررون فلس ر يريت
الداول اليوم  1.4مليون ذسمة و يرين ،ومخيعين و ير مخلصين.
و عك

الدراسة وايعا سي ا حول ال ار ية المتعشية فت سرائيل .و رة ال شرس عرن ذترائر الد ارسرة ورتل
مرل اسرة " لر الرداول" .ويرتمرت لر

م ارسرة دشرين حركرة شرعةية جدورد

ر ا ال ركرة رئيسرا األركرران

الساب ان ل يط االحتتل ابت أشكراة وبيرت اذتز ،ووةيرر التعلرية السرابل شرا فيررون ،ومسر ولة

الش ون االجتماعية فرت بلد رة اللرد فرا ن الزيررا ت و يرر ة .وركرز االسرت تا علر ال يعيرة الترت عرر

بهررا ا س ررائيليون أذعسررهة ،ويسررتدل مررن الرتررائر ان  %45عتةرررون أذعسررهة علمرراذيين %44 ،رربيين،

 %34ميريين و %24شرييين %16 ،متدورين %12 ،ساريين %7 ،متزمتين و %5مستوررين .وفت
مسألة ال ومية يال  %46من اليهود ذهة وهود أوال ،بيرما يال  %41ذهة سرائيليون.

ولدي فلس يريت الداول يال  %60مرهة ذهة عر  ،فيما اعتةر  %8أذعسهة سرائيليين والة ية اعتةروا

ذوا هة فلس يريين.

كما ف م االست تا ذةر ال اعا

بررين ال اعررا

المختلعررة فررت ال اذ ر

التاريخ :األربعاء 2017/4/5
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المتررزمتين سررتطلون الدولررة ،ويررال  %22مرررهة ن اليسرراريين شرركلون و ر ار عل ر الدولررة ،فيمررا اعتةررر
 %52من اليهود العر و را ،واعتةر ة  %53مخيعين ،فيما اعتةرر ة  %51يرر مخلصرين .أمرا برين

العر ف ال  %62مرهة ذهة مخلصون ،ويعتةر  %30مرهة أن اليهود الطرربيين رة حضراريون ،بيرمرا

اعتةر  %53من العر ان المستوررين و يرون ،فيما يال  %35مرن العرر

ن ا ثيروبيين بردائيون.

وي ر ررال  %19م ر ررن ا سر ر ررائيليين ف ر ررء ن العلم ر رراذيين ر رردمون مس ر ررا مة للدول ر ررة ،بيرم ر ررا ي ر ررال  %30ن

المستوررين سهمون فت الدولة .واعتةر  %49من ا سرائيليين أن سكان ل أبي

متع رفرون .و ةرين

من االست تا ان أكررر مةرا ر العرصررية علر شرةكة ا ذترذرت كاذرت موجهرة حرد العرر  ،ومرن ثرة

حد الرساء ،ثة المتدورين المتزمتين واليساريين.

ويالررت ال ركررة فررت بياذهررا اذ رره ر ررة ان ر ا الرتررائر ليسررت معاج ررة ،ال اذهررا كررد عمررل اال ترر ار ،

والتمزق وال ار ية التت عتةر ميز بارة لدي ا سرائيليين .كما يالت ن

حررد رجررل فيرره ال ار يررة ل ر عرردم معرفررة ال اعررا

ا االست تا و كرد لر أ

لةعضررها لرردي ا س ررائيليين ،ومرردي

و ة وشي رة اآلور.

ررركهة برردافل

القدس العربي ،لندن2017/4/5 ،

يتقدم على حساب الليكود
 .35استطالع :حزب لبيد ّ
رام هللا  -رجمررة وا ررة :ألهررر اسررت تا س ررائيلت جدوررد برررت ذتائ رره ال رررا العةريررة العاشررر الليلررة
ّ
الماحرية ،رادما مل ولرا ل ررز ورريط عتيرد /ررراه مسررت ةل بزعامرة " ررائير لةيررد" علر حسررا حررز
الليكود ال

وحس

شهد عود جدعون ساعر لل يا السياسية.

االست تا ،فإن حز لةيد يادر عل

يرل  29م عردا م ابرل  27للليكرود ،مرل ارجرل ال ائمرة

العربي ر ررة المش ر ررتركة ل ر ر ر  12م ع ر رردا ب ر رردل  ،13و 10م اع ر ررد ل ر ررل م ر ررن الةي ر ررت اليه ر ررود
الصهيوذت  ،و 7ل ل من وهدو

تو ار و مير

و المعس ر رركر

 ،و 6م اعد ل ل من شاس و سرائيل بيترا .

ورأي  %23من المست لعة آراؤ ة أن بريامين ذتريا و األفضل لرئاسرة ال كومرة ،م ابرل  %18لصرالح
ررائير لةيررد و %11ل رردعون سرراعر و %5لرعتررالت بيريررت ،و %4ل ررل مررن أفطيرردور ليةرمرران ويتس ر اق
ير سو .

فيمررا أعررر  %68ع ررن أن بريررامين ذتري ررا و األجرردر ب يرراد الليك ررود ،م ارذررة م ررل  %13فضررلوا العائ ررد
جدعون ساعر.
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 .36موقع "واال" :مخاوف إسرائيلية من تصعيد بسبب إضراب لألسرى
ح ر ر ر الخةير ررر ا س ر ررائيلت فر ررت الش ر ر ون العربير ررة آفر ررت سسر ررخارو

مر ررن التصر ررعيد فر ررت االحت اجر ررا

العلس ر يرية ،عرراعت مررل ح ر ار عررام عتررزم األسررري العلس ر يريون الشررروا فيرره يريةررا احت اجررا عل ر

أوحاعهة فت الس ون.

وأوحرح فرت م رال لرره ذشررا مويرل "واال" ا وةرار ا سررائيلت ،أن مصرل ة السر ون ا سررائيلية تأ ر

عررتن األسررري عررن ح ر ار معتررو عررن ال عررام فررت األ ررام ال ادمررة عل ر ولعيررة الم الةررة بت سررين
وصو ررية ل وذرره ب يرراد عضررو

لررروفهة فررت المعررت ت  ،مشرري ار ل ر أن ا ح ر ار المزمررل كتس ر

الل رة المركزية ل ركة فتح مروان الةر وثت المعت ل مر العام .2002

الجزيرة نت ،الدوحة2017/4/4 ،

 .37هدم أربعة منازل فلسطينية في القدس بالرغم من انتقادات أوروبية
ال دس" -األ ام ا ل تروذية" :دمت سل ا

االحتتل ا سرائيلت أربعة مراةل فت بلد الزعية ،شرق

ال دس ،بداعت الةراء بدون رويم وسء اذت ادا
ويال أذ

لةن ن يوا

لترعي عملية الهدم.
وأشار

لةن ل

أوروبية لتصاعد عمليا

من الشررة ا سرائيلية ايت مت الةلد  ،أم  ،راف ها سل جرافا

أن ال رافا

سكرية فضت عن دم أسوار أل ار

دمت مراةل وبرا ة سكرية بما صل عدد الشل ل
يريةة .ولعت

المواررين أم ار بهدم برا ة سكرية.
و زامن الهدم مل اذت ادا

ير مسةوق فت المر ة

الهدم ا سرائيلية.

وجهها اال اد األوروبت ل
وفت الضعة الطربية.

لةن ل أن ال وا

سرائيل بسة

 14ش ة

ا سرائيلية سلمت أحد

صاعد عمليا

الهدم بشكل

األيام ،رام هللا2017/4/5 ،

 .38تنظيم "داعش" يجبر المدنيين بمخيم اليرموك على إخالء منازلهم
أ در رةية الدولة "داعط" أم ار بإجةار المدذيين فت مخية اليرموه لتج ين العلس يريين ،جروبت
العا مة السورية دمشل ،عل الخرو من مساكرهة.

ويالت م موعة العمل من أجل فلس يرت سورية ،فت بيان ارلعت عليه "عربت" :"21أجةر الترةية
المدذيين عل الخرو من مراةلهة الوايعة فت م يء جامل عةد ال ادر ال سيرت ،وشارا حيعا جادا
عورية ك ب

ة أذها ل حمن مربل عسكر ابل له".

التاريخ :األربعاء 2017/4/5
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وذو ت الم موعة ل أن رةية الدولة يام أكرر من مر بإو ار المدذيين من بيو هة ،حيث ة وتء
عائت

ذا ها.

من شارا حيعا ،وال ادا

ال ريةة من ي اا الشهداء ،وشارعت الر ،15والمدارس ،لألسةا
عربي2017/4/5 ،21

 .39إصابة خطيرة في مخيم الدهيشة ..واعتقاالت بالضفة الغربية
مل يوا

أ ي ف ر اليوم األربعاء ،شا ٌ فلس يرت ب ار و ير فت مواجها
ايت مت مخية الد يشة جرو مدورة بيت ل ة ،فت حين اعت لت عددا من المواررين فت بيت ل ة
وال دس وجرين.

وأفاد مراسلرا فت بيت ل ة ،بأن مواجها
هيوذية ،أسعر عن

اعت اال

وأوحح المراسل أن يوا

بترعي حملة اعت اال
وأحا
يوا

اذدلعت مل يوا

ابة الشا

االحتتل فت مخية الد يشة ،أثراء حملة

أكرم األررك 23عاما ب ار و ير .

االحتتل ايت مت مخية الد يشة بعد دووله من مستعربين مةاشر  ،وبدأ

شملت عددا من الشةان.

أن شةاذا بالمخية صدوا لتحتتل بالعةوا

االحتتل الر اص ال ت ويرابل الطاة

الم لية والزجاجا

ا هة ،ما أدي

ال ارية وال

ابة الشا

بر ا تين فت الصدر ور ا ة فت ال تس.
وفت سياق مرعصل ،ايت مت يوا

ويرية حوسان جرو
حملة مدا ما

االحتتل التت

االحتتل فت ساعة متأور من مساء أم

و ر بيت ل ة ،بعد عر

مركةا

ار  ،وأرل ت

أكرم األررك

الرتثاء بلد الخضر

المستوررين للرشل بال

ار  ،وذع

وذشر حواجز ريار  ،واعت لت ال عل م مد راشد الشاعر من يرية حوسان ،يةل أن

عر عره فت ويت الحل.

وأفاد

مصادر م لية بأن يوا

ال دس الم تلة.

وفت السياق ،اعت لت يوا

وتل مدا ما

االحتتل الصهيوذت ،اعت لت ثتثة مواررين فت مخية يلرد ا جروبت

االحتتل الصهيوذت الم امت ل

عابرة كما

فت بلد ف مة جرو مدورة جرين شمال الضعة الطربية.

ويالت مصادر م لية لمراسلرا ن العش ار

ادر مركةته الخا ة

من جرود االحتتل ايت موا مرزل الم امت ل

أحمد

عابرة ،وفتشت مرزله ب ري ة استع ازةية ،وذ لت بعائلته و ادر مركةته الخا ة ،واعت لته وذ لته

ل جهة م هولة.
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 .41تأجيل جلسة محاكمة القيق بعد تقديم الئحة اتهام جديدة ضد
يرر

م كمة عوفر العسكرية الصهيوذية ،ووم الرتثاء ،أجيل جلسة م اكمة األسير الص عت

م مد ال يل حت الخمي

الم ةل.

أجل جلسة الم اكمة ،بعد د ة الئ ة ا هام
ويالت في اء شلط ةوجة األسير ال يل ،ن االحتتل ّ
جدود حدا مكوذة من أربعة برود دور حول المشاركة فت المةا ار المرا ر لألسري والت ري .
ويالت شلط ّن االحتتل الصهيوذت أ در الئ ة ا ها ٍم جدود ب ل األسير م مد ،وذلك يةل 10

أ ام من ا ف ار عره.

ٍ
أن ما وم به االحتتل و
ّ
وعد شلط -فت صري ا وا ة لر"المركز العلس يرت لإلعتم"ّ -
"م اولة ي ر ب اء م مد ر ن األسر واالحت اة أرول فتر ممكرة".
المركز الفلسطيني لإلعالم2017/4/4 ،

" .41إسرائيل" تساوم بجثامين الشهداء مقابل جنودها األسرى في غزة
ال دس الم تلة/

ز -

ي

اليع وبت :يال المت در باسة أ الت الشهداء الم ت ز جراميرهة

الم امت م مد عليان :ن سرائيل ستخدم جرامين الشهداء الم ت ز لدوها ،كر"ورية مساومة" فت
مل حركة حماس م ابل جرود ا األسري فت ي اا

المعاوحا

"فلس ين" ،أم  ،أن االحتتل
واستعر

ز  .وأوحح عليان لص يعة

ت ز جرامين سعة شهداء.

والد الشهيد بهاء عليان ،معاذا أ الت الشهداء الم ت ز جراميرهة ،ويال " :عاذت أ الت

الشهداء المرل من العمل ،و دم الةيو  ،واعت ال جميل أفراد األسر  ،وس
ل أن داولية االحتتل أبلطته أذها ع ر بس

ا يامة والتصاريح ،الفتا

ويته الم دسية ،بعد أن س ةت ا يامة من ةوجته.

فلسطين أون الين2017/4/4 ،

 .42السلطات اإلسرائيلية تمدد اإلخالء النهائي لقرية أم الحيران لثالثة أشهر
يرر السل ا

ا س ارئيلية مدود ا وتء الرهائت ل رية أم ال يران فت الر

صل مل سكاذها ل حل".

وكان ال رار بإوتء و دم الةيو
أجيل الهدم.
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لمد ثتثة أشهر" ،كت

المتة ية فت أم ال يران حت ذها ة الشهر المرصرم ،ال أذه جري
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" .43نادي األسير" 300 :طفل بينهم  14فتاة في السجون اإلسرائيلية
يال ذاد

األسير العلس يرت ن سل ا

ت ز ذ و  300رعل

االحتتل ا سرائيلت ال زال

فلس يرت فت س وذها ،بين م كومين ومويوفين ،ل أعمار ة عن  18سرة ،بيرهة  14فتا يا ار.
فت بيان أ درا أم

وأشار الراد

أبريل من كل عام ،ل

لمراسةة "ووم ال عل العلس يرت" ال

أن أبرة االذتهاكا

واألسالي

ووافل الخام

التت ره ها سل ا

من ذيسان

االحتتل فت حل

األرعال ،تمرل فت اعت الهة ليت ،واالعتداء عليهة بالضر المةر  ،متعمد ال يام ب لك أمام ذويهة،
وإرتق الرار عليهة يةل عملية اعت الهة ،وايتياد ة و ة مكةلو األود واألرجل ومعصوبو األعين ،ثة
الممارلة بإعتمهة أن لدوهة ال ل فت المساعد ال اذوذية ،و عريضهة ل الت يل بطيا
عو

ورافل ذلك من عمليا

ذعست وجسد  ،حافة ل اذتزاا االعترافا

التوييل عل أوراق من دون معرفة مضموذها.

ذويهة ،بما

مرهة ،وإر امهة عل

الحياة ،لندن2017/4/5 ،

 .44طائرات إسرائيلية تلقي مواد سامة على مزارع شرق غزة
جدد

سل ا

سامة عل

االحتتل ا سرائيلت اعتداءا ها عل مزارا ي اا ز ال دود ة ،ورشت أم

الشرق من وسء ال اا ،وأل ت أح ار ار ماد ة بعدد من المراةل لتت

مزارا ل ل

استهدفتها بالرشاشا

الر يلة شرق مدورة وان ووذ  ،جرو ال اا.

ويال سكان من وسء ال اا ،ن عمليا

ي عها ،عل

مةيدا

رار م ار

الرك دفها خري

ساب ة كرير ذع ها سل ا

الشريء ال دود  .وسةل أن كرر

ال دود وسائر مالية كةير .

سرائيل

الم ا يل الزراعية التت يار

االحتتل ،ب ل المزارا الوايعة عل م ربة من

ا المشهد أكرر من مر  ،مما سة

ي اا ز  ،أرل ت يوا

وفت سياق االعتداءا

ا سرائيلية عل

العسكرية الوايعة عل

م ربة من ال دود الر اص ال ت من الرشاشا

فت ةيد مزارعت

االحتتل المتمركز فت األب ار
الر يلة ،عل

مراةل

المواررين وأراحت المزارعين ،الوايعة شرق مدورة وان ووذ  .وأسعر اله وم عن ويوا أحرار ماد ة

فت عدد من المراةل ،دون أن وةلا عن ويوا
المستهدفة.
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 .45الجيش اإلسرائيلي يجري تدريبات عسكرية جنوب نابلس
 -لةابة ذويان :بدأ ال يط ا سرائيلت بإجراء دريةا

ذابل

جرو شرق مدورة ذابل

شمال الضعة الطربية،

عسكرية ،بال ر من "يرية ال ويل"،

ةا ووم الرتثاء.

ويال حمز دورية ،الراشء فت "ل ان الم اومة الشعةية" ،شمال الضعة ،لوكالة األذاحول ،ن ما ر
من ومسين آلية عسكرية من دبابا

وذايت

وبال ر من مراةل العلس يريين ،وشرعت بتدريةا

جرد ومدفعيا  ،و لت فت أراحت يرية ال ويل
عسكرية فت لك المر ة.

وذكر دورية أن ال رود ذصةوا وياما واستخدموا ال وير ال ية فت دريةا هة.

ولعت ل

بسة

أن التدريةا

المخلعا

" شكل و ار عل

العسكرية".

حيا المواررين العلس يريين فت يرية ال ويل ،ووا ة
وكالة األناضول لألنباء ،أنقرة2017/4/4 ،

 .46مئات المستوطنين يقتحمون "قبر يوسف" شرقي نابلس

أمرت يوا
ذابل  -من م مد مر  ،رير ولدون مةلومّ :
ال ما ة لم ا المستوررين وتل ايت امهة لم ام "يةر ووسس" بمر ة بترة الةلد شريت مدورة
االحتتل ا سرائيلت ،ف ر ووم الرتثاء،

ذابل .

أمرت ال ما ة لم ا
وذكر مويل " "0404العةر  ،أن ال وا ا سرائيلية ّ
"يةر ووسس" فت ذابل  ،ألداء ر وس دورية.

المستوررين ال ون و لوا

وأوحح المويل العةر الم ر من جيط االحتتل ،أن عملية ايت ام الم ام مت بمشاركة ييادا

من المستوررين ،كاذت يد أرج ت ساب ا مر ين بسة
ذابل .

ويال مراسل "يدس برس" فت ذابل  ،ن مواجها

الرتثاء  ،بالمر ة الشريية للمدورة ،عل
عو

العلس يريين.

األوحاا الميداذية المتو ر التت شهد ها مدورة

اذدلعت بين المواررين ويوا

ثر ايت ام "يةر ووسس" ،ما أدي لويوا حاال

المس د األيص المةاره بمدورة ال دس الم تلة ،من جهة "با
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أمرت ال ما ة ال املة لر  123مستوررا
ويال مراسل "يدس برس" ن شررة االحتتل ا سرائيلت ّ
ورالةا وهود ا وتل ايت امهة باحا األيص  ،حمن "جولة االيت اما الصةاحية".

وأوحح أن لك االيت اما شملت بع باحا المس د األيص  ،حمن مسار م ّدد حت الخرو
من "با السلسلة" ،حيث أدي مستوررون لوا ور وس لمود ة وار الةا .

قدس برس2017/4/4 ،

 .48تنسيق مصري  -أردني مكثف لدفع عملية السالم
واشر ن  -جوي
رام

كرم ال ا ر – أحمد مص ع  :عشية ل اء ال مة اليوم بين الرئي

والعا ل األردذت الملك عةدهللا الراذت ،ع د األوير ل اء مل الرئي

السيست فت واشر ن أم  ،ولم ل "ا عاق عل

العلس يريين وا سرائيليين ،وحل الملعا

األميركت دوذالد

المصر عةدالعتا

رسيل مكرس للموايس لدفل عملية الستم بين

ا يليمية الشائ ة".

وأوحح الرارل باسة الرئاسة المصرية السعير عتء ووسس أن ل اء الرئي

األردذت شهد " ةادال للرؤي فت الت و ار

المصر والعا ل

المختلعة عل الساحة ا يليمية ،وجهود دفل عملية الستم

بين ال اذةين العلس يرت وا سرائيلت ،وا عل ال اذةان عل موا لة رسيل الموايس بين الةلدون فت

شكل مكرس" .وأحا

دور فت الملعا
الةلدون ،أو عل

متتح ة".

أن السيست أكد حرص مصر عل "الترسيل والتشاور مل األردن فت شكل

المختلعة ،سواء فت ما وتعلل بتعزيز العتيا
عيد المست دا

الررائية الوثي ة التت ربء بين

المتعل ة بال ضا ا ا يليمية ،وما شهدا المر ة من

و ار

الحياة ،لندن2017/4/5 ،

 .49الرئاسة المصرية لـ "الخليج" :فلسطين أهم محاور لقاء السيسي وترامب
ال ا ر – "الخلير" :يال السعير عتء ووسس ،المت در الرسمت باسة رئاسة ال مهورية ،لر"الخلير"،
ن ال ضية العلس يرية كاذت أحد أ ة الم اور الرئيسية فت مةاحرا

والرئي

الرئي

عةد العتا السيست،

األمريكت دوذالد رام  ،م كدا أن مصر كاذت وما ةالت ة ل جهدا فت العمل للتو ل ل

سوية شاملة وعادلة لل ضية العلس يرية ،عل

وعا متها ال دس الشريية ،موح ا أن الرئي
عل ال ماعا

أساس يامة الدولة العلس يرية عل

السيست أكد أن حل

التت تخ مرها فر ة الذتها العرس.
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وأحا  :ن ال ضية العلس يرية ستةل ال ضية الرئيسية فت سياسة مصر الخارجية ،الفتا ل أن
ل اءا

لألةما

الرئي

السيست فت واشر ن راولت مل المس ولين األمريكيين عر

ا يليمية ،وكيعية التعامل معها ،وب ث سةل عزيز العتيا

ةياد التعاون المشتره بين الةلدون فت مختلس الم اال .

الرؤية المصرية

ابا فت

الررائية ،بما سهة

الخليج ،الشارقة2017/4/5 ،

 .51بدء إنشاء منطقة تجارة حرة إسرائيلية  -أردنية
عمان" -مويل ست أ
عمليا

آ " :فت الويت ال

كشس فيه رير حدوث لمويل "ست

ا ذشاء األولية فت أول مشروا برية

الةلدون ،أكد مصادر حكومت مس ول ان ما

آ " بدء

تية سرائيلت-أردذت يامة مر ة

ر

ار حر بين

و وسعة للمر ة ال ائمة مر اكرر من  20عاما

بعد ا عايية الستم المويعة بين ال اذةين مر العام .1994
وبين المصدر ال

عمليا

عمليا

رل

عدم ذشر اسمه لر"الطد" ان المر ة ل حمن جسر الشيخ حسين و شهد
در من يةل ال اذ

االسرائيلت و

ذ ل للةضائل وعةور للشاحرا  ،موح ا ان ما

ل جزء مرها فت األراحت االردذية لطا ا

وير و وسعة

وير و دوث للةرية الت تية المتهال ة فت المر ة ،حافة ل استطتل االراحت الوايعة

حمن حدود المر ة ال ر  ،والتت

المر ة .وأكد المصدر ان ال كومة لة رايط عل ا رتق ايامة مر ة حر جدود مل اسرائيل.
من جهته ،أكد مويل "ست

آ " بدء العمليا

ا ذشاء األولية فت أول مشروا برية

سرائيلت-أردذت وتة مر وييل معا د الستم بين الدولتين فت العام .1994

وي ر بموج

ا المشروا ذشاء جسر وربء بين ال رفين فوق ذهر األردن ،وسيشكل

ب ول  352مت ار ،جزءا من جي

األردذية ،المتعل عل

ا ال سر،

 175كتا ار من األراحت

ضميرها المصاذل الرئيسية لإلذتا  ،وعل  60كتا ار من األراحت ا سرائيلية

الم دد لها أن تسلة ةمام عمليا
وفت حين أن

راعت و ار مشتره متد عل

تية

ا المر ة لن

التسلية وال مركة فضت عن الدعة اللوجستت.
ون بمرابة معةر حدود

وا سرائيليون العاملون فت مويل المشروا ل جوا اة

بين الدولتين ،لن

سعر لدووله ،ل ن

تا

األردذيون

ا ال عرت –فت الويت

ذعسه -احة الم ال لعمالة كت ال رفين التر ل ب رية فت األراحت األردذية وا سرائيلية.

عمان2017/4/5 ،
الغدّ ،
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 .51عبد هللا الثاني :ال بديل عن حل الدولتين إلنهاء الصراع الفلسطيني  -اإلسرائيلي
واشر ن -بت ار  :ركز ل اء الملك عةدهللا الراذت ،مل وةير الخارجية األمريكت ريك
واشر ن اليوم الرتثاء ،عل

عزيز عتيا

المت د  ،وما شهدا مر ة الشرق األوسء من
و راول الل اء جهود

يلرسون ،فت

التعاون والشراكة االست ار ي ية بين األردن والوال ا
و ار .

ريك عملية الستم ،حيث أكد الملك أ مية عاد رتق معاوحا

وفاعلة بين العلس يريين وا سرائيليين استرادا ل حل الدولتين ومةادر الستم العربية.
وشدد ،فت

ا الصدد ،عل

جاد

أذه ال بدول عن حل الدولتين ذهاء الصراا العلس يرت ا سرائيلت،

مشي ار ل أن عدم التو ل ل حل عادل ودائة لل ضية العلس يرية ،سي جر حالة ا حةاا وي ود ل

المزيد من العرس.

كما أكد الملك أ مية ال عا عل الوحل التاريخت ال ائة فت ال دس وعدم المساس به ،لما سيكون له
من ةعا

سلةية عل المر ة برمتها.

عمان2017/4/4 ،
الغدّ ،

 .52فنان لبناني يناصر األسرى الفلسطينيين
يداء السالة:

سيدا لوايل األسري العلس يريين فت الس ون ا سرائيلية ،أرلل العران

عمان -
ّ
اللةراذت عا ت ال تذت وتل م مر

عمان ،أ رية وررية فت عروان "ال رية"
افت ع د فت ّ
اكت معاذا كل عائلة فلس يرية عرحت لتعتداءا ا سرائيلية من اعت اال وومية عاد ما متد

لسروا .

وجسد شةان فلس يريون الشخصيا
ّ
عر
ذتا األ رية ورجت من استدووا لةران بعدما َ
ال تذت ال وحل لها الل ن أ ضا.
واعتةر ال تذت أن

الةا ر فت ال لي

ا األ رية التت جاء

ولس ال ضةان ،ت رسالة فرية

ال

ال ا

ر ّور فت لةران واألردن ،ير أن ف ر
العلس يرت رامت اليوسس كلما ها عل

لمراسةة دوول أيدم أسير فلس يريت عامه الر 35و و

كد حرور ضامن العن مل كل فلس يرت مةلوم عل

االحتتل ا سرائيلت ،بخا ة ممن ة فت الس ون.

أراحت

عمان أذه لة وتردد ل ةة فت راء و ل ين أ رية ت در عن
ويال وتل الم مر ال ع د فت ّ
صال و كل من ة ولس ال ضةان ل العالة بأسرا .وأشار
مأسا الشع العلس يرت بهد
ل أن األسري يضية ذساذية م رية ب د ذا ها ألن جميل األسري عرحوا لتعت ال ب ذ
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عن أرحهة ووررهة و ا يمة الةلة ،موح ا أن ال ضية العلس يرية ت يضية كل الشع
وأن فلس ين جزء ال وت أز من الت وين اللةراذت.

اللةراذت

الحياة ،لندن2017/4/5 ،

 .53السفيرة األمريكية باألمم المتحدة تلغي بند الممارسات اإلسرائيلية من جدول أعمال مجلس األمن
وردون ليخترمان :أعلرت السعير األمريكية ذيكت التك التت تول رئاسة م ل
األمة المت د  ،س اا ب ث الممارسا

األمن التت ستع د يريةا.
وأكد

الت ،أن "الر اشا

العلس يرت فت م ل

متةعا فت السروا
وجوال

ا سرائيلية

ستركز

اا العلس يريين من جدول أعمال جلسة م ل

ا العام عل مواحيل ليست ذا

لة بالصراا ا سرائيلت-

األمن الدولت فت األمة المت د فت شهر ذيسان ال ادم ،وذلك وتفا لما كان

الماحية" ،وفل ما أوردا مويل "المصدر" ا سرائيلت ،ال

ال وار "ستت رق ل مواحيل أوري أ ملت فت السروا

واألةمة السورية ،وحز هللا ،وحركة حماس".

وأرجعت السعير األمريكية لدي األمة المت د ،

الم ل

األمن الدولت فت

أوحح أن الر اشا

الماحيةك مرل دعة وران لإلر ا ،

ا التطيير عل جدول أعمال م ل

"لة كرس ا تماما كافيا له ا المواحيل الساورة حت

بشكل ير متراسل من أجل سرائيل والسل ة العلس يرية".

األمن ل أن

اآلن ،وبدال من ذلك كرس جهودا

ولعت المويل ا سرائيلتك ل أن الت اجتمعت م و ار بالسعير العلس يرت فت األمة المت د  ،ريا
مرصور ،وأكد

فلس يرية فت م ل
ي ار ار

له أ مية العود
األمن حت

ل

راولة المعاوحا  ،ويالت له " :ذرا لن ذدعة ايتراحا

العود ل

راولة المعاوحا " .وأحافت" :ال ذر

حافية ل ل حر ار بإسرائيل أو دعة السل ة العلس يرية حت

المعاوحا " ،وفل ما ذ له مويل "المصدر".

فت ا خاذ

ذست يل است را

موقع "المصدر" اإلسرائيلي2017/4/4 ،

 .54االتحاد األوروبي يطالب "إسرائيل" بوقف ترحيل الفلسطينيين من ضواحي القدس
رام هللا – فاد أبو سعد  :رال
المرارل المصرعة " " حس

اال اد األوروبت سرائيل بالتويس عن دم المةاذت العلس يرية فت

ا عاق أوسلو فت الضعة الطربية ،وبشكل واص لطاء أوامر الهدم فت

يرية وان األحمر الةدوية ،ال ريةة من مستوررة معاليه ادومية شرق ال دس الم تلة ،وذلك كون

األمر سي د ال

ا

راذسعير يسر للسكان وسيشكل وريا لمعا د جريس.
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ويال دبلوماسيون من سرائيل وأوروبا ذه ة ذ ل

ا الرسالة الشدود باسة كل دول اال اد

األوروبت ،من يةل سعير اال اد لدي سرائيل الرس فابور – اذدرسون ،ال

المدور العام لوةار

الدبلوماسيون أن رو ة ع د االسةوا الماحت

الخارجية ووفال رو ة فت األسةوا الماحت .وأحا

أول ل اء مل سعراء الدول األعضاء فت اال اد األوروبت ،فت فردق دان فت ل أبي  .وكان من

المعرو

ان شمل الل اء ا حارة الرو يرية للسعراء ،ال اذه

حول سياسة ال كومة فت الضعة الطربية خللها الصراخ والتهكة.

ول ال حلةة مواجهة ومشاد كتمية

وفور بدا ة الل اء يال السعير الرس فابور – اذدرسون ،ذه
اديت عليها الل رة السياسية – األمرية فت م سسا

اال اد األوروبت ال

عضو فت اال اد .واستل السعير وثي ة م لعة من

الرسخة أذه مت

ل

استطتل الل اء لر ل رسالة
ضة ممرلت  28دولة

ع ة واحد وبدأ ب راء ف وا ا .ويستدل من

يا تها بله ة حاد جدا وو عت اسرائيل أذها "ال و الم تلة".

وجاء فت الوثي ة أن "و وا

ةيل ال اذون كالتراذسعير ال سر حد السكان و دم الةيو ومصادر

المةاذت ا ذساذية ،بما فت ذلك لك التت ة مويلها من يةل اال اد األوروبت وعريلة

المساعدا

ا ذساذية تراي

الرابعة ،و سة

مل التزاما

اسرائيل بال اذون الدولت بما فت ذلك معا د جريس

المعاذا للمدذيين العلس يريين العادوين.

وأحافت "ذ ن ذ ال

" " وويس دم الةيو

سرائيل ال و الم تلة بترعي التزاما ها ةاء ال مهور العلس يرت فت المرارل

والسما بو ول المساعدا

ا ذساذية ،كما ذ الةها بتسريل المصادية عل

الخرائء الهيكلية للعلس يريين وويس التراذسعير ال سر المعرو
الم لوبة لل صول عل

االحتياجا

دة

عل السكان ،و خعيس ا جراءا

راويم الةراء للعلس يريين وحمان و ول العلس يريين ال المياا و لةية

ا ذساذية".

وفوجئ المدور العام لوةار الخارجية ا سرائيلية باال هاما

التت وجهت ال

اسرائيل .ويال

دبلوماسيون كاذوا فت الل اء ن األجواء أ ة ت متو ر جدا وان رو ة وجه متحةة هكمية ال
السعراء األوروبيين .ويال " :ا شكل رائل لةدء أول ل اء مل المدور العام لوةار الخارجية".

ويد جاء االحت ا األوير عل ولعية وةيل و ا ار
صل عدد ا ال  422بيتا .و وم

ادومية وال دس .ويتخو

جدود فت المكان.
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 .55الحركة العالمية للدفاع عن األطفال :أطفال فلسطين ما زالوا في عين االستهداف اإلسرائيلي
رام هللا :ما ةال أرعال فلس ين من أكرر األرعال معاذا عل مستوي العالة جراء ممارسا
ا سرائيلت رويل األمد ب ل شعةرا ،ال

من األرعال والشةا .

ار ح يتها اآلال

ايتر

العدود من االذتهاكا

االحتتل

ل وق ا ذسان العلس يرت

فمر عام  2000وحت ذها ة عام  ،2016وث ت ال ركة العالمية استشهاد  2012رعت عل ود يوا

االحتتل والمستوررين فت ي اا ز والضعة الطربية بما فيها ال دس 1571 ،رعت مرهة فت ي اا
ز.

ومر اذدالا الهةة الشعةية األوير فت شهر شرين األول عام  2015وحت ذها ة عام  ،2016يتلت

يوا

االحتتل  56رعت فت الضعة الطربية ،بما فيها ال دس الشريية ،كما اذته ت سياسة احت اة

ال رامين ،ومرهة جرامين األرعال ،حمن سياسة الع ا
أ ت ووم ال عل العلس يرت

ال ماعت حد أسر ة.

ا سرائيلت،

ا العام وما ةال أرعال فلس ين فت عين االستهدا

فسياسة االحتتل باستهدافهة ت سياسة ممره ة ومستمر رالت كامل مرةومة ح وق ال عل وتل
األعوام الماحية وبشكل صعيد  ،من اذتهاه ال ل بال يا ل اذتهاه ال ل بالتعلية والص ة،...
راف ها معان فت ري

ث افة ا فت

عل وايل ح وق ال عل العلس يرت.
فسياسة ا فت

من الع ا

وعدم المساءلة ،األمر ال

بشكل و ير

اذعك

من الع وبة با ت ضمن ل رود االحتتل ا سرائيلت ال صاذة من أ

يضائية حت عل جرائة ال تل ب ل العلس يريين ،األمر ال
العلس يريين ،ومن حمرهة األرعال ،ومرال عل

عسر موا لتهة استهدا

ذلك حادثة استهدا

متح ة

المواررين

أربعة أرعال من مخية

ال لزون بالر اص ال ت التت ويعت فت الرالث والعشرين من شهر آذار المرصرم ،ما أدي
الستشهاد ال عل م مد ح ا  ،وإ ابة ثتثة من أيراذه ب رو بالطة الخ ور .
وسرويا عت ل و اكة سل ا

االحتتل ا سرائيلت حوالت  700رعل بين  17-12عاما أمام م اكمها

العسكرية ،وتعرحون وتلها ألسالي

مختلعة من التع و

وإساء المعاملة من جاذ

جيط االحتتل

ا سرائيلت ،والشررة ،وأجهز األمن ا سرائيلية ،حافة ل افت ار الم اكة العسكرية ألدذ معاوير

الم اكمة العادلة ب س

ارير ال ركة العالمية للدفاا عن األرعال-فلس ين ،والم سسا

الدولية كر

"اليوذيسس".

ويد بلا متوسء عدد األرعال المعت لين فت الس ون ا سرائيلية وتل العام الماحت  2016حوالت

 380رعت دون سن الر  18عاما حس
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وأو ت ال ركة العالمية للدفاا عن األرعال والشةكة العلس يرية ل وق ال عل ،بالدعة ال اذوذت
الم اذت لألرعال فت وت
لتعتداءا

مل ال اذون ،وحمان جراءا

ال ما ة فت المدارس األكرر عرحة

و وفير بي ة حامية لألرعال من عرس االحتتل ،كما او ت بمساءلة م رمت ال ر

ا سرائيليين عل جرائمهة ب ل األرعال ،وا ف ار عن األرعال المعت لين فت س ون االحتتل دون
مييز أو ييد أو شرا.

الحركة العالمية للدفاع عن األطفال2017/4/4 ،

 .56حزب العمال البريطاني يعلق عضوية عمدة لندن السابق ليفينجستون لتصريح ضد "إسرائيل"
أ" :يرر حز العمال الةري اذت اليوم الرتثاء عليل عضوية رئي

لردن ر "د

كين ليعير ستون بسة

الراة ادولس تلر.

صري ا

بلد ة لردن السابل

أدل بها يةل عام ويةدو أذه ربء فيها بين أويد سرائيل والزعية

ويال ليعير ستون "دعوذا ذت كر ،عردما فاة تلر باالذتخابا

فت عام  ،1932كاذت سياسته آذ اه

ت ذ ل اليهود ل اسرائيل ..كان ودعة الصهيوذية يةل أن صا

متوين وهود ".

بال رون ويرتهت به األمر ب تل 6

و ة عليل عضوية ليعير ستون فت ذلك الويت .وويعت عليه جلسة اليوم الرتثاء علي ا رسميا لمد
عامين .وبسة

الويت ال

ة عليل عضويته فيه ،فه ا عرت أذه سيكون ياد ار عل ال يام بدور

داول ال ز م ددا فت ذيسان/أبريل 2018.

ويال ليعير ستون بعد ال كة "ل رة حز العمال مدد

آرائت السياسية" .وجاء فت بيان عل

مويعه عل

عليل عضويتت اليوم لمد عام آور بسة

االذترذت "سو

عضويتت ال زبية".

أرلل حملة

لطاء عليل

رأي اليوم ،لندن2017/4/4 ،

 .57واشنطن بوست :سالم الشرق األوسط ثاني أصعب مهمة لجاريد كوشنر
يال كا

بواشر ن بوست ن جاريد كوشرر ةو ابرة الرئي

األميركت دوذالد ارم

يد عهد ليه

بملس الستم بين سرائيل والعلس يريين ،ومل الصعوبة الةالطة له ا المهمة فإذها عتةر ثاذت أ ع

مهمة كلس بها

ا الشا
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ووجين رويرسون فت م ال له بالص يعة مهمة الستم فت الشرق األوسء بأذها مهمة

وو س ال ا

سيزيعية -ذسةة لألس ور اليوذاذية -ويال ن أعةة الع ول الدبلوماسية وتل ال رن الماحت يد

فشلت فت حلها.
وكت

روبرسون ساو ار أن ارم

يد ةود كوشرر بالتوجيها

التةمة للتعامل مل

ا المهمة .ويال

ن ارم رس ل مر عن حل الدولتين ف ال "أذا أف ر فت حل الدولتين وحل الدولة الواحد  ،وأفضل
عضله ال رفان" .وعلل ال ا بأن ذلك و ما سميه المتعاوحون "س س حرية
ذلك ال ل ال
".

التعاو

ولعت ال ا

ال

اذتةاا ال راء ل عدم االستط ار

وةرا ارم

من الدور فائل ال

ة ل وشرر ،يائت ن العمل الوحيد

فت حيا ه و العمل الت ار األسر ف د بدأ حيا ه عمل لدي أبيه ،وإن أبراءا

اآلن عون عل رأس المرا

أو دار ارم .

بمرةمة ارم

الجزيرة نت ،الدوحة2017/4/4 ،

 .58الكشف عن برنامج تجسس إسرائيلي على األندرويد
اشة حمدان :كشعت ' و ل' وشركة ' ،'Lookoutمساء اليوم الرتثاء ،عن أدا
األذدرويد ة
س

وير ا من يةل شركة ' 'NSO Groupا سرائيلية ،التت عمل فت م ال بيل أدوا

ل تروذت سيةراذية ألجهز أمرية وحكوما .

شار ل أن شركة ' 'NSOالتت ة بيعها يةل ثتر سروا

لشركة 'فراذسيسكو بار ررة' يد احتلت

سسها عل جهاة اآل عون استخدمت للت س

العراوين فت العام الماحت بعد أن ةين أن برامر
عل ذاشء فت م ال ح وق ا ذسان فت ا ما ار .

وي ول م

س

جدود عل

ون من ' و ل' و' ،'Lookoutاليوم ،ذهة اكتشعوا ذسخة من الةرذامر ألذدرويد .وكتةت

شركة ' 'Lookoutفت مدوذتها أن ' و ل

ا التهدود  Chrysaorأو ش يل بيطاسوس' .كما

لل عل

كتةت 'للتةسيء ،فإذرا سرتعامل مل الةرذامر كةيطاسوس لألذدرويد .ول ن ذا وحعرا األسماء جاذةا،

فإن التهدود واحح :لر NSO Groupووجد برامر

لمتابعة الةشر.

س

ذكية فت عد أذةمة شطيل ،ستخدم اليوم

ا الةرذامر الخةيث أعد ليكون سريا ومركزا ،و و ذكت جدا'.

و ة ال شس عن الرسخة الخا ة باألذدرويد بعد أن استخدم الم

الر iOSمن أجل م اولة اكتشا

حاال

من شخيم م موعة معيرة من الت ةي ا

ون معلوما

ة جمعها من برذامر

ةرا أوري للةرذامر .وجاء فت الت رير أن الم للين مكروا
التت لة ن موجود فت أ

مكان آور فت العالة ،بما

فت ذلك المتاجر ا ل تروذية المعلرة للت ةي ا  ،أو فت مصادر معلرة مرل  .VirusTotalوب سةهة
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فإن الت ةي ا
بيطاسوس.
وب س

ذا ها احتو

عل معلوما

لهر فت حاال

معدود ف ء كشعت عن العتية مل

و ل ،فإن الةرذامر الخةيث ة اكتشافه فت  40جها اة فت العالة ،و ةين أن ثلرها فت

سرائيل .كما اكتشعت عمليا

ةرا للةرذامر فت جورجيا والمكسيك و ركيا وا ما ار ودول أوري.

عرب 2017/4/4 ،48

محمد دحالن في حوار مع "المونيتور" :عباس فاقد للشرعية ،والمصالحة مع باتت خلف ظهري
ّ .59
عدذان أبو عامر :أجري "الموذيتور" حوا ار حصرّيا مل ال ياد العت او ّ ال ةير ،والرائ فت الم ل

التشريعت العلس يرت ،وعضو الل رة المركزّية السابل لعتح ،ويائد جهاة األمن الويائت األسةل،
ّ
ّ
ّ
عةاس ،م ّمد دحتن ،حيث د الخت بيرهما مر
والخصة العريد للرئي العلس
يرت م مود ّ
ّ
 ،2011وأ در عةاس ي ار ار بعصل دحتن من عضوية الل رة المركزية لعتح فت أ ار/ماوو ،2011
بتهمة م اولة االذ ت

عليه ،و و ما ذعاا دحتن ،ال

ب ت شكل مصدر يلل لعةاس حت اليوم.

ما

سيما فت ّز  ،بسة
متلك دحتن ،الملّ بأبو فاد  ،ذعوذا متزاودا فت أوساا كوادر فتح ،ال ّ
عةاس لل اا ،ويد أذشأ دحتن فت ذيسان/أبريل  2016يار ا ت
ّدمه من دعة لها ،و هميط ّ
ويضة عددا كةي ار من ياد فتح الرافضين لسياسا عةاس .ولدي دحتن شةكة
الد مويرارت فت فتح،
ّ

مرش ا م تمت لختفة
الدول العر ّبية والطر ّبية ،ورر اسمه ّ

ودولية كةير لدي بع
يليمية
عتيا
ّ
ّ
عةاس ذا ا عن المشهد السياست.
ّ
ّ
الهاتفية التي أجراها "المونيتور" مع دحالن من القاهرة:
النص الكامل للمقابلة
ّ
إليكم ّ

الهو بير ما،
المونيتور :أون و ل وتفك مل الرئي م مود ّ
عةاس؟ و ل وّيعت الوسارا ل سر ّ
رد عل الت دو ار ال ائلة ّذك رعل أمواال وأسل ة عل م ّيد ك فت الضّعة الطر ّبية لزعزعة
وماذا ّ
عةاس راه؟
است رار سل ة ّ
الخير  ،ومسألة المصال ة
دحتن :ليست راه وسارا حال ّيا للمصال ة ،وأبو ماةن رف ال هود ّ
مل عةاس با ت ولس لهر  ،ل ّرت مل رفايت فت يار ا ت الد مويرارت داول فتح ،ذوا ل
الوررية لعتح ،فت يضا ا ال دس وعود التج ين ،و ت موايس حركة
العمل لل عا عل الموايس
ّ
حماس ومعةة فصائل مرةمة الت رير العلس يرية ،ويد ون موايس الطالةية العةم من الشع

ألن
العلس يرتّ .
ئاسيةّ ،
لماذية ور ّ
وذعد أذعسرا للمرحلة الم ةلة ،وصو ا جراء اذتخابا شاملة ،بر ّ
سياسية م ّ ح وق شعةرا
عية ال ست يل مرير حلول
ّ
أبو ماةن اآلن ،حعيس وفايد للشر ّ
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العلس يرت ،ألذه ال وتمتل بط اء شعةت فلس يرت ،وال
ّ
فلس يرية واح ة.

ة بشرعية جما يرية ،ولي

لد ه أ لةية

للرد عل
المونيتور :ماذا عن الم م ار األوير التت ع د فت ال ا ر يةل أسابيل؟ ل جاء
ّ
مت
كل من ّ
الم مر السابل لعتح ال ع د فت شرين الراذت/ذوفمةر الماحت واستةعد ّ
عةاس وتله ّ
ليك بصلة؟

دحتن :استضافت مصر سلسلة واسعة من الردوا

والم م ار

لة ث أوحاا أ لرا فت ّز مل

ّز ومرّ عيها ووجهائها وشةابها وذش ائها.
شخصيا
الم ا من
ّ
وعل الر ة من الوايل األمرت الصع فت سيراء ،وصو ا مدن رفح ،العريط ،والشيخ ةويد،
ّ
أن
باعتةار ا مر ة لمكاف ة ا ر ابيين ،وفيها عمليا
وومية للدولة المصرّيةّ ،ال ّ
أمرية وعسكرّية ّ
ّ
مصر ة ل جهودا كةير عاد هيز معةر رفح ،و يسير حركة األفراد والةضائل من ّز وإليها.
سر ا ،أبعد
المونيتور :أال ري ّ
أن ّ
عةاس بتعييرا ه األوير داول الل رة المركزّية لعتح ،كرائةه وأمين ّ
عين اثرين من وصومك ،م مود العالول وجةريل الرجو ،
فر ك بالعود م ّددا ل ال ركةّ ،
ألذه ّ
عةاس عييره فت أ ّ مويل يياد ّ ؟
مما يد ورشئ العا لك مل مروان الةر وثت ال رف
ّ
ّ
يو ه وذعوذا ست يل أن سي ر
دحتن :بعيدا عن الخو فت األسماء ،لي
راه فرد مهما كاذت ّ

وحيد ا وإعاد ها

ممتد ومتّسعة كعتح ،أذا وةمتئت ذدافل عن اذتمائرا ليها ،وذعمل عل
عل حركة ّ
ةيعية ب ياد العمل الوررت العلس يرت.
ل مكاذتها ال ّ
ّ
ّ
وأرال برةام سياست مرن ود م رارت ال ر صر سل ا ه فت ّود شخم واحد ،وأرف ال مل بين
ّ
ّ
الصتحيا بين
فصل
ل
أسع
و
ة،
يري
العلس
ة
السل
و
ة
يري
العلس
ير
ر
الت
ةمة
رئاسة فتح ومر ّ
ّ
ّ
ّ
الرئي

ذعسها.

ورئي

وذعضل أن ورتخ
ال كومة،
ّ

المونيتور :كيس أر ذتائر اذتخابا

رئي

حماس األوير فت ّز  ،و عود

شخصيا مر ثتثين عاما؟ و ل كون له أثر
عرفه
ّ
العك ؟
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العخ
شخصيته المت ّرفة ،وي
رو سرائيل حول
ّأال ذ ل فت ّ
ّ
دحتن :ال أري اذتخا السروار كما ّ
وا ا .فاذتخا أ ّ أخ فت أ ّ مويل فت يياد
يرية عل
ا سرائيلت بتعصيل
الشخصيا العلس ّ
ّ
ّ
حماس من حّ ها وحد ا.
العام الوررت عل
عرفت األخ ي السروار مر سروا رويلة ،وأ ّ
مر أن ون لد ه الر ةة لت د ة ّ
ّ
الخاص ال زبت ،وإذهاء االذ سام ،وإعاد ر ي الةيت العلس يرت.
ّ
ّ
ّ

المونيتور :كيس رةرون ل ا تيال ال ائد العسكر ّ فت حماس ماةن ف هاء وسء ّز ؟
مستمر مل سرائيل،
دحتنّ :ذه وعاق واحح للوحل األمرت فت ّز  ،ل ّن اال تيال جزء من راا
ّ
ّ
وال أريد الخو فت التعا يل ،فت اذتةار ما علره حماس من ي ا ها حول ال ريمة.
المونيتور :ما ت آور

ّو ار

الت ار بين حماس ومصر ،وحول ويوفك ولعه بعتيا ك الوثي ة

مل الرئي عةد العتّا السيست وأجهز األمن المصرّية؟
جيد ،ذةرت عليه
دحتن :راه اليوم وا ل مةاشر بين ا وو فت مصر وياد حماس فت ّز  ،و ا ّ
مما وت ّل وفير مستوي
مست ةت ،فا وو فت مصر ودرسون ّ
كل السةل لتخعيس الضطوا عن ّز ّ ،
جيد من الر ة وا جراءا
ّ
واألمن فت ي اا ز .

المرس ة مل حماس ،بما ورعك

آثا ار

ابية عل الترّ ل وال ركة والت ار
ّ

حل
ّر
أن و ول الرئي األميركت دوذالد رام ل الةيت األبي
المونيتور :ل عت د ّ
ّ
ّ
يرية أم عّ د ا ،بسة ما ال عن مزاعة اذ ياةا ل سرائيل؟ وكيس ري ةيا ار
ضية العلس ّ
ال ّ
ال اد العر ال ارية ل واشر ن؟
األميركية ،وصو ا
وحل الر ة فت ركا ال اد العر ل الوال ا المتّ د
دحتن:
ّ
الرئي المصر ّ عةد العتّا السيست والملك األردذت عةد هللا الراذت ،فالدوران المصر ّ واألردذت
ّ
ّ
لل الضعس الداولت العلس يرت.
الملس العلس
أساسيان لمتابعة
ّ
ّ
يرت مل واشر ن فت ّ
ّ
ّ
ّ

المونيتور :ماذا

ول عن التسريةا

األوير حول مشروا دولة

يرية فت الضّعة الطر ّبية وي اا ّز؟
العلس ّ
يرية،
ضية العلس ّ
حل عادل لل ّ
دحتن :أ ّ ّ

ّز وسيراء ،بدوت عن الدولة

أن وتمّرل فت است تل شعةرا ،وإيامة الدولة المست لّة
وتسة فت
أن الوحل
يية ،مل وشيتت من ّ
الداولت الضعيس ألبو ماةن ،يد ّ
وعا متها ال دس الشر ّ
ّ
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استمرار االذ سام ،و عاية أةما

عيا
فتح ،و هالك الشر ّ

يرية،
العلس ّ

شاشة مويعه السياست ،بسة
ّ
وصو ا الرئاسة والم ل التشريعت.
ّ
يرية كال دود وال دس
أح ّ ر من ّ
ضية العلس ّ
أن أبو ماةن ال ملك عويضا بالتراةل عن ثوابت ال ّ
والتج ين والمساس بها ،وال ملك عويضا من رر واحد بالعود ل راولة المعاوحا مل
سرائيل.

المونيتور :مت سيعود م ّمد دحتن ل مس ء رأسه فت ي اا ّز ؟ و ل راه ر يةا
فت وصوص ذلك؟

مل حماس

شخصية مةاشر مل حماس ،وصو ا عل المستوي ال ةير من
حاليا ليست لت عتيا
ّ
دحتنّ :
مستمر مل ييادا حماس
التوا ل ،ل ّن ةمتئت فت يياد ّيار ا ت فت فتح عل وا ل
ّ

للتعاون لصالح شعةرا.

المونيتور :كيس ّيمون ذتائر ال ّمة العر ّبية التت ع د
يرية؟
ضية العلس ّ
عل ال ّ
دحتن :اذع اد ال ّمة به ا المستوي العالت من حضور الزعماء العر

فت األردن فت  30آذار/مارس ،واذعكاسها

وجهود جتلة الملك عةد هللا الراذت.

عد ذ ا اة لألردن الش يل،
ّ

أن مةادر الستم
لل الةرو العر ّبيةّ ،
ألذها أعاد التأكيد ّ
وعل مستوي الرتائر فهت ّ
جيد فت ّ
الرهائية فت رعي ما ا ّعل عليه الزعماء
العر ّبية ت ال ّد األدذ المتوافل عليه عر ّبيا ،و ة العةر
ّ
العر .
المونيتور2017/4/4 ،

يعدل الموقف منها
 .61تعديل "حماس" لن ّ

جراء عدول ماد أو أكرر فت دسا ير ا ،ك لك ععل كةري

فت لر

ما ،دم الدول كافة عل

الم سسا

الدولية ،فما الماذل أن دم حركة سياسية عل

ن التعدول م لو  ،بل و عك

بكر عويضة

عدول برذام ها السياست؟ المر ل ول

حيوية يياد ال ركة ،ذا كان ما ست دم عليه ورس ة مل مت لةا

وايل جدود عل األر  .فت ا السياق ،ورةطت الترحي بما رذشر وأذ ل عن ذية حركة "حماس"
عتن وثي ة تضمن ما و س بتعدول برذام ها السياست .بيد أن األ ة من م رد الترحي ،
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وح ير آراء م للينر ٍ
كرر َةل كل سري
ماذا ريد "حماس" من التعدول عل وجه الت دود؟ أ ت بصدد ا يدام عل
بشأن ذلك ا عتن المر

طيير جر ء فت ميرايها األساست ،أم أن األمر لن وت اوة عاد

يةل فت مراسةا

 ،و الس ال عن الم ا د.
عدول وري

يا ة شعا ار

عد ؟

ل مستوي

سةل رار ا من

مما ذشر ه الص س ،وفت م دمتها "الشرق األوسء" ،وما ربث عةر يروا
التعدول المر  ،مكن ال ول ن التطيير ال ر و آور ما خ ر بةال يياد حركة الم اومة

وموايل عد من برود

ا ستمية .والوايل أن ما من يياد تول أمر "حماس" مكرها أن دم عل
ميراق أسي

طيير ج ر فت

د سمةر كاذون

حركة الم اومة ا ستمية ،عشية اذدالا االذتعاحة الشعةية األول

األول  1978ك لسة

ا التطيير سي ود ل

بسيءك و أن مرل

ل

عدول اسة ال ركة ذا ه وشعار ا،

عدول برود جرائية

وربما علمها ،ثة الة ث فت شأن مست ةل ستحها .يد ر ال ن الدول دم عل
فت دسا ير ا ،وال لطت ثوابتها األساسية ،أو ّةدل أسماء ا وأعتمها ،ر ة حصول استرراءا .
يح ،ل ن "حماس" ليست دولة ،والتعامل الدولت معها ور لل مما وتضمن ميراق أسيسها ،ال من

م رد عدول برود فت برذام ها المرحلت ،وإذا كان ميراق أسيسها لن عتر بطير فلس ين الر م رر

من رأس الرايور شماال ل رفح جروبا ،فاألرجح أن المويس العالمت مرها باق عل حاله .وال ل أن
عدم مساس ال ركة بميرايها معهوم ،ذلك أن أساس مةرر ييامها ،ثة استمرار ا ،مرهر ع ائد  ،ولي
م رد برذامر سياست لمرحلة م دد  .لماذا ،ذْ ن ،كل

ا الض ير السابل عتن عدول لن طير

شي ا من جو ر عتية

"حماس" بال ل السياست لل ضية العلس يرية؟
لعل الهد

و جراء مرين عتيا

عربية ،وربما ،حت

ال ستأثر حركة "فتح" ب رية ال ركة عل

األرجح أن الت ربة لن ر ح .لي

الدولت من ال ركا

المعرية عدوت ما عل

عامة ،فت أمل فتح أبوا

مو د مل عوا ة دولية ومن ثة
الساحتين العربية والدولية .ل ن

ألذرت حد ذ احها ،كت ،بل ألن عدول موايس عوا ة ال رار

المسل ة عموما ،ولي

"حماس" وحد ا ،لي

برذام ها السياست .معرو

ممكرا بم رد دوال ال ركة

لل ميل كة حاول الزعية الراحل اسر عرفا

عدول ميراق

ّر
مرةمة الت رير العلس يرية ،ل ره فت الرها ة وافل أمام ما رأي فيه مصل ة فلس يرية.
الوايل أن "حماس" ليست مض ر ل ل

ا ا ر اق ،ما دامت ير مستعد لولو العملية السياسية

بكامل شرورها .من حل "حماس" و ير ا أن كون لدوها الميراق المتراس
الم ابل ،ةالا يياد أ
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سو
عاما

طير عامل اآلورين معها .فت السياق ذا ه ،أست ضر را ما كتةت يةل ذ و أربعة عشر
ّ

ت عروان "حماس" ...ذا حكمت  "الشرق األوسء" ،الرتثاء   2003  6  24ووت ته أن

ال يادا

حركتت "حماس" و"ال هاد" لي

العلس يرية ،ومن حمرها ييادا

بوسعها مواجهة مرلث

الضطء األميركت  األوروبت  ا سرائيلت ،بت ع ير است ار ي ت ورس ة مل عالة ما بعد

ما

.

بعيد عما رذشر من برود التعدول ال مساو المر
 .11  9  2001واحح أن مرل ا التع ير ٌ
ور السيد والد
وة أذرت ذ رالعت ذةأ م مر "حماس" الص افت المتويل فت الدوحة ،كر

ز  7  12  2012فت أول عود للورن بعد أربعين عاما .مشهد

مشعل ذ روتّر جةيره بت ار
م ثر .ساءلت حيرها ،وأعيد التساؤل اآلن ،لماذا لة وةل ويوا ل الصمود مل أ ل ال اا
الم ا ر؟ م رد ساؤل ،بت أ

ليل من شأن الرجل ودورا.

ثة ،مل كامل االحترام والت دور أل ل ي ر وموايعها ،ل من الضرور أن علن "حماس" جدود ا
السياست من الدوحة ولي

ز ،أو رام هللا؟

الشرق األوسط ،لندن2017/5/5 ،

 .61األرض الفلسطينية عنوان الصراع والحلول تعتمد الخطة الصهيونية
وافر فت العتر األوير م موعة من اآل ارء والم ترحا

الدولتين" ،بعد أن وافر ال رير من الم ش ار

عل

الشيخ
ماجد ّ

ابها بدائل من "حل

ا سرائيلية ،ررحها أ

ويضه ك ل ممكن ،بخا ة مل م تء دار

أميركية جدود تساوق بال امل ريةا مل موايس اليمين االستي اذت المت ر ا سرائيلت .ومن وتل
التدييل فت ما رشرا الص افة ا سرائيلية مكن الخرو بم صلة شةه وافية عن أبرة لك اآلراء
والم ترحا

الةدولة ،كما عر

. 2017/2/20

أحد الرماذ لخ ة

ة

بعضها كا

سرائيلت أريك بردر فت

ا األ ام باذةعار مت دد ،ت "و ة العيدورالية" لرئي

أب ار ام بور  .فعت مرتصس شهر شةاا فةراور الماحت  ،الت
مس ولين كةار فت ال ياد العلس يرية ،وعر

 2007كةدول وايعت ،عل حد يوله "فت
سع بور فت و ته ألن وري دولة

لل وميتين المختلعتين
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سع بور ألن وري كوذعيدورالية بين دولة سرائيل ودولة فلس ين المست لة ،و ك ا فان رؤية "ذ ن
را و ة راه" لن خلد الرزاا ،وبدال مرها ورمو عاون ح ي ت بين الشعةين.

ذ ة مر لل بور  ،ت يامة فلس ين ل جاذ

دولة سرائيل ،فت رار معا د ستم ذهائية .و و

وت در عن دولة فلس ين فت حدود  ،1967عا متها ال دس الشريية ،كدولة حر  ،مست لة وسياد ة،
ا الع ر األساس فت لل

الدولة ال ومية لألمة العلس يرية .ويشدد بور عل أذه رالما لة ت ل
حل كل المشاكل المراف ة ،ال معر ل ل ما وتة .

ويري عماذويل شاحس ،رجل الموساد ساب ا ،واحل ف ر حركة العيدورالية ،التت سع

ل " سية

األول  ،الشرعية لل ل السلية للرزاا مل العلس يريين :حتل ال اذون ا سرائيلت عل

كل بتد

بتد سرائيل من الرهر وحت الة ر ل فيدورالية من  30كاذتوذا" .أن

ا الع ر " مرح سرائيل ،للمر

سرائيل ،بما فيها وهودا والسامر وباسترراء ز  ،مرح ح وق مواررة لسكان وهودا والسامر العر ،

وجعل سرائيل د مويرارية فيدبرالية دمية".

المعتا له ا ال ل و مرح حكة يليمت ذا ت ل ل يلية فت الةتد فت سرائيل ،وجعلها فيدورالية كما

فت الوال ا

المت د  ،سويسرا ،بل يكا ودول أوري من المت دمة فت العالة .دولة فيها اليهود والعر

مكرهة أن ودوروا ش وذهة بأذعسهة وي

وا ويتهة الر افية

ت المةلة األمرية لل يط ا سرائيلت

والمةلة االيتصاد ة لتيتصاد ا سرائيلت ال دوث والمت ور .و دعو ال ركة ل

ب اء المستوررا

فت وهودا والسامر عل حالها وإب اء ال يط ا سرائيلت يو عسكرية وحيد بين الة ر والرهر ،من

دون ي اا ز ".

دولتان ...وطن واحد

"دولتان ،ورن واحد" ،ت مةادر من سرائيليين وفلس يريين ،ترحون يامة كوذعيدورالية من دولة
سرائيل ودولة فلس يرية عل
ة

أساس حدود  ،1967حرية حركة وم سسا

بسياد فلس يرية ،والمستوررون مكرهة االحتعا

مشتركة .المستوررا

بمواررتهة ا سرائيلية ،وعدد مشابه من

مواررت فلس ين مكرهة أن سكروا فت سرائيل بمكاذة م ية.
ولد

المةادر يةل ذ و وم

سروا

من سلسلة ل اءا

ع د ا الص افت ا سرائيلت ميرون ربةور
فت

والراشء العلس يرت عوذت المشرت ،من مواليد مخية الد يشة لتج ين فت بيت ل ة وال ا

الص س العلس يرية.
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الخ ة ،ت رر ال دود بين الدولتين وفل و وا  4حزيران  ،1967فت لل ا ذهاء التام

وب س

مةدأ سل ة ال اذون

لوحل االحتتل .و ون الدولتان د مويراريتين ،ويكون ذةامهما يائما عل
ال وذت ب وق ا ذسان.

واالعت ار

مرح الدولتان ال ل بت رير شكل اله ر ل ذ ايهما ويواذين المواررة فيهما .بالتالت ،ون فلس ين

حر فت أن مرح المواررة لتج ين العلس يريين ،ودولة سرائيل

ون حر فت مرح المواررة ليهود

الشتا  ،كما شاءان .و ون الدولتان ملتزمتين رؤية الةتد المعتوحة ،ويكون لمواررت الدولتين ال ل
فت ال ركة والسكن فت كل أرجاء الةتد.
" وجد رريل ي ابلة للت ةيل لل ل،
والرهر" ،ول الرائ

ل الهدوء والستم ا يليمت ،و ت دولة واحد بين الة ر

د

السابل موشيه فا طلين .فعت و ته السياسية وحركته ،ثتثة برود مركزية :بسء

كل أراحت وهودا والسامر ومرح مكاذة م ية ،وفيها ح وق ذسان كاملة ل ل

السياد ال املة عل

سكان وهودا والسامر ك و ة ش يل

ر ساعد ايتصاد ا سكان وهودا والسامر العر المعريين

باله ر ل دولة أوري وفتح مسار ل ت ال رسية لمن وربء مصيرا بدولة سرائيل ويرةت والءا لها.
وأوي ار ايتر الرائ

كيط من الليكود و ة وم عل أساس و ة ال كة ال ا ت لرئي

ووآ

الوةراء

السابل مراحية بيطن ،التت وحعها فت  .1977و تراول الخ ة مرارل وهودا ،السامر وال دس ،وال
تضمن ي اا ز.

و رف

و ة ال كة ال ا ت يامة دولة فلس يرية ،و سع

ل

لطاء ا عايا

أوسلو ،وفيها مراحل عد

أ ضا .فت المرحلة األول  -حتل السياد ا سرائيلية عل مرارل وهودا والسامر باسترراء مرارل
للعلس يريين ،وإلطاء ا عايا

ال كة ال ا ت التت ع

ا دار العسكرية فت وهودا والسامر أ ضا.

أوسلو .ومل حل السل ة العلس يرية لط

فت المرحلة الراذية وم ال كة ال ا ت ،ويعاد أ يل مخيما

ايتصاد

التج ين و سع

سرائيل ل

ستم

و سوية مسألة ال دس .كل عربت سكن فت وهودا والسامر  ،ول ن وار ذ اق ال كة

ال ا ت ،مكره أن ختار ا يامة فت سرائيل ،أو ا يامة فت مرارل ال كة ال ا ت.
ذشر رئي

المعارحة ا سرائيلية ،ةعية "المعسكر الصهيوذت" وتس اق

" آر " الخمي

يعة

ير سو  ،فت

 ،2017/2/23ما أسما ا "و ة ستم جدود " عل أساس حل الدولتين مل احتعا

سرائيل بال تل االستي اذية ال ةري الم امة عل أراحت الضعة الطربية وال دس الشريية .و شمل

الخ ة بدء معاوحا

مةاشر بين ال رفين ،بعد فتر أيصا ا  10سروا

والية من الت ري

العلس يرت ،مل

صلون دري يا عل
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ويوا ل ال يط ا سرائيلت وتل
االيت اما

ا العتر "ذشارا ه األمرية" فت الضعة الطربية ،والمتمرلة بترعي

للمرارل العلس يرية الستهدا

واعت ال من صعهة سرائيل بالم لوبين من العلس يريين،
ا الخ ة أن المعارحة

فت حين وتة

ميد الةراء وار ال تل االستي اذية ال ةير ف ء .و كد

ا سرائيلية ال

مل رؤية جد ة مختلعة عن اليمين ال اكة فت سرائيل ،بل ت مترا مة معه فت

الوحل ال ار ن و عزيز مةدأ "الدولة

المةاشر ال ويلة األمد ،من أجل ري
التركيز عل المعاوحا
ر
العلس يرية الرايصة" التت روراد بها رئي الوةراء بريامين ذتاذيا و ذعسه.

وإذ وتحظ اليوم أن احتدام الصراا حول التسوية داول سرائيل ،و بين يوي اليمين واليمين
االستي اذت المت ر  ،فإن و ء وورائء ال لول عل

عدد ا ،كد كوذها اليوم جزءا من مسا ار

وتفية ،ال أذها فت م موعها ال ت اوة المويس الرسمت ا سرائيلت ،كما سةل أن حددا بيطن

وشامير ورابين وباراه وأولمر وأوي ار ذتاذيا و وحكوما ه المتعايةة ،وال

ر

دودا دائما بس س

أعل

و ال كة ال ا تك وعدم التخلت عن أ مساحة من األر  ،فت لل استمرار السي ر األمرية

عل

فلس ين التاريخية .وك لك فإن مرةور "الدولة الواحد " لة كن موحدا ،فيما و

كامل أر

ختلس ب س

أوي ار الفتا

المرادون به:
دعو ل

ت االحتتل أو باالذعصال عره أو باالر ةاا به ،وفت ويت ار ععت

"الدولة الواحد " فت الداول ،ذعت "ال ركة الشعةية ألجل فلس ين دولة

علماذية د مويرارية واحد " عتيتها فت شكل ي عت بتلك التفتا
ل ويار الدولة الواحد .

التت عل ت فت كعرع  ،والداعية

أوي ار ال بد من ا شار  ،بل التأكيد ،أن راه با حافة ل ما عرحراا را ،العدود من
والمخ

يا الخ ء

ا  ،جميعها كد مركزية "ال ل الصهيوذت" ،و امشية ال لول العلس يرية والعربية.

الحياة ،لندن2017/4/5 ،

 .62ترامب :المسألة الفلسطينية اإلسرائيلية "مشكلة القرن"
المصر عةدالعتا السيست فت الوال ا

د .أحمد جميل عزم

استر ةل الرئي
دوذالد رام ب عاو بالطة ،والمد ح ،و و ما لة رله دول كةري حليعة مرل ألماذيا ومستشار ها أذطيت
ميركل ،التت يابلها رام

المت د األميركية ،من يةل الرئي

بعتور شدود فت ةيار ها له م ورا .ولعل جزءا من

ال دود

ا ال عاو عود ل

أن رام
التعاون "االستةايت" المصر مل ا ا دار فت المسألة العلس يرية ،ل ن التفت ّ
مهتما ومةاد ار فت ب ث الشأن العلس يرت -ا سرائيلت ،وكان مت مسا لتراول ا الملس.
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األميركت وار

ذةيرا المصر بال ول "ست دذت داعما لك

فإن الرئي
وب س "جيروةالة بوست" ّ
ب و وجد ٍة كةير ين فت السعت ل العرور عل حل لمشكلة ال رن" ،فت شار للصراا العلس يرت

ا سرائيلت.

او

أن األوير
عد جزءا من العتية ا ابية األميركية مل الرئي المصر ّ ،
ال روحا األميركية ،عردما جر ا صاال مل فري ه يةل وليه المرص  ،ذها ة العام العائت
 ، 2016بهد

يراا المصريين عدم

مةك ار مل

د ة مشروا يرار م ل

األمن  ،2332الخاص

بالمستوررا  ،بعد أن رفضت دار باراه أوباما حت الرد عل ا صاال

فريل رام  .وبالععل يةل

المصريون التراجل ،وفل حسابا

وتعلل جزء مرها بالشل الررائت المصر – األميركت ،وجزء آور

وتعلل بوعد من ا دار ال دود بت وير م اربة شاملة هتة بالشأن العلس يرت .ويومها وجه

العلس يريون وحصلوا عل ال رار بت د ة ال رار من دول
كان الرئي

السيست أول رئي

عربت وتصل مهر ا رام

رسيل  ،2332ول ن ر ة موحوا

اوتت

ا ال رار واالوتت

د ة أوري.

يصة

بعد فوةا باالذتخابا  ،ثة جاء

فت وجهة الرةر مل العلس يريين ،ور ة

فلس يرت مصر  ،بشأن ملعا

مرل دعة ال ا ر لم مد دحتن ،والمويس ال الت من حركة

"حماس" فت ز  ،ور ة يصة مرل ذائ

من

أمين سر الل رة المركزية ل ركة "فتح" جةريل الرجو

فإذه عل مستوي الترسيل بشأن مست ةل العملية السياسية ،ما زال الخ وا معتوحة
دوول مصرّ ،
بين ال ا ر والرئي العلس يرت م مود عةاس ،ال ةار مصر يةيل اذع اد ال مة العربية ،وع د
ل اءا

رسيل أثراء ال مة ،أحد ا يمة ثتثية جمعته مل الملك عةدهللا الراذت والسيست ،وكان ذلك

مهيدا لزيا ار الملك عةدهللا الراذت والسيست الم رر لواشر ن ول اء رام .

بالرةر لتعا يل ةيا ار

ول اءا

مةعور رام

لعملية الستم جيسون

المر ة،

ريرةت  ،ل

وصو ا ل اءا ه العلس يرية وا سرائيلية ،ورةيعة الر اك األميركت ا سرائيلت الدائر حول حرور

التو ل لتصور حول مست ةل الةراء فت المستوررا  ،وبعد بيان ال مة العربية ،فت الة ر الميت،
ال

أكد عل مةادر الستم العربية كما ت ،بما عر

وبالرةر للمويس العلس يرت الرسمت ال
أل

عاو

حل ال ضية العلس يرية م دمة أل

ةيل،

شترا حل لة مواحيل األسري وويس االستي ان كم دمة

 ،وإال سي ر الة ث عن رار دولت لعملية الستم ،و و ما ورفضه األميركيون

وا سرائيليون ،مكن ويل سيراريو ين يادمين ،وو ة م تملة عمل عليها دار رام .

سير ل الملك عةدهللا الراذت المويس العربت الواحح من أولوية الشأن العلس يرت عل أ

رار عمل

أن م دمة أ شتء ت المسألة العلس يرية ،وستعمل دار رام
يليمت ،ضة ا سرائيليين ،و ّ
فر ييود عل االستي ان ،مهيدا رتق معاوحا سرائيلية  -فلس يرية.
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السيراريو الراذت ،و السعت األميركت ،أ ضا مل ييود عل االستي ان ،رتق رار عمل يليمت،
عل شكل معاوحا
وة

متعدد األر ار  ،سيكون ال زء العلس يرت و األساس فيها.

أو وتو ل األميركيون لصيطة مرحية للعلس يريين فت

الس ال ،ل أ مدي مكن أن عر

موحوا االستي ان ،واألسري؟!

لعل المويس المصر  -األردذت -العلس يرت والر ا

المسألة العلس يرية عل

فت فر

األجرد

األميركية فت عهد رام  ،مةكرا ،وويس مطام ار

من ذوا ذ ل السعار األميركية لل دس ،أ ت جزئيا

ألن رام
أ ضا ّ
ومن را سميه "يضية ال رن" .ول ن أ ضا فإن

العربت عل التأثير

وري فت الملس العلس يرت االسرائيلت ،فر ة ذ اة اريخت فشل يرا بت ي ه،

فت مسار األحدار ،وفر

ح ي ت لتستي ان ،و رعي

ورف

أ

ا الت ره و كد يدر ال اذ

أجرد المرحلة الم ةلة بمزيد من الترسيل والعمل ،وسيكون رل

سرائيل لت عاييا

التت رصلت مرها ،ورف

ويس

المساس بتا ا بال دس،

رار عمل يليمت له أجرد عمل ضة سرائيل سوي سوية الشأن العلس يرت ،شكل

م تمعة م وما

مويس يو

مكن االذ تق مره ،ويمكن فرحه.

عمان2017/5/5 ،
الغدّ ،

 .63ميثاق "حماس" :التالعب بالكلمات
د .رؤوبين باركو
صريح يائد "حماس" أبو عةيد حول استعداد المرةمة ايامة دولة فلس يرية عل "االراحت الم تلة"

فت العام  ،1967وفت اع ا
ال

ذلك بالوذا

الت ربة ال تمية والتسريةا

وجود " ول" دراما يكت فت سياسة

ا المرةمة العريعة .ول ن ال ووجد مرل المتهكمين

العلس يريين كت ووح وا أن ال دوث و عن تع

بال لما

معا ،عل ذمء العمل االستمت فت التخويف والتضليل والخداا.
فت م مر "المشكلة العلس يرية" ال

المكت

ايواله فان ال دوث ودور عن ورية عةر عن د

ولعية دروس العام  2016من اجل العام  2017لتوحيد جميل ال وي من

حول "الم اومة".

أحد ياد "حماس"  ،اسماعيل رحوان ،أكد عل
المر ل والهد

من اجل ارحاء الخصوم واألعداء

ع د م و ار فت بيرو  ،كشس والد مشعل ،رئي

السياست لر"حماس" ،عن مةادع الوثي ة .وحس

ال ركة االست ار ي ت عل

المرسوبة ل اد "حماس" ،شير

أن الوثي ة التت ت ييد االعداد ،ت عةير عن

السياست الة ار ما ت لر"حماس" ،وأن الم صود لي

استةدال ميراق "حماس" .الم لل

السياست اب ار ية المد ون ةعة أن الوثي ة التت ت ييد االعداد ،ت وثي ة سياسية عةر عن
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الة ار ما ية التت رةل من العتية السياسية بين "حماس" وال وي العةم
وروسيا .ومن

ربتها فت السل ة السياسية والت د ا

المد ون أن الوثي ة ال تراي

ودول العالة مرل الصين

التت عرحها التطيير االيليمت والدولت .عت د

مل "الخ وا ال مراء" لميراق "حماس" ،ال

شمل ال عا المسلح.

وألن راه عتية ف رية ف ء بين "حماس" وبين االووان المسلمين ،فت حاجة ألن ترصل من

العتية.

"حماس" ستترصل من المرةما

ا
ور

االستمية االر ابية لتهدئة العر والطر  ،وسترسة لرعسها

"مرةمة فلس يرية من اجل الت رر الوررت" .ول ن ر ة االستعداد ة يامه الدولة فت حدود ،1967

سترف

"حماس" االعت ار

بإسرائيل وباال عاييا

جزء من "الورن" .ألن "ميراق حماس لي
سين الصور.

الم لل حمز أبو شر

التت ويعت معها باسة "م ،" . .أو التراةل عن

يرآذا" ،والوايل سي ثر فت طيير الصيا ة من اجل

عت د أن "حماس" ررحت اف ا ار مشابهة فت السابل .وذكر استعداد احمد

اسين للهدذة رويلة المدي م ابل اذس ا

فت موحوا األسري وشاره فت اذتخابا

اسرائيل من الضعة الطربية وي اا ز  ،وايتر عا ما

 .2006ل لك فان التطيير ال تمت المتويل بخصوص

عتية "حماس" مل االووان المسلمين وحد العدو ،سع
الم اور ومل الم تمل الدولت ،ل لك سيتة ذكر ال ر

ال

عزيز العتية مل الدول العربية

حد االحتتل بدل الصراا حد اليهود.

وعردما ستعلن "حماس" عن أذها "مرةمة فلس يرية للت رر الوررت" فان مصر ا ضا ست ون راحية
ألن

ا سيعةر عن ابتعاد ا عن االووان المسلمين .الم لل فاوز أبو شمالة عت د أن "حماس" ال

رو الطاء ميرايها ،أو عتيتها مل االووان المسلمين ،و ت سع للةهور ك ركة يومية فلس يرية

راحل حد الصهاورة.

ال دوث ودور عن "يصار ود ان" عل
التطيير فت ماركة ال ركة ال
"م ،" . .و ا عر

كاذت ال ريل ال

"مرةمة

حائء االر ا

ودعو للهدذة دون سمية الم أر باسمها.

رير يومت فلس يرت

مكاذتها التسوي ية للخ ر ،وال عمل عل

جهرة معةد بالروا ا ال سرة ،فان ال ريل ال

بالروا ا السي ة.

ار الصهاورة" ودول ال
ري

مربل

المصال ة العلس يرية .ذا

جرة عدن دذة "حماس" معةد

"إسرائيل اليوم"2017/4/4 ،
األيام ،رام هللا2017/4/5 ،
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 .64كاريكاتير:

القدس العربي ،لندن2017/4/2 ،
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