األحد 2017/4/9

4254

اآلالف يحتشدون احتجاجاً على
"مجزرة الرواتب" بغزة وتنديد شعبي
وفصائلي بسياسة التمييز
 ...ص 3

استمرار المواجهات في مخيم عين الحلوة والقوى الفلسطينية تتجه إلى الحسم
صحيفة عبرية :ثالثة آالف وحدة سكنية جديدة بالقدس أصبحت قيد التخطط والتنفيذ والتسويق
األمم المتحدة تطالب بتوزيع عبء اإلصالح المالي بشكل عادل بين الضفة الغربية وقطاع غزة
مؤتمر فلسطينيي الخارج يقرر تشكيل لجان تخصصية تنفيذية ويقر نظام العضوية
مقال :المخيمات الفلسطينية ..شواهد النكبة ونكبة الشواهد ...محسن صالح

السلطة:
 .2الحكومة الفلسطينية تبدأ تطبيق إجراءات تقشفية كبيرة بسبب األزمة المالية وتراجع الدعم الدولي
 .3خبير إسرائيلي :عباس يخنق غزة للضغط على حماس
 .4رئيس الشاباك السابق يشيد بأجهزة السلطة الفلسطينية ويستبعد إمكانية تحقيق حل سياسي دائم
 .5إصدار أول قانون فلسطيني للتربية والتعليم

5
6
6
7

المقاومة:
 .6مركزية فتح تتجاهل قضية الخصومات التي طالت رواتب الموظفين في قطاع غزة
 .7فايز أبو عيطة يدعو موظفي غزة لالحتجاج على خصم رواتبهم معرباً عن مساندة حركته لهم
" .8الجهاد اإلسالمي" :إدراج أمريكا لقيادي بـ"القسام" على قوائم اإلرهاب انحياز معهود لالحتالل
 .9المصري :واشنطن هي من تمارس اإلرهاب والمقاومة تسعى لتحرير أرضها وال تعتدي على أحد
 .10استمرار المواجهات في مخيم عين الحلوة والقوى الفلسطينية تتجه إلى الحسم
 .11علي بركة :سنضع حداً للجهة التي تعبث بأمن "عين الحلوة"
 .12االحتالل يصادر خمس ورش للخراطة بالضفة بزعم أنها تستخدم لتصنيع األسلحة

7
8
8
9
9
11
11

الكيان اإلسرائيلي:
 .13ليبرمان يرفض معالجة ضحايا مجزرة خان شيخون الكيماوية
 .14مخاوف بـ"إسرائيل" من هجمات فلسطينية تستهدف الجنود
 .15تعزز شبهات الفساد ضد نتنياهو بعد شهادة ملياردير يهودي
 .16محللون إسرائيليون :قصف مطار الشعيرات تحول لعودة واشنطن إلى دور شرطي العالم

11
12
12
12

األرض ،الشعب:
 .17صحيفة عبرية :ثالثة آالف وحدة سكنية جديدة بالقدس أصبحت قيد التخطط والتنفيذ والتسويق
 .18هيئة مقاومة الجدار واالستيطان :االحتالل اقترب من الوصول لمخططه النهائي للضفة
 .19مؤتمر فلسطينيي الخارج يقرر تشكيل لجان تخصصية تنفيذية ويقر نظام العضوية
" .20القدس الدولية" :االحتالل يواصل إجراءاته القمعية بالقدس عبر اإلجراءات األمنية والتهويد
" .21شؤون القدس" تحذر من الهجمة الشرسة على المسجد األقصى
 .22نقابة األطباء الفلسطينيين تعلن اإلضراب عن الطعام تضامناً مع األسرى
 .23تقرير :االحتالل يعتقل  10صحفيين فلسطينيين منذ بداية 2017
 .24وفاة الشاعر الفلسطيني أحمد دحبور

14
16
16
17
18
18
18
19

مصر:
 .25السيسي :إنشاء دولة فلسطينية مستقلة يسهم في استقرار الشرق األوسط ويحقق األمن

19

التاريخ :األحد 2017/4/9

العدد4254 :

ص

2

لبنان:
.26
.27
.28
.29

الحريري تشدد على الوقوف خلف اإلجماع الفلسطيني لوقف الحاالت الخارجة عنه في عين الحلوة
مفتي صيدا :ما يحصل في مخيم عين الحلوة أمر يدمي القلب ولنحل مشكالنا عن طريق الحوار
"الجماعة اإلسالمية" :أوضاع مخيم عين الحلوة تخطت حدود الشجب واالستنكار واإلدانة
مواقف منددة بحالة الفلتان األمني في عين الحلوة

20
20
20
21

عربي ،إسالمي:

21

 .30أنباء عن غارات إسرائيلية بالتزامن مع ضربة أمريكا بسورية

دولي:

22

 .31األمم المتحدة تطالب بتوزيع عبء اإلصالح المالي بشكل عادل بين الضفة الغربية وقطاع غزة

22

" .32األونروا" تدعو الفصائل المسلحة إلى وقف أعمال العنف داخل مخيم عين الحلوة

23

 .33اكتشاف برنامج تجسس إسرائيلي على هواتف أندرويد
تقارير:

23

 .34فك الحصار عن غزة مقابل "قطار اقتصادي" مع الدول العربية!

حوارات ومقاالت:

27

 .35المخيمات الفلسطينية ..شواهد النكبة ونكبة الشواهد ...محسن صالح

32

" .36إسرائيل" واالستطالعات الموجهة ...محمد خالد األزعر
 .37استراتيجية "إسرائيل" :تفكيك الصراع مع الفلسطينيين وتحييد الخصوم ...عبير عبد الرحمن ثابت

34

كاريكاتير:

36

***

 .1اآلالف يحتشدون احتجاجاً على "مجزرة الرواتب" بغزة وتنديد شعبي وفصائلي بسياسة التمييز

غ ز  -فتحززص صززبا  :هتززع عا زراف الف الينس ز يميين مززة مززن يززاحط الس زرازا ي ز مد مززط غ ز
بصوف احد م البين بإقالط حكومط التوافق الوطمص الينس يميط برئايط رامص الحمد هللا احتجاجاً عنى

قراره ززا حس ززغ مب ززال

بي ززر م ززن ر اف ززل م ززوليص الس ززن ط الينسز ز يميط ف ززص ق ززا غزز

هتافاف طالبت برحيل الحمد هللا زير المال شكري باار
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فسز يل حر ززط

ناززرف زار الداخنيززط التززص فززد رها شحمززانش عازراف مززن رجززال الاززرطط لحيز الم ززا
السير إنجا الت اهر الحتجاجيط

رفززا ناش ز و فززص شالحمنززط الازززبيط غ ز موحززد لززد الحززتشل الحصززار الت مززي  -انقززا ش التززص

ان نقت قبل يبو فص غ
ندد المت اهر

لفتاف تل عني ا :ش رزاقما ليست لنمسا مط فص البازار السيايصش

بز شييايط التميي لد ق ا غ المحاصرش مزاقبط يكان ا خصوصاً الموليين

البزبن الق زر البخزل خصوصزاً بززد مزر ر ززا عزد
يي ر شزور عميق لدى المحتجزين بزال نغ ن
نززو فززص األفززق ي حنززول لنزمززط التززص عصززيت بمحززو  54الززع
عنززى شمحبحززط الر افززلش مززن د

بزل ل زرف فصزريحاف الحكومزط مخزي ا قزدماً فزص حسزغ مبزال مززن

مولزع لزدى السزن ط فزص الق زا
ر افل موليي ا

فسززا ل الموليززو  :شلمززا ا طا لززت الخززائقط الماليززط مززوليص الق ززا مززن د

نحززو  110الززع مولززع مززا ززمززص

الخززيط ش البززال عززددهغ

همززاو فميي ز اً الززحاً ايززت دافاً ل ززغ مززن د

غيززرهغ

صززيوا

جميا الحجج المبرراف التص ياقت ا الحكومط بأن ا ش اهيط غير صحيحطش

جا التجما بما عنى دعو من نقابط الموليين الزموميين قياد حر ط شفتحش فص الق ا التص نززتبر

السواد األع غ من موليص السن ط من الممتمين الي ا
حخزت شفزتحش فزص بيزا

زعتز ليزل الجمزززط -السزبت نصزارها عنزى شالمازار ط الياعنزط فزص الحتجززا

عنزى قزرار حكومززط الحمززد هللاش طالبززت بما هززا ب ز شاللتز ا النخززباا التززا
هحه الياعنيط ألي غراض ل فخد الم الل الزادلط
قال نائل مين ير المجنزة الوزوري لنحر زط فزا

عززد السززما بايززتبشل

بزو عي زط ه شهزحه اؤلف الم ليزط مزن المزوليين

بمززا فززتح إلززى جززانب غ بمززا الازززل الززح ن ززدعمون غ فززص م زواقي غ الزادلززط راهمززو عنززى موقززع

الرئية عبان بالتدخل الزاجل لتحقيق الزدالط اإلنصاف المسزا ا ل زغ يزو ببقيزط مزوليص السزن طش
اعتبر

شهحه الحاود فص ياحط السرازا ي مد مط غ ف د التياف ا دعم ا التزا لنزرئية عبزان

فماشده هلبا اإلج ار اف التزسييط ال المط التص افخحف ا حكومط الحمد هللا فص حق زغ طا لزت ر افزب غ

قوف بمائ غش

من ج ت ا اعتبرف شالجب ط الازبيط لتحرير فنس ينش
الر افل شفيتقد المس ليط األخشقيط الوطميزط

الحكومززط شززرعيت ا صززدقيت اش

فصريحاف الحمزد هللا التزص بزرر في زا مجز ر

فزز ز ييايزط التمييز بزين بمزا الزوطن الواحزد

شززددف فززص بيززا عنززى

شالحمززد هللا فززص فص زريحاف

فيقزد

فبري ارف ز فم ززر

لنم ماف األيباب التص انت يان فازكيل هزحه الحكومزط عنزى ريز ا القيزا بواجباف زا فجزاه هزالص

الق ززا

فز يز صززمودهغ فززص لززل األ لززا المتززدهور ايززتمرار الحصززارش اعتبززرف

التاريخ :األحد 2017/4/9

العدد4254 :

فصزريحاف
ص

4

الحمززد هللا بإنيززاس السززن ط  17بنيززو د لر عنززى الق ززا خززشل عاززر يززمواف شمجافيززط لنحقيقززط غيززر
دقيقط فب فص ن رهغ بقر حنوب فساهغ بمحزو  %50مزن ه زراداف المقاصزط ضالخزرائلت التزص فحصزل

عني ا السن ط

بالتالص فجمص السن ط موالً طائنط من الق ا

ما ايتياد الق ا ف و محد د جداًش

القت ا من

اعتبر عخو النجمط المر يط لز شالجب ط الدزموقراطيط لتحرير فنس ينش محمود خنع

الر افل شل زستمد ألي مسوغ قانونصش هو شمرفوض لالغ قد دي الزى انزكايزاف خ يزر مزدمر

عنززى شزززبما الينسز يمص خصوصزاً المززوليين فززص الق ززا ش رى
دي الى فزميق النقسا فق

عبززان بأنز ل د لززط فززص غز

خ ززور القزرار ف مززن فززص نز شل

بل هلى انيصال ق ا غ عن الوطن هحا تزارض ما فصريحاف

غز ش طالززل الحمززد هللا شبوقززع اإلجز ار ال ززالغ الززحي

ل د لززط مززن د

زحول كور من  %85من بيوف الق ا هلى ٍ
مآن ح ا لما ززاني يكا الق ا من حصزار خزانق
ارفيا فص نسل اليقر الب الطش
دعت حمنط شهنقا غ ش فص بيا

صدرف ليل الجمزط-السبت الينسز يميين فزص الق زا هلزى المازار ط

فص شاعتصا ش السرازا شلنتزبير عن موقع الحمنط الرافض لمج ر الر افلش

الحياة ،لندن2017/4/9 ،

 .2الحكومة الفلسطينية تبدأ تطبيق إجراءات تقشفية كبيرة بسبب األزمة المالية وتراجع الدعم الدولي
نارف األيـام ،رام ه 2017/4/9 ،مزن ار هللا

الحكومزط الينسز يميط اعتبزرف ش

محزا لف بززض

الج ززاف التا ززكيي بالبيان ززاف الحكومي ززط ه ززو عم ززل فخ ززنينص ألبم ززا ش زززبما ف ززا ل عن ززى المص ززداقيط
محا ل ززط لنتب ي ززط عن ززى الحق ززائق

المتصنط بتخييض نيقاف األمنش

م ززا فزن ززت بز ززض الج ززاف ف ززص محا ل ززط مم ززا لنتا ززكيي بالبيان ززاف

قال المتحدث الريمص بايغ الحكومط ويع المحمود فزص فصزريح صزحيص مزة :ه الحكومزط بزد ف

باليزل ف بيق ييايط فقازع طالزت ق اعاف زا ممزح السزمط المالزيط 2016

 2017لنيززع الاززد د
%70

مزا ازلزت مسزتمر فزص يزمط

لززي بسززبل انخيززاض المسززاعداف الماليززط الخارجيززط الحززاد الززحي صززل هلززى

لاف :ه الحكومط بد ف بت بيق ييايط التقاع المالص عنى ق زا األمزن ه فزغ فخيزيض

نيقافز بمسززبط  %25عنززى الاززكل التززالص :ه

صززنت نسززبط فخيززيض الميقززاف هلززى مززا زقززارب  %17مززن

الموازنط لإلدار الماليط الزسكريط ما زقارب  %8لنج

األمميط التابزط لوزار الداخنيط

لز ززاف الحيـــــاة ،لنـــــدن 2017/4/9 ،نق ز زشً عز ززن م اريز ززن ا فز ززص ار هللا محمز ززد ز ززونة

الباح ز ز

القتصادي د محمد يزيد السم وري قال ه األزمط الماليط الخانقط التص فمر ب ا السزن ط الينسز يميط
فوشززي عنززى النيجززار
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المتوقا فص الموازنزط بنز  1.187بنيزو د لر فيمزا المسزاعداف األجمبيزط لنسزن ط توقزا ل زا
هلى  363منيو د لر فق
منيو د لرش

هحا ززمص

فصزل

السن ط يتواج فجو فموينيط متوقزط هزحه السزمط فبنز 824

قز ززال مس ز ز ل بيز ززر فز ززص الحكومز ززط الينس ز ز يميط ل ز ززشالحيا ش ه شفقنز ززير الر افز ززل احز ززد مز ززن الخيز ززاراف

الم ر حط بقو عنى جد ل عمال الحكومط لمواج ط التراجا المستمر فزص الزدعغ الخزارجصش

شهحا السيماريو موجود عنى الورس فص هحه المرحنط احتمال بير
ايززتمرف األزمززطش

لزاف:

تغ ف بيق فص مرحنط لحقط ه ا

ردف :شهمززاو لجمززط فززدرن النجززو هلززى التقاعززد المبكززر لتقنززير الزززدد ال ائززد مززن

الموليين فقنير فافور الر افلش

 .3خبير إسرائيلي :عباس يخنق غزة للضغط على حماس
قال الخبير اإليرائينص فزص الاز

الزربيزط زونص بزن ممزاحيغ فزص مقزال لز ه المز يزاف المتزوفر لزدى

األ ياا اإليرائينيط فييد بأ الرئية الينس يمص محمود عبان زمارن الم يد من الخب عنزى ق زا

فمول لزي مز خ اًر فزص فقنزير نسزبت  %30مزن مسزتحقاف ر افزل نحزو يزتين ليزاً مزن مزوليص
غ
لزاف بزن ممزاحيغ فزص مقالزط عنزى موقزا شنيزوز ش اإلخبزاري
السن ط الينسز يميط فزص الق زا
عبان دف من خشل هحا القرار هلى الخب عنى حر ط حمان كور بتحمين ا مس ليط الم يد مزن

األعبا القتصادزط المزيازيط فزص غز

بزين

عبزان لجزأ ل زحا القزرار مزتقزدا نز يزيدفا فنسز يمص

غ ز لصززل جززا غخززب غ عنززى حمززان هززو بززحلي تززرجغ ف د داف ز قبززل زززا بافخززا خ زواف غيززر

مسبوقط لد حمزان عقزل فازكين ا لجمزط حكوميزط إلدار شز
التص فتجا ز حكومط رامص الحمد هللا التابا لز

اصزيا هزاهزا بحكومزط ال زل

الق زا

نقزل فسزاتلف الينسز يميين بأنز ه ا انزت همزاو زمزط

ماليط فزيا ا السن ط فنما ا اقتصر فقنير الر افل عنى موليص غ د

ن رائ غ فص الخيط

الجزيرة نت ،الدوحة2017/4/8 ،

 .4رئيس الشاباك السابق يشيد بأجهزة السلطة الفلسطينية ويستبعد إمكانية تحقيق حل سياسي دائم
شاد الرئية السابق لج از األمن اإليرائينص الزا ضالااباوت و ار

وهين بما فقو ب األج

األمميط

التابزط لنسزن ط الينسز يميط مزن دا ممزص م زغ ألمزن شمزواطمص هيزرائيلش ايزتبزد همكانيزط فحقيزق حزل
ييايص دائغ بين شهيرائيلش الينسز يميين فزص المرحنزط الحاليزط

لزاف زوهين فزص ل لقزا صزحيص

لز بزززد ن ازززط م امز رئيسزاً لناززاباو قبززل عاززر شز ر مززا موقززا ش
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الحيززا األمميززط فجزن ز زصززدر حكم زاً الززحاً بززالقول ه المرحنززط الحاليززط لززن فا ز د ن ازززط لنص ز ار بززين
الينس يميين اإليرائينيين

مززن ج ت ززا نقنززت القمززا اإلي زرائينيط الوانيززط عززن ززوهين قول ز ه الززوز ار اإلي زرائينيين عرف زوا

نيززاس

حر ززط حمززان فززص غ ز فجززا زف حززد د شهي زرائيلش عززرض خززشل جنسززاف المجنززة الززوزاري المصززبر
لناز

األمميززط فززص الزد ززد مززن المزراف خ ززر األنيززاس ايززتمزوا لززحلي ل ززن لززغ رفززا حززد مززم غ ززده

ي نززل فقززدزغ حنززول لنمولززو

صززع ززوهين فقريززر م ارقززل الد لززط فززص شهي زرائيلش القالززص ويززع

شابي ار حول هخياقاف األدا اإليرائينص فص حرب غ بأن هفراا فص جند الحاف

دعا وهين ل بح جما البما اليتي انص فزص الممزاطق الينسز يميط لزغ نبزد زوهين نزدماً عنزى هبز ار
صيقط فبادل األيرى ما حمان التص دف هلى هطشس الجمدي اإليرائينص جنزاد شالي

الجزيرة نت ،الدوحة2017/4/8 ،

 .5إصدار أول قانون فلسطيني للتربية والتعليم

ار هللا – بت ز ار :عن ززن زيززر التربي ززط التزنززيغ الز ززالص الينس ز يمص ص ززبري صززيد ع ززن هق زرار ل ق ززانو

فنس يمص لنتربيط التزنيغ اصياً هحا اإلنجاز بالوطمص التاريخص عنى مستوى الق ا التزنيمص قال
صيد ه هحا القانو الحي زستبدل القوانين المزمزول ب زا ييازكل هلزافط نوعيزط عنزى صززيد التزنزيغ
فص فنس ين؛ يز ز مسير الت وير التص فقودها الوزار

ي يزة لمرحنزط جد زد مزن مازار ط انخزراا

المجتما م يساف فص مسير التربيط التزنيغ هلاف ًط هلى فز ي الزمزل التربزوي برمتز
الحط ل افط الزامنين فص السني التربوي لنم تمين لنقانونيين لنباحوين غيرهغ

يززد مرجزيزط

ا الرئية الينس يمص محمود عبان قد صادس و السبت  2017/4/8عنى القانو

الرأي ،عمان2017/4/8 ،

 .6مركزية فتح تتجاهل قضية الخصومات التي طالت رواتب الموظفين في قطاع غزة
ناززرف وكالـــة األنبـــاء والمعلومـــات الفلســـطينية ،وفـــا 2017/4/8 ،مززن ار هللا

النجمززط المر يززط

لحر ززط فززتح عربززت عززن فمسززك ا بوحززد الززوطن الازززل الينس ز يمص رفخ ز ا الخ زواف اإلج ز ار اف
التززص افخززحف ا حمززان فززص اليتززر األخيززر

الوحيد ليتزاد الوحد إن ا النقسا

دعززت حمززان لنت ارجززا عززن ق ارراف ززا باعتبززار لززي ال ريززق

قررف المر يط فص اجتماع ا مسا و السبت برئايط الرئية محمود عبزان فازكيل لجمزط لشفصزال

البح

ما حر ط حمان لنتوصل هلى فصوراف الحط حنول ن ائيط
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كدف مر يط فتح حرص ا الاد د عنى رفا ي لير مزانا عن المواطمين فص غ بكل ق اعاف غ
بمززا زحقززق النسززجا التززا مززا المصززالح الوطميززط الزنيززا عززد فمكززين ي طززرف مززن خ ززع الق ززا
ناشدف النجمط عخا ها بتي غ لي التزا

ال امل ما األطر القيادزط الزنيا

جززا فززص موقــع عــرب  2017/4/9 ،48عززن م اريززن محمززد فززد

البيززا الختززامص لجتمززا النجمززط

المر يط لحر ط فتح برئايط رئيس ا محمود عبان مسا السبت لغ ت رس لماكنط الخصوماف التص
قررف ا الحكومط الينس يميط باأ موليص غ فق

غز

الت زوراف األخيزر همزاوش

ق ا غ

هو الجتما الخاص بزشبح

الولا فزص ق زا

فجاهنزت فزتح قخزيط الخصزوماف التزص طالزت ر افزل المزوليين فززص

ما عقل لي من رد د فزل غالبط فص الاار الينس يمص

قززال البيززا ه ال زرئية عبززان شقززد هحاطززط فيصززينيط حززول الق ز ارراف الخ زواف التززص افخززحف ا حر ززط

حمان خي ار

حلي اإلج ار اف الماليط التص افخحف ا حكومط السن ط الوطميط الينس يميطش

حزد

عبرف النجمط المر يط عن فمسك ا الم نق بوحد الاززل الينسز يمص فزص زل مزاكن فواجزده

الوطن الينس يمص فص الخيط البربيط ق ا غ عنى طريق هنجاز اليتقشل الوطمص لد لط فنسز ين
عنى حد د عا  1967عاصمت ا القدن الارقيط
 .7فايز أبو عيطة يدعو موظفي غزة لالحتجاج على خصم رواتبهم معرباً عن مساندة حركته لهم

غ  -حمد عبد الزال :عربت حر ط فتح فص ق ا غ عن غخب ا ج ار فقنير ر افل المزوليين

فززص غ ز

م البززط بإقالززط حكومززط ارمززص الحمززد هللا قززال المتحززدث بايززغ الحر ززط فززا

بززو عي ززط فززص

صيحت عنى فيسبوو شن د عنزى الزرفض القزاطا لتقنزير الر افزل عنزى حزق المزوليين بالحتجزا
الم البززط بحق ززغش

لززاف بززو عي ززط شن الززل ال زرئية عبززان بالتززدخل الزاجززل إلنصززاف مززوليص

حق غ فص الحتجا

مزربا عن مساند حر ت ل غ فص م الب غ حقوق غ الزادلط

السن ط الينس يميط فص غ

إلبا قرار حكومط الحمد هللا الجائر بحق غش

دعا الموليين هلى مماريط

الجزيرة نت ،الدوحة2017/4/8 ،

" .8الجهاد اإلسالمي" :إدراج أمريكا لقيادي بـ"القسام" على قوائم اإلرهاب انحياز معهود لالحتالل
غز  :ايززتبزد القيززادي فززص حر ززط الج ززاد اإليززشمص خخززر حبيززل لزززل اإلدار األمريكيززط د اًر يززي ا
ن ي ا فيما زخر القخيط الينس يميط عد حبيل فص فصريح صزحيص زو السزبت هد ار القيزادي فزص

كتائززل القسززا حمززد البمززد ر عنززى ق زوائغ شاإلرهززابش الززد لص هلززى جانززل يززتط مززن القيززاداف الينس ز يميط
شانحياز مريكص مز ود هلى الحتشل اإليرائينص فاار ارف اب الجرائغ بحق شزبما الينس يمصش
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كد

اإلج ار شدليل الح عنى عدا اإلدار األمريكيط لازبما قخيت الزادلطش

صميت زار الخارجيط األمريكيط فص السادن من هبريل /نيسا الجاري القائد بكتائل القسا الجما

زر بارف زاب عمزال هرهابيزط
زر بي ًا
الزسكري لحر ط حمان حمد البمد ر ززشهرهابص عزالمصش يازكل خ ًا
ف دد من المواطمين األمريكيين األمن القومص السيايط الخارجيط القتصاد األمريكص
فلسطين أون الين2017/4/8 ،

 .9المصري :واشنطن هي من تمارس اإلرهاب والمقاومة تسعى لتحرير أرضها وال تعتدي على أحد
فنس ين المحتنط :صميت زار الخارجيط األمريكيط مة األ ل القائد بكتائل الا يد ع الزد ن القسزا
الجما الزسكري لحر ط ضحمانت حمد البمد ر زشهرهابص عالمصش

ن مززت حر ززط حمززان قيززط لمصززر القائززد فززص تائززل القسززا حمززد البمززد ر شفززص مخززيغ جباليززا شززمال

ق ا غ

رفا الماار و صو ار لنبمد ر لفتاف ف زد

غيير صدحت بمصر المقا مط القائد البمد ر

المقا مزط لزية هرهابزا بمازار ط جمزاهير

قززال المائززل فززص المجنززة التا زريزص ما زير المصززري فززص نمززط ل ز فززص الوقيززط ه

فمارن اإلرهاب فص الزالغ

اشززم ن هززص مززن

المقا مط فسزى لتحرير رلما ل فزتدي عنى حد

الدستورـ عمان2017/4/9 ،

 .11استمرار المواجهات في مخيم عين الحلوة والقوى الفلسطينية تتجه إلى الحسم

بيززر ف :فتجز القززوى الينسز يميط الممونززط بززشالقو الماززتر طش هلززى حسززغ الولززا األممززص فززص مخززيغ عززين
الحنززو لشجنززين الينس ز يميين قززرب صززيدا فززص جمززوب لبمززا

بزززد افتزززال مجموعززاف هيززشميط متاززدد

اشتباكاف مت رر ا اخرها عصر ل من مة حين طنقت شمجموعط بشل بدرش المار عنى شالقو

الماتر طش ثما فوج ا هلى نق ط انتاارها الوانيط فص مكتل الصزاعقط فزص يزوس الخخزار فزص الازار

اليوقانص عنى خ فمان ما حص ال يري حي
إصابط اخرين

مزقل اإليشميين ما دى هلى يقوا قتيل من القو

لبززص الجتمززا الززحي ززا مقززر اًر عقززده فززص السززيار الينسز يميط فززص بيززر ف بمززا

األمززور فتجز نحززو

الحسززغ فيم زا ع ززت القززوى الينس ز يميط نيس ز ا م نززط حتززى صززبا اليززو إلن ززا حالززط شبززدرش فززص هززحه

المواج زط التززص فتولهززا عسززكرياً حر ززط شفززتحش فززص انت ززار ايززتمياد الويززائل البد نززط مززن الحسززغ الزسززكري
مام ز خيززارين ل
باعتبززاره الززد ا األخيززر نفيززد بززأ القززوى الينس ز يميط بنبززت شبززدرش عبززر ي ز ا
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فحمزل مسز ليط المواج زط حتزى الم اززط

كزدف فاعنيزاف صزيدا دعم زا

ثال

ل ما :هما فسنيغ نيس

فصاعدف مة حد الشتباكاف بين شمجموعط بشل بدرش من ج ط

شالقو الماتر طش حر ط شفتحش

الخ واف التص فتخحها القوى الينس يميط إلن ا الل راب األممص
م ززن ج ززط خ ززرى

فر ز ز ف عن ززى مح ززور جب ززل الحني ززل  -ح ززص ال ي ززري  -ميت ززرس ي ززوس الخخ ززار

اي ززتخدمت في ززا األي ززنحط الرشاش ززط الق ززحائع الص ززار خيط الت ززص ي ززمزت ص ززداتها ف ززص رج ززا مد م ززط

ص ززيدا ي ززجنت حر ززط نز ز

ويي ززط م ززن المخ ززيغ بافج ززاه المد م ززط فيم ززا طنق ززت ن ززدا اف اي ززتباثط م ززن

األهالص المحاصرين داخل ممازل غ

ض نر ات ل مداري ا فص المخيغ

قينت

الط األمغ المتحد إلغاثط فابيل الشجنين الينس يميين
بزشل بزدر انتقزل

ف ويت الفصالف فنس يمياً لبمانياً لت ويق الولا فيما فرددف مزنومزاف عزن
من حص ال يري هلى حص الممايط القريل من الصيصاف حي تحصن ما مجموعزط ل زقزل عد زدها
انت حر ط شفتحش اقتحمزت ممز ل بزدر الواقزا عنزى حزد د حزص ال يزري خرجزت ممز

عن  40مسنحاً

فجر مة

كزد قائزد األمزن الززوطمص الينسز يمص النزوا صززبحص بزو عزرب

شحر زط فززتح القزوى الينسز يميط التززص
شهززحا مززا

فتاززكل مم ززا القززو الماززتر ط افخززحف ق ز ار اًر بالتصززدي ألي اعتززدا عنززى الق زو ش مولززحاً
حصززل باليزززل بزززدما فحززدى المززأجور بززشل بززدر جميززا القززوى الينس ز يميط هززل المخززيغ قززا مكمم زاً
طنززق المززار عنززى القززو الماززتر طش قززال :شهززحا القافززل زجززل

زحاربو مز

أل المخيغ كبر من الجميا ل زجزوز
كزد

زسززنغ نيسز

هززو جميززا القتنززط الززح ن

بقزى مخيممزا فحزت رحمزط هزحا القافزل إ ا

شالولزا ميزدانياً ممتزاز همزاو فقزد لقوافمزا

يكتما ل هحه المر فنمحهل جميزاً هلى بيوفمزاش
جميا القوى فقافلش مولحاً ش نما ل نريد فدمير المخيغ فاريد شزبما ل ن هل ززقزل

القاف ززل ش جز ز ب ززأ شف ززتح جمي ززا الق ززوى الينسز ز يميط مس ززتمر

المربزاف األمميطش

تزرو هزحا

حت ززى فس ززنيغ ب ززشل ب ززدر إن ززا

ززل

عنززن قائززد القززو األمميززط الينسز يميط الماززتر ط فززص لبمززا مميززر المقززد بزززد جولززط لز فززص مم قززط جبززل

الحني ززل الم ن ززط مباش ززر عن ززى ح ززص ال ي ززري

شاألم ززور فس ززير ف ززص مج اره ززا الزس ززكري نح ززو الحس ززغ

يسجل فقد لحر ط فتح عنى مجموعاف بشل بدرش شدد عنزى

المخيغ لبس األمن في ل حل غير ليش
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 .11علي بركة :سنضع حداً للجهة التي تعبث بأمن "عين الحلوة"

بير ف  -زحيى اليزقوبص :كزد مموزل حر زط حمزان فزص لبمزا عنزص بر زط
عصر مة فص مخيغ شعين الحنو ش فختنع عن الشتباكاف السابقط مزتب ار

الشزتباكاف التزص حزدثت
ما جرى مة اعتدا

عنى القو األمميط الماتر ط التص زاارو في ا  20فصيش فنس يمياً فص محا لط لبس األمن بالمخيغ
كد بر ط لصحييط ش فنس ين ش

السز ززاعاف القادمز ززط
المجموعط

الفجاه بين اليصائل الينس يميط لحسغ اإلشكال الحي حدث خزشل

لز ززا حز ززد لمجموعز ززط ش بز ززشل بز ززدرش التز ززص فزب ز ز

بز ززأمن المخز ززيغ همز ززا بايتسز ززش

ف مل القو األمميط طريق ا بالنتاار شبح ش باوار المخيغ

ش ززار بر ززط هل ززى قز زرار ي ززابق موح ززد لنيص ززائل الينسز ز يميط الاز ز ر المال ززص بانتا ززار الق ززو األممي ززط

المازتر ط عصززر مززة قززال :ش فياجأنززا بززإطشس مجموعززط بززشل بززدر المززار عنززى القززو الماززتر ط التززص
بد رها فزامنت ما األمر باكل حاز مباشرش

صززع بر ززط مجموعززط شبززدرش بأن ززا مجموعززط متاززدد فحززا ل فمييززح جمززداف خارجيززط ابتز از اليصززائل

الينسز يميط مولززحا

من اليصائل الينس يميط

المجموعززط المكونززط مززن  20عمصز ار فيتزززل الماززاكل بززالمخيغ طنبززت مزوال
لزت شر طا عنى انتاار القو الماتر ط األمر الحي رفخت اليصائل

فلسطين أون الين2017/4/8 ،

 .12االحتالل يصادر خمس ورش للخراطة بالضفة بزعم أنها تستخدم لتصنيع األسلحة
محمزد فزد :شزمت قزواف جزي

الحزتشل اإليزرائينص فجزر زو األحزد حمنزط اعتقزالف ايززط الم ززاس

بالخززيط البربيززط القززدن المحتنتززين خشل ززا فززغ اعتقززال  26فنس ز يميا مصززادر خمززة رش لنخ ارطززط

بالخيط ب عغ ن ا فستخد لتصميا األينحط

غنقززت ق زواف الحززتشل مخرطززط فززص قريززط الاززيو فزززود من يت زا لنم زواطن ززوب ال ر ززص صززادرف

بزخا من مزداف ا بحجط فصميا ينحط

فص بند يززير فزغ هغزشس رشزط فخزغ  3مخزارا  3اليزاف

ثقينط ب عغ ن ا فستخد لتصميا األينحط

عرب 2017/4/9 ،48

 .13ليبرمان يرفض معالجة ضحايا مجزرة خان شيخون الكيماوية
فحريزر محمززد فززد :اصززل اإلعزش السايززط فززص شهيزرائيلش التبززاكص عنزى لززحازا مجز ر خززا شززيخو
فززص يززوريط فيمززا بززدى زيززر الزدفا اإليزرائينص فيجزد ر ليبرمززا مزارلززت إلحخززار جرحززى ال جززو

ال يما ي عنى خا شيخو فزص محاف زط هدلزل لنززش فزص المستازيياف اإليزرائينيط قالزت مصزادر
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فززص مكتبز ه األمززر لززغ ز ززر هطشقزاً باززكل ريززمص فززص ي هطززار كمززا بززرر المصززدر رفززض ليبرمززا
إلحخار طيال يوريين لنزش فص شهيزرائيلش بزأ األمزر ت نزل التززا
رفخ ليبرما

األج

األمميط

مزا الجزي

التر زص هزو مزا

عرب 2017/4/9 ،48

 .14مخاوف بـ"إسرائيل" من هجمات فلسطينية تستهدف الجنود
ق ززال الجمز زرال اإليز زرائينص ر ن ززين ه تس ززيي ه عمني ززط ال ززدعة األخي ززر الت ززص ي ززيرف ع ززن مقت ززل جم ززدي
هيرائينص

ما يبق ا من عمنياف فنسز يميط ف زد

التززص فر ز عنززى ايززت داف جمودهززا فززص المقززا األ ل

شهيزرائيلش مزا موجزط جد زد مزن هزحه ال جمزاف
لززاف ه تسززيي

همززاو فقززد اًر فنسز يمياً بززأ

عمنيززاف ايززت داف الجمززود ف ز ي اإلي زرائينيين كوززر مززن ايززت داف المززدنيين

يمكززن ل ززا

مار عيط فص ن ر الري الزا الد لص م البزاً بالمبزادر لوقزع هزحه الزمنيزاف قبزل

مززر ر الوقززت

لززح ه تسززيي

بافززت ف زص ال ريززق األمززر ل ززززد

نجززا عمنيززط الززدعة األخيززر فمبززل

ف تسززل

فمتازر كوزر مزا

الزمنيززط الينسز يميط القادمززط

زكززو مسززألط قززت شأل الينس ز يميين عززازمو عنززى فسززخين

األجوا فص الخيط البربيط فص اليتر المقبنطش
فززابا

هززحه األج زوا المتززوفر فت ز امن مززا ف د ززداف حر ززط حمززان األخيززر بالنتقززا لمقتززل القيززادي

الزسكري ماز فق ا لحلي زجل عنى شهيرائيلش ل فتياجأ من ي عمنياف قادمط

الجزيرة نت ،الدوحة2017/4/9 ،

 .15تعزز شبهات الفساد ضد نتنياهو بعد شهادة ملياردير يهودي
األنالززول :فز ز زف الاززب اف باليسززاد لززد رئززية الززوز ار اإلي زرائينص بميززامين نتميززاهو بزززد
المنيزارد ر الي ززودي بويززو زابنززوفيت

حززين ززا زاززبل زار الماليززط
السبت 2017/4/8

دلززى

باز ادف مززا الازرطط اإليزرائينيط بخصززوص فقدزمز هززدازا لززن ل

ززر موقززا صززحييط شمزززاريلش

يززائل هعززش هي زرائينيط خززرى ززو

شالمنيارد ر الي ودي اإلنجني ي لية مت ًما بل هو شاهد فص القخيط فق ش
السبيل ،عمان2017/4/9 ،

 .16محللون إسرائيليون :قصف مطار الشعيرات تحول لعودة واشنطن إلى دور شرطي العالم
القززدن المحتنززط ز ز ز ز حسززن موايززص :رى مزنقززو الا ز

الزسززكريط األمميززط فززص شهي زرائيلش

الخ زربط

الجويززط األمريكيززط فجززر الجمزززط عنززى م ززار الازززيراف السززوري ليسززت هل عززود لنولزززاف المتحززد
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لززي بززد ناززرهغ فحنزيشف هبزوا في زا هلززى حززد

بزإدار د نالززد ف ارمزل هلززى لززل د ر شززرطص الززالغ

اشم ن ليست فص ارد القيا بتبيير جحري فص يياياف ا الد ليط فص القيزود التزص فيرلز ا الزشقزاف

الحسمط الوما المتبادل بين الرئيسين الر يص فشدزمير بوفين األمريكص فرامل

فص هحا السياس فإ التأ يد الترحيل الحي بداه رئية الحكومط اإليرائينيط بميامين نتمياهو لنخربط

األمريكيززط ق زرار ف ارمززل عكززة عمني زاً فززوس شهي زرائيلش هلززى د ر مريكززص فاعززل لززد ه ز ار
اإلقنيم ززص حيز ز

ثم ززى مز ززوشً زي ززر األم ززن السز ززابق موش ززي ززن ززو زخز زاً فز ززص ح ززد

اإليرائينيط عنى الموقع المت

ناززاط ا

م ززا اإل اعز ززط

لحكومط نتمياهو فزص المسزألط السزوريط مازي اًر هلزى نز مزن الجيزد

لزاف نز لزو زا همزاو خ زر يميزائص

فقو الولزاف المتحد بما قامت ب عولاً عزن شهيزرائيلش
ززدد شهيزرائيلش مززن ج ززط الم ززا السززوري ل انززت شهيزرائيلش فصزرفت ممززح زمززن ماززي اًر هلززى
فص هحا الفجاه

باززار

األيد درو حجغ قو الرد اإليرائينيط هحا ما نزيسر ينو
زيززر الداخنيززط اإلي زرائينص ري ز درعززص الزخززو فززص ال ابيمززت السيايززص األممززص رى فززص مقابنززط مززا
شالس ززوريين ززدر و جي ززداً م ززا ا ي ززيكو ال ززرد اإليز زرائينص ف ززص ح ززال فزرل ززت

اإل اع ززط اإليز زرائينيط

هي زرائيل د لززط ع مززى هقنيميززط ليسززت بحاجززط أل زقززو حززد

هيزرائيل ل جززو بالسززش ال يميززائص

بالم م ززط عولز زاً عم ززاش ه ززو موق ززع مم ززاهض لنموق ززع ال ززحي ب ززداه ززن ززو
اإليرائينيط شبانت ا خ اب ناعغ ل ن بارا

ال ززحي نص ززح الحكوم ززط

فنو فص الوقت نيس بزصا غني طش

الخزربط األمريكيزط فموزل عمنيزاً بزد
األمميط الزسكريط ويص مينما
بد ره اعتبر محنل الا
ف ارمززل م ا لززط عمال ز زرئية فزنززص لنولزززاف المتحززد بزززد ثشثززط ش ز ر مززن دائ ز اليمززين الديززتوري

إعشنز زاً بز ززود الولز ززاف المتح ززد لنز ززل د ر ش ززرطص الز ززالغ إ الخز زربط األمريكي ززط لنقاع ززد الجوي ززط

السوريط هص ريالط من فرامل بأن زسزى ليتزاد مكانزط الصزدار لنولززاف المتحزد باعتبارهزا القزو

األ لى فص الزالغ الارطص الد لص
افيق المحنل ر

الخربط األمريكيط لسزوريط نقنزت ريزالط الزحط بازأ

بن زااي مينما عنى

الخ وا الحم ار التص زبامر من تجا زها بمواج ط القو الزسكريط لند لط األقوى ال برى فزص الززالغ
هزص ريززالط موج ززط لً قبززل ززل شززص

مقدمت ا باار األيد فص يوريط

كل من ر ييا الصين

هلززى األن مزط الززد ل المتمززرد عنززى المواثيززق الد ليززط فززص

وريا الاماليط إ ار

ليت بن زااي هلى

ردف بن زااي زقول هن ا ريزالط زخزاً هلزى

فرامل كد ن ل ززت هيقاا ن ا األيزد ل زن فزص

حال فخررف المصالح األمريكيزط فزإ بزوفين ييتخزرر زخزاً هزص ريزالط فولزح لنزر ن نز لزية
بمقد ر غ فيزنوا ما فاات فص الارس األ ي
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فززص المقابززل عززارض المحنززل فززص ييسززخار ف التوجز الزززا فززص الصززحع المواقززا اإليزرائينيط التززص
اعتبرف الخربط األمريكيط نق ط فحول قال ه شهحه الخربط م ما مونزت مزن فحزول د ارمزص هل ن زا

ل فزكة فص الواقا فبيي اًر بز  180درجط فص السيايزط الزسزكريط لنولززاف المتحزد ف زحه الخزربط عيميزط
مولزيط هحا ل ززمص

نرى قريباً فرامل ززمل إليقاا ن ا األيد

ما لي فمحن نواج نق ط

فحززول خاصززط مقارنززط بسيايززط بامززاش اعتبززر المحنززل عززامون هرئيززل
الخربط األمريكيط زماثل ل ما قا بز

مززا قززا ب ز ف ارمززل عبززر

بامزا عنزى مزدار يزتط عزوا هل نز تيزق مزا ييسزخار ف

بأ هحه الخربط ل فزمص بالخر ر ن ييتبز ا موقع مريكص حاز لج ط هيقاا ن ا األيد

المستقبل ،بيروت2017/4/9 ،

 .17صحيفة عبرية :ثالثة آالف وحدة سكنية جديدة بالقدس أصبحت قيد التخطط والتنفيذ والتسويق
القدن المحتنط :كايت صحييط شكول هزيرش الزبريط فص عزددها الصزادر هزحا األيزبو عزن الزد زد مزن

المخ

ززاف الماززاريا اليززتي انيط الجد ززد فززص ش زرقص القززدن

الاريززط لت جيززر الينسز ز يميين يززنل ارل ززي غ
جد د بالقدن صبحت قيد التخ
شززارف هلززى

شبسباف زئيعش

شززر ط ش

لززحت الصززحييط

نح ززو  3الف حززد ي ززكميط

التسويق

هززار ش الص ز يونيط عززن بيززا  41حززد يززكميط مززن ماززر شهبززاروش فززص

بد ف األ بتسويق المرحنط الوانيط من المار الحي من المقرر

 65حززد يززكميط جد ززد
2018

التمييح

لززي فززص هطززار ال جمززط الص ز يونيط

لززي فززص ثشثززط مبززا ٍ

فبمى فص هطاره

مززن المتوقززا هيززكا هززحا الماززر فززص ززانو األ ل

بد ف شر ط ش ور هيرائيلش بتسويق جد د فص المستوطمط ز نق عنيز ايزغ ش زور فزص بسزباف

زئيعش تغ فص هطاره بما  122حد يكميط
إلى جانل شكيميو بسباف زئيعش

يقزا المازر اليزتي انص قزرب مسزار الق زار الخييزع

يتخمن ربزط مبا ٍ ل مم ا من  11طابقاً

انت الار ط المح ور قد يوقت  24حد يكميط فص ن ازط الزا المالص
مستوطنة هار حومه

عنمت شر ط شفسرفتص شمزو ش الص يونيط عن فسويق  %94من المبانص فص المبمزى الوالز
فص مار شفسرفتص فص مستوطمط هار حوم ش فص جبل بو غميغ
تو

األخيزر

يتخمن هحا المازر ثشثزط مبزا ٍ

ل مم ا من فسزط طوابق يبن مجمو عدد المساكن في ا  142حد يكميط يقا فحت ل

مبمى موقع لنسياراف
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فقو شر ط ش ور غولد فص هار حوم ش ببما مار

ايتي انص جد د فص المستوطمط ت و من 122

حد يكميط جد د
مستوطنة جيلو
عنمت شر ط شد ن ش الص يونيط عزن بزد فسزويق مازر ايزتي انص جد زد ز نزق عنيز ايزغ شد نز فزص

جينوش الحي ييتغ فص هطاره بما  113حد يكميط جد د بت نيط حوالص  240منيو شيكل
يمر المار عنى هقامط خمسط مبا ٍ ت و

ل مم ا من عار طوابق

بد ف شزر ط ش هزار ش بتسزويق مازر جد زد ز نزق عنيز ايزغ شيزيو جينزوش الزحي يزيتغ فزص هطزاره

هقامط ربززط مبزا ٍ تخزمن زل احزد مم زا  22حزد يزكميط ي يزيبن مجمزو المسزاكن فزص المازر
 88حد يكميط
حي أرنونا االستيطاني

عنمززت شززر ط شبززوفص هتيخززو الص ز يونيط عززن بقززا ح زوالص ثشثززين حززد يززكميط غيززر مسززبوقط مززن

ماززر شفززوب رنونززاش الززحي ت ززو مززن مبززا ٍ مززن  12طابقزاً ززل مم ززا

عاززر طوابززق فززص المسززاحاف

الق ززل ارفياعز زاً ص ززادقت زار داخني ززط الح ززتشل مز ز خ اًر عن ززى نق ززل حز زوالص  250د نمز زاً م ززن ارل ززص
المجنزة النزوائص شم يز

زوداش شرمزاف راحيزلش هلزى مم قززط نيزو بندززط القزدن

يزمزص هزحا هقامزط حززص

يززكمص ايززتي انص جد ززد ت ززو مززن  2000حززد يززكميط ز نززق عني ززا ايززغ شيززيو رنونززاش هلززى جانززل
المار السكمص شفوب رنوناش

ييتغ فص المستقبل رب الحيين ييمتد شار جد زد مزن الحيزين هلزى

شار الخنيل إلى يبوفة رماف راحيل

ايت منت شر ط شاإلخو حسيديش الص يونيط بما البر الوانص فزص مازر ش بز ار فسزيو ش فزص مم قزط

رنونززا هززحا هززو الماززر السززكمص األعنززى فززص القززدن

طابقاً فتخمن  194حد يكميط

يتخززمن بززرجين ت ززو

ززل مم مززا مززن 24

ناززرف زار ماليززط الحززتشل األيززبو المالززص مماقصززط لبمززا  70حززد يززكميط جد ززد فززص مسززتوطمط

بيتززار عينيززت

فقززو شززر ط ش ززور هي زرائيلش ببمززا  78حززد يززكميط فززص مسززتوطمط المبززص ززقززوب 32

حد فص ارئيل  96حد فص مودززين

التاريخ :األحد 2017/4/9

العدد4254 :

المركز الفلسطيني لالعالم2017/4/8 ،

ص

15

 .18هيئة مقاومة الجدار واالستيطان :االحتالل اقترب من الوصول لمخططه النهائي للضفة
ار هللا  -زحيى اليزقوبص :كد رئية هينط مقا مط الجدار اليتي ا الوزير ليد عساف
الحتشل اإليرائينص بافت قريبط من الوصول لناكل الم ائص لنمخ
1979

حكومط

اليزتي انص الزحي لززت عزا

القالص بإيكا منيو مستوطن بالخيط البربيط مد مزط القزدن المحتنتزين حتزى عزا 2020

ق ززال عس ززاف ف ززص حز زوار م ززا ص ززحييط شفنسز ز ينش م ززة :ه المخ ز ز الي ززتي انص شل زقس ززغ الخ ززيط

البربيط هلى متوناف مز لط عن بزخ ا فق
المز لط عن بزخ اش

بل زقسم ا هلى مجموعط مزن الجز ر الصزبير المتمزاثر

لاف عساف :شه الحتشل زقو بريغ المزالغ الرئيسط لخ ط فقسيغ الخيط البربيطش مبيماً

مستوطمط جد د ف و ج اً من الخ ط لنوصول فص المحصنط الم ائيط لزمنيط اليصل فص الخيط
ش ززار هل ززى

زل

الح ززتشل زس ززي ر عن ززى كو ززر م ززن  %45م ززن مس ززاحط الخ ززيط مم ززا  %9.5مس ززاحط

المستوطماف مخ

اف ا ال يكنيط

األرالص عنم ا ش ارلزص د لزطش

بدازززط الزززا الجززاري مبيمزاً

 %18يي ر عني ا بولا اليد بيززل امزر عسزكريط  %24مزن

زر عسزاف

يزن اف الحزتشل هزدمت  230ممز لً فنسز يمياً ممزح

شز ر مززا ر /ززانو الوززانص المالززص يززجل عنززى نسززبط هززد عنززى مززدار

الز 50عاماً الماليط من خشل هد  145مم لً

فلسطين أون الين2017/4/8 ،

 .19مؤتمر فلسطينيي الخارج يقرر تشكيل لجان تخصصية تنفيذية ويقر نظام العضوية
بيززر ف :عنمززت األمانززط الزام زط لنم ز فمر الازززبص لينس ز يميص الخززار فززص ن ازززط اجتماعززاف ايززتمرف
ززومين فززص بيززر ف افخززا عززد ق ز ارراف لتيزيززل د ر الم ز فمر بمززا فززص لززي فاززكيل لجززا فمييحزززط فززص

الزد د من التخصصاف

قززال األمززين الزززا لنم ز فمر مميززر شززييق فززص م ز فمر صززحيص :ه ق ز ارراف األمانززط الزامززط فخززممت

فاكيل النجا التمييحزط التابزط لنم فمر فص مختنع التخصصاف
لح

برز النجا المازكنط؛ شز

الشجنزين الززود

فز يز ال ويزط الوقافزط الوطميزط التمميزط

القتصززادزط دعززغ المقاطزززط القانونيززط اإلعشميززط القززدن دعززغ صززمود الززداخل لجززا

خززرى

يتمار فياصين ا عنى الموقا اإلل تر نص لنم فمر

كمزا قزررف األمانزط الزامزط هطزشس زل مزن المبزادر الازبابيط راب زط المزر الينسز يميط فزص الخزار فقززا

لما جا فص فوصياف الورش خشل ش رين من فاريخ
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شززار هلززى مماقاززط ليززط لنم ززا األيايززص لنمز فمر رفزززت هلززى رئايززط ال ينززط الزامززط فيمززا قززر ن ززا
عخويط الم فمر دعو بما شزبما لنتسجيل لمن لغ زسجل مسبقا فص عخويت

كمززا عنززن فاززكيل لجمززط ليززت مال عخززا ال ينززط الزامززط مززن صززحاب التخصصززاف ال يززا اف مززا

مراعا التوزيا الجبرافص فنط الاباب

كززدف األمانززط الزامززط لنم ز فمر فززص بيززا ٍ ل ززا عقززل الجتمززا مززا فخززمم البيززا التأييسززص لنم ز فمر

الازززبص فززص  2017/2/26مززن فمسززي بووابززت الحززق الينسز يمص فززص ززل فنسز ين التاريخيززط الحززق فززص
فحريرها إقامط الد لط الينس يميط عنى امل فراب ا الوطمص من الم ر الى البحر

شددف عنى التمسي بحق الزود رفض مازر عاف التزوطين رفخزاً حازمزاً ل مسزا مط عنيز

محزحر

من مخاطر ما فزده هدار الرئية األمريكص فرامل من مار فسويط م فمر هقنيمص

عبززرف األمانززط الزامززط لنمز فمر الازززبص لينسز يميص الخززار عززن يززي ا الاززد د لمززا زجززري مززن حززداث
دعت ل األطراف هلى قع هحا القتتال فو اًر

م ييط فص مخيغ عين الحنو

المركز الفلسطيني لإلعالم2017/4/8 ،

" .21القدس الدولية" :االحتالل يواصل إجراءاته القمعية بالقدس عبر اإلجراءات األمنية والتهويد
عمززا  -نادزززط يزززد الززد ن :قالززت شم يسززط القززدن الد ليززطش

شالحززتشل اإلي زرائينص واصززل هج ار اف ز

القمزيز ززط فز ززص القز ززدن المحتنز ززط عبز ززر اإلج ز ز ار اف األمميز ززط الماز ززاريا الت ويدزز ززط باليز ززتيش
المصززادر ألجززل فبييززر مزززالغ المد مززط

ال امنززط عني ززاش

سززل المزر ززط الجيوييايززيط الدزمبرافيززط ال ادفززط لنسززي ر

لززافت الم يسززط مقرهززا بيززر ف فززص فقريززر حصززاد القززدن لنا ز ر المالززص

شقواف الحتشل هدمت  8ممزازل فزص القزدن المحتنزط

حززص جبززل المكبززر جمززوب شززرس القززدن المحتنززط
المسجد األقصى المبارو

بيز ززت حميمز ززاش

ال ز ززد

غنقزت ممز ل الاز يد فزادي قمبزر باإليزممت فزص

مززا خ ززرف بال ززد مم ز لً فززص بنززد يززنوا

جمززوب
حص

جبرف مواطمين مقدييين عنى هد مم ل ما بميس ما فص بند ينوا

بحسز ززل التقريز ززر الز ززحي زسز ززتزرض اقز ززا مد مز ززط القز ززدن عبز ززر محز ززا ر ف ويز ززد األرض

المقدي ززاف الس ززكا

الح ززتشل عمني ززاف المقا م ززط فق ززد شايتاز ز د ش ززاب مقدي ززص ي ززيد فنسز ز يميط

البنداف الينس يميطش

شنقزاا المواج زط مزا الحزتشل اإليزرائينص صزنت فزص قزرى بنزداف

خززرى جززر الزد ززد مززن المقديززيين فززص مواج ززاف مززا ق زواف الحززتشل التززص اصززنت اقتحززا القززرى
نوه هلزى

القدن المحتنط  766نق ط ايتخد خشل ا الحجار قمابل المولوفزوف فيمزا ايزتخد الحزتشل يزنحت
الماريط بمختنع نواع ا ل ييما الرصاص الحص القمابل المسينط لندمو ش
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" .21شؤون القدس" تحذر من الهجمة الشرسة على المسجد األقصى
القززدن فززص مم مززط التحريززر الينس ز يميط مززن مخززاطر فززداعياف دع زواف

القززدن :حززحرف دائززر ش ز

مم مززاف ودزززط مت رفززط لقتحامززاف ايزززط لباحززاف المسززجد األقصززى المبززارو عاززيط حنززول عيززد

شاليصززح الزبززريش مززن خززشل الماززار ط فززص فزاليززاف فم زرين بززح ق زرابين اليصززح فززص مم قززط القصززور
األمويززط جم زوب المسززجد األقصززى

نززددف الززدائر فززص بيززا صززحيص ززو السززبت بسيايززط التح زريض

اإليزرائينيط التزص فزدعو هلزى جم زور المسزتوطمين المت زرفين لقتحامزاف ايززط غيزر مسزبوقط لباحززاف

المسجد األقصى المبارو فدنيس من خشل اإلعشنزاف التحريخزيط عنزى مواقزا التواصزل الجتماعيزط

المختنيط دعواف اخرى فحريخيط عمصريط لنقيا بتقدزغ القرابين فص عيد اليصح فص مم قط القصور
الموريط األمر الحي زستدعص هلزى التواجزد المراب زط فزص يزاحاف المسزجد األقصزى المبزارو مزن قبزل
اهنما فص مد مط القدن

ل من زست يا الوصول هلى المسزجد األقصزى المبزارو الزحي تززرض ألشزد

هجمط هيرائينيط ايتي انيط ف ويدزط غير مسبوقط

الحياة الجديدة ،ران ه2017/4/8 ،

 .22نقابة األطباء الفلسطينيين تعلن اإلضراب عن الطعام تضامناً مع األسرى

ار هللا  -محمود قدزح :عنمت نقابط األطبا الينس يميين خوض وادرها ال بيط هلرابا عن ال زا
بالت امن ما

رى و األيير الينس يمص الحي زصادف  17من نيسا  /بريل من ل عا فخزامما

مززا األيززرى فززص يززجو الحززتشل اإلي زرائينص

قززال نقيززل األطبززا الينس ز يميين ن ززا نجيززل فززص

فصز زريحاف ل ز ز شق ززدن ب ززرنش ه شاإللز زراب ع ززن ال ز ززا ي ززيم غ م ززن قب ززل األطب ززا نص ززر لني ززرى
فخامماً ما م الب غ الزادلط مساند إللراب غ المقرر فص و األييرش

قدس برس2017/4/8 ،

 .23تقرير :االحتالل يعتقل  10صحفيين فلسطينيين منذ بداية 2017
ار هللا – قما :لحت لجمط دعغ الصحييين الينس يميين نز ممزح بداززط عزا  2017فياقمزت لزاهر
العتقالف اليوميط بحق الصحييين اإلعشميين فص مد الخيط القدن
رف النجمط فص فقرير ل ا

متواصززنط حي ز

الحتشل

قواف الحتشل قامت ممح بدازط الزا الحالص بحمنزط اعتقزالف مكويزط

فززغ رصززد مززا يززد عززن  10حززالف اعتقززال لصززحييين ل الززو زقبزززو فززص يززجو

لافت

التاريخ :األحد 2017/4/9
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هلز ززى

الحز ززتشل صز زززد باز ززكل الز ززح مز ززن هصز ززدار الق ز ز ارراف اإلداريز ززط بحز ززق األيز ززرى الصز ززحييين

الينسز يميين حيز

رصززد التقريززر  16قز ار ار هداريززا مززن محززاكغ الحززتشل الصززوريط مززا بززين قزرار فجد ززد
فأجيل حكا

فمد د اعتقال لمراف جد د

من  18حالط احتجاز اعتقال لزد ياعاف

فوبيت ا كما ثقزت النجمزط ممزح بداززط الززا الحزالص كوزر
ما رصدف ربا حالف ايتدعا لصحييين

الشرق ،الدوحة2017/4/8 ،

 .24وفاة الشاعر الفلسطيني أحمد دحبور
محمود مجادلط :فوفص و السبت الازاعر الينسز يمص حمزد دحبزور بززد مزانزا طوينزط مزا المزرض
هثر هصابت بيال نوي

دحبزور هززو حزد عمززد الوقافززط الينسز يميط

لشجنززين الينس ز يميين فززص يززوريط بزززد

لززد فززص حييزا عززا 1946

ناززأ درن فزص مخززيغ حمززر

هززاجرف عائنت ز هلززى لبمززا فززص ن بززط عززا  1948ثززغ هلززى

يززوريط لززغ تنززق دحبززور فزنيمززا يايززيا افيزاً ل مز قارئزاً ن مزاً فواقزاً لنمزرفززط فصززقل موهبتز الازززريط
بق ز ار عيززو الازززر الزربززص قدزمززط حد وززط

المرير

ززرن دحبززور حياف ز لنتزبيززر عززن التجربززط الينس ز يميط

ر لتحرير مجنط 'لوفة' حتى عا 1988
عمل مد اً

مد اًر عاماً لدائر الوقافط بمم مط التحرير

الينس يميط عخو فص افحاد ال تاب الصحافيين الينس يميين حاز دحبور عنزى جزائ فوفيزق زيزاد
فز ززص الاز زززر عز ززا 1998

'الزاشقين'

يز ززح ر ن ز ز

تز ززل الزد ز ززد مز ززن شز زززار فرقز ززط األغز ززانص الاز زززبيط الينس ز ز يميط
عرب 2017/4/8 ،48

 .25السيسي :إنشاء دولة فلسطينية مستقلة يسهم في استقرار الشرق األوسط ويحقق األمن
القاهر – حمد مص يى :بح

الرئية عبد اليتا السيسزص خزشل لقائز فزص القزاهر مزة فزداً مزن

مجنة المواب األمريكص برئايط المائل داريزل عيسزى فزص منيزص مكافحزط اإلرهزاب عمنيزط السزش بزين

الينس يميين اإليرائينيين

خشل النقا

لح الماطق بايغ الرئايط السيير عش ويع

اخر الت وراف عنى صزيد عمنيط السش فص الارس األ ي

السيسزص ايزتزراض

ه نب السيسص هلى هميزط

التوصل هلى فسويط يياييط عادلط شامنط لنقخيط الينس يميط فقو عنى هناا د لط فنس يميط مستقنط
عنززى حززد د  1967م ززداً
األمن لازوب المم قط

التاريخ :األحد 2017/4/9
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 .26الحريري تشدد على الوقوف خلف اإلجماع الفلسطيني لوقف الحاالت الخارجة عنه في عين الحلوة
فابزت المائل فص مجنة المواب النبمانص ب يط الحريري ف وراف الولا األممص فزص مخزيغ عزين الحنزو

فززص افصززالف جرف ززا مززا مززين يززر قيززاد السززاحط النبمانيززط فززص فصززائل مم مززط التحريززر الينس ز يميط
حر ط فتح فتحص بو الزرداف رئية فر مخابراف الجي

النبمانص فص الجموب الزميزد الزر ن خخزر

حمود عرلت الولا فص المخيغ زخزاً مزا قائزد مم قزط الجمزوب اإلقنيميزط فزص قزوى األمزن الزداخنص

الزميد الر ن يمير شحاد الحي التقت فص مجدليو

كززدف الحريززري فززص بيززا صززادر عززن مكتب ززا اإلعشمززص شالوقززوف خنززع اإلجمززا الينس ز يمص فززص مززا

تزنق بولا حد لنحالف األمميط المتينتط الخارجط عن اإلجما الينس يمص فص مخيغ عين الحنو فص

الوقت الحي زا د في المخيغ خ واف عمنيط عنى طريق فوبيت اليتقرار في مزن خزشل فازكيل القزو
الماتر ط نارهاش

شددف فص فصريح عنى ش هميط ف ويع متابزط الخ زواف التزص افخزحف مزن قبزل

القوى الينس يميط الوطميط اإليشميط بما زز ز األمن اليتقرار فص المخيغ صيداش

المستقبل ،بيروت2017/4/9 ،

 .27مفتي صيدا :ما يحصل في مخيم عين الحلوة أمر يدمي القلب ولنحل مشكالنا عن طريق الحوار
رى ميتص صيدا قخيت ا الازي يزنيغ يويزا فزص بيزا
ززدمص القن ززلش ق ززال :شلمص ززنحط م ززن ه ززحا التقاف ززل

المير ض

شمزا زحصزل فزص مخزيغ عزين الحنزو مزر

ي ززع م ززر الز ززالغ هل ززى ه ززحا المخ ززيغ ال ززحي م ززن

زكو مخيغ الزود مخيغ القخيط عاصمط الاتاف ه صيدا فتألغ هص التزص حمنزت

قخززيط الازززل الينس ز يميط قززدمت ش ز دا مززن جن ززا

مززا مززا زجززري فززص المخززيغ نقززول :يززى إ

كانزت همززاو مززن مازكنط فنتنحززل عززن طريززق الحزوار أل صززوف الرصززاص بززد نز صززبح قززوى مززن
صوف الزقلش
المستقبل ،بيروت2017/4/9 ،

" .28الجماعة اإلسالمية" :أوضاع مخيم عين الحلوة تخطت حدود الشجب واالستنكار واإلدانة
اعتبر نائل رئية المكتل السيايص لزشالجماعط اإليشميطش بسا حمود فص فصريح

ش لا مخزيغ

عززين الحنززو فخ ززت حززد د الاززجل اليززتم ار اإلدانززطش م ززداً جززوب شهن ززا حال زط الينتززا األممززص
المت رر التص د بت عني ا بزض المجموعاف المسنحط داخل المخيغ بزد
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الماتر ط المتوافق عني ا من ل القوى الينس يميط داخن
دفا ثمم هالص المخيغ بما مد مط صيدا أل

من لب األمن إن ا فينت السزش الزحي

من المد مط من من المخيغش

المستقبل ،بيروت2017/4/9 ،

 .29مواقف منددة بحالة الفلتان األمني في عين الحلوة
شدد األمين الزا لزشالتم يغ الاززبص الماصزريش يزامط يززد عنزى ش هميزط التمسزي باإلجمزا الينسز يمص
عنززى القززو الماززتر ط انتاززارها مززن جززل لززا حززد ن ززائص لمسنسززل الشززتباكاف األحززداث األمميززط
حمازط األمن اليتقرار فص المخيغ الجوارش
شززار عبززد الززرحمن الب ز ري هلززى

شمصززنحط مخززيغ عززين الحنززو صززيدا مم قت ززا فقخززص بايززتتباب

األمن انتاار القو األمميط الماتر ط التص فنمول اإلجما الينس يمص الحي طالما ناد ما ب ش داعياً هلى
شحززل زكيززل عززد ف زرار النت ايززاف األمميززط عنززى زكززو ثابت زاً مبمي زاً عنززى يز ٍ
زة الززحط فخززمن

ايتق ارره نجاح ش

قال عخو تنط شالتمميط التحريرش المائل عنص عسي ار

هزجاد ينم غ األهنص طالما

فص فصريح ه الينس يميين شمزدعو

الد لط النبمانيط غير متمكمط من السي ر عنى من المخيماف

كي اًر من هحا القتال الزبوصش ليت هلى

هلزى
ياهغ

شالازل الينس يمص نالزل يمالزل ممزح  60يزمط لزغ زززد

تحمزل هززحه الصزراعاف التززص ل فخدمز ل فخززد القخززيط ل الجزوار النبمززانص المحزا ي لنمخززيغ الززحي

تأ ى فص ل مر من الرصاص الحي زست دف من داخن ش مزتب اًر

هو فائد إليرائيل لية لبيرهاش

شكل ما زحصل فص عين الحنو

المستقبل ،بيروت2017/4/9 ،

 .31أنباء عن غارات إسرائيلية بالتزامن مع ضربة أمريكا بسورية
لمززد  :فحززدثت يززائل هعززش يززوريط عالميززط عززن غززاراف هي زرائينيط فززغ فمييززحها عنززى ززل مززن درعززا
القنمو

عقل الباراف األمريكيط

الخ زربط األمريكيززط بز ز 59صززار

نقنت

الط شقاييو ش السزوريط عزن مصزادر خاصزط لزغ فسزم ا

شفومززاهووش عنززى مواقززا عسززكريط لنم ززا السززوري قززد عقب ززا مباشززر

غز ززاراف هي ز زرائينيط عنز ززى مم قز ززط القنمز ززو البربز ززص بريز ززل دماز ززق

لز ززحت المصز ززادر

البز ززاراف

اإليرائينيط ايت دفت مواقا فابزط لزشح ب هللاش فزص جزر د بنزد شفني زطش بزالقنمو البربزص مازيرً هلزى
عددها ربزط د اإلدل بم يد من التياصيل
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بد رها

رف

الط شاكصش اإلز اليط عزن

طيز ار مج زول ال ويزط شزن الخمزية عزد هجمزاف عنزى

مماطق عسكريط مميط فابزط لنم ا السزوري فزص محاف زط درعزا جمزوب الزبشد صزاب بزخز ا مقزراف
عسكريط مميط فص مد مط هزر شمال درعا

بزخ ا ايت دف مقراف ل فنزرف طبيزت ا
موقع "عربي 2017/4/9 ،"21

 .31األمم المتحدة تطالب بتوزيع عبء اإلصالح المالي بشكل عادل بين الضفة الغربية وقطاع غزة

غ ز  -فتحززص صززبا  :دعززا الممسززق الخززاص لزمنيززط السززش فززص الاززرس األ ي ز نيكززولي مشد مززوف

القيززاد الينس ز يميط هلززى فوزيززا عززل اإلصززش المززالص باززكل عززادل بززين الخززيط البربيززط ق ززا غ ز

فجمززل التص زززيد فيمززا الت م ززت الس ززن ط الصززمت عب ززر مشد مززوف ع ززن قنقز ز البززال م ززن شالت ززوفراف

المت ا د فص ق ا غ ش قال فص بيا مسا مة ه شالينسز يميين فزص غز عازازوا ربززط صزراعاف
عنززى مززدى الزقززد المالززص مززن د
مزدلف ب الط مرفيزط

زمط

حريززط

بقيززود هي زرائينيط غيززر مسززبوقط

ربا مستمر انزدا فق ييايصش

زمززط هنسززانيط خ يززر

رغ ززغ في مز ز حاج ززط الحكوم ززط هل ززى شل ززما اي ززتدامت ا المالي ززط ف ززص ل ززل ل ززر ف اقتص ززادزط مت ا ززد
الصززوبطش هل نز شزدد عنززى

شمززن الم زغ

القز ارراف الراميززط هلززى

ززوز عزل خ ز اإلصززش

خيززض الميقززاف بصززور عادلززط ا فززتغ م ارعززا ال ززر ف القايززيط التززص ززياز ا المززان فززص غز ش دعززا

شالقياد هلى فحمل المس ليط فص القدر عنى فجمل التصززيد يزد اليجزواف المت ا زد بزين غز
التص ف يد من فيتت الازل الينس يمصش

الخزيط

الحياة ،لندن2017/4/9 ،

" .32األونروا" تدعو الفصائل المسلحة إلى وقف أعمال العنف داخل مخيم عين الحلوة
ص ززيدا ز ز ز ز ز رف ززت نز ززيغ :عرب ززت

ال ززط شاأل ن ززر اش ف ززص ري ززالط ج ززا م ززد رها الز ززا ف ززص لبم ززا

نود ززو

كززورد نص عززن قنق زا الاززد د باززأ يززشمط الشجنززين الينس ز يميين فززص مخززيغ عززين الحنززو داعيززط هلززى
عود ال د

فو اًر جا فص الريالط :شفزمزل األ نزر ا فزص هزحه األثمزا عنزى فحد زد عزداد المزازحين مزن

جل اليتجابط هلى المدا اف ال ارئط لنمساعد بالاراكط ما مم ماف محنيزط

يزشمط جميززا الشجنززين القزاطمين داخززل المخززيغ عنزى ايززتمرار خززدماف ا مزن د
اليصائل المسنحط هلى قع عمال الزمع داخل المخيغ احت ار يياد القانو
خصوصاً األطيال

التاريخ :األحد 2017/4/9
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فززدعو

حمازط لجنص فنس ين
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 .33اكتشاف برنامج تجسس إسرائيلي على هواتف أندرويد
اكتاززع مختصززو فززص شززر تص جوجززل لو ززا ف ف بيززق ندر يززد مت ززو ار لنبازززط ززدف هلززى التجسززة
عنى المستخدمين عزن طريزق اختزراس زامي ار مزازكر فو هزوافي غ الح يزط فخ ًزش عزن فتتبزا مكالمزاف غ
ريززائن غ يززجل بحززو غ عبززر اإلنترنززت الم يززد

حززول المولززو

ززرف صززحييط ززدززوف اإلي زرائينيط فززص فياصززين ا

ايززغ الت بيززق هززو ريسززور Chrysaor

برنززامج التجسززة هززحا م زرفب

يبززد

ببرنامج بيبايون  Pegasusهو برنامج ييل السمزط زست دف مستخدمص ازيو K

فغ اكتااف عا

 2016نياززتب بأنز مززن هناززا الاززر ط اإليزرائينيط  NSO Group Technologiesكمززا عنمززت شززر تا
متاحززا بزززد لنتحميززل عنززى
جوجززل لو ززا ف اكتاززاف ما لنت بيززق األيززبو المالززص لززغ زكززن الت بيززق ً

المتجززر ل ززن فززغ رصززده عنززى  36هافيززا

يززا مز م ززا زمن ززا شززخاص ززياززو فززص شهيزرائيلش مززن

الد ل األخرى التص فواجد الت بيق فص هوافي ا هص جورجيا المكسيي فر يا
افت ِ مززت شززر ط  NSO Group Technologiesاإلي زرائينيط فززص قز ٍ
زت يززابق بت ززوير ب زرامج اخت زراس
قرصمط بيز ا

يميا غيرها

الف فجسة من جميا نحا الزالغ

ما هو الحال ما ف بيق بيبايون

السبيل ،عمان2017/4/8 ،

 .34فك الحصار عن غزة مقابل "قطار اقتصادي" مع الدول العربية!
القدن المحتنط  -امال شحاد  :ممح
ج ود فسويط الص ار

طنق الرئية األمريكص د نالد فرامل مبادرف ليتنماف

فوييز ا من فسويط ايرائينيط  -فنس يميط الى فسويط عربيط  -ايرائينيط

حكومط اليمين اإليرائ ينص فدرن ما ه ا انت هحه الي ر جدزط

كوير من المااريا السابقط

عمدما فغ فزيين المستاار الي ودي جيسو غريمبشف مبزوثاً خاصاً

لنرئية فنقت الحكومط األمر بارفيا بال

اإليرائينص المستوطمين
مخ

ون مزر فاً اخصيط

ودزط بارز مقربط من اليمين

ل ن عمدما حخر غريمبشف فص ا ل جولط الى المم قط فص الا ر

المالص صدموا من طر حاف
اف عمنيط

مجرد مار عاطيص ييخبو مول

نوعيط لقا اف

باشر ا البح

ريمط – فق فزبيره  -لدفا عمنيط السش

عن فنبيط م نب بخر ر فقدزغ

ل ص زخر الميا لاف اإليرائينيط

الينس يميط من مأزق ا شدد عنى ميا لاف ايرائينيط عربيط عنى دفا عمنيط يش اقنيمص بين
ايرائيل الزرب جمزين

فيما بد اليمين المت رف فص ح ب النيكود الحاكغ حنيي ح ب المستوطمين شالبيت الي وديش ززبر

عن خيبط مل من هدار فرامل ياكي فص موقي ا يتحدث بصوف عال عن شفبيير حاد صاد فص
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خ اب فرامل قبل بزد النتخابافش درو رئية الوز ار بميامين نتانياهو عدد من زرائ
عني غ البح

عن زط يينط فمما التصاد مز
الزرب

يرفخ ا الينس يميو

بل طر ف ار مااريا فبد مبريط لنمريكيين

جد ا لالت غ فص الزود الى الحد

عن شالسش القتصاديش

فأبد ا ايتزدادهغ لتقدزغ مساعداف اقتصادزط لنينس يميين مقابل خ واف ف بيا ما الد ل الزربيط

كا زير المواصشف اإليرائينص زسرائيل افة ل من طر مار ًعا مت امشً فص هحا المخمار
ما ا رئيس نتانياهو بدى فحي اً فقد يمح ل فص ا ز ر مار ع عنى المبزوث األمريكص

الخاص لنزمنيط السنميط جيسو غريمبشف
غريمبشف عرض مقترحاف

فغ اشراو افة فص هحدى جنساف نتانياهو ما

التص فتمول فص خ تين متراب تين :في الحصار فماماً عن ق ا غ

مقابل فيزيل ق ار فجاري بين ايرائيل الد ل الزربيط زمر عبر ق ا غ

الخيط البربيط

المشروع
ز نق افة عنى مار ع عموا شج ير النيصال عن غ ش المقصود بحلي بما ج ير فقا عني ا
مماآف إلنتا ال ربا

ما الزالغ من د

مياعل لتحنيط مياه البحر ميما بحري

المة بأمن ايرائيل الج ير

يتغ رب ا بق ا غ بجسر طول  4.5ينومتر

فسمح لسكا الق ا بالتواصل

فق افة فقا عنى مساحط  8ينومتراف مربزط

يمكن ا زقا عنى الج ير ميما بحري زخاً

م ار شرا ا فتولى ايرائيل مس ليط اليحر اإلشراف األممص

الخ ط الوانيط طرح ا افة فحت عموا شالسكي الحد د لنسش القتصادي اإلقنيمصش

زخا فمييحها شرطاً لخ ت حول غ فص شكل مباشر هل
هل ه ا افق الزرب عنى خ ط الق ار

مقربين مم كد ا ان ا ل زمكن ا فميح

لح افة ما المبزوث األمريكص خشل لقائ ما فص

ض 16ا ار /مارنت المالص فص القدن ن نج الاق اإليرائينص من المار
حد د جد د زمتد من حييا الى بيسا

مخ

اً فص درج لرب

هحا الخ

ما ان لغ

بواي ط خ يكط

عنى بزد متار من الحد د الاماليط ما األرد

هماو

ما غ من ج ط ما جمين ضشمال الخيط البربيطت من ج ط

ثانيط عمدما وافق الزرب م نق فمييح الخ ط عنى اليور
حماسة غرينبالت
فق الوزير افة فإ المبزوث األمريكص فأثر وي اًر عرب عن فأ يد المار بحمايط شد د

شلية عمدي شي فص ا الرئية ييتحمة مونص لنمار ش
المخ

ين ييساعدا
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فص المم قط فاكل قاعد لمبادراف يياييط لحقاً

فحسن خ ط السكط حيا السكا

عرب

المبزوث عن ان باع الزميق ايتزداده لتجميد الرئية فرامل اإلدار األمريكيط لدفا المولو
يمكن ا زكو لنولزاف المتحد د ر ييايص م غ فص دفا المبادر قيادف ا

ما زمكن ا زكو

لد ل اخرى فص المم قط الزالغ د ر فص المساعد عنى ف بيق ا يوا فص التخ ي
التمييحش

يتخح ا

غريمشف فنقع هحه الي ر ار

التمويل

دحرج ا فص الزد د من النقا اف التص جراها ما

مس لين ايرائينيين غ يين مريكيين فحدث في ا ما عدد من الوز ار

القاد الزرب خشل لقا

غ

الجمرال واب مردخاي

القمط فص عما

فحر ما قياد الجي

اإليرائينص فرص نجاح ا

من ممسق عمنياف الحكومط اإليرائينيط فص الخيط البربيط ق ا
بحو ما نائل الوزير فص مكتل نتانياهو مازكل ا ر

هعاد بما البميط التحتيط فص ق ا غ
ا

بالتزا

فنقى الخو األخخر لحلي

الحي ني رئية الوز ار بمس ليط شدفا

ما المجتما الد لصش غريمبشف ززرف ر ممح

ا ييي اًر إليرائيل فص اشم ن فنغ زكتع بنقائ فص القدن دعاه قبل يبو لنقا فص اشم ن

ثغ التقى غريمبشف فص اشم ن ما الوزير نيتالص بميت رئية ح ب المستوطمين ضالبيت الي وديت
طنل يما رز في ا فياجأه بقبول الخ ط شرا ا فنت حر ط شحمانش افياس هدنط طويل األمد

طر غريمبشف هحه الخ ط زخاً خشل لقا ن جراهما فص اشم ن بيت لحغ ما رجال عمال

فنس يميين

هحا الهتما من طرف المبزوث األمريكص حر نتانياهو ف و شخصياً لغ ز ر موقي من الخ ط
بزد بل ان محتار فقد حا ل افة خشل السمط نصع السمط األخيرفين طر المولو لنمقاش

فص المجنة الوزاري السيايص األممص
تغ اج ار نقاش مزمق حول ا

فغ طر المولو فص شكل مقنر خشل جنساف ل م لغ

يدعغ لباا فص الجي

هحه الي ر يزتقد

بجدزط ل ن ج از المخابراف الزامط ضالااباوت ززارل ا

ان زجل مماقات ا

ما ززارل ا زير الدفا

فيبد ر

لبرما

ه ا راد نتانياهو فبمص الخ ط فسيص د بمزارلي ا فص المخابراف ربما زخاً فص اليمين المت رف

خصوصاً داخل ح ب
الصمت

إ ا رفخ ا فسيص د ما اإلدار األمريكيط

فص الوقت نيس عد افخا

ززارلون ا يريحون

قد اختار اليتمرار فص

زط خ و لدها فيترو لنوقت ا

زحسغ لزل الزرب

يقول خب ار فص السياياف الداخنيط اإليرائينيط ه نتانياهو ل ززارض الخ ط مبدئياً بل ززارل ا

أل صاحب ا هو زسرائيل افة الحي ززتبره خصماً ييايياً فيص السمتين األخيرفين زقو
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بمااطاف ايزط ما ال وادر الح بيط لنيكود فم ًيدا لنممافسط عنى رئايط الح ب الحكومط شبزد
نتانياهوش
فص محي نتانياهو

شكل خب ي

م ززسو بأ

افة عمدما تحدث عن ع د ما بزد نتانياهو انما زقصد فص

فم يد األجوا لتقدزغ لئحط اف ا لده فص قخازا اليساد إجباره عنى فرو ريي فص

رئايط الحكومط

يزتقد

هحا زخاً فص

ا طر خ ط افة هص محا لط لنيت ن ر الزالغ الي

التم يد لمسير الوصول الى رئايط الحكومط ما ولد شزو اًر بالبير الحسد بزض الحقد عمد
نتانياهو

الخبراء
المخابراف

الخشفاف اإليرائينيط حول هحه الخ ط ل فقتصر عنى المس لين فص الحكومط الجي

حبر
بل فمتد الى الخب ار الباحوين بزخ غ رى ن ا لن فخر الى حي التمييح اعتبر ان ا يتبقى ًا
عنى الورس ما رى الباح اإليرائينص اليميمص رنو يوفر البزض ززتبرها فخل خ ط لتبيير
األجوا

زر الوقط

ا يوفر قد يبق عد مار ًعا فيصينياً قبل يمواف إلقامط ج ر مائيط عنى شواطل ايرائيل
ق ا غ باعتبار ا الحل الوحيد لمواج ط الخائقط القتصادزط فص ايرائيل زكمن فص فوييا

مساحط ق ا غ هلى داخل البحر قال لدى طرح المار ه شاطل غ وفر لر ًفا طبيزيط
مزتب اًر ا حر ط حمان يتاكل
إلقامط ج ير مائيط ل م اليو مخغ الى مزارلص هحا المخ

يداً مانزاً اما هحا المار
ا لوياف ا فق ادعا اف

بزدما لزت مسألط ايتزداداف ا الزسكريط فجاه ايرائيل عنى رن

فص المقابل هماو باحوو ايرائينيو

باحوو ايرائينيو

حسموا ر غ لمصنحط المار

فنس يميو ه هماو حاجط منحط إلنقا ق ا غ

طريق اعاد فتح الم ار فص غ

بكمياف فمايل الحاجط

لنشخاص قوافل الااحماف التص فسافر مباشر من الق ا
طالل الباحوو بإعاد رب

الى الخيط

لي من

ل

المياه ال ربا

السما

بحر ط ممت مط

فق البح

الماترو

فص مساحط  365ينو مت اًر مربزاً فص حالط اكت اظ خ ير

غور األرد بق ا غ

يكا الق ا النتقال الى البور لنزمل فص ال راعط

التحتيط فص السياحط فص الصماعط
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هن من الن يار

إعمار مريى الصياد ن بما ميما

فقنير قائمط المواد اف اليتخدا الم د

زسكن منيونا فنس يمص فص ق ا غ

قد اع عن بح

عده

العدد4254 :

فق افياقاف ا ينو ل ص تا لنزمال من

مويميا
لو
ً

فص البما

فص ف وير البمى

ص

26

الولا القتصادي الخ ير فص غ

يزز ز ة ه ززحا البح

فق هحا البح

ايتم ارره ا فياقم

الحي لغ زخع اإليرائينيو قنق غ من

فإن فص الزارين يمط الماليط ممح اقامط السن ط الينس يميط

كا المافج المحنص الخا لنيرد فص الق ا نحو  1,200د لر بالمتوي السموي
عامص  1,450 1999 – 1998د لر

هب الى  900د لر
د مزد البح

مقارنط باألرد

بنبت ر ف فص

ا فص دنى مستوى ل فص عامص  2008 – 2007حين

فقد ا المافج المحنص الخا لنيرد  4,200د لر هو امر

ان ززكة الواقا الدرامافيكص ييسر يبل ارفيا الب الط بين الاباب فص غ هلى

 57.6فص المنط ما مزدل الب الط فص عمو السكا فص الق ا ف ا  41فص المنط

فص لل هحه المقاشاف بقى األهغ هو يع ييتزاطى األمريكيو فص ع د فرامل ما من زقول ل غ

ل فص هحا المار

غيره

الحياة ،لندن2017/4/9 ،

 .35المخيمات الفلسطينية ..شواهد النكبة ونكبة الشواهد
محسن صالح
حتى زامما هحه زقع  64مخيما فنس يميا شاهدا عنى الم بط التص حنت بالازل الينس يمص يمط

 1948عمدما اقتنزت الزصاباف الص يونيط كور من  57%من شزل فنس ين من رل
من هحه المخيماف هماو  58مخيما مسجنط ريميا لدى

الط غوث فابيل الشجنين ضاأل نر ات

فتوز عنى  19مخيما فص الخيط البربيط ثمانيط مخيماف فص ق ا غ

فص يوريا  12فص لبما
لدى األ نر ا

ما

يكا الرابا إغشق

هماو ثشثط مخيماف فص األرد

عار فص األرد

فسزط

ثشثط خرى فص يوريا غير مزترف ب ا

هماو ربزط مخيماف انت قائمط فص لبما فغ فدمير ثشثط مم ا بيمما فغ نقل

يبن عدد الشجنين الينس يميين المسجنين لدى األ نر ا حاليا نحو خمسط مش ين  400لع لجل

غير

ه ل ليسوا ل الشجنين الينس يميين؛ فال وير من الينس يميين رفض التسجيل لدى األ نر ا

ليتبمائ عن خدماف ا

ما

ال وير من الينس يميين لغ زسجنوا نيس غ إلقامت غ خار مماطق

عمل األ نر ا التص فمحصر فص الخيط البربيط ق ا غ

األرد

يوريا لبما

ما عدد الشجنين الحقيقص ف و زصل فص م نا يمط  2017هلى نحو ثمانيط مش ين  490ليا زمونو

نحو  %66.8من مجمو الازل الينس يمص البال  12منيونا  700لع نسمط؛ ه لييت هلى

لجنص  1948عداد بير من بما الخيط البربيط ق ا غ شالمازحينش المقيمين خار فنس ين
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التاريخيط غير القادرين عنى الزود هلى بيوف غ

هماو نحو  150ليا ممن نه ِجر ا من رل غ

ما

ل م غ لنوا مقيمين فص مماطق فنس ين المحتنط 1948

***

ممح البدازط لنت المخيماف الينس يميط حد كبر الاواهد الحقيقيط عنى ن بط الازل الينس يمص
شواهد حيط عنى الجرائغ الص يونيط بحق

حد كبر رموز المزانا الينس يميط

برزف أحد كبر مزالغ الصبر الصمود الز ا الينس يمص
بانت ار الزود هلى فنس ين غير

لنم باف بيمما ا

اإلصرار عنى

النجو م قت

هحه المخيماف خصوصا فص الاتاف

صبحت عرلط

َّل مماريافن بتاوي ا
هماو من فَتسب ن

المخاليط

فص الوقت نيس

محا لط حرف ا عن ريالت ا م مت ا

ل زسكن ل الشجنين الينس يميين فص المخيماف فص هحه األزا فممح بدازط النجو فدبر ال وير مم غ
مورهغ خارج ا

ما انتقل ال وير من يكا المخيماف ما مر ر ال من هلى ماكن مزياط خرى

ما فحسن لر ف حياف غ

انتقال غ هلى ماكن عمل مختنيط داخل هحه البندا

بسبل فزرض مخيماف غ ل جماف عسكريط لر ف مميط جبرف غ عنى الرحيل

المقيمين فص المخيماف هلى عدد الشجنين المسجنين هص نحو  51%فص لبما
غ

 30%فص يوريا

بياناف األ نر ا

 24%فص الخيط البربيط

خارج ا

لحلي فمسبط

 42%فص ق ا

 17%فص األرد ؛ بمزدل عا  28.7%فق

فص بدازاف النجو رفض ال وير من الينس يميين فحويل الخيا التص زسكمون ا هلى بميط غير

طول المزانا فرلت نيس ا عنى اقز غ فال ر ا لنت يع التدريجص ما

لاع غ

فافخحف

المخيماف شكل بميط بسي ط مكت ط فيتقر لنتم يغ المدنص البمى التحتيط الخدماف لتصبح نسخط

َّ
محدثط من المزانا اليوميط المستمر

فص لبما موش فخاعيت عداد الينس يميين فص المخيماف د

فسمح السن اف بتوييا حد دها

فال ر الينس يميو لت ويع البما داخل المخيماف فأصبحت نثن

البيوف ل فدخن ا الامة

صبحت ال وير من األزقط ل فتسا لمر ر السياراف ل حتى لمقل األثاث الحي لجأ ا لمقن من فوس

ٍ
شخر
ي ح الممازل بيمما هص فسمح بال اد لماص

ليائع من يشو ال ربا

شخصين زسي ار باكل مزتاد من فحت

التص فمق ا لساعاف طوينط ل زقل مزدل ا عن  12ياعط وميا

فص

الوقت نيس ززي نحو ثشثط ربا الشجنين فحت خ اليقر بيمما فمما السن اف النبمانيط
الينس يميين من مز غ مجالف الزمل ما فممز غ من حقوس ا ت
لتمني
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بالرغغ من
الواقا

صبحت نما

ف نز لنزود
ا

المخيماف شكنت ب ر شفقر ق رش فإن ا شكنت فص الوقت نيس ب ر ثور فمرد عنى
لز اإلنسا

الينس يمص

رامت

حرص عنى هويت

رفخ لنتوطين

لحلي انت المخيماف الينس يميط حالمط ياييط لنوور الينس يميط لنزمل المقا

بما المخيماف من كور المبادرين

خصوصا المقا مط المسنحط

يرع غ فص الماار ط فص مجالف الزمل الوطمص

***

فص يمط  1974دمر ال ي ار الحربص الص يونص مخيغ المب يط بال امل
الف من يكان

فص صيع  1976حاصرف القواف النز اليط ال تائبيط حنياتها مخيغ فل ال عتر

حتى انت ى األمر بتدميره بزد صمود دا  52وما

مدنيو

فسبل فص فاريد نحو ثشثط

ايتا اد ثشثط الف من بمائ مز م غ

فغ ف جير نحو عارين ليا ليدخنوا فص لجو جد د

محبحط صب ار شافيش عنى د المنياياف النز اليط نيس ا

فص نول /يبتمبر  1982قزت

بإشراف غ ا هيرائينص مما دى

ليتا اد نحو ثشثط الف فنس يمص لبمانص؛ لتصبح هحه المحبحط حد الاواهد البارز عنى مأيا

اإلنسا الينس يمص فص مواطن النجو

انزكست األ لا الداخنيط الزربيط األجمداف السياييط لنن مط عنى الجالياف الينس يميط المقيمط
التص جدف نيس ا بزد عاراف السمواف من اإلقامط فص مخيماف لجو فرحيل م قتط

ما حدث ما

الم ا النيبص الحي فزامل ما الينس يميين بزد افياقاف ينو زشماد باريطش فنستخد فص الخب
السيايص المماكيط ما قياد مم مط التحرير الينس يميط فولا اؤلف من الينس يميين فص السين
الااحماف ل ردهغ

ناأ مخيغ السنو القريل من الحد د المصريط

الحي يماه الم ا النيبص

شمخيغ الزود ش؛ بيمما يماه الينس يميو شمخيغ الزارش
فص الزراس دفا الينس يميو

ثمانا هائنط هثر الحتشل األمريكص يمط 2003

إثر فصاعد

الل راب السيايص األممص الص ار ال ائيص؛ ليجد ا نيس غ بسبل دعازاف فحريض هعشمص
نيقتنو عنى ال ويط بيمما ناأف مخيماف لجو ل غ مز م ا عنى الحد د ما األرد
َيود نزارد
يوريا مول مخيماف الزود الر ياد ال رامط طريبيل ال ول التمع الوليد فخا لت
عداد الينس يميين من نحو  44ليا قبيل الحتشل األمريكص هلى نحو يتط الف بزد لي بوشث

يمواف

ما مخيغ ن ر البارد الحي ا ثانص كبر المخيماف الينس يميط فص لبما

حي

ا زق م نحو

ربزين ليا يمط  2007فقد فزرض لنتدمير نتيجط ماكنط لغ زكن هو نيس يبب ا فيص لر ف فحمل

عشماف ايتي ا

وير دخنت جماعط شفتح اإليش ش التص انيصنت عن شفتح النتيالطش هلى المخيغ
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ا من بين فرادهغ عخا من جمسياف لبمانيط يوريط عربيط خرى
اعتصا شزبص ألهالص المخيغ طالبوا في برحيل هحه الزماصر
عمدما قا عماصر شفتح اإليش ش بم اجمط عماصر الجي

يياييط مميط قخائيط لنتزامل ما مرف بص الجرائغ فق

قد دى ينو غ هلى

النبمانص لغ فحدث عمنيط مزالجط

ل ن ف ور األمر هلى مزالجط عسكريط

فحمل في ا المخيغ زر دخول هحه المجموعط مما دى هلى فدمير المخيغ حي
بيمما فزرض نحو  3200مم ل لتدمير نص

ج ئص بزد مزارو ايتمرف  106زا

المخيغ ج ا مم ا

حتى اؤ لغ فحدث مسا لط حقيقيط عن المس ل اليزنص عن هحه المأيا

ي َّ نت

خسر نصع يكان

يكتت عن دخول هحه الزماصر هلى لبما

لغ زكن هل

من هص الج اف التص

عن فمولز ا فص المخيغ

لما ا لغ تغ حتى

اؤ -بزد نحو عار يمواف -هعمار المخيغ هل ج ئيا بالرغغ من فوفر التمويل الشز لحلي !
***

فص يوريا برز مخيغ اليرموو فص لواحص دماق أحد ع غ الم باف التص صابت المخيماف

الينس يميط طوال فاريخ ا ف حا المخيغ الحي نززد حد كبر مخيماف الاتاف الينس يمص الحي ا
زقيغ في نحو  144ليا فق فقد راف األ نر ا لغ ززد زقيغ في يوى بخزط الف ضثشثط الف فق

فق متخصصينت لقد عانى بما هحا المخيغ باكل هائل نتيجط الص ار الداخنص فص يوريا

ن لزوا ما ايتحقاقاف صزبط بسبل حالط اليتق اب بين الم ا السوري حنيائ

المزارلط بكافط شكال ا

 2015ا

حلي بين القوى الينس يميط المختنيط

المخيغ قد عانى من  628وما من الحصار المستمر

بين فصائل

حتى ممتصع بريل /نيسا
من  728وما من انق ا

ال ربا من  218وما من انق ا الما
فص جوا الص ار فص يوريا نن ِ بت المخيماف األخرى فص يوريا زخا بدرجاف متيا فط فموش
ما فزرلت مخيماف الرمل عين التل ضحمدرافت
فزرض مخيغ درعا لتدمير  70%من مباني
السبيمط لزمنياف ف جير مما عود

نتيجط لن لا فص يوريا فمن بين نحو  600لع فنس يمص ال ر  175لع فنس يمص لن جر

خار يوريا

ما ال ر نحو  225ليا لنجو هلى مماطق كور مما داخل يوريا نيس ا

ممتصع شباا /فب ار ر  2017ا

قد ايتا د نحو  3440فنس يميا فص يوريا

مجموعط الزمل من جل فنس يميص يوريا

حتى

فق هحصا اف

***
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ت ا د احتمال انيجار بير لن لا فص مخيغ عين الحنو

ممح بخا يمواف

حد كبر رموزها فص الاتاف الينس يمص

الينس يميط فص لبما

كبر المخيماف

انت الشتباكاف التص حدثت فص

اخر فب ار ر /شباا  2017حد الم اهر لتوفراف حداث عمع زا دها المخيغ بين فتر خرى

المخيغ الحي زسكم نحو يبزين لع فنس يمص ل ف يد مساحت عن ينومترين مربزين
رعازط صحيط فزنيميط يينط

بمى فح تيط م ترئط

النبمانيط ل فمارن صشحياف ا األمميط اإلداريط عني

مزدلف فقر ب الط عاليط

هقنيميط محنيط ياحط لتصييط الحساباف شفبادل الريائلش
هلي

الدخول الخر

فص فجميل المخيغ الصراعاف اإلقنيميط اليتن ال ائييط

بحسل الج اف التص فدعم ا فمول ا غير

دد بالنيجار فص لل ايتمرار لا ممص ه

زمط هدارف

لب

مم

طوقا مميا حول

تحكغ فص

التص فمزكة عني بدرجاف متيا فط بحسل القوى اليصائل

النقساماف المحنيط الخارجيط

المتمافسط داخن

حا لت

فستخدم ج اف

ما صبح مكانا فأ ي هلي عماصر وير

فص الوقت نيس فرض الجي

حتى هحه النح ط نجح الينس يميو

السن اف

أل من تحكغ في من داخن فصائل قوى

فنس يميط مختنيط متمازعط فقد صبح مكانا لشيتق اب التجا ب

م نوبط لنسن اف النبمانيط غيرها

أل

يزانص من

المخيغ ززي

عنى شبرميل بار دش

نتيجط عد قدر القوى داخل المخيغ عنى هن ا

نتيجط عد رغبط السن اف النبمانيط حاليا فص بس يي رف ا عني ألن ا ل

فريد فحمل المس لياف القتصادزط الجتماعيط المتزنقط بالشجنين
المخمونط المتائج لمحا لط اقتحا المخيغ السي ر عني

التقد ر اليترافيجص الحي ناره مر

بسبل األثما ال بير غير

ضلم يد من المزنوماف رجى الرجو هلى

ال يتونط فص ا ار /مارن  2017حول مخيغ عين الحنو ت

من ج ط خرى فإ ن بط ششواهد الم بطش فص لبما ف داد ما جود من زسزى هلى فاوي صور
المخيماف المخاليط لية فق

القانو ش

من خشل فقدزم ا زشب ر مميطش مزاقل لنم نوبين شاليارين من

ل ن ب ر لنتاار المخدراف حي

خحف بزض م اهره ف داد فص السمواف األخير فص

بزض المخيماف هو ما زستدعص عشجا يريزا حكيما حايما

***

خي ار فإ

ل ما يبق زيرض مس ليط برى عنى القوى الم يساف اليصائل الينس يميط لنقيا

بواجباف ا فجاه الازل الينس يمص مخيماف

فجميب الدخول فص المااكل الداخنيط لند ل المخييط

اإلبقا عنى الصور المخاليط المارقط الصامد لنمخيماف السزص الحوي

لتوفير ما فحتاج من دعغ رعازط بمى فحتيط فرص عمل
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الينس يميين حقوق غ فص الزمل التمني لتجميب غ الوقو فريسط الب الط اإلحباا فياراف الت رف
مما ايتبشل حاجت غ المادزط من القوى المختنيط التص فسزى لخدمط جمداف ا الخاصط

الحي َّ
خر ولو اهتماما خاصا
فاكل م ا

لزل القائمين عنى الم فمر الازبص لينس يميص الخار

لاع ا السزص لشرفقا ب ا دعغ صمودها

بمخيماف الاتاف

الجزيرة نت ،الدوحة2017/4/8 ،

" .36إسرائيل" واالستطالعات الموجهة
محمد خالد األزعر
لحت نتائج ايت ش حد

لرى اإليرائينيين فراجزاً فص نسبط الم يد ن لمبد شاألرض مقابل

السش ش مقارنط بايت شعاف يابقط مااب ط
م يدي هحا المبد

ل ر اليت ش

الجم ور الي ودي بزد
فق اليت ش

اف

فص ي فسويط يياييط
اعتبر  79فص المنط
حد د د لط هيرائيل

أيان لنتسويط الينس يميط لية كور من  37فص المنط من

ا المزدل حوالى  60فص المنط عا 2005

قال  80فص المنط هن غ رفخو بالم نق التخنص عن الحر القديص الاريل
مد مط القدن زجل

فبقى عنى لز ا اإلداري الحالص بال امل لمن

د  81فص المنط التمسي اإليرائينص بالسياد عنى غور األرد

العتماد عنى ي قو د ليط بد ل ل حه السياد

هماو ما دعو لنتاكيي فص ايتقامط هحا اليت ش

لنا

نتائج

فالج ط التص جرف

ما رفض

هص مر

الزامط الد لط الحي ري د ري غولد المد ر السابق لوزار الخارجيط اإليرائينيط

القدن
حد

عخا ال اقغ الي ري السيايص المخنصين لرئية الوز ار اإليرائينص بميامين نتمياهو هحه خنييط

ف يص لشعتقاد بأ غولد ربما راد هيماد ييده قد ف

التسويط هنما حعن لصوف األغنبيط فص بند دزمقراطص

عبر اليط فوير ال ن بأ نتمياهو بتزمت ه از

ايت شعاف الري ليست دائماً عمشً بريناً ل زأفي الباطل

من د اف التأثير فص الممالراف المساجشف السياييط

فص حالف بزيم ا ل مببص ايتبزادها

ما لي فإنما ه ا افترلما مولوعيط غولد صدقيط نتائج ايت شع

فإ الس ال الحي زسترعى

النتباه تزنق بإ ا ما ا نتمياهو ب انت مجبرين باليزل عنى عد هغيال هحه المتائج بين دي

مقاربت غ لزمنيط التسويط !
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الخبراف السوابق ف د

القرار عموماً د

صما

اليت شعاف بزين العتبار ل م غ ل زخخزو

ايتوما اإليرائينيين مم غ قد زأخح

جوباً لمتائج ا

هحا إل ما الحي حال بين نخل الحكغ السيايط فص هيرائيل بين هنجاز التسويط الينس يميط
انت غنبيط الري الزا اإليرائينص فميل هلى مبد األرض مقابل السش

عا 2005

فص فب ار ر المالص كد ايت ش اخر

حكومت غ فص محاصر ق ا غ

قت

ن لً عمد ايت شعاف

 67فص المنط من الي ود اإليرائينيين ززارلو ييايط
فحسين لا غ

يزتبر

زخد مصالح هيرائيل ف ل

صدر عن هحه الحكومط ي بادر فوحص بالزمل ب حا الري الحي مسل لنغنبيط الازبيط
بالممايبط نح ر الح ن ززتقد
الحكوماف األ ر بيط يبق ل ا

الدزمقراطياف فمصا

فبرف من نتائج ايت ش

كور من  60فص المنط من عامط األ ر بيين

لمواز الري الزا

بأ

فيخيشف

ايا الم اس ثبت ممح بخزط عوا

درجو هيرائيل فص طنيزط د ل الزالغ األكور

خ ور ف د داً لنسنغ األمن الد ليين
افتراض صحط ايت ش مر

غولد وير زخاً الس ال عن يباب انجراف غنبيط اإليرائينيين هلى

مربا رفض المبد الحي فحرو ق ار التسويط فقاً ل قبل ربا قر
ييقول البزض ه

الزربيط

النقسا الوطمص المر

البيناف المحي ط حي

فنس يمياً

حوال األق ار

صزود قوى اليمين المت رف فص البرب الداعغ إليرائيل د لياً فشقت جميز ا عنى فز ي

اليتقوا اإليرائينص ال ما كور فأكور فص اليتحوا عنى األرض السش مزاً

هحا صحيح هلى حد بزيد ل ن ثمط يبل حايغ ل مببى ايتبزاده فص هحا اإلطار تزنق بالد ر
التخريبص لد عمنيط التسويط عموماً الحي ماريت نخل الحكغ السيايط اإليرائينيط ب عامط نتمياهو

فخشل السمواف الزار األخير بالحاف قنبت هحه المخل ل حجر بحواً عما ززرقل هحه الزمنيط
يحرض الري الزا اإليرائينص عنى هفاال ا

بزيداً عن التياصيل زمكن ال عغ بأ اإليرائينيين قاربوا مر التسويط بالحيويط التص رادها صما

القرار

انوا عمنياً شعنى د ن منو غش

ل ن الماكنط فص هحه الحالط

فص لشل بزيد
هن غ ززاد

ل الحنول الممكمط ييسد ن ا ل زكاد

تد

ه ل شالمنووش ززياو

د

غيرهغ هلى حل ناجا

لمزخنت غ التاريخيط ما الحقوس الينس يميط مزتمد ن عنى د ا الحال الراهن

جميزاً

هحا هو المحال بزيم
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 .37استراتيجية "إسرائيل" :تفكيك الصراع مع الفلسطينيين وتحييد الخصوم
فص فاري الص ار السيايص الباري زكو اندل الحر ب مسألط قت

عبير عبد الرحمن ثابت

إ ا انت الحرب فبد فص

لاهرها محا لط لحسغ الص ار هل ن ا فص الواقا رغبط حد طراف الص ار فص فحسين شر ا

الميا لاف لحصد نتائج لمصنحت بزد الحرب

فص حالتما الينس يميط زخالع الص ار ما هيرائيل هحا الم ج فبم ر فاريخيط عنى مح اف الص ار
لغ

ممح انتيالط البراس مر اًر بانتيالط الحجار األقصى لغ زست ا ي طرف حسغ الص ار

اليتاف فص مقابل فمازلف نقدمت حياناً وير بسبل لبوا د ليط عنى
نحصل ينس يميين هل عنى ن
صاحل القرار
فنويط

بسبل الصراعاف الداخنيط فص البيت الينس يمص لنحصول عنى مكايل ح بيط

لو بد نا بافياقيط ينو التص انت محا لط ف تيكيط من الرئية الراحل زاير عرفاف إلدار

الص ار نحو فحسين فرص الينس يميين فص فسويط مستقبنيط فإ هيرائيل حولت ا ما مر ر ال من هلى
حل دائغ مستييد من الخشفاف الينس يميط الدعغ األمريكص ل ا التراجا الزربص الافط الى
المتبيراف اإلقنيميط الد ليط

افياقيط ينو التص اعتبرها مزارلوها مسألط فصل هلى حد الخيانط

زحكغ اليو قسغ بير من ه ل المزارلين غ بموجب ا ل ن األهغ هما

هيرائيل فمكمت بموجل

هحا الولا السيايص المترهل من فحييد ما يد عنى ثنوص مساحط فنس ين التاريخيط عش عنى ما

زقارب ثنوص الازل الينس يمص فص داخل الخ األخخر الاتاف من ي جمد فزنيط فص الص ار
هو هغ مكسل ايترافيجص حصنت عني هيرائيل

اليو نجد ن يسما ما اليترافيجيط اإليرائينيط نيس ا فص في يي الص ار بتحييد الخصو

فبزدما

حيدف هيرائيل الزد د من الد ل الزربيط بزد الربيا الزربص مز غ ثنوا فنس ين التاريخيط بسكان ا ما
فنس يميص الاتاف فبد اليو مرحنط جد د بتحييد ق ا غ

مم ا عا 2005

القدن بزدما حيدف غ بالنسحاب

لزن ا بنبت ج ا فص غ بزد يي ر حر ط شحمانش عسكرياً عني ا ايتمرار

النقسا الينس يمص بين شقص الوطن الخيط البربيط ق ا غ

نمزنن ما مر ر الوقت
اليقر المزابر المبنقط اي الى يجن بير فتحكغ هيرائيل ببواباف

الحي فحول هلى انيصال غير

بيزل ثشث حر ب طاحمط فحول في ا الق ا هلى كوا من الدمار اليأن

الم يع ا حكا غ الجدد لغ در وا حتى اؤ

ن غ خرجوا فزنياً من دائر التأثير فص الص ار بيزل

ييايط الرد مزادلف التص حولت ق ا غ ه نمتنقى لنخرباف غير قادر عنى المبادر لزنم غ
المسبق بأ المبادر يت ني غ ل شص جموه بحكم غ لق ا غ المحاصر فب صبحت غارقط فص
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ماكشف ا اليوميط التص لن فنحل هل بتمازلف ايترافيجيط كور ه شماً من فني التص فخممت ا بمود افياس
ينو الحي رفخوه فص السابق نزتوا من قا بتوقزي بالخيانط الزمالط لن زينح فبيير ن ج ييايص
حتى ميواس فص هحا الصدد عنى الزكة يتيتح ش يط هيرائيل لم يد من التمازلف اليترافيجيط

قد زحقق حكا غ مكايل فم يميط اقتصادزط نحو فريي حكم غ هل ن ا يت ل ما الوقت ه ا

لغ فاكل دافزاً ل غ لنحياظ عني ا لمن مزادلط الرد التص فحكغ عشقط غ بإيرائيل التص يتستبرس

عقوداً لنتبيير نحو عشقط طبيزيط بين يانين غير محكومين بمحدداف الص ار الينس يمص-

اليرائينص التاريخيط

ما فص ما زخر القدن الارقيط فإج ار اف ف ويد المد مط التص فماري ا هيرائيل فص شكل ومص
اليتي انص الحي ييبن

المخ

ر ف بخغ مزالي د ميغ نقل السيار األمريكيط هلي ا ييحول

الينس يميين يكا المد مط األصنيط هلى قنيط ل حول ل ا ل قو

الص ار
غ

يتحهل هيرائيل بسيايط في يي

بتحييد الخصو فص بقيط مماطق الخيط شيناً فايناً بواي ط السيايط نيس ا التص جرف فص

لن فمانا هيرائيل فص مرحنط مقبنط من عقد افياقاف ما رتيا بندزاف

عائشف ه

حتى مخافير

ايت اعت من خشل ايترافيجيط في يي الص ار الماجحط بمحدداف فتمايل ما ل

مم قط ل م ا ل فمت بصنط الى محدداف الص ار التاريخيط

اليو لغ نزد ناكل خ اًر ايترافيجياً عنى هيرائيل التص صبح هاجس ا ه ار

هص فحاد ل خصو

ط ار فص محا لط إلن ا الص ار الزربص – اإليرائينى

ربما لغ نزد ناكل حتى خ اًر ممياً عنى

هلي النقسا السيايص الصراعاف الداخنيط فص ما بيمما

فص المقابل لغ نحقق ي نصر ايترافيجص

ايرائيل بيزل ييايط الرد

قسو الرد الزسكري عنى ي صار

م نق من غ

هحا ما صنما

عمنص عنى مدار يبا عقود خشف النتصاراف الد بنوماييط الق ارراف الد ليط التص فرفخ ا

هيرائيل فني هص الحقيقط بايتوما فيوقما الدزموغرافص الحي فواج
الز ل الت جير
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 .38كاريكاتير:

وكالة مجال اإلخبارية2017/4/8 ،
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