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 .1الزهار :ال نمانع عقد لقاءات حقيقية مع وفد مركزية فتح وقادرون على تخطي أي أزمة مقبلة بغزة
غزة  -أشرف الهور :أعلن د .محمود الزهار ،عضو المكتب السياسي لحركة حماس ،في تصررححا

ل ر"القرردس العر رري" عرردم ممانعررة حركتررال مررن اع تمرراة مرري الل نررة الترري شرركلتها الل نررة المركزحررة لحركررة
فررتح ،شررر أن ت ررون ه ر ا الل نررة تحمررا تصررو ار لحررا مشرركلة اعنقسررام ،رافضررا أن ت ررون اللقررا ا

كسابقاتها ،وقلا من أهمية قردرة قر ار ار السرلاة الطلسراينية اة يررة بتقلريب رواترب مرو طي غرزة ،مرن

التأثير على الوضي بشكا عام ،وقال إن حماس أدار سابقا الحصار في أشد حاعتال.

وقررال فرري ردا علررى ق ررار الل نررة المركزحررة لحركررة فررتح اعتصررال بحركتررال ،إن ه ر ا الل نررة ر مررا ت ررون
محاولة لاللتطاف على القضية بهدف "تحميا حماس المسؤولية".

وأ ررد "إن لسر حمرراس معهررم سرريقولون كر با إنهررا لررن تقبررا ،ووان لررم ت لررس سرريقولون إن حمرراس هرري
المسؤولة عن تعايا الموضوة" ،مشي ار إلى أن اةزمرة التري تط رر قبرا أيرام ،وال اصرة بقاري %30
من رواتب مو طي السلاة في غزة ،غير مرتباة بحركة حماس.

وأشار إلى أن حماس ترحد أن تعرف من هي الل نة ومرا برنام هرا ،مضريطا "سنسرأل إن كانر

كما اتطاق الشاائ ومكة وغيرها ،واعتقد أنال ليس من الحكمة أن نعاي الشعب أمال زائطا".

القصرة

وأوضررح أن حركررة حمرراس ترحررد أن تعرررف مررا الر ا يحملررال وفررد الل نررة المركزحررة لحركررة فررتح مررن أ ررا
إنهررا حالررة اعنقسررام .وع يعلررا الزهررار أمررال كبير ار علررى إمكانيررة التواصررا مرري وفررد حركررة فررتح عتطرراق،
وقال "بعد ت ر نا باللقا ا
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ورأى مرن هتررال أن تشرركيا الل نررة يعرد محاولررة ل ر "اعلتطرراف علررى ق ار ارترال يالررئيس عبرراسا الترري توا ررال
بغضب شعبي عارم ليس في غزة با في كا مكان".

وأ د أيضا و ود الف كبير في البرامج السياسية بين حركة حماس وفتح ،متهما الرئيس عباس بأنال

"ع يرحد برنامج المقاومة على اةرض".

وقال "هو يرحد أن يستثني حماس ،وهو برنامج أمرحكا والغرب في احتوا الحركة ،من الل إضعاف

برنامج المقاومة".

وعما يتردد بأن هناك واقعا أصعب ينت ر قااة غزة في المرحلة المقبلرة ،عقرب عمليرة صرم رواترب

المررو طين ،قررال الزهررار مقلررال مررن لررك ومررن تررأثيرا علررى حركررة حمرراس "نحررن نقررول إن الر ا فرري غ رزة
صررعب ،والقررادم أيضررا سرريكون أصررعب ،ل ررن ال ر ا ن ررح فرري موا هررة اعحررتالل علررى مرردى السررنوا

العشر اة يرة قادر على ت اي ه ا الصعاب".
وأشررار الزهررار إلررى أن حركررة حمرراس ليسر

إلى أن ه ا ال اوة ا

ارفررا فرري قضررية صررم أو قارري رواتررب المررو طين ،مشرري ار

من أ ا "تصدير اةزمة".

واتهررم عضررو المكتررب السياسرري لحركررة حمرراس ال ررئيس عبرراس باعسررتئثار به ر ا اةم روال ا روال الطت ررة

الماضرري ،مضرريطا "اآلن يرحررد تصرردير أزمتررال لغرزة وهررو ال اسررر" .وتررابي "ان ررر للشررارة ضررد مررن يهتر

اآلن" .وأشار الزهار فري تصررححاتال ل ر القردس العر ري" أن حركرة حمراس سرتتحرك وتتواصرا مري العرالم
العر رري وغي ررا وك ر لك الشررعوب العر يررة لر ر"ترروفير مصررادر رزق للشررعب الطلسررايني بعيرردا عررن اعنتمررا

السياسي".

القدس العربي ،لندن2017/4/10 ،

 .2حكومة الحمد هللا :تقليص رواتب موظفي غزة رداً على سلوك حماس في تشكيل لجنة إدارية

محمود هنية :برر حكومة رامي الحمد هللا في الضطة المحتلة سياسة تقلريب الرواترب علرى مرو طي

السررلاة فرري غرزة ،بأنهررا رداو علررى سررلوك حركررة حمرراس فرري قارراة غرزة ،والترري تمثررا فرري "تشرركيا ل نررة

إدارحة ومني إ ار اعنت ابا

وتنطي أحكام إعدام غير قانونية".

وقال المتحدث باسم الحكومة اارق بشراوا لر"الرسالة ن " إن "تقلريب الرواترب ارال مرو طي القاراة

ن اور له ا السياسا  ،وقرصنة حماس على ال باية في غزة".

ورداو علررى س رؤال حررول عالقررة سررلوك حمرراس بررالمو طين ،أ رراب" :أن اإل ر ار مؤق ر
المساعدا ال ار ية للسرلاة الطلسراينية" .و كرر أن حكومترال تحرول  480مليرون شريكا شرهرحاو لقاراة
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غزة ،وأن ما حدث هرو اسرتقااة لعرالوا

ابيعرة العمرا ،بينمرا لرم يمرس ال ارترب اةساسري ولرن يمرس،

على حد قولال.

الرسالة ،فلسطين2017/4/9 ،

 .3الزهار يحذر من اتخاذ إجراءات إدارية ومالية ضد غزة ويطالب بتوزيع عادل للموازنة الفلسطينية
حر ر ر رئ رريس كتل ررة التغيي ررر واإلص ررال محم ررود الزه ررار رئ رريس الس ررلاة محم ررود عب رراس م ررن ات ررا أا

إ ر ار ا

إدارحررة ومالي ررة ضررد قا رراة غ رزة ،ودع رراا إلررى تابي ررا اتطرراق الق رراهرة للمصررالحة س ررنة .2011

واالررب الزهررار ،ررالل وقطررة برلمانيررة ن متهررا كتلررة حمرراس البرلمانيررة ،يرروم اةحررد  ،2017/4/9السررلاة
بتوزحي عادل للمساعدا

التي ت صب للشعب الطلسايني في الضطة والقااة.

وح ر من مؤام ار دولية تحراك ضرد القضرية الطلسراينية مرن قروى محليرة ودوليرة للتنرازل عرن اةرض

الطلساينية وضياة حقروق الشرعب الطلسرايني .ودعرا الزهرار ال ترا والقروائم البرلمانيرة كافرة والمسرتقلين
إلى العما المشترك والتصدا للمؤامرة التي تستهدف غزة و رنام ها المقاوم.

وشرردد علررى ضرررورة إلغررا قررار ت طرريض رواتررب المررو طين الر ين اسررتنكطوا عررن العمررا ،داعرريهم للعررودة

إلى عملهم دمة ةبنا شعبهم.

موقع حركة حماس2017/4/9 ،

 .4النائب عاطف عدوان يؤكد رفضه تقليص رواتب موظفي غزة ويتهم عباس بالمشاركة في الحصار
غزة  -من عبد الغني الشامي ،تحرحر زحنة اة ررس :رأى النائرب عراا

عردوان أن مواصرلة الررئيس

عبرراس تهديررد غرزة وقارري رواتررب مو طيهررا "أمررر مرفرروض" ويحتررا لوقطررة .وقررال عرردوان لرر"قدس برررس"،
"أع يكطي عباس وحكومتال التحكم بالمال العرام وكر لك السريارة علرى اةمروال التري تصرا إلرى الشرعب

الطلسايني من المانحين وتبرعا
غرزة" .وأضرراف "بررا

إعمار غزة وحنطقها على الضطة الغر ية با قام بقاي رواتب مو طي

مررن الصررعب الشر ار ة مرري هر ا الر ررا ةنررال أصرربح واعحررتالل شررركا فرري حصررار

غزة إضافة إلى كونال رئيساو غير شرعياو بعد انتها وعيتال ويغتصب السلاة".
وكالة قدس برس2017/4/9 ،
 .5النائب محمد الغول :تقليص رواتب موظفي غزة انتهاك صارخ ومخالفة لمبادئ حقوق اإلنسان
أ رد النائررب محمررد فررر الغرول ،رئرريس الل نررة القانونيررة فرري الم لرس التشررحعي الطلسررايني ،ررالل وقطررة
برلمانيرة ن متهرا كتلرة حمرراس البرلمانيرة ،يروم اةحرد  ،2017/4/9أن قررار حكومرة الحمرد س باسررتقااة
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 %30من رواتب مو طي الحكومة يأتي في إاار سلسلة من اإل ار ا

والتدابير الرامية ل نا قاراة

غزة وتشديد الحصار عليال .وأ د النائب الغول أن الق ار ار الصادرة عرن حكومرة الحمردهللا تعرد انتها راو
صار او وم الطة واضحة وصرححة لمبادئ حقوق اإلنسان المستقرة في الم تمي الدولي.
موقع حركة حماس2017/4/9 ،

 .6باألرقام ...النائب عن فتح ماجد أبو شمالة يكشف حقيقة إنفاق السلطة بغزة
غزة :فند النائب في الم لس التشرحعي عن حركة فتح ما د أبو شمالة مزاعم حكومرة الحمردهللا ،حرول
ح ررم إنطاقهررا فرري قارراة غرزة ،مشرردداو علررى رفررض تعاملهررا مرري غرزة أنهررا "حمررا ازئررد" ،وكر لك ازدوا يررة

المعايير التي تتعاما بها .وأوضح أبو شمالة ،في تدوحنة لال عبر صطحتال على الطيسربوك ،يروم اةحرد

 ،2017/4/9أن هنرراك محاولررة مررن السررلاة بالضررطة إل هررار غرزة وكأنهررا عررب علررى الموازنررة العامررة،
من الل اعدعا أن نسبة اإلنطاق تراوح

بين  %45حتى  %60وسط تضرارب وعردم وضرو ودقرة

ف رري هر ر ا النس ررب ،م رري ت اه ررا ت ررام لنس رربة اإلير ررادا الت رري تحققه ررا ال زحن ررة منه ررا ،سر روا و عل ررى ش رركا
مساعدا تصا من المانحين أو مقاصة من الضرائب على السلي وال دما التي تستهل ها غزة.
وأ ررد فرري تدوحنتررال الترري حمل ر

عن روان "كطررى ك ر باو" أن هنرراك تضررار او وعرردم وضررو ودقررة ف ري النسررب

واةرقررام الترري تالررا مررن حررين آل ررر علررى لسرران مسررؤولين عرردة علررى أرسررهم رئرريس السررلاة محمررود

عباس ،ورئيس الحكومة رامي الحمد هللا في أ ثر من مناسبة ،مؤكداو استحالة أن ت ون نسرب اإلنطراق
المعلنة صحيحة بالمقارنة مي بعض تطاصيا اإلنطاق بين المحاف ا

ال نو ية والشمالية.

مو ر  ،مررنهم  55ألط راو فرري

وأشررار علررى سرربيا المثررال إلررى أن عرردد مررو طي السررلاة تقرحب راو  175أل ر
غزة؛ أا أقا من الثلث ،وفاتورة الرواترب مرن  170-160مليرون دوعر شرهرحاو ينطرا علرى غرزة نحرو 41

مليون راو ،و 9مليررون للشررهدا واةسرررى وال رحررى .وأضرراف أن فرراتورة العررال فرري ال ررار  422مليررون
شيكا لسنة  2014في الضطة مقابا  142مليون شيكا لغزة فري السرنة اتهرا ،وبراعتراف وزحرر الصرحة
أنال وعباس والحمدهللا ،كرافؤوا د .أميررة الهنردا يمسرؤولة العرال فري ال رار ا لتقليصرها موازنرة العرال

في ال ار للمحاف را

ال نو يرة ،مرا يعنري أنرال ررى طرض هر ا المبلرا فري اةعروام الالحقرة ،اصرة

وأن سنة  2014بال ا

ت للال حرب ضارحة على قااة غزة.

وترابي "فيمررا ي ررب فرراتورة ال هر را الترري تقتصررها إسررائيا مررن أمروال المقاصررة ت صررمها الحكومررة مررن

رواترب المررو طين ،والمشررارحي التاوحرحررة موقوفررة فرري غرزة يمنر عررام 2007ا ،فإ مررالي اإلنطرراق ال رراهر

على غزة ع يت اوز 80مليون دوعر".
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وأ ررد أنررال رغررم لررك بلغر
وارتطع

إي ررادا

غرزة مررن المقاصررة وحرردها  91مليررون دوعر شررهرحاو فرري سررنة ،2014

بعد ه ا التارحخ نتي ة لالعتماد ال اما لغزة على المعابر الرسرمية بعرد شربال اإلغرالق ال امرا

لألنطراق ،وحترى فري التصررحح اة يرر للحمردهللا قررال :إنرال ينطرا علرى غرزة نحرو  1.7مليرار دوعر سررنوياو

من الموازنة العامة التي بلغ
ما دأب

 4.3مليار دوعر أا مرا ع يت راوز  %35مرن الموازنرة العامرة ،ب رالف

السلاة قولال بأن النسبة تصا إلى قرابة .%60

وتحرردى أبررو شررمالة أن ي ررر رئرريس الحكومررة ويطنررد باةرقررام والتطاصرريا ،مررا هرري أو ررال الصرررف الترري
تقرردمها الحكومررة ،ويكش ر
بر"ال

بشررطافية المصررروفا

عن الحديث عن المحاف ا

الحقيقيررة علررى غ رزة واإلي ررادا

ال رواردة منهررا ،ماالبررا

ال نو ية ،وكأنها السبب الرئيس في الضائقة المالية التري تردعي

الحكومة أنها تعيشها".

المركز الفلسطيني لإلعالم2017/4/9 ،

 .7نيابة االحتالل ترفض اإلفراج عن النائب سميرة حاليقة
ال ليا :قال محمد حاليقة زو النائب اةسيرة سميرة حاليقة ،إن محكمة "عوفر" العسكرحة اإلسرائيلية
وللم ررة الثانيررة علررى الت روالي ،قرررر يرروم اةحررد  ،2017/4/9اإلف ر ار عررن زو تررال بكطالررة .وأضرراف بررأن

النيابرة العسرركرحة البر

إعررادة الن ررر فري قررار اإلفر ار فرري المررة اةولرى ،واسررتأنط

علرى قررار اإلفر ار

يرروم اةحررد للمررة الثانيررة .وأ ررد أن اسررتئناف النيابررة ررا اسررتباقاو لألعيرراد اليهوديررة ،ولقصررر المرردة الترري
أعااها القاضي للنيابة لالستئناف ،والتي تنتهي الساعة التاسعة صبا اعثنين  .2017/4/10وأوضح

بأن النيابة قدم

اليوم مادة سرحة للقاضي لتبرحر ضرورة و ودها في الس ن ،ل رن المرادة المقدمرة لرم

تقني القاضي ،فقرر اإلف ار عنها للمرة الثانية ،ل ن استئناف النيابة حال دون اإلف ار .

المركز الفلسطيني لإلعالم2017/4/9 ،

 .8االحتالل ُيمدد اعتقال النائب حسن يوسف إدارياً ويثبته إلب ارهيم دحبور
رام هللا :قال مصادر حقوقية في مكتب "التغيير واإلصال " البرلمانية في الضطة الغر ية إن سرلاا
اعحتالل ثبت
وأفرراد

اععتقال اإلدارا بحا نائب في الم لس التشرحعي الطلسايني ومدد

المصررادر ل رر"قدس برررس" يرروم اةحررد  ،2017/4/9بررأن سررلاا

البرلم رران الطلس ررايني ع ررن رام هللا ،حس ررن يوسر ر

اعحررتالل مرردد

اعتقال آ ر.

اعتقررال عضررو

دار لي ررا ي 62عامر راوا ،م رردة  3ش ررهور دي رردة للمر ررة

ال امسة على التوالي ،عفتة إلى أنال كان من المقرر اإلف ار عنال غداو اإلثنين.
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وأشار المصادر في مكتب كتلة حماس البرلمانية إلى أن سرلاا

اععتقرال اإلدارا

اعحرتالل ثبتر

بحا عضو الم لس التشرحعي عن مدينة نين ،إبراهيم دحبور ،مدة  6شهور.

وكالة قدس برس2017/4/9 ،

 .9غزة :سلطة الطاقة تحذر من تجدد أزمة الكهرباء وتقرر عدم شراء الوقود بالضرائب المفروضة عليه
غ رزة :قرررر سررلاة الااقررة فرري قارراة غ رزة عرردم ش ر ار وقررود شررركة ال هر ررا مررن الحكومررة فرري رام هللا
المعنيرة و ا

الترأثير بإقنراة

بالضرائب المطروضة عليال من قبرا هيئرة البتررول ،داعير وة ميري ال هرا
حكومررة التوافررا بالموافقررة علررى تورحررد الوقررود لمحاررة ال هر ررا برردون ضررائب أسرروة بالتعامررا مرري وقررود

المنحة القارحة والتركية .وقرال نائرب رئريس السرلاة فتحري الشريخ ليرا ،رالل مرؤتمر صرحطي اةحرد
 ،2017/4/9إنال لو تم باية كا أموال فاتورة ال هر ا من الموانين ،فلن نسرتايي تسرديد ثمرن الوقرود
أو حت ررى تش ررغا مول رردين م ررن ال ررثالث مول رردا  .وعب ررر ع ررن أمل ررال بإص رردار عا ررا بإعط ررا الوق ررود م ررن
الضرائب ،من أ ا ت طي

معاناة المرواانين فري قاراة غرزة .وأ رد أن وقرود منحتري دولرة قارر البرالا

 12مليون دوعر على مدى  3شهور ،والمنحة التركية البالغة نحو  8000ان ،شارف

علرى اعنتهرا ،

وسيتم تشغيا محاة ال هر ا حتى يوم ال ميس  4/13من باقي وقود المنحة.

وكالة الرأي الفلسطينية لإلعالم2017/4/9 ،

 .11إدانة فلسطينية رسمية للتفجيرات التي استهدفت كنيستين في مصر

نشر ررر وكالةةةةةة األنبةةةةةاء والمعلومةةةةةات الفلسةةةةةطينية وفةةةةةا  ،2017/4/9 ،مر ررن رام هللا ،أن الطعالي ر ررا
الطلساينية الرسمية أدان

يوم اةحد  ،2017/4/9التط ي ار اإلرهابية التي اال

باناا المصرحة ،وال نيسة المرقسية في اإلسكندرحة ،وأد

كنيسرة مرار رر س

إلى وقوة عش ار القتلى وال رحى.

وأدان رئرريس السررلاة الطلسرراينية محمررود عبرراس التط يررر ،وأ ررد تضررامن الشررعب الطلسررايني وقيادتررال،
ووقوفهم ال اما مي الشعب المصرا ،وقيادتال ،و يشال الع يم ،ضد "اإلرهاب اةعمى الر ا يسرتهدف

مصر ،ودورها الاليعري" .وقردم عبراس تعازحرال الحرارة للررئيس المصررا عبرد الطترا السيسري ،ولشرعبال،
وحكومتال ،ولبابا اإلسكندرحة وبارحرك ال نيسة القباية اةرثو كسية البابا تواضرس.
وأدان

حكومة الوفاق الواني التط ير ،وشدد المتحدث الرسمي باسرم الحكومرة يوسر

وقوف الحكومة والشعب العر ي الطلسايني إلى انب مصر الشقيقة.
كم ررا أدانر ر
والعالقا

المحمرود علرى

وزارت رري ال ار ي ررة واإلع ررالم وقاض رري قض رراة فلس رراين مستش ررار الر ررئيس للش ررؤون الديني ررة

اإلسالمية محمود الهباش التط ي ار .

التاريخ :اإلثنين 2017/4/10

العدد4255 :

ص

9

وأضرراف

وكالةةة األناضةةول لألنبةةاء ،2017/4/9 ،نق رالو عررن م ارسررلتها فرري غ رزة ،هدايررة الصررعيدا ،أن

الدا ليرة الطلسراينية فري قاراة غرزة ،أدانر

يروم اةحرد  ،2017/4/9تط يررر كنيسرتين فري مصرر ،أسررطر

عن مقتا وواصابة العش ار .
 .11النائب العام في غزة :قرار حظر النشر في جريمة اغتيال فقهاء ما زال مستم اًر
غ رزة  -فررايز أبررو عررون " -اةيررام اإلل ترونيررة" :أ ررد النائررب العررام فرري غ رزة المستشررار إسررماعيا بررر،
أمرس ،أن قررار ح ررر نشرر المعلومرا
حتى اللح ة .ولط

فرري قضرية اغتيرال اةسررير المحررر مرازن فقهررا  ،مرا يرزال قائمراو

بر الن ر ،الل حديثال لبرنامج "لقا مي مسؤول" ،إلى أن نيابتال حصل

 23حكماو باإلعدام بحا ناة الل  ،2016منها  10أحكام إعردام حصرل

على

عليهرا فري محكمرة البدايرة،

و 7أحكررام إعرردام فرري اعسررتئناف ،و 6أحكررام باإلعرردام فرري محكمررة الررنقض .وفيمررا يتعلررا بتنطير أحكررام

اإلعرردام دون مصررادقة الررئيس عليهررا ،قررال بررر" :لررم نهمررش مصررادقة الررئيس ،بررا ارسررلناا مررن ررالل
وزحررر العرردل السررابا سررليم السررقا لم اابررة ال ررئيس فرري بعررض اةحكررام المهمررة اصررة قضررية مقتررا

المواان التلباني ،ل نال لم يأتنا بأا رد".

األيام ،رام هللا2017/4/10 ،

 .12الضفة الغربية :فوز بالتزكية في  179هيئة محلية
رام هللا :ا تمعر

ل نرة اعنت ابررا

المركزحرة برئاسرة د .حنررا ناصرر هرر يرروم السرب

 ،2017/4/8فرري

مقرها العام في مدينة البيرة ،وعبر هاز الر ط التلطزحوني "الطيديو كرونطرس" مري المكترب اإلقليمري فري

مدينة غزة ،للن ر في  760قائمة انت ابية تقردم

للترشرح لالنت ابرا

المحليرة بالضرطة الغر يرة ،و لرك

لد ارس ررتها والتأ ررد م ررن اس ررتيطائها مي رري الش رررو القانوني ررة الالزم ررة .وقبلر ر

مسررتوفية للشرررو  ،بينمررا رفض ر

تقرردم

الل ن ررة ترش ررح  739قائم ررة

 6ق روائم لعرردم اسررتيطائها الش ررو القانونيررة ال اصررة بالترشررح ،فيمررا

 15قائمررة أر رررى مرشررحة بالررب انسررحاب .وسررتقوم الل نررة بررإبالا ممثلرري الق روائم المرفوضررة،
التي أعلنتها

وواعالمهم بإمكانية تقديم اعتراض على قرار الل نة الل ثالثة أيام .وحتضح من البيانا
الل نة في تام اع تماة أن هناك  152هيئة محلية تقدم فيها أ ثرر مرن قائمرة مرشرحة ،مرا يعنري أنرال

س رريكون فيه ررا انت اب ررا  ،ف رري ح ررين أن  179هيئ ررة محلي ررة أر رررى تق رردم

باإلضافة إلى  56هيئة محلية لم تتقدم فيها أا قائمة انت ابية ،و 4هيئا

فيه ررا قائم ررة انت ابي ررة واح رردة،
تقدم

في كرا منهرا قائمرة

واحدة غير مكتملة العدد بمعنى أن عدد مرشحيها أقا من عدد مقاعد الهيئة المحلية.

األيام ،رام هللا2017/4/9 ،
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 .13رئيس المكتب اإلعالمي الحكومي في غزة :فلترة اإلعالم الصهيوني ضرورة واجبة ال بد منها
غزة :قرال رئريس المكترب اإلعالمري الحكرومي فري قاراة غرزة سرالمة معرروف "إن اإلعرالم الصرهيوني
ي ض رري بش رركا مباش ررر لرقاب ررة العس رركرحة اإلسر ررائيلية المباشر ررة ،ولر ر لك يتو ررب عل ررى وس ررائا اإلع ررالم
الطلساينية فلترة كا ما يصدر عنال ،حيث أن فلترتال ضرورة وا بة وع بد منها".

و ررا

ل ررك ررالل ورش ررة عم ررا بعنر روان "آلي ررا

التعام ررا م رري اإلع ررالم الص ررهيوني" ،ن مه ررا المكت ررب

اإلعالمي الحكومي بالتعاون مي وكالة "نبأ برس" اإل بارحة في مدينة غزة.

وكالة الرأي الفلسطينية لإلعالم2017/4/9 ،

 .14الفصائل الفلسطينية في لبنان تمهل بالل بدر ساعات قليلة لتسليم نفسه واألخير يرفض

نش ررر الحيةةةةاة ،لنةةةةدن ،2017/4/10 ،م ررن بي رررو  ،أن قي ررادة الطص ررائا والق رروى الواني ررة واإلس ررالمية

الطلسرراينية فرري لبنرران أعا ر

بررالل برردر وعناصررر م موعتررال المسررلحة فرري م رريم عررين الحلرروة مهلررة

ساعا قليلة لتسرليم أنطسرهم إلرى القروة الطلسراينية المشرتركة وواع سريتم اعتبرارهم "ماراردين ومالرو ين"
من القوة الم كورة .وتم التوصا إلى ه ا المهلة في ضو اتطاق الطصائا على "ضررورة تطكيرك راهرة
بالل بدر الشا ة".

و ا القرار بعدما حصد

اعشتبا ا

بين القوة اةمنية وم موعة بدر المتحصنة في حي الايرة في

الم رريم ،المسررتمرة منر عصررر ال معررة الماضرري ،مسررة قتلررى آ رررهم ف رراس بلعرروس وممرردو الصرراوا
ونحو  32رححاو .وعلم أن القوة التي حاول

التقدم صبا

أمرس بات راا م موعرة بردر أصريب منهرا 7

مسلحين في حين أصيب من م موعة بدر مسلحان .وتردد أن القوة النارحة لم موعة بدر ازداد

ساعا

الصبا .

وكان اع تماة ال ا عقدتال القيادة السياسية للطصائا ت للال تباين فري و هرا

مي

الن رر إ از سربا إنهرا

الوضي المتأزم في الم يم .و كرر أن بعرض الطصرائا ارر فكررة أن يتروارى بردر عرن اةن رار وتسرليم
حي الايرة إلى القوة المشتركة ،كما ارح

أن كررا ه ر ا الم ررار ررفض ر

فكرة أن يتم وضري بردر فري عهردة "عصربة اةنصرار" ،إع

و رررى التأ يررد علررى ضرررورة أن يسررلم برردر نطسررال وأرعارري مهلررة سرراعا

لتنطي ر الق ررار .إع أن إمهررال برردر سرراعا

اوحلررة ينحررو  6سرراعا

اعتبر بعضهم أنال "ينعش بدر بدعو من أن يضعال في الزاوية".

وانضررم إلررى اع تمرراة ممثررا "عصرربة اةنصررار" الشرريخ أبررو الش ررح

بررين إعررالن الق ررار وانتهررا المهلررةا
عقررا ورئرريس الحركررة "اإلسررالمية

الم اهدة" وأمين سر "القوى اإلسالمية" في الم يم الشيخ مال ااب.
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وتحرردث باسم الم تمعين أمي ررن سر قيادة الساح ررة اللبنان ررية في حركة "فرتح" وفصرائا من مرة التحر ررحر
فتحي أبو العردا  ،ال ا أ د "الحطاظ على الموق

الطلسايني الموحرد فري معال رة كرا القض ررايا وفري

مقدمها حادثة اععتدا على القوة المشتركة من قبا ماعرة برالل بردر وتسرليم برالل بردر وكرا مرن لرال

عالقة به ا الحادثة إلى القوة المشتركة والدولة اللبنانية".

وقال قيادا فلسايني لر "الحياة" ،أن هناك ضررورة برأن يقروم برالل بردر بتسرليم نطسرال لرئال يتحرول رقمراو
صررعباو يمكررن أن يتم رردد إلررى أحيررا أ رررى يتوا ررد فيه ررا عرردد مررن المتش ررددين الطلسرراينيين ،و م رريعهم

مالو ون للقضا اللبناني بتهم اععتدا على أمن الدولة واعنتما إلى م موعا

إرهابية وت طيرحة.

ورأى أن الطصررائا الطلسرراينية تتعرررض لضررغو محليررة و ار يررة لتسررليمال ،فرري ضررو الررتهم المو هررة
إليال ،ليس بسبب انتمائال إلى "داعش" فحسب ،ووانمرا لثبرو ضرلوعال فري إرسرال مقراتلين إلرى الرقرة فري

سورحة للقتال إلى انبها وتزوحد انتحارحين أوقطتهم اة هزة اةمنية اللبنانية قبا تط ير أنطسهم بأحزمرة
ناسطة ،إضافة إلى ضلوعال في تنطي اغتياع

دا ا الم يم و ار ال.

وأ د القيادا الطلسايني أن الطصائا الطلساينية بات

محر ة فري حرال تروفير المرال اآلمرن لبردر بعرد

ثبررو ارتباا رال المباشررر ب ر ر "داعررش" ،وقررال إن مال ررو ين آ ررحن ،ومررنهم هي ررثم الشررعبي وهررالل ه ررالل
وأسامة الشهابي لم يشاركوا في القتال إلى انب بدر ،ووان الشهابي أبدى استعدادا للتوسط.

وأوضررح أن "عصرربة اةنصررار" بقيررادة أبررو اررارق السررعدا تلعررب دو اور ضرراغااو لرردفي برردر إلررى تسررليم

نطسررال ،عفت راو إل رى أن ع ررالف بررين الطصررائا يترريح لررال اللعررب علررى التناقضررا

السابا.
وعلم

"الحياة" أن اعستعدادا

كمررا كرران يحصررا فرري

للرد ول إلرى الايررا ا تملر  ،وأن تمديرد مهلرة اإلنر ار را إلعارا

فرصة ل رو اةهالي من الحي.

ل ن اإلصرار على اإلمساك ببدر ،حياو أو ميتراو فري حرال لرم يسرلم نطسرال ،كران يردور برين أريرين :اةول
تتزعمررال "فررتح" ومعهررا فصررائا من مررة التحرحررر وقرروى التحررال ويقررول بضرررورة تسررليمال إلررى الس ررلاة

اللبنانية ،والثراني يردعو إلرى تسرليمال للقروى اإلسرالمية وعلرى أرسرها "عصربة اةنصرار" علرى أن تضرعال

فرري اإلقامررة ال برحررة رحثمررا يصررار إلررى التطرراهم علررى ال اروا

اة رررى ،وأن يقترررن لررك بإنهررا الحررال

الشا ة التي كان يتزعمها.

ومرري انتهررا مهلررة اإلن ر ار لبرردر عنررد السررابعة مسررا أمررس ،كرران وفررد مررن الوسرراا أنهررى ولررة مررن
المطاوضررا

معررال ،وتوصررا مررن اللهررا إلررى موافقتررال علررى حررا التن رريم المسررلح ال ر ا يتزعمررال وتسررليم

سالحال ووانها كا الم اهر المسلحة والسما للقوة اةمنية المشتركة وفيها عناصر مرن "فرتح" بتسريير
دورحا في حي الايرا.
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وبالنسبة إلى تسليم نطسال ،أبلا بدر الوفد رفضال تسليم نطسال ،وأنال يطضا أن يبقى مارارداو ،وفري حرال
هورا لن يقاوم من يود اعتقالال ...وقد أحاا القوى اإلسالمية "فتح" به ا العرض ،ل نها ترحث فري

إعاررا

رواب إلررى حررين م ار عررة قيادتهررا فرري الضررطة الغر يررة علررى أن تبلررا "عصرربة اةنصررار" وابهررا

عحقاو.
و ررا ف رري القةةةدس العربةةةي ،لنةةةدن ،2017/4/10 ،م ررن بي رررو ونقر رالو ع ررن م ارس ررلتها رل ررى موف ررا ،أن
دبلوماسي رفيي في السطارة الطلساينية في بيرو قال لر"القردس العر ري" "إن الغارا اةمنري والسياسري

اللبناني قد توفر له ا العملية ال راحية الدقيقة عستئصال البؤر المسلحة التي بات
عن م ااا

على مستقبا الم يم" ،وسط تسرحبا

هادفة إلى إزالة الم يم من مكانال.

على أن ما يت روف منرال الدبلوماسري الرفيري هرو أن ترؤول الترد ال

الضغط على الطصائا الممثلة بالقوة اةمنية المشتركة لوق

سروا لبنانيرة أو إقليميرة مرن أ را

اعشتبا ا

ع تشكا إع مسكنا  ،يمكن معها الم يم أن ينط ر في أا لح ة.

قائد القوة اةمنية المشتركة فري م يمرا

تشكا ا اور فعليراو

والر هاب إلرى أنصراف حلرول

لبنران اللروا الطتحراوا منيرر المقرد أ رد ل ر"القردس العر ري" أن

أمررر اعنتهررا مررن البررؤر اةمنيررة قررد ات ر  ،وقررد تررم نتي ررة اعشررتبا ا

سرريارة "حركررة فررتح" علررى حرري

الايرة ،بما يشكا نهاية المر ي اةمني ل ماعة بالل بدر ال ا فر منال إلى أحيا أ رى.
وفرري رأا مسررؤول فلسررايني أن ع حررا أمررام المالرروب "ال ررقم واحررد" لرردى السررلاا

اللبنانيررة سرروى أن

يستمر بالقتال حتى يقتا أو ريسرلم نطسرال إلرى القروة المشرتركة والتري ستسرلمال فرو اور إلرى اة هرزة اةمنيرة.
وتحرردث قائررد اةمررن الررواني الطلسررايني فرري لبنرران اللررو صرربحي أبررو عرررب عررن معلومررا أن برردر
مصاب بعدة القا  ،ل ن بعض ال ها

قال

إن إصابتال اطيطة.

 .15حماس تطالب الفصائل بمنع "الحمد هللا" من فصل غزة عن الضفة
غرزة  -يحيررى اليعقررو ي :االبر

حركررة حمرراس ،مررن كافررة القرروى والطصررائا الطلسرراينية بالت ررات

لمنرري

حكومرة ارمرري الحمررد هللا مرن تمرحررر م ااهررا ال ارمري إلررى فصررا قاراة غرزة عررن الضرطة الغر يررة وعرردم

السما لرئيس السلاة محمود عباس بمواصلة "مناقال اعنتقامي" من غزة وأهلها.

وقال المتحدث باسم حماس ،حازم قاسم ،لصحيطة "فلساين"" :من الواضح ح م اإلهمال ال ا تعاما
بال حكومة الحمد هللا غزة من بداية تشكيلها ،وهي اليوم تصعد من إ ار اتها الطئوية ضد القااة بكرا

أايافر ررال" .وأ ر ررد أن حكومر ررة الحمر ررد هللا تحر رراول إار ررالق م موعر ررة مر ررن "اعفت ر ر ار ا " ،بتحمير ررا حمر رراس

المسررؤولية ،للتغاي ررة علررى رحمته ررا ال ديرردة بال ص ررم مررن روات ررب مررو طي الس ررلاة بقارراة غر رزة دون
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غيرهم ،باإلضافة لمواصلة امتناعها عن تسديد أا من رواتب مو طي الحكومرة فري غرزة التري عملر
قبا تشكيا حكومة الحمد هللا.
و ين قاسم أن سلسلة اةزما

التري تطتعلهرا حكومرة الحمرد هللا مرن إهمرال ملطرا

القاراة وعردم قيامهرا

بوا باتهررا ت رراا غر رزة ومواصررلة ف رررض الضر ررائب المتعررددة عل ررى وق ررود محاررة تولي ررد ال هر ررا "ته رردف
باةسرراس إلررى النيررا مررن صررمود قارراة غ رزة وحالررة المقاومررة الترري يعيشررها ،والترري تشرركا عائقررا أمررام

استمرار عباس بمشارحعال السياسية الهاباة" .ولط

الن ر إلى أن هدف عبراس مرن لرك ،يتقرااي مري

هدف اعحتالل من حصارا للقااة.

فلسطين أون الين2017/4/9 ،

 .16حماس تستهجن مخرجات اجتماع اللجنة المركزية لحركة فتح
استه ن

حركة حماس ،م ر ا

وفرض صوما

ا تماة الل نة المركزحة لحركرة فرتح حرول قررار د .ارمري الحمرد هللا

على رواترب مرو طي السرلاة فري قاراة غرزة وت اهلهرا الواضرح إلي راد حلرول لهر ا

اةزمررة .وعبررر عررن تضررامنها ال امررا مرري المررو طين وحقرروقهم ،واعتبررر أن مررن مسررتلزما

الوحرردة

الواني ررة اعلتر رزام ب رراةمن ال ررو يطي والعدال ررة اع تماعي ررة ةبن ررا ش ررعبنا بعي ررداو ع ررن سياس ررة المنا طر را
وتحميا المسؤوليا

التي ع تسمن وع تغني من وة.

وحملر ر

حكوم ررة د .ارم رري الحم ررد هللا المس ررؤولية ال امل ررة ع ررن هر ر ا اةزم ررة وت ررداعياتها وحله ررا ،مؤك رردة

وأعلنر

اسرتعدادها ال امرا للعمرا مري ميري الطصرائا ومكوناترال مرن أ را إلرزام حكومرة التوافرا بتحمررا

ضرورة تحملها لمسؤولياتها ت اا قااة غزة والتوق
مسررؤولياتها ت رراا قارراة غرزة وتابيررا التوافقررا

عن سياسة لا اةزما

والتطاهمررا

واعتطاقررا

للمواانين.

الترري مررن شررأنها وقر

الترردهور

السياسي واع تمراعي الر ا لطترال قر ار ار السرلاة والحكومرة ،والعمرا علرى المسراواة ال املرة برين أهلنرا
في الضطة والقااة وعدم التصرف بتمييز وعنصرحة.

موقع حركة حماس ،غزة2017/4/9 ،

 .17بدران :الحصار على غزة ال ُيقصد به حماس وحدها بل الشعب الفلسطيني ككل
الدوحة ،غزة  -يحيى اليعقو ي :أ د المتحدث الرسمي باسم حركرة حمراس حسرام بردران ،أنرال منر فروز
حماس باعنت ابا

التشرحعية عام 2006م وحتى اللح ة ،يتم الضغط عليهرا برين الحرين واآل رر ،مرن

أ ا الوصول إلى تغيير الوضي القائم بغزة والحصول على تنازع
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وأضاف بدران في تصرحح اب لصحيطة "فلساين" ،أمس" :إن الحصار والتضييا على قااة غرزة
والمستمرحن من سنوا

ع يقصد بهما حماس وحدها ،ةن اعحتالل ومن يتعاون معال يرحردون معاقبرة

الشعب الطلسايني ككا و اصة في غزة بسبب موقطال الثاب
ل نال شدد على أنال مهما تواصل

ه ا التهديدا

من المقاومة واعلتطاف حولها".

واشتد  ،فإنال ع يمكن أن يكون لها أثرر فري تحقيرا

ماالرب تلرك اةارراف ،وانترزاة شري مرن غرزة مهمرا كلر
وتوافا واني بغزة لصد تلك التهديدا .

الرثمن ،مؤكرردا أن المالروب موقر

مرراعي

فلسطين أون الين2017/4/9 ،

 .18األحمد :آن األوان النتفاض أهلنا في غزة في وجه كل من يقف في وجه القانون
رام هللا :أ ررد عضررو الل نررة المركزحررة لحركررة فررتح ع رزام اةحمررد ،موافقررة فصررائا من مررة التحرحررر كافررة

وقوى التحال  ،على استمرار عملية محار ة ال رار ين علرى القرانون ،ومرنعهم مرن تحوحرا م ريم عرين

الحلوة إلى مقر أو مل أو ،عفتاو إلى التنسيا مي الحكومة اللبنانية ودعم القوى السياسية اللبنانية كافة.
وكش اةحمد في حرديث لبرنرامج "حرال السياسرة" الر ا يبرث عبرر تلطزحرون فلسراين وفضرائية عرودة،
مسرا يرروم اةحررد" :عرن د ررول قروا

اةمررن الرواني الطلسررايني التابعررة لمن مرة التحرحررر بالتعرراون مرري

القوى المشتركة إلرى المر ري الر ا كران يتحصرن برال المالروب للعدالرة "برالل البردر" ،موضرحاو أن البردر
ار ررة عل ررى القررانون ،وق ررال" :لقررد أمهلت ررال الق رروى
مالرروب للعدال ررة لمشرراركتال ف رري اغتيرراع وعملي ررا
والطصائا الطلساينية ،مدة زمنية محددة لتسليم نطسال".

وأ ررد اةحمررد موافقررة فصررائا العمررا الررواني الطلسررايني وقرروى التحررال

الترري تضررم حمرراس وال هرراد

اإلسررالمي وقرروى محليررة دا ررا الم رريم ،مثررا عصرربة اعنصررار ،وأنصررار هللا ،والتنسرريا مرري ال هررا

اللبنانيررة الرسررمية ،مضرريطاو" :لقررد أصرردر القرروى السياسررية بيانررا
الطلسررايني ،والقرروى القائمررة بعمليررة محار ررة ال ررار ين عررن القررانون فرري الم رريم ،ةسررباب سياسررية أم
أ ررد

نائية ".

وفيمررا يتعلررا با تماعررا

اعتحرراد البرلمرراني الرردولي الترري انته ر

فيهررا مسرراندتها ودعمهررا للقررار

قبررا يررومين فرري عاصررمة بررنغالدش

بحضررور  132دولررة وبمشرراركة وفررد فلسررايني ،أشررار اةحمررد لاررر ال انررب الطلسررايني موضرروة مررا
يسررمى قررانون التسرروية اإلسررائيلي "المشرررعن لالسررتياان" علررى رردول أعمررال اع تماعررا

مؤكداو إصدار رئيس اعتحاد بياناو أدان فيال دولة اعحتالل اإلسرائيلي وال نيس

ومناقشررتال،

اإلسرائيلي ،منوهاو أنها

المرة اةولى التي يصدر فيهرا مثرا هر ا البيران منر انضرمام فلسراين لالتحراد ،وواقررار الردول اةورو يرة
المشاركة باإل ماة ما قام بال رئيس اعتحاد من إدانة لقرار ال نيس .
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وعلى الصرعيد الردا لي ،وفيمرا يتعلرا باقتحرام حمراس مقرر شرؤون الال ئرين فري قاراة غرزة واحت ازهرا
عضرو الل نرة التنطي يرة رئريس الردائرة زكرحرا اآلغرا ،قرال اةحمرد" :حمراس ت تار
بعمليا

إعدام ،وه ا ليس

غرزة بأ ملهرا ،وتقرروم

المرة اةولى التي تقوم ميليشرياتها ال ار رة علرى القرانون باقتحرام الردائرة"،

وأضراف ":آن اةوان عنتطراض أهلنررا فري غرزة فرري و رال كرا مررن يقر

فري و ررال القرانون" ،داعيراو حمرراس

إلى إنها حالة اعنقسام ،والموافقة على تشكيا حكومة وحدة وانية ،وال

عن افتعال اةزما .

وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية وفا 2017/4/9 ،

 .19كايد الغول :قرار الحكومة تقليص الرواتب يرمي إلى محاولة تخفيف موارد قطاع غزة
غرزة  -يحيررى اليعقررو ي :قرال عضررو المكتررب السياسري لل بهررة الشررعبية لتحرحرر فلسرراين ،كايررد الغررول:
"إن قررار حكومررة الحمررد هللا صررم رواتررب مررو طي السررلاة بغرزة يهرردف ب رروهرا لمعاقبررة حركررة حمرراس
من الل ت طي

الموارد التي تصا القااة ومنها رواتب المو طين".

و اصة اةزما

اع تماعية واعقتصادية في القااة" ،عفتاو إلى أن مرا ررى مرن قبرا حكومرة الحمرد

وأضاف الغول في تصرحح لصحيطة "فلساين"" :إن ه ا اةمر من شأنال أن يطاقم اةزما

الطلسراينية

هللا لال عالقة باعنقسام وق ار ار حماس بتطعيا الل نة اإلدارحة بغزة.
و رين أن أا تع عرد علرى حقرروق المو ر م رال للقررانون ،وت راوز ووامعران فرري تعميرا اعنقسرام ،مشرري اور
إلى أن اعتحاد اةورو ي نطى أا دور لال ب صوما
واالب السلاة بموا هة الضغواا

الرواتب.

ال ار ية عنرد ت طير

الردعم المرالي لهرا ،ع أن تعال هرا ب صرم

رواتب المو طين بغزة دون غيرهم .وعن استثنا مو طي السلاة بالضطة من ال صوما  ،اعتبر لك
بمثابة "نوة من التمييز يعزز من حالة اعنقسام".
ورداو على سؤال "فلساين" حول تصرححا

لرئيس السلاة محمرود عبراس قرال فيهرا :إنرال سريدعو لعقرد

الم لررس الررواني وفررا تركيبتررال القديمررة ،اعتبررر كايررد لررك م الطررا لالتطاقيررا

اإلصرار في ال هاب باعنقسام لمساحة أوسي مما هو قائم اآلن.

الموقعررة ،وتأ يرردا علررى

فلسطين أون الين2017/4/9 ،

 .21أبو ظريفة يطالب حكومة الحمد هللا برفع الضرائب عن وقود الكهرباء
نرور الردين الغلبران :االرب اررالل أبرو رحطرة عضرو الل نرة الطصررائلية لمتابعرة أزمرة ال هر را  ،حكومررة
ارمرري الحمررد هللا برفرري ضررحبة "البلررو" عررن وقررود شررركة ال هر ررا بغرزة ،لتررتمكن سررلاة الااقررة مررن شر ار

السوعر الصناعي بكميا
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كمررا واال ررب أب ررو رحط ررة ف رري تص ررحح لر ر ر "الرس ررالة نر ر " ي رروم اةحررد" ،الحكوم ررة أن تعط رري وق ررود ش ررركة
ال هر ا من الضرائب ،سروا ضررحبة "البلرو" أو الضررائب اة ررى" ،وأن تقروم شرركة ال هر را بتوسريي

مساحة ال باية لتتمكن من ش ار سوعر الصناة.
ودعررا إلررى ضرررورة حررا كررا المشررا ا الترري تق ر

اعلت ازمر ررا

للشر ررركة والض ر ررمانا

عررائا فرري ارحررا تنطي ر ال ررط  161مررن ررالل تقررديم

الالزمر ررة ،مؤك ر ررداو أن بعر ررض ال ر رردول أبر ررد

اس ر ررتعدادها لتر رروفير هر ر ر ا

اعلت ازمر ررا  .وأضر رراف" :ناالر ررب اةشر ررقا المص ر ررحين بزحر ررادة كمير ررة ال هر ر ررا الدا لر ررة عبر ررر ال ار ررو
المصرحة ،وتأمين صيانة ال او حتى ع تنقاي بين الحين واآل ر وتزحد من اآلزمة".

الرسالة نت ،فلسطين2017/4/9 ،

 .21فتح تدعو لدعم خارجي إلضراب األسرى
غزة :دعا روحي فتو  ،عضرو الل نرة المركزحرة لحركرة فرتح ،اةحرزاب السياسرية الدوليرة لتن ريم أنشراة

داعم ررة لألس رررى الطلس رراينيين الر ر ين ق رررروا رروض إضر رراب مطت ررو ع ررن الاع ررام ي رروم  17م ررن الش ررهر

ال ارا ،لتحقيا ملة من الماالب اإلنسانية.
وأرسررا فتررو ال ر ا يشررغا مطرروض العالقررا

الدوليررة فرري الحركررة رسررالة لألح رزاب السياسررية الصررديقة

للش ررعب الطلس ررايني ف رري الع ررالم ول رران التض ررامن و معي ررا
والقنصرليا

الص ررداقة ،وممثل رري ال رردول ف رري المكات ررب

المعتمرردة فري فلسرراين لردعم إضرراب اةسرررى الطلسراينيين السرراعين ل ر"اعنتصررار ل ررامتهم

ورفضا للمعاناة وال لم ال ا تمارسال مصلحة الس ون اإلسرائيلية".

القدس العربي ،لندن2017/4/10 ،

 .22حماس تدين بشدة الجرائم البشعة التي تعرضت لها الكنائس ودور العبادة في مصر

أدان اةسررتا ف رروزا بره رروم ،النررااا باس ررم حرك ررة حمرراس ،بش رردة ،ال رررائم البشررعة الت رري تعرضر ر

له ررا

ال نائس ودور العبادة في مصر التي استهدف المدنيين العزل وأد إلى مقتا وواصابة العش ار .
وتمنررى لمصررر وشررعبها اةمررن واةمرران واعسررتقرار واعزدهررار والتعررافي مررن راحهررا واسررتعادة دورهررا
الرحادا والقيادا في رعاية مصالح مصر ومصالح اةمة العر ية واإلسالمية معا .

موقع حركة حماس ،غزة2017/4/9 ،
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 .23فتح تستنكر االعتداءين على كنيستين في مصر
رام هللا :استنكر حركة فتح بشدة اععتدا ين بالمتط ار على المصلين المسالمين في كنيسة اناا،

وعلررى كنيسررة أ رررى فرري اإلسرركندرحة كرران البابررا تواضررروس بابررا اةقبررا فرري مهورحررة مصررر الشررقيقة
متوا دا فيها ،وال ا وقي اليوم اةحد اثنا اعحتطال بعيد الشعانين لدى الاوائر

عن قتا و ر العش ار من المصلين المصرحين.

وقالر

فررتح فرري بيران صررحطي ،إن هر ا اععترردا ا

المسريحية ،مرا أسرطر

الوحشرية ضررد الشررعب والدولرة المصررحة هرري نتررا

حقد أعمى وفكر المي مأ ور ،هدفال زرة الطتنة وزعزعة اةمن واعستقرار في مصر الشقيقة.

وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية وفا 2017/4/9 ،

" .24الجهاد اإلسالمي" تدين تفجيري طنطا والمرقسية في مصر
غرزة :أدانر

حركررة ال هراد اإلسرالمي فرري فلسراين ،التط ير ار "اإلرهابيرة" التري اسررتهدف

ال نرائس فرري

اناا واإلسكندرحة بمصر.
وأ ررد

الحركررة فرري بيرران لهررا ،أن التط ير ار تهرردف لررزرة الطتنررة بررين أبنررا الشررعب المصرررا .ودعر ،

اةمتين العر ية واإلسالمية للوحدة والتماسرك فري موا هرة تلرك الم اارا

اإل راميرة .وقردم

الحركرة

وا ررب العر ر از للش ررعب المصرررا الش ررقيا ،ار ررين مررن العل رري الق رردير أن ي نررب مص ررر والع ررالم العر رري

واإلسالمي كا مكروا وسو .

وكالة الرأي الفلسطينية لإلعالم ،غزة2017/4/9 ،

" .25الشعبية" و"الديمقراطية" تدينان تفجير الكنائس بمصر
غ رزة  -محمررد ما ررد :أدان ر

ال بهررة الشررعبية لتحرحررر فلسرراين ،التط يررر ال ر ا اسررتهدف كنيسررة مررار

ررر س بمدينررة اناررا شررمالي مصررر يرروم اةحررد ،وقال ر

العمليررا

إنررال يررأتي فرري سررياق "السلسررلة المتصررلة مررن

اإلرهابيررة السررابقة ،الترري تسررتهدف النسرريج اع تمرراعي للشررعب المصرررا ،مررن ررالل تررأ يج

الص رراة الاررائطي بررين المسررلمين والمسرريحيين" .ودع ر

ال بهررة ،إلررى ضرررورة "الت ررات

موا هررة هر ر ا المشررروة الت رردميرا ،وأدواتررال اإلرهابي ررة" .وفرري الس ررياق ات رال ،أدانر ر

والررتالحم فرري

ال بهررة الديمقرااي ررة

لتحرحر فلساين ،التط ير مؤكدة تضامنها ووقوفها ال اما إلى انرب الشرعب المصررا ضرد "اإلرهراب

الر ر ا يس ررتهدف اةبرح ررا " .وأش ررار ال به ررة إل ررى أن هر ر ا "ال رحم ررة "تس ررتهدف دور مص ررر الرح ررادا
والتارح ي في م تل

القضايا العر ية ،وعلى رأسها القضية الطلساينية".
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 .26نتنياهو" :إسرائيل" ستبقى ملتزمة بمعالجة الجرحى السوريين
تررا أبيررب :قررال رئرريس الرروز ار اإلس ررائيلي بنيررامين نتنيرراهو ،أمررس ،إن إس ررائيا تبقررى ملتزمررة بمعال ررة
ال رحى السورحين في الحرب الدائرة في سورحا ،و دد دعمال للضر ة اةميركية لقاعدة وية ال معة.

وقررال نتنيرراهو فرري بررد اع تمرراة اةسرربوعي لحكومتررال" :إس ررائيا تعررالج م رواانين سررورحين رحررى فرري

إاار هود إنسانية وسنواصا القيام ب لك".
وبحسب أرقام ال يش اإلسررائيلي ،عال ر

إسررائيا أ ثرر مرن  3,000سرورا منر برد النرزاة الردائر فري

س ررورحا ع ررام  .2011وه ررؤع ال رح ررى مع مه ررم يقات ررا القر روا

الس ررورحة و ي ررنهم مق رراتلون ف رري ماع ررا

متارفة .وكرر رئيس الوز ار اإلسرائيلي دعمال للضر ة اةميركيرة علرى سرورحا قرائال اةحرد إنهرم "قراموا
ب لك ةسباب أ القية علرى لطيرة المشراهد الصرعبة مرن إدلرب ،ول ري يكرون أيضرا واضرحا بأنرال يو رد

ثمن عست دام اةسلحة ال يماوية".

الشرق األوسط ،لندن2017/4/10 ،

 .27ليبرمان يزعم أن مازن فقها قتل بأيدي رفاقه في حماس
تررا أبيررب :فرري أول تص ررحح مررن نوعررال ،نطررى وزحررر الرردفاة اإلس ررائيلي أفيغرردور ليبرمرران ،بشرركا قررااي،

اعتهام ال ا تالقال حركة حماس إلسرائيا بمسؤوليتها عن عملية اغتيال مازن الطقهرا ،فري قاراة غرزة
في الشهر الماضي .وقال إن إسرائيا تعلم أن من اغتالال هرم رفاقرال فري حمراس ،تحر

بزعامة السنوار .وأشار إلرى أن هر ا اعغتيراع

متبعرة فري الحركرا

أن ي را اغتيال الرئيس اإليراني ،حسن روحاني أيضاو.
و ررا

تصر ررححا

القيرادة ال ديردة

اةصرولية ،لر لك فهرو ع يسرتبعد

ليبرم رران ف رري لق ررا ص ررحافي ما ررول ،أ رت ررال مع ررال ص ررحيطة "ي ررديعو أحرون ررو "

العبرحة ،وسينشر في عددها الصادر اليوم.

وحمررا المسررؤولية عررن اغتيررال المسررؤول فرري حمراس مررازن الطقهررا لحركررة حمرراس نطسررها ،ول ررن بكلمررا
ضبابية .غير أنال قالها صرراحة فري اللقرا المشرار إليرال" :مرن معرفتري لل هراز هنراك ،وللشر ب الر ا
انت ب لرئاسة الحركة ييحيرى السرنوارا ،يبردو لري أن اةمرر هرو مسرألة دا ليرة .هر ا ارابي التن يمرا

اإلرهابيررة .مررن المؤكررد أنكررم تتر كرون اعغتيررال فرري فب اريررر يشرربا ا  ،2016عنرردما قتررا السررنوار محمررد
شتيوا ،ال ا كان أحد الضبا في القااة .لقرد فعرا لرك بقررار ش صري .الرد مشرعا غضرب عليرال
تمامراو .فعررا لررك مررن دون معرفررة القيررادة .لررم يسررأل أحررداو .اآلن يررد ا الررزعيم ال ديررد ،وهررو ارغررب فرري

ترسيخ مكانتال ووا هار أنال صاحب البي  ،وهو ع يسأل أحداو".
وسئا" :ها يمكنك القول لنا إن إسرائيا لم ت ن ضالعة في اعغتيال أبداو؟".
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أ اب ليبرمان" :يمكننا القول بالتأ يد ،إن المقصود هو عملية تصطية دا لية .ه ا هو ابعهم .ولريس
حماس فقط .كا ه ا التيار اةصولي يطعلها .فأنا لن أفا أ إ ا رى في يوم اعنت ابا

 19مايو يأيارا ،تصطية الرئيس اإليراني حسن روحاني أيضاو".

في إيران فري

الشرق األوسط ،لندن2017/4/10 ،

 .28كاتس يدعو لتوطين  100ألف مستوطن بالجوالن
محمد وتد :دعا وزحر المواصال

 100أل
ت ثي

إسرائيلي في مرتطعا

واعست با ار اإلسرائيلية ،يسرائيا كاتس ،يروم اةحرد ،إلرى تروانين

ال وعن السورا المحتا ،و لك من رالل ارة حكوميرة تحطرز علرى

اعستياان و ب المستوانين لل وعن.

وتررأتي تصر ررححا

ال رروزحر ك رراتس فرري ررا م ررا وص ررطة بررالتغيي ار ف رري سياس ررة اإلدارة اةميركي ررة بعه ررد

الرئيس دونالد ترامب ،حيال ن ام بشار اةسد والتوا د اإليراني وحزب هللا بسورحة.
ونقل

اإل اعة العامة اإلسرائيلية عن كاتس قولال' :علينا استغالل التغيير في سياسة اإلدارة اةميركيرة

ت اا الن ام السورا وحلطاؤا ،و لك من الل تشر يي اعسرتياان برال وعن ب ر ب واسرتقدام  100ألر
إسرائيلي وت ثي

اعستياان بال وعن'.

عرب 2017/4/9 ،48

 .29مردخاي يحذر من "أزمة إنسانية" في غزة بسبب نقص إمدادات المياه والكهرباء
غرزة :حر ر منسررا أعمرال الحكومررة اإلسررائيلية فري المنررااا الطلسرراينية ال نررال يرؤاف مرد رراا ررالل
رسررائا بعررث بهررا اةسرربوة الماضرري إلررى ممثلرري الم تمرري الرردولي مررن تطرراقم أزمترري الميرراا وال هر ررا فرري

قااة غزة.

وقال إن لك قد يسبب "أزمال إنسانية" ستضرب القااة من ديد محمال حركة حماس المسؤولية عن
الوقود ال ا تستهل ال".

ه ا اةزمة ،زاعما أنها "لم تربد أا استعداد لدفي ت الي
وحر ر مررن احتماليررة قارري ال هر ررا عررن قارراة غرزة ،إ ا لررم يررتم التوصررا إلررى حررا لهر ا الوضرري ررالل

اةيام المقبلة ،عفتا إلى أن سكان غزة "سيوا هون عواقب قاسية وسيدفعون ثمن اةزمة".
وزعم ك لك أن إسرائيا "ليس

مسؤولة عرن أزمرة ال هر را " ،وقرال إن مسرؤولياتها تتمثرا فقرط فري فرتح

معبر كرم أبو سالم ،إلد ال الوقود ووامداد القااة بعشرة او كهر ا .
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و ا

تحر ي ار المسرؤول اإلسررائيلي فري الوقر

الر ا اقتر ر

فيرال المنحتران القارحرة والتركيرة إلمرداد

قااة غزة بالوقود ال اب لتشغيا محاة توليد ال هر ا على النطاد لعدم كطاية أمروال بايرة ال هر را

من سكان غزة لش ار الوقود الم صب لمحاة الااقة.

القدس العربي ،لندن2017/4/10 ،

 .31يورام كوهين :أمن السلطة الفلسطينية يقوم بعمل مثالي للحفاظ على أمن "إسرائيل"
الرردا ا المحتررا :اسررتبعد يررورام كرروهين رئرريس هرراز الشرراباك اةسرربا ،التوصررا لحررا بررين الطلسرراينيين
واإلسرائيليين فري الوقر

الحرالي ،مؤكرداو علرى أهميرة المحاف رة علرى إمكانيرة الوصرول لترتيرب سياسري

بين الارفين ،مشيداو في الوق

اترال بمرا تقروم برال السرلاة الطلسراينية وأ هزتهرا اةمنيرة مرن أدا أمنري

رفيي المستوى" للحطاظ على أمن اعحتالل.

وأوضح كوهين فري لقرا صرحطي لرال مري موقري "أن آر ري" قبرا عشررة أشرهر إن "المرحلرة الحاليرة لرن
تشهد نهاية للصراة بين الطلساينيين واإلسرائيليين".

وكالة الرأي الفلسطينية لإلعالم2017/4/8 ،

" .31الشاباك" يشكل خاليا دعم نفسي لعمالئه بغزة
الرردا ا المحتررا :زعررم مصرردر أمنرري "إس ررائيلي" إن هرراز "الشرراباك" اإلس ررائيلي الررب مررن مت ابرحررال
الصررمود وعرردم اعستسررالم أمررام الحملررة اةمنيررة ال بيررة الترري تنطر ها و ازرة الدا ليررة واةمررن الررواني فرري

قااة غرزة .وأدعرى المصردر أن بعرض العمرال الر ين سرلموا أنطسرهم ضرمن الحملرة اةمنيرة المسرتمرة،
قررالوا إن الشرراباك اتصررا علرريهم وح ر رهم مررن تسررليم أنطسررهم ،واررالبهم بالصررمود فرري ررا الحملررة الترري

أالقتها اة هزة اةمنية ،القاضية بت طي

العقوبة والستر لمن يسلم نطسال.

وأوضررح أنررال وفق راو إلف رادة مررن سررلموا أنطسررهم فررإن هرراز "الشرراباك" اإلس ررائيلي شرركا اليررا دعررم نطسرري
للتعاما مي العمال ولمني انهيارهم ،أمام الحملة اةمنية.
وأشررار المصرردر اةمنرري علررى الرررغم مررن اإل ر ار ا

الترري ات ر تها الم رراب ار اإلسررائيلية ،إع أن عرردد

من العمال لم يأبهوا لها ،وسلموا أنطسهم لأل هزة اةمنية ،حتى ياهروا أنطسهم وحت لصوا من كابوس

العمالة المزعج.
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 .32الشرطة اإلسرائيلية تعتقل سبعة متطرفين يهود خططوا لذبح أكباش في باحة "األقصى"
تررا أبيررب :أعلن ر

الشررراة اإلس ررائيلية اعتقالهررا سرربعة متاررفين يهررود ،اا روا لر بح أ برراش فرري باحررة

المس ر د اةقصررى المبررارك ،ررالل أيررام عيررد الطصررح العبرررا ال ر ا سرريبدأ مسررا اليرروم ،ويسررتمر حتررى

اعثنين التالي .وحنتمي المتارفون إلى من مة "عائدون إلى الهيكا" ،التي تؤمن برأن الهيكرا اليهرودا
ال ر ا تررم ترردميرا قبررا أ ثررر مررن ألطرري سررنة ،كرران يقرروم فرري المكرران ال ر ا تقرروم فيررال اليرروم قبررة الص ر رة
المشرفة يمس د عمرا في المسر د اةقصرى المبرارك .وهري تاالرب بإعرادة بنائرال فري مكانرال اةصرلي،

أا مكان الص رة.

ورد أحررد قررادة ه ر ا الحركررة علررى اععتقرراع  ،قررائال" :مقابررا كررا واحررد مررن هررؤع المعتقلررين السرربعة،

سيصررا إلررى يباحررة الهيكرراا ييقصررد باحررة اةقصرىا ،عشر ار النشرراا الملتررزمين بالهيكررا .فررنحن لررن
نسمح بالرضوخ للعرب والمسلمين ،ولن نتنازل عن حا اليهود في الصالة في أقدس مكان لهم".

وقررد عقب ر

الشررراة علررى لررك بررالقول ،إن "عيررد الطصررح العبرررا هررو مناسرربة يحرراول فرري كررا سررنة أن

يسررتغلها المتارفررون اليهررود والمسررلمون ،ونحررن نعتقررا رؤسررا المحرضررين مررن ال هتررين؛ حتررى نحرراف
على اةمن للمصلين من كا اةاراف".

الشرق األوسط ،لندن2017/4/10 ،

 .33محكمة في بئر السبع تقر السجن عامين لغطاس وغرامة  32ألف دوالر
رامي حيدر :أقر محكمة الصلح في بئر السبي ،يوم اةحد ،اعتطاق بين محامي النائب السرابا عرن

القائمة المشتركة ،باسا غااس ،والنيابة العامة ،رغم انتقادها لال في البداية ،وفرض
 120أل ر

ش رريكا يحر روالي  32ألر ر

عليال دفي مبلرا

دوعرا كغ ارم ررة ،باإلض ررافة لس ررنتي سر ر ن .وح رراول القاض رري ايل ررة

ال لسة اليوم انتزاة تصرحح من د .غااس بأنال يندم على ما فعا ،وهو ما رفضال غااس بشردة ايلرة

ال لسة .ومن المقرر أن يد ا د .غااس الس ن بتارحخ  2تموز /يوليو المقبا.

عرب 2017/4/9 ،48

 .34مؤرخ إسرائيلي" :الهغاناه" شريكة فعالة في مجزرة دير ياسين
الناص ررة :أ ررد مررؤرخ إس ررائيلي أنررال ب ررالف الروايررة التارح يررة الصررهيونية الرسررمية لررم تررتم م ررزرة ديررر
ياس ررين الت رري ار ض ررحيتها  100م رردني فلس ررايني ف رري التاس رري م ررن أبرح ررا /نيس رران  1948عل ررى ي رردا
المن متين الصهيونيتين اإلرهابيتين "اإليتسا" و"الليحي" فقط ،موضحا أن حركة الهغاناا ينواة ال يش

اإلسرائيليا قد شارك

فيها هي اة رى بشكا فعال.
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وحؤكرد بالوثرائا أن وحرردة مرن القروى الضررار ة للهغاناايالبلمرا ا شرارك

برراحتالل القرحرة ،وأن دافيرد بررن

غورحون كان على علم مسبا با أن تدمير القرحة ورد ضمن اتها في عملية " نحشون " في الطاتح

من أبرحا/نيسان.

القدس العربي ،لندن2017/4/10 ،

 .35القناة الثانية اإلسرائيلية :عالقات "إسرائيل" الخارجية غير مستقرة
قال كاتب إسرائيلي إن استعراض رحاة دول العالم يشير إلى أن من  193دولة فري م تلر

 30دولررة ع تقرريم عالقررا

سياسررية مرري إس ررائيا ،أو أقامتهررا فرري السررابا ،أو أن عالقاتهررا معهررا غيررر

مستقرة.

وأض رراف ع ررامين في رردلمان ف رري القن رراة اإلسر ررائيلية الثاني ررة أن آ ررر ال رردول الت رري اس ررتأنط

إسرائيا كان

القرا ار

نيكاراغوا في أميركا الالتينية.

وأوضررح فيلرردمان أن إس ررائيا لرريس لررديها عالقررا

عالقاته ررا م رري

دبلوماسررية مرري  16دولررة حررول العررالم ،اصررة مررن

الدول العر ية واإلسالمية ،ممن ع تعترف بحا إسررائيا فري الو رود ،وع تبردا تحمسرا إلقامرة أا نروة

من العالقا

معها ،مثا أفغانستان وبا ستان وواندونيسيا وماليزحا والعراق والسعودية واليمن والصومال

والسودان وليبيا وال زائر.

وهناك دول ع تقيم عالقا

وتقرريم إسررائيا عالقررا

مي إسرائيا في قارة آسيا ،مثا بنغالديش وكورحا الشمالية وممل ة بوتان.

مررن تحر

الااولررة مرري الرردول العر يررة المعتدلررة ،ل ررن انرردعة اعنتطاضررة الثانيررة

والحروب التري شرنتها إسررائيا علرى قاراة غرزة رفعر
معها.

لقاي العالقا

مسرتوى التروتر برين هر ا الردول وواسررائيا ،وأد

وهناك عدد من الدول غير العر ية وغير اإلسالمية التري لرديها عالقرا

أفرحقيررا ،مثررا الني ررر ومررالي و ررزر القمررر ،الترري أقام ر

سرعان ما قاع

كليا.

عالقررا

غيرر مسرتقرة مري إسررائيا فري

مرري إس ررائيا فرري التسررعينيا  ،ول ررن

كمررا يشررير فيرردلمان إلررى عرردم اسررتقرار العالقررا

أيضررا مرري فنررزويال بأميركررا ال نو يررة ،عقررب إصرردار

الرئيس الراحا هوغو شافير ق اررا بقاي العالقا

مي إسرائيا بسربب عملياتهرا العسركرحة فري اة ارضري

الطلساينية وقااة غزة.
ك ر لك ات ر

بوليطيررا ق ر ار ار مشررابها أصرردرا رئيسررها إيطررو مرروراليس بقارري العالقررا

عملية الرصاب المصبوب حرب غزة اةولى في .2008
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غير واضحة مي كوبا ،فحتى حرب  1967كانتا صرديقتين .ل رن فري أعقراب

كما أن إلسرائيا عالقا

ح رررب أ تو ر/تشر ررحن اةول  ،1973انقاعر ر

عالقاتهم ررا .وف رري العق ررد اة ي ررر ار ر أر تحس ررن ف رري هر ر ا

العالقررا  ،ل ررن اإلس ررائيليين ال ر ين قررد يوا هررون مشررا ا لرردى زحررارتهم كوبررا تقرردم ال رردما

السطارة ال ندية هناك.

لهررم عبررر

الجزيرة نت ،الدوحة2017/4/9 ،

 .36موقع "أن آر جي" :وقف االستيطان قد يضطر نتنياهو النتخابات مبكرة
وزر إسررائيليون تهديرردا
و رال ا

إلرى رئريس الرروز ار بنيرامين نتنيرراهو بأنرال قرد يضررار إل ر ار انت ابررا

مبكرة في حال أصدر ق ار ار بت ميد البنا اعستيااني في الضطة الغر ية.

وأف رراد زئير ر

ك ررام م ارس ررا موق رري "أن آر رري" اإل ب ررارا ب ررأن التهدي رردا

الليكود ال ا يترأسال نتنياهو ،ووز ار حزب البي
نطتالي بيني

مص رردرها بع ررض وز ار ح ررزب

اليهرودا شررحكال فري اعئرتالف الحكرومي الر ا يقرودا

وزحر التعليم اإلسرائيلي ،وأن نتنياهو ي ب أن يأ ها على محما ال د.

وأ د كام أن التهديدا

التري أالقهرا هرؤع الروز ار تمرنح نتنيراهو مهلرة ثالثرة أشرهر يعلرن فيهرا موافقترال

علررى مشررارحي اسررتياانية ديرردة فرري الضررطة الغر يررة ،وواع فررإن اعئررتالف الحكررومي سرريد ا فرري أزمررة

حقيقية.

وأوضح أن ه ا التهديدا

إلررى موسررم انت ابررا

كنيس

تطتح الباب على مصراعيال أمام فرضيا

برلمانيررة عاصررطة ،رغررم أن كررر كلمررة انت ابررا

عديدة مرن بينهرا إمكانيرة الر هاب
كطيلررة بررأن يررد ا كررا عضررو

في حالة نوبة قلبية ،ةنهرم ي شرون علرى ضرياة مقاعردهم فري ال نيسر  ،واةمرر يبقرى منوارا

بالدر ة اةولى بيد ش ب واحد في إسرائيا اسمال نتنياهو.
وأ ررد

أوسررا حز يررة فرري إسررائيا أن تو هررا

نتنيرراهو المتوقعررة بت ميررد البنررا اعسررتيااني مصرردرها

اإلدارة اةميركي ررة ،الت رري االبت ررال بر ر لك ،حتر رى ت ررتمكن إدارة الر ررئيس دونال ررد ترم ررب م ررن إا ررالق عملي ررة
سياسية بين اإلسرائيليين والطلساينيين.

الجزيرة نت ،الدوحة2017/4/9 ،

 .37مخيم عين الحلوة :مقتل ستة أشخاص واصابة أكثر من 35

صيدا  -أفاد مندوبة "الوكالة الوانية لإلعالم" حنان نداف ،أن م يم عين الحلوة يشهد هدو او ح ار
صبا اليوم اإلثنين ،بعدما عاش ليلة من اعشتبا ا المتقاعة التي تركز على حي الايرا معقا
بالل بدر .وأفيد عن اندعة حرحا ليال في منزل عند مطترق سوق ال ضار دا ا الم يم.
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وأد

من اندععها إلى مقتا ستة أش اب ،باإلضافة إلى إصابة أ ثر من  35ش صا.

اعشتبا ا

وبسبب اةوضاة اةمنية أقطل

أبوابها.

المدارس الرسمية وال اصة وال امعا

والمعاهد في مدينة صيدا

الوكالة الوطنية لإلعالم ،بيروت2017/4/10 ،

 .38األطباء الفلسطينيون يضربون عن العمل حتى تحقيق مطالبهم
رام هللا :بدأ

نقابة اةابا الطلساينيين في الضطة الغر ية المحتلة ،يوم اةحد ،تنطي سلسلة من

ال اوا اعحت ا ية ،رداو على عدم است ابة الحكومة الطلساينية لماالب اةابا .
وغادر اةابا الطلساينيون كافة مرافا و ازرة الصحة الطلساينية هر يوم اةحد ،على أن تتواصا
ال اوا

المشابهة يومي اةحد وال ميس المقبلين ،ضمن اةسبوة اةول التح يرا من تحرك النقابة.

وبحسب ما قال الدكتور محمد الرمحي النااا الرسمي باسم نقابة اةابا الطلساينيين لر"العر ي

ال ديد" ،فإن النقابة وضع

سلسلة من ال اوا

اعحت ا ية تنط ها الل اةسابيي المقبلة ،للضغط

على الحكومة الطلساينية من أ ا اعست ابة لماالب العاملين في القااة الصحي العالقة من أ ثر
من أر ي سنوا .

وح وض اةابا الطلساينيون إضراباو مطتوحاو عن الاعام ،إي اناو ببد اةسرى الطلساينيين في س ون
اعحتالل إضرابهم المطتو عن الاعام في  17نيسان /أبرحا ال ارا ،تزامناو مي يوم اةسير

الطلسايني.

العربي الجديد ،لندن2017/4/9 ،

 .39االحتالل يقلص تصاريح تجار ورجال أعمال غزة بنسبة %34
الناصرة  -كر

معية " يشاا–مسلك" يمركز للدفاة عن حرحة التنقاا ،أنال وفا المعايا

الواردة

من ل نة الشؤون المدنية الطلساينية في قااة غزة ،فإنال يو د ان طاض إضافي حاد في عدد
تصارحح الت ار سارحة المطعول التي بحوزة سكان غزة ،إ بلا عدد التصارحح سارحة المطعول في

ححا كان
ححا فقط ،مقابا  1173تصر و
بداية أبرحا /نيسان  771تصر و
طاضا بنسبة .%34
اةمر ال ا يشكا ان و

سارحة المطعول الشهر الماضي،

أيضا إلى  168في بداية نيسان بعد أن
وأشار إلى ان طاض عدد تصارحح الت ار ال بار يBMGا و
ححا في بداية آ ار ،أا بان طاض نسبتال .%12
بلغ  190تصر و

المركز الفلسطيني لإلعالم2017/4/9 ،
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 .41موظفو السلطة :نملك أوراقاً رسمية بدعوتنا لالستنكاف
محمود هنية :كش

عارف أبو راد مسؤول نقابة مو طي السلاة في غزة ،عن امتالك النقابة أوراق

رسمية صادرة من م لس الوز ار في رام هللا يمنعهم من مزاولة عملهم بالقااة.

وقال أبو راد لر"الرسالة ن "" :لدينا الوثائا ال املة التي تؤكد دعوة الحكومة في رام هللا التي كان

برئاسة سالم فياض المو طين إلى اعستنكاف عن العما وعدم التو ال للو از ار ".

ونشر مو طو السلاة في وق

سابا عبر صطحا

اإلعالم اع تماعي ،وثيقة لمسؤول هاز اةمن

الوقائي بالضطة زحاد هب الرحح ،يقول فيها إنال "لم يثب

المحاف ا

و ود قرار رسمي يدعو مو طي السلاة في

ال نو ية باعستنكاف عن العما".

وأ د أبو راد أن القانون والمحا م هي الطيصا بين المو طين والسلاة في رام هللا.

وكش

القااة.

عن لقا سيعقد غداو بين النقابا

في غزة ،لالتطاق على برنامج احت ا ي ل ا مو طي
الرسالة نت2017/4/9 ،

 .41إدانة فلسطينية للتفجيرات التي استهدفت كنيستين في مصر
رام هللا :أدان

الطعاليا

الرسمية والشعبية الطلساينية ،يوم اةحد ،التط ي ار

كنيسة مار ر س باناا المصرحة ،وال نيسة المرقسية في اإلسكندرحة ،وأد

القتلى وال رحى ،و لك بالتزامن مي احتطاع

اةقبا

اإلرهابية التي اال
إلى وقوة عش ار

في مصر بر'أحد الشعانين' ،مؤكدين أن

اععتدا ريعد عمالو وحشياو ووارهابيا وحت اوز كا اةعراف اإلنسانية.
واع تبر الهيئة اإلسالمية المسيحية لنصرة القدس والمقدسا  ،يوم اةحد ،عملية تط ير كنيسة مار
ر س بمدينة اناا إحدى محاف ا

وأ د

شمال مصر ،عمال إرهابيا.

الهيئة اإلسالمية المسيحية في بيان ،حرمة اةما ن الدينية المسيحية واإلسالمية ،داعية إلى

ضرورة ا تثاث اةعمال الت رحبية ضد اةما ن الدينية ووضي حد لها.

وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية وفا 2017/4/9 ،

 .42االحتالل يعتقل  31مواطناً ويبعد  23منهم عن المسجد األقصى
رام هللا – اةيام اإلل ترونية" :شن

موااناو غالبيتهم من القدس.
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و ين نادا اةسير في بيان لال ،أن ي23ا موااناو اعتقلوا من مدينة القدس ،أرفر عن غالبيتهم بعد

ق ار ار بإبعادهم عن المس د اةقصى لمدد متطاوتة.
وفي وق

سلاا

عحا ،أبعد

اعحتالل  23مواانا من مدينة القدس المحتلة ،لطت ار

تتراو بين  15يوما ،وحتى ستة أشهر ،و لك عقب اإلف ار عنهم.
وفي محاف ة ال ليا اعتقل

بلدة الدوحة في محاف ة بي

قوا

لحم.

اعحتالل ،سبعة مواانين ،كما اعتقل

قوا

متطاوتة،

اعحتالل موااناو من

األيام ،رام هللا2017/4/9 ،

 .43إصدار أوامر اعتقال إداري بحق  24أسرى
رام هللا –"اةيام اإلل ترونية" :أصدر سلاا

اعحتالل أوامر اعتقال إدارا بحا  24أسي اور ،لمدد

تتراو بين ثالثة وستة أشهر قابلة للت ديد عدة م ار  ،و لك من بداية نيسان ال ارا.

وأوضح نادا اةسير في بيان ،يوم اةحد ،أن من بين اةوامر الصادرة عشرة أوامر صدر بحا

أسرى أمضوا شهو ار وسنوا

قيد اععتقال اإلدارا.

األيام ،رام هللا2017/4/9 ،

 .44اقتحامات جديدة لألقصى وسط دعوات لذبح قرابين "الفصح" داخله
القدس المحتلة  -يشهد المس د اةقصى المبارك ،من صبا

اليوم اإلثنين ،مو ا

المستوانين من باب المغار ة ،بحراسة مشددة من قوا

اعحتالل اإلسرائيلي.

اقتحاما

المستوانين وع

وترنط م موعا
وسدنة المس د ،ال ين ينتشرون بكثافة في رحاب اةقصى إلحبا
وقدسيتال.
وقال

استط اززحة في المس د المبارك وسط رقابة مشددة من رحراس

وكالة اةنبا الرسمية ،إن اقتحاما

الهيكا" ،وش صيا

والتي توعد

اليوم تأتي وسط دعوا

أا محاولة لتدنيس حرمتال

و هتها أمس ما تسمى "من ما

يهودية معروفة بالتعصب والتارف ،للمشاركة في اقتحاما

أيضاو بما أسمتال " بح قرابين الطصح" في المس د اةقصى.

وشارك في ه ا الدعوا

ديدة من

واسعة للمس د،

كا من المتارفين :رئيس ما تسمى "من مة عائدون ل با الهيكا" رفائيا

مورحس رغم إبعادا عن المس د اةقصى ،في حين كتب المتارف حاييم باروش على مواقي التواصا
اع تماعي بأنال " هز القر ان ل بحال في اةقصى.
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 .45نقابيون يطالبون بإلغاء قرار الخصم ويحذرون من تبعاته الكارثية

غزة  -عيسى سعد هللا " -اةيام اإلل ترونية" :دعا مشاركون في ورشة عما ن مها المركز
الطلسايني لحقوق اإلنسان إلى التصدا ووالغا قرار ال صوما
وح روا من الم اار والتبعا

على رواتب مو طي قااة غزة،

ال ارثية له ا القرار ال ا سيؤثر بالسلب على الواقي السياسي

واعقتصادا واع تماعي لسكان القااة.

وأ د المتحدثون أن اعنقسام والت ا با

أوضاة المو طين.

لال

السياسية من اةسباب الحقيقية له ا القرار ،ولما وصل

واالب المتحدثون الحكومة بالعما على موا هة اةزمة المالية ،إن و د  ،بشكا واني ومعلن
وبشطافية ،وعلى أسس قانونية واضحة وبعدالة ،وبآليا

باعتبارا هماو وانياو ،ويكون آ ر اواتها المس بقو

أساس هوا.

تضمن مشاركة ال ميي في صناعة القرار

ورواتب المو طين ،وع ي وز التمييز على
األيام ،رام هللا2017/4/10 ،

 .46القدس :مستوطنون يقتلعون  310شجرات زيتون معمرة في قرية مخماس شرقي القدس
القدس المحتلة  -اقتلي مستوانون ،اليوم اعثنين 310 ،ش ار
نوب شرق مدينة القدس المحتلة.

وأفاد

مصادر محلية لر"وفا" ،بأن المستوانين ومي ساعا

وت سير  310ش ار زحتون معمرة ،بحماية من قوا

زحتون معمرة في قرحة م ماس،

الط ر اةولى أقدموا على اقتالة

اعحتالل اإلسرائيلي ،في قرحة م ماس ،نوب

شرق مدينة القدس المحتلة ،بالقرب من شارة " ،"60تعود مل يتها ل ا من :علي عارف الحا  ،وعبد
السميي مهنا ،وداهش مهنا.

وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية وفا 2017/4/9 ،

 .47مؤسسات حقوقية :االحتالل يعتقل  509فلسطينياً خالل آذار /مارس الماضي

الضطة الغر ية  -بيَّن تقرحر مشترك لر "نادا اةسير الطلسايني" ومركز "الميزان" ومؤسسة "الضمير"
و"هيئة شؤون اةسرى" ،أن اععتقاع

"اإلسرائيلية" الل شهر آ ار /مارس الماضي شمل

509

فلساينيين من الضطة الغر ية وقااة غزة والقدس؛ بينهم  75اطالو و 13امرأة يمنهم قاصرتانا،

ونائب في الم لس التشرحعي الطلسايني و مسة صحطيين.
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وأوضح التقرحر الحقوقي المشترك ،أن عدد أوامر اععتقال اإلدارا الصادرة من قبا السلاا

اإلسرائيلية بحا اةسرى الطلساينيين ،بلا  111أمرا.

وكالة الرأي الفلسطينية لإلعالم ،غزة2017/4/9 ،

 .48إخالء  25فلسطينياً من العمارة التي يقيمون فيها في حي سلوان
رام هللا  -فادا أبو سعدى :كش

النقاب في القدس المحتلة عن إ ال

مسة وعشرحن فلساينيا من

العمارة التي يقيمون فيها في حي سلوان في القدس الشرقية ،ار تصدة درانها نتي ة ةعمال
الحطرحا

وقد أعلن

اةثرحة التي تقوم بها إسرائيا تح

المبنى.

بلدية اعحتالل عن المبنى كمبنى اير ،ونقل

سكانال إلى أحد فنادق المدينة .ل نال تم

تبليغهم صبا ال معة أنال ع يمكنهم البقا في الطندق .وقال سليمان عوايدة ال ا يقيم في البناية إن

"البي

تدمر وع يمكن مواصلة العيش فيال ،وليس لنا مكان نأوا إليال".

وفي اةيام اة يرة اتسع

الشقوق في عدة غرف واشت ى سكان العمارة من ارت ا

و دران بيوتهم .وقال عوايدة" :اوال الوق

وكأن البي

يتحرك" .وادع

نسمي ض ي ا تح

مصااب

المنزل في النهار والليا ،ول ن بدا

سلاة اآلثار عدم و ود صلة بين الحطرحا

وتصدة المنزل.

القدس العربي ،لندن2017/4/10 ،

 .49معرض للكتاب في غزة بعد انقطاع دام أربع سنوات
غزة  -نور أبو عيشة :افتتح

قال

و ازرة الثقافة في قااة غزة ،يوم اةحد ،معرضاو لل تب ،بعد انقاا عة

إنال دام لمدة أر ي سنوا  ،ار الحصار اإلسرائيلي.

وضم المعرض ،ال ا رن م في مركز "أرض المعارض" ،وسط مدينة غزة وحما اسم "القدس" ،آعف
اإلصدا ار .

وشارك في معرض "القدس لل تاب" ،نحو  20مؤسسة ثقافية ،من ركبرى دور النشر والمكتبا
وكالة األناضول لألنباء ،أنقرة2017/4/9 ،
بغزة.

 .51مسؤول أمني إسرائيلي :استقرار نظام السيسي قيمة استراتيجية لتل أبيب

الناصرة يفلساينا  -من سليم تايال ،تحرحر لدون م لوم :رأى النائب السابا لرئيس لم لس اةمن
القومي في الدولة العبرحة ،عيران ليرمان ،أن استقرار الن ام في مصر يشكا قيمة استراتي ية ا

أهمية قصوى إلسرائيا.
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وقال ليرمان ،في تصرححا

نقلتها القناة السابعة العبرحة اليوم اةحد ،إن على إسرائيا وحلطائها

المسارعة بتقديم المساعدة لمصر في الصراة ضد "اإلرهاب اإلسالمي" ،وحشد دعم واشنان
والم تمي الدولي لمني زعزعة اعستقرار هناك.
وح ر من أن تؤدا التط ي ار

التي استهدف

كنيستين في مصر اليوم وأسطر عن مقتا و ر

العش ار  ،إلى زعزعة استقرار الن ام المصرا بقيادة عبد الطتا السيسي.
وأفاد "عيران ليرمان" ،بأن التط ي ار

"هدف

إلى زعزعة العالقا

مي اةقلية المسيحية ،وضرب

مؤكدا أن "الوضي في مصر ووضي الرئيس السيسي مقلا للغاية".
اعقتصاد المصرا" ،و
قدس برس2017/4/9 ،
 .51بري :لمصلحة َمن ما يجري في مخيم عين الحلوة؟
بيرو – "الحياة" :سأل رئيس الم لس النيابي اللبناني نبيال برا عن المستطيد من اعشتبا ا

الدموية التي ت را في م يم عين الحلوة لال ئين الطلساينيين بالقرب من صيدا .وقال" :رحم هللا
شهيد فلساين ابن مناقة بي

لحم باسا اةعر  ،فليس من كالم أبلا من ال الم ال ا ا تتم بال

وصيتال الى أمتال والى شعبال الراز تح

ساوة اعحتالل اإلسرائيلي والمقيم في م يما

حين قال :نحن الشهدا لم نعد نبحث عن رحمة إع رحمة هللا".

وار برا "أسئلة بديهية" إ از ما ي را في الم يم ،قائالو" :تح

الشتا ،

أا رحمة تعيش القضية

الطلساينية؟ لمصلحة من؟ ومن هو المستطيد من مني القوة اةمنية الطلساينية المشتركة من اعنتشار

بعدما أ مع

كا الطصائا والقوى الوانية واإلسالمية الطلساينية على دورها في ترسيخ اةمن

واعستقرار في الم يم؟ ها المالوب إبقا أ بر م يما

الل و الطلسايني في لبنان رحاو ينزف
ترمي الى

دماو في غير موقعال ليح ب الرؤية عما يحاك في الغرف السود من مشارحي وم ااا
وأد القضية الطلساينية وسرقة آ ر حقوق الشعب الطلسايني وهو حقال بالعودة الى أرضال التي أ ر

منها بغير حا وواقامة دولتال المستقلة وعاصمتها القدس الشرح ؟".
وأ د أن "رهاننا كان وسيبقى دائماو وأبداو على وعي القيادا الطلساينية والشعب الطلسايني وقدرتهم
كافة التي ترحد إغراق الم يما

الطلساينية وفي مقدمها

على تطوح الطرصة ووا هاض المحاوع
م يم عين الحلوة في اتون اعقتتال الدا لي والطتنة المستمرة والتي ع مستطيد منها سوى إسرائيا .أما
آن اةوان أن يدرك ال ميي أن من كان إسرائيا عدوا فهي عدو ع
كاف" .وأ د أن "ال ميي مدعو الى
اعنتصار لطلساين من الل مساعدة الطلساينيين على تصليب وحدتهم وليس العكس".

الحياة ،لندن2017/4/10 ،
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 .52إسطنبول" :القدس أمانتي" يدعو لتكامل الجهود بدعم المقدسيين
ليا مبروك-إسانبول :دعا ملتقى "القدس أمانتي" الدولي اةول إلى ت اما كافة ال هود لدعم
المقدسيين بكا الوسائا والسبا التي تعينهم على الثبا

على أرضهم ،وموا هة مشارحي اعحتالل

اإلسرائيلي الرامية إلى تهوحد المدينة المقدسة وسل ها عن وهرها العر ي واإلسالمي.

وحض البيان ال تامي للملتقى أعضا ا ومنتسبيال على تحما مسؤولياتهم في العما من أ ا قضية
القدس ،وحثهم على ت اما ال هود مي كافة المؤسسا

تحقيا أهداف الملتقى في تحرحر المدينة المقدسة.
وا تتم

في مدينة إسانبول التركية اةحد فعاليا

والهيا ا التي تنشط في ا

اإلاار حتى

الملتقى ال ا عقد على مدار يومين بمناسبة

مرور  50عاما على اعحتالل اإلسرائيلي للشار الشرقي لمدينة القدس والمس د اةقصى المبارك
يوم  5يونيو/حزحران .1967
وكش

البيان ال تامي النقاب عن هوية الملتقى قائال إنال "مشروة من مشارحي التحرحر واستراتي ية

من استراتي ياتها" ،مؤكدا أنال ع يقدم نطسال بديال عن أا هة تعما ل دمة المدينة المقدسة ،با قيمة
مضافة لألثر واإلن از في ه ا الم ال.

ي كر أن ملتقى "القدس أمانتي" يضم فرق عما رسمية في سبي دول هي تونس وال زائر والسودان
والمغرب ولبنان واةردن ،باإلضافة إلى تركيا التي تنشط فيها مس فرق من ال اليا

وفرحا من اةتراك.

الم تلطة

كما ينشط أعضا الملتقى في  23دولة عر ية وواسالمية وعالمية ،من بينها قار والبحرحن والسعودية
وتشاد وساحا العا وماليزحا وواندونيسيا.
الجزيرة نت ،الدوحة2017/4/10 ،

 .53المتحدث باسم االتحاد األوروبي :مساعدات االتحاد للسلطة الفلسطينية ثابتة
رام هللا  /غزة  -يحيى اليعقو ي :قال المتحدث باسم اعتحاد اةورو ي في اةراضي الطلساينية شادا
عثمان إن اعتحاد يقدم دعما ماليا سنويا للسلاة الطلساينية والشعب الطلسايني بقيمة مالية تبلا

 300مليون يورو وهي نسبة ثابتة الل السنوا

الثالث الماضية.

وأضاف عثمان في تصرحح اب لصحيطة "فلساين"" :إن  100مليون يورو من ه ا اةموال ت هب

لصالح وكالة "أونروا" ،و 200مليون يورو ت هب لصالح قااة المشارحي ال ا يتركز على المياا،
والتنمية اعقتصادية وسيادة القانون ،ورواتب لمو طي السلاة وللم صصا

للعائال

الطقيرة بالضطة وغزة".

التاريخ :اإلثنين 2017/4/10

العدد4255 :

اع تماعية التي تو ال

ص

31

ونوا إلى أن اعتحاد اةورو ي قرر العام الماضي ،إعادة تو يال اةموال من الل تحوحا  30مليون
يورو من م صصا

رواتب السلاة إلى قااة المساعدا

اع تماعية كون معدع

ونسبة الباالة مرتطعة ،على أن يتم تحوحا  20مليون يورو لقااة الم صصا

الطقر بغزة

اع تماعية ،وتحوحا

 10ماليين يورو كحوافز للقااة ال اب من أ ا استيعاب ز أ بر من العمالة و طض الباالة

في القااة.

وأ د عثمان أن اعتحاد اةورو ي لم يالب أن يكون هناك صم على الرواتب ،ك لك ع يو د صم
على نسبة المساعدا

من قبا اعتحاد ،وقال" :من الواضح أن حكومة الحمد هللا تعاني من ع ز

وأزمة صعبة و طض كبير في قيمة المساعدا

ال ار ية ععتبا ار م تلطة".

إع أنال كر ان اعتحاد اةورو ي يحاف على نطس المستويا
الل الثالث سنوا

و.2018

من الدعم بنسبة  300مليون يورو

الماضية ،مؤكدا أنال ستتم المحاف ة على ا

المبلا على اةقا

الل 2017

و ين عثمان أن الوضي في قااة غزة صعب وأنال ع ي ب استمرار اةوضاة فيال على ما هي عليال

اآلن ،في ا و ود قضايا متدا لة تعما اةزما .

فلسطين أون الين2017/4/9 ،

" .54عين الحلوة" :إنهاء ظاهرة بالل بدر لبدء صراع جديد؟
تردد اسم الطلسايني بالل بدر اوال سنوا

عبد الرحمن عرابي

في أر ا م يم عين الحلوة لال ئين الطلساينيين نو ي

لبنان ،وفي أروقة المحكمة العسكرحة الدائمة في العاصمة بيرو  .وهو المالوب بعش ار

ال رائم

بين اغتيال مسؤولين في الطصائا الطلساينية ومتعاونين مي اة هزة اةمنية ،واععتدا على م ار ز

ال يش اللبناني في مدينة صيدا ،وتحضير عبوا

ناسطة ،والتواصا مي م موعا

في سورحة .مي لك تبدو المرحلة المقبلة في الم يم مقلقة ،في ا استطحال الفا
قوا

إسالمية رمتشددة
بين نائب قائد

اةمن الواني الطلسايني في لبنان اللوا منير المقد  ،والقيادا المنشا عن حركة "فتح"،

محمود عيسى ،المعروف بر"اللينو".

ولاالما شكا الحا السياسي مد الو لم موعة قوى وفصائا فلساينية عمل

على ط التهدئة بين

م موعة بالل بدر من هة ،و ين "حركة فتح" ،و ماعة محمود عيسى "اللينو" ،الر ا القوا المؤحد
للقيادا اةمني المارود من الحركة ،محمد دحالن .وكان

المت ررة التي اندلع
ر

اعتصاع

كطيلة بوق

اعشتبا ا

بين الارفين ،وأعنطها عام  2015بعد اغتيال القيادا الطتحاوا ،قائد "كتيبة
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شهدا شاتيال" ،االل البالونة ياالل اةردنيا على يد ملثمين في الم يم .لتنالا الل تشييعال
ولة اشتبا ا

عنيطة ،بعد اتهام قائد "اةمن الواني الطلسايني في لبنان" اللوا صبحي أبو عرب،

لبالل بدر بالت ايط وواعاا اةمر باغتيال اةردني .وكر بعد ه ا العملية سبحة العمليا
التي نط ها ملثمون في الم يم ضد م ار ز لر"فتح" و"اللينو" ،بينهما محاوع
أثقل

ه ا العمليا

وما تالها من اشتبا ا

اةمنية

اغتيال ديدة.

على عالقة الم يم بمحياال اللبناني على م تل

اةصعدة ،وفشا ار الرئيس الطلسايني محمود عباس ،الل زحارتال إلى لبنان في فبراير/شبا
الماضي ،بتسليم أمن الم يم إلى ال يش اللبناني .فكان قرار الطصائا الطلساينية إعادة تشكيا قوة

مشتركة ديدة تتولى مسؤولية أمن الم يم ،بعد انط ار عقد القوة السابقة باستقالة عمودها الطقرا
المتمثا في القادة والعناصر المنتمين لر"حركة فتح" .وهي استقالة وضعتها مصادر فلساينية متابعة
في إاار "ال الفا

السياسية والمالية بين أ نحة حركة فتح ،والتي تقدم

الم يم" .وبعد ولة اشتبا ا

على أولوية حماية أمن

عنيطة الشهر الماضي ،تقرر إاالق القوة ال ديدة بعد أن تصاعد

المست دم واقتحام الم ار ز التر وية
حدة اعشتبا ا  ،وكسر المقاتلون أعرافاو سابقة ل هة نوة السال ر
والصحية المو ودة ل دمة أهالي الم يم ،وبعضها تابي لر"وكالة غوث وتشغيا الال ئين الطلساينيين"
يأونرواا .وترافا قرار تشكيا القوة مي توافا فلسايني مي فصائا من مة التحرحر ،مي الطصائا
اإلسالمية المعتدلة كر"الحركة اإلسالمية الم اهدة" ،و"عصبة اةنصار" ،و"حركة المقاومة اإلسالمية"

كاملة لضبط اةمن في الم يم .وتولى مسؤولون في الحركة

يحماسا ،على منح القوة صالحيا

اإلسالمية والعصبة نقا بنود التوافا إلى بالل بدر ال ا يتمركز من م موعتال التي ع يزحد عدد

مقاتليها عن  50ش صاو ،بحسب معلوما
استغرق تشكيا القوة نحو الشهر وتألط

أمنية لبنانية.

من  100عنصر وضابط بقيادة عقيد من "حركة فتح"،

وباشر انتشارها بعد هر يوم ال معة ،لترقابا بإاالق نار وق ائ
م موعة بدر ،بح ة "كش نقا انتشارها لم ار ز أمنية في حي الايرا يمعقا بدرا".
وأ د

صارو ية في الهوا من

مصادر فلساينية لر"العر ي ال ديد" أن "م تل

فتح ،واللينو ،وم موعة بالل بدرا كان

اةاراف المعنية يالقوة المشتركة ،وحركة

ميعها في حالة استنطار قصوى الل اعنتشار ال ا كان

واضحاو أنال لن يكون تقليدياو ،وأن القوة ستتحرك لضبط اةمن وتوقي أا رم ا باةمن في الم يم".
وسرعان ما تر م ه ا اعستنطار باندعة اشتباك بدا وكأنال استئناف لل ولة السابقة ،فارتطع أصوا

الق ائ

الصارو ية مباشرة من دون تمهيد باةسلحة ال طيطة كما كان يحدث في م ار

تميز ال ولة الحالية بمشاركة رم تل
عناصرها المشاركين في القوة اةمنية ،بعد أن كان

سابقة .ك لك

الطصائا الطلساينية في اعشتباك مي م موعة بالل بدر عبر
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إلى سقو قتيلين على اةقا ونحو  17رححاو بين مدني

"اللينو" و"فتح" .وأد

حدة اعشتبا ا

ومقاتا .ك لك تحدث

مصادر عن تس يا إصابا

غير محددة بعد بين مقاتلي بدر .وفي وق

استمر حالة ال ر والطر بين اةحيا التي تنتشر فيها "القوة المشتركة" وحي الايرا اوال نهار
إسالمية أ رى عن مساندة بالل بدر في معركتال .وهي م موعا

السب  ،رس ا انكطا م موعا
قليلة العدد تدور في فلك "تن يم القاعدة" و"الدولة اإلسالمية" يداعشا .وتر ي مصادر فلساينية ه ا
عناصر داعش والقاعدة والنصرة إلى اةحداث الدا لية في الم يم ،وال ا

اعنكطا إلى "عدم التطا

يشكا قاعدة لو ستية لهم يست دمونال لت نيد مقاتلين والت ايط لعمليا
وقد بادر

السلاا

في سورحة".

اللبنانية إلى تسليم الرئيس الطلسايني محمود عباس قائمة بالمالو ين في

الم يم تضم "بين  40و 50عنص اور من ماعة ند الشام المو ودين في مناقة الاوارئ وأبرزهم
هيثم الشعبي ،ومحمد الشعبي ،و مال رميض ،و 50عنص اور من ماعة فتح اإلسالم ،أبرزهم أسامة

الشهابي ،وبالل بدر ،وأبو مرة الشرحدا ،و 12من أنصار تن يم القاعدة ،إضافة إلى المالوب
اللبناني شادا المولوا".

وسبا له ا القوى أن ت تل

في إاار "ت مي الشباب المسلم" ال ا رفضتال م تل

ووافا بدر على حلال بعد ضغواا

القوى الطلساينية،

من "عصبة اةنصار" و"ال ماعة اإلسالمية الم اهدة" .ومي

استمرار قرار الحسم العسكرا يبدو أن بالل بدر سيصبح ار معادلة م يم عين الحلوة ،وهو ما
سيمسح باستئناف تنطي قرار القيادة السياسية للطصائا الطلساينية في لبنان ومنها رو المالو ين

اللبنانيين من الم يم ،واست مال انتشار القوة المشتركة في كافة اةحيا .

مي لك ،ع تعني عملية الحسم ،وال ا تصر عليال م تل

القوى الطاعلة في الم يم ،ضد م موعة

المست دم يوحي بأن مستقبا عين الحلوة
بالل بدر ،اتمة معارك الم يم .كما أن ح م العتاد ر
يتوق على ما سي حصا في العالقة بين نائب قائد القوة اةمنية المشتركة في لبنان اللوا منير

المقد و"اللينو" ،و صوصاو أن اة ير أمن وصول زو ة دحالن ،ليلة ،من أسابيي وتأمين ولتها
في الم يم ،بموازاة زحارة عباس لبيرو .

ووسط إعالن مسؤول "ال بهة الشعبية  -القيادة العامة" في لبنان رامز مصاطى بأن "هناك ق ار اور

فلساينياو واضحاو بإنها المر عا

اةمنية في الم يم" ،وواعالن قائد قوا

في لبنان اللوا صبحي أبو عرب أن "اةمور تت ال إلى الحسم" ،با

اةمن الواني الطلسايني

مؤكداو أن المرحلة المقبلة

سترتر م بمحاوع للسيارة على الم يم ،بين المقد و"اللينو" .وع ري طى على أحد ال الف الاوحا
بين الر لين ،والل ين ي وضان معركة مشتركة ضد "العدو المشترك" في عين الحلوة حالياو ،قبا
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العودة إلى تصطية الحسابا

بينهما .مي العلم أنال تردد

الر لين أمس ،على لطية العمليا

معلوما

عن حصول توتر ديد بين

ال ارحة في الم يم.

في غضون لك ،وعلى الرغم من إعالن المدير العام لألمن العام عباس إبراهيم أن "عين الحلوة لن
يكون نهر البارد ال ديد يفي إشارة إلى م يم نهر البارد في شمال لبنان ،ال ا تم ته يرا وتدمير
على وقي المعارك بين ال يش اللبناني وم موعة فتح اإلسالم عام 2007ا" ،إع أن أصوا

سياسية

عدة في الدا ا اللبناني ،ع تزال تسوق عحتمال تحول عين الحلوة لنهر بارد ع
ثان في أدبياتهم
المرتباة بالم يم .لك ةسباب عديدة ،منها ةن عين الحلوة في صيدا ريعتبر محاة مطصلية على
الارحا الرابط بين ال نوب والضاحية ال نو ية لبيرو بالنسبة لحزب هللا.
العربي الجديد ،لندن2017/4/9 ،

 .55حماس والرهانات المحدودة على وثيقتها الجديدة
صالح النعامي

على الرغم من أنال لم يتم اإلعالن بشكا رسمي عن بنودها ،إع أن النب المسرب لوثيقة المبادئ
السياسية ال ديدة التي أن زتها حركة حماس أ يرا ،وأ د

قيادتها أنال سيتم اإلعالن عنها قرحبا ،يدلا

على أنها تهدف ،أساساو ،إلى تحسين قدرة الحركة على المناورة السياسية في روف دا لية وواقليمية

ودولية بالغة التعقيد .في الوق نطسال ،ترمي الوثيقة أيضا إلى تالفي آثار بعض بنود ميثاق الحركة
ع
دينية أمل منالقا أيديولو ية فضطاضة ،ع
ال ا تم صياغتال عام  ،1988والغارق في ديبا عة
تتعلا فقط بالصراة مي ال يان الصهيوني ،با تت اوزا لتلزم الحركة ع
بدور في المعركة "بين الحا
والبااا" ،من دون تحديد الطضا ال غرافي والسياق التارح ي له ا المعركة .من هنا ،تحصر الوثيقة

ال ديدة غرافيا الصراة في فلساين ،وتحدد هدفال في تحرحرها .إلى انب لك ،عمد

الوثيقة إلى

معال ة ال اأ ال سيم ال ا تضمنال الميثاق ،أا عدم التطرحا بين اليهود والصهاينة ،وهو ما سها

على ما ينة الدعاية الصهيونية مهمة شيانة الحركة ،وتسويقها في الغرب "معادية للسامية".

وتزحا الوثيقة القيد ال ا صنعال الميثاق ،وال ا قلب "ن رحا" من فرب اعلتقا مي شركا الوان
ورفاق النضال ضد اعحتالل ،حيث رفض اعنضمام إلى من مة التحرحر الطلساينية بسبب
"علمانيتها"؛ مي العلم بأن الحركة ت اوز عمليا ه ا النصوب ،حيث أنها توصل

عديدة إلنها اعنقسام ،تضمن

آليا

إلى اتطاقا

تؤسس عنضمامها إلى من مة التحرحر .ون د أن الوثيقة

ال ديدة ترى في المن مة "إاا ار وانيا للشعب الطلسايني في الدا ا وال ار ".
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ان رااها في العما السياسي،

تعد وثيقة حماس تر م وة إلد ار ها يالمتأ را بو وب الوفا بمتالبا
وتسهيا اضاالعها بمهمة إدارتها حكم قااة غزة ،واضارارها إلعادة صياغة عالقاتها اإلقليمية
على أسس ديدة .من هنا ،حمل الوثيقة ال ديدة تامينا ع للقوى العر ية
"ارت ب

إلى فخ المشاركة في انت ابا

حركة حماس اأ سيما عندما استدر

 ،2006وتورحاها

في حكم غزة ،ما أ برها حاليا على البحث عن م ار " اإلقليمية التي تتر ب بالحركة ،والتي لم

تتردد في توفير البيئة المناسبة لتمكين إسرائيا من ضر ها ،من

الل اإليحا بطك العالقة مي

ماعة اإل وان المسلمين التي تعاديها ه ا القوى ،عبر إعادة صياغة تعرحطها بوصطها "حركة تحرر

واني فلساينية إسالمية" ،في حين أنها عرف
المسلمين".

وفي ما يتعلا بموق

الوثيقة ال ديدة ثواب

نطسها في الميثاق بأنها "من أ نحة اإل وان

الحركة من الصراة وال يان الصهيوني ومشارحي التسوية معال ،لم تت اوز

الحركة و اواها الحم ار  ،على الرغم من أن معدا الوثيقة حاولوا تضمينها

بندا ي علها تبدو كأنها تحما ديدا .فالوثيقة ال ديدة ع تعارض إقامة دولة فلساينية في حدود

الرابي من يونيو /حزحران عام  ،1967ل نها ،في الوق

نطسال ،ترفض التنازل عن بقية فلساين ،إلى

انب إفرادها بنودا اصة تنب على رفض أا تنازل يتعلا بالقدس وحا الال ئين في العودة،

ناهيك عن مواصلة التشبث ب يار المقاومة ،إلى

الصهيوني.

انب التشديد على رفض شرعية ال يان

على الرغم من أن الوثيقة ال ديدة تستحا التقدير ،ةنها تحاول إصال

ما تضمنال الميثاق من

مكامن شاط واضحة ،وتمثا استعدادا ،ووان متأ را ،إلعادة تقييم مسار "حماس" وفا معايا

الواقي ،إع أنال ي در بالحركة أن ت طض من سق

توقعاتها من ه ا ال اوة ورهاناتها على إسهامها

في تحسين قدرتها على المناورة السياسية .فه ا الوثيقة ما زال

تتعارض بوضو مي شرو الر اعية

اإلقليمية ،فالر اعية تشتر  :اععتراف بإسرائيا واحترام اعتطاقا

الموقعة معها ونب المقاومة بوصطها

را على شبكة عالقا

"حماس" اإلقليمية؛ حيث أن الحكام

الدولية ،والتي يمثا قبولها الحد اةدنى المالوب ليح ى أا فصيا فلسايني بالشرعية الدولية أو
"إرهابا".

ولن ترطضي ه ا المبادرة إلى تغيير
العرب ال ين يهرولون إلى واشنان ،وحتنافسون في ما بينهم على إ هار مدى استعدادهم لالن ار

في حرب دونالد ترامب على اإلرهاب؛ ع يمكن أن تن ح ه ا الوثيقة في تغيير موقطهم من الحركة
"حماس" ترى في فك اعرتبا

التي تصن أميركيا وواسرائيليا من مة إرهابية .ووان كان
اإل وان المسلمين من ضرورحا المرحلة ،ع سيما في ا استهداف ال ماعة إقليميا ومحليا ،فإن
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عليها أن تعلم أن " ر رمها" اة بر في ن ر إسرائيا والقوى اإلقليمية والدولية يتمثا في مقاومتها
اعحتالل.
وع حا ة للت كير بأن نون التارف الصهيوني واإلسناد اةميركي لال ع يدة م اع للتعااي مي
مبادرة "حماس" ال ديدة ،فعلى الرغم من حرب رئيس السلاة ،محمود عباس ،على نب ا المقاومة

وشيانتها ،ويصر على مواصلة التعاون اةمني مي اعحتالل ،إع أن أارافا إقليمية ،نزوع عند رغبة
ع
تسوية تهدف إلى تصطية القضية
ترامب ،تمارس الضغو عليال إلرغامال على قبول صيا
الطلساينية.

إن اناالق إسرائيا من افتر ع
اض مطادا أن موا هة فاصلة مي "حماس" في قااة غزة مسألة وق  ،لن
تسمح بأن تساعد الوثيقة ال ديدة في تحسين المكانة اإلقليمية أو الدولية للحركة بشكا يشوش على
م اااتها ت اهها .من هنا ،سارع

بأنها "ليس

أ ثر من تبييض مواق

الن ب المرتباة بدوائر الحكم في تا أبيب إلى وص

وغسيا كلما ".

إلى فخ المشاركة في انت ابا

ارت ب

حركة حماس اأ سيما عندما استدر

تبعا

ه ا ال اأ .ل ن على الحركة أن تعي أنال ما لم يحدث تغيير

الوثيقة

 ،2006وتورحاها

في حكم غزة ،ما أ برها حاليا على البحث عن م ار تسمح بزحادة مدى المناورة السياسية لموا هة
را على البيئة الدا لية أو

اإلقليمية أو كليهما معا ،فإن مثا ه ا المبادرة لن تسمح بتغيير واقي التعااي معها.

العربي الجديد ،لندن2017/4/10 ،

 .56الحل العربي بديل الحل الفلسطيني
عبد الستار قاسم
عمل

من مة التحرحر الطلساينية بعد حرب عام  1967على إ ار القضية الطلساينية من الحضن

العر ي ،و علها قضية أها فلساين فقط .وقد عبر
الطلسايني إلى الميثاق الواني الطلسايني ،واور

عن لك عندما غير

الميثاق القومي

بعد لك شعار القرار الواني الطلسايني

المستقا ال ا لم يكن أبدا مستقال على أية حال .واستمر حالة "الطلسانة" عندما بلغ

الت ار عية العر ية أو ها في مدرحد عام .1991

لقد قبا العرب حينها الار اإلسرائيلي لحا للصراة القائم وهو المطاوضا

كان

التاو ار

الثنائية المباشرة ،وما

تعنيال إسرائيا أنها ع تقبا بأا حا مطروض أو من ار إاار المتحار ين ،أو مصاا من

قبا العرب م تمعين .قال

للعرب بوضو إن الحا يكمن في تطاوض مباشر مي كا دولة عر ية

على حدة ،ومن شا أن يتوصا إلى حا عليال أن ي هب إلى ااولة المطاوضا
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است اب الرئيس المصرا أنور السادا
مباشرة تم ض

مطاوضا

منطردا للشر اإلسرائيلي مبكرا ،وزار القدس ،وأ رى

عن صلح مي إسرائيا في كامب ديطيد اةميركية.

وافا العرب على الشر اإلسرائيلي بعد هزحمة العراق ،ورحلوا إلى مدرحد مت لين عن حا ماعي

أن ت ون بوفد مشترك مي

عر ي للقضية الطلساينية .وأ د من مة التحرحر تو هها الرقارا وقبل
اةردن ،وال ا انطصم بعد لك إلى وفدين فاوضا إسرائيا على قاعدة الشر اإلسرائيلي.
المن مة اتطاق أوسلو ،ووقع

وانتهى اةمر أن وقع

اةردن اتطاق وادا عر ة دون أن تستطتي أا

هة الشعب حول ما تم اعتطاق عليال .فتح الارفان اةردني والطلسايني -ومن قبلهما المصرا-

اةبواب أمام أن مة عر ية عدة لتابيي العالقا
فيما بعد إلى عالقا

أمنية وقد تتاور إلى عالقا

مي إسرائيا وواقامة عالقا

ت ارحة معها ،تاور

تعاونية عسكرحة في قادم اةيام.

تعثر المفاوضات
تعثر المطاوضا

الطلساينية اإلسرائيلية ةسباب عدة على رأسها أن إسرائيا ترحد أن تحصا على

كا ما تشتهي وع ترحد أن تعاي شيئا في المقابا .كما أن الساحة الطلساينية بقي
فيها ال الفا

حتى وصل

در ة اعقتتال الدا لي ،وما زال

ال صوما

مضار ة ،ودب

الدا لية بين الطلساينيين

قائمة وشديدة .وما أزعج إسرائيا بقوة هو تاور المقاومة الطلساينية في غزة ،والتي أفشل

حروب إسرائيلية متتالية .لقد قوح

حسابا

المقاومة الطلساينية إلى در ة تهميش من مة التحرحر في

اآل رحن ب اصة اإلسرائيليين ال ين يطضلون عادة التوصا إلى حلول مي اةقويا وليس مي

الضعطا .

لم تعد من مة التحرحر تلك التي كان  ،وأصبح

وتيقن

ثالث

المقاومة هي صاحبة القول الطصا في الميدان،

إسرائيا أن أا حا نهائي مي المن مة لن يكون نهائيا ةن هناك من يرفض أوسلو وكا ما

ترتب عليال ولديال اعستعداد للقتال والصمود في الحروب .ومن المعروف أن أها الغرب ومعهم

إسرائيا يطضلون إقامة عالقا
ليس

مي أصحاب القرار الميدانيين وليس مي الضعطا  ،ل ن المقاومة

على استعداد ،على اةقا حتى اآلن ،أن تقبا شرو القبول بها كارف تطاوضي .المعنى أن

إسرائيا ع ترى اآلن أن هناك ارفا فلساينيا يمكن اععتماد عليال في الدفاة عن أا حا نهائي
يمكن التوصا إليال .وحبدو أن إسرائيا بات

مقتنعة أن من مة التحرحر والسلاة الطلساينية لم تعد

لديهما ااقة على تقديم المزحد من التنازع  .لقد تم استنزافهما تنازليا ،وع بد من إي اد بديا يتمتي

بش اعة كافية إل مال الدور.
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ونتي ة ةن الارف الطلسايني الراغب بالتطاوض غير قادر ،والارف الثاني قادر ل نال غير راغب
في التطاوض فإن كا اةاراف المعنية بالمطاوضا

معنية بالبحث عن م ر  .بالنسبة له ا اةاراف

أو بعضها ،العودة إلى الحا الدولي غير مقبول ةنال يتناقض تماما مي شر إسرائيا حول

المطاوضا

الثنائية المباشرة .فضال عن أن ما يمكن أن تقدمال المحافا الدولية من حلول يطوق بكثير

ما ياالب بال الطلساينيون .الحلول الدولية المستندة إلى ق ار ار

دولية تنب على إقامة دولة عر ية

في فلساين وفا قرار التقسيم رقم  181لعام  ،1947وتنب على عودة الال ئين الطلساينية ،وعلى

حماية القدس ورفض اعحتالل ..الخ.
من مة التحرحر قبل

اتطاقية ع تنب على إقامة دولة فلساينية في نهاية المااف ،وع تنب على

حا العودة .والمن مة قبل بقرار م لس اةمن رقم  242وال ا ري ر من مة التحرحر من التطاعال
الدولية حول القضية الطلساينية ةنال ينب على إقامة سالم بين دول ،والمن مة لم ت ن دولة في
حينال .وفي أوسلو وقع

المن مة على اتطاق ع ينب على إقامة الدولة ،وه ا ينس م مي الار

اةمني اإلسرائيلي ال ا ينب على أنال ع تو د دولة غرب نهر اةردن غير إسرائيا.
العودة إلى المحافل الدولية
ومن ناحية أن إعادة القضية إلى المحافا الدولية ليس

مقبولة أو مرغوبا فيها ،فإن هناك احتماع

كبي ار للتو ال نحو الحا العر ي وال ا ع يشما كا الدول العر ية ووانما بعضها .وحبدو أن له ا التو ال
مقدما مثا ار فكرة توسيي قااة غزة على حساب سينا  ،وواقامة دولة فلساينية على أرض
مصر ،أو ر ما في أا مكان عر ي آ ر مثا مناقة اةنبار العراقية أو ال زحرة السورحة.

ومثا ه ا الحا سيكون مرححا إلسرائيا والدول الغر ية إن استااعوا إليال سبيال .مثا ه ا الحا يشكا

اعتراف ا من قبا العرب بيهودية دولة إسرائيا ،ويطسح الم ال أمام إسرائيا لتوسيي اعستياان وتهوحد
الضطة الغر ية بالارحقة التي تراها مناسبة ،وتبقى القدس ومقدساتها مكانا للصالة وليس موقعا

تارح يا مقدسا يشكا ز ا من الهوية العر ية واإلسالمية.

ومن الوارد أن تتطا اةاراف على ترتيب معين ييسر على المصلين المسلمين والمسيحيين الد ول

الهادئ والميسر إلى اةما ن المقدسة .من المعقول أن يتم إحيا فكرة إقامة سر ير ط بلدة أبو

ديس الطلساينية القرحبة من القدس باةما ن المقدسة تح إشراف دولي ،وأن ريعاد ترتيب شبكة
الارق المؤدية إلى أبو ديس بارحقة تقلا من زمن الرحلة من م تل المنااا الطلساينية إلى
المس د اةقصى وقبة الص رة وكنيسة القيامة.
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بالنسبة إلسرائيا ،الحا العر ي مقبول ويمكن أن يكون أ ثر ديمومة ب اصة أن اةن مة العر ية

موثوق بها إسرائيليا أ ثر من م تل

اةاراف الطلساينية .كما أن الدول الغر ية ست ون مرتاحة

للتعاما مي ه ا الحا أمنيا وماليا .من الناحية اةمنية ،ستت طا البلدان العر ية بتوفير القوة ال افية

لمكافحة حركا

المقاومة ،وستقدم ما يلزم ماليا للعناية بالوضي الطلسايني ال ديد .الوضي العر ي

العام مهيأ ةا حا يصطي القضية الطلساينية ،وعلى اةغلب هناك تطكيرا عر ي إسرائيلي
عستغاللال قبا أن يتب ر .لقد انشغا العرب كثي ار بحرو هم الدا لية وصراعاتهم القبلية ،ولم يعد لديهم

من الوق

أو المال لالنشغال بقضية فلساين.

عقبات في الطريق
سيصادم أها ه ا الحا بأمرحن كبيرحن وهما حركا

المقاومة التي أصبح

ناض ة دا في كا

من لبنان وفلساين ،وبقبول الشعبين المصرا والطلسايني .من غير المتوقي أن يوافا الشعب

المصرا على مثا ه ا الحا ويقدم قاعة من أرض مصر للطلساينيين إرضا إلسرائيا .من الممكن
أن يقدم شعب مصر عونا غرافيا لشعب فلساين كمساعدة من عر ي لعر ي ،ل ن ه ا اإلمكانية

تصبح غير واردة إ ا كان

على حساب ال غرافيا الطلساينية.

كما أنال من غير الوارد أن يوافا شعب فلساين على ه ا الحا ةنال يعني الت لي عن الوان وعن
التارحخ وعن ر ز أساسي من الدين .شعب فلساين ع يت لى عن وانال من أ ا تسهيا الحياة
وغير قابا لالستمرار والديمومة.

المعيشية ،ووا ا كان قد صطا ز منال عتطاقية أوسلو ف لك مؤق
سي د أها أوسلو أنطسهم في النهاية ار المعادلة الوانية الطلساينية ،وحبقى الوان أهم بكثير من

ايرة ومصيرحة دون الل و إلى رأا الشعب .هك ا

النعم المادية .اعتاد قادة العرب ات ا ق ار ار

فعا السادا

في كامب ديطيد وعرفا

مصرحة تطوق في اورتها كا الترتيبا

في أوسلو ،ل ن عملية ترتيب إقامة دولة فلساينية على أرض

السابقة ،وع بد من الل و إلى اعستطتا لالاالة على رأا

الشعبين الطلسايني والمصرا .وهناك اآلن لدى الشعبين قوى قومية وواسالمية قوية ولها انتشار
واسي ،وع يمكن أن توافا على مثا ه ا الار  ،وستعما بقوة على التصدا لال وللقائمين عليال.
أما من ناحية المقاومة ،فإن السؤال التالي يبقى قائما :ها تقبا إسرائيا والدول الغر ية حال يبقي

على المقاومتين اللبنانية والطلساينية .وصل

يزدادان قوة عسكرحة مي الزمن ،وقد ثبت

المقاومتان إلى در ة عالية من التن يم والتسليح ،وهما

قدراتهما على موا هة اآللة العسكرحة اإلسرائيلية .ومن

المعروف أن إسرائيا ع يمكن أن توقي اتطاقا مي عر ي ما لم يلتزم ه ا العر ي بمتالبا
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اإلسرائيلي .أا أن المالوب من البلدان العر ية مقاتلة حزب هللا وحماس وال هاد اإلسالمي ول ان
المقاومة الشعبية.

إسرائيا نطسها عا زة عن القضا على المقاومتين ،فها تستايي البلدان العر ية تنطي

ووا ا كان
المهمة؟ وه ا يقودنا إلى التقدير بأن أا حا عر ي من ه ا القبيا سيؤدا إلى اقتتال عر ي عر ي

من نوة ديد ت ون اةن مة العر ية والمقاومة ارفيال .العرب ليسوا بحا ة بتاتا لحروب دا لية
وصراعا

دموية ،وعلى اةن مة العر ية أن تح ر من حلول كه ا حتى ع نقي نحن العرب من ديد

في ويال

وأحزان وآعم من أ ا منافي الغير.

وليس من المستبعد أن تد ا إيران على ال ط وتقرر تقديم الدعم المالوب لحركا

المعارضين لمثا ه ا الحا إلفسادا وواحبااال .ووان هي فعل

ست د العديد من القوى العر ية تدعمها

وتبارك اواتها مما قد يؤدا إلى مزحد من التدهور في العالقا

وع ماني لدى إسرائيا والدول الغر ية عندئ من توتير ال الفا

إشعال حرب تستنزف الااقا

المقاومة وكا

الرسمية معها.

العر ية اإليرانية بالمزحد من أ ا

العر ية واإليرانية .وه ا ما ي ب على العرب واإليرانيين ت نبال اصة

أن لهم ت ر ة مرحرة في حرب سابقة بين العراق ووايران.

الجزيرة نت ،الدوحة2017/4/9 ،

 .57دروس إدلب
آفي بنياهو

 -1اله مة ال يميائية التي قام بها يش اعسد في ادلب تثير غضب كا انسان ،اصة اليهود

ال ين تعرضوا هم أنطسهم أو أقر اؤهم لإلبادة ال ماعية ،اإلسرائيليون ال ين يتر ون على اعرث
والدروس واعلتزاما  ،الشعور هنا ا ثر صعوبة مي الرغبة في التد ا لوق

القرب ال غرافي واعفكار المتقار ة والشعور بالمسؤولية.

ه ا اعمر .بسبب

إن است دام السال ال يميائي هو البرهان على أن الشرق اعوسط ع يتحدث باللغة التي است دمها
الرئيس السابا براك اوباما عندما أعلن للعالم أنال ن ح في تطكيك السال

ال يميائي في سورحا بر

"الارق الدبلوماسية" ،وليس عن ارحا است دام القوة .إع أنال أملال قد اب وأملنا ايضا .وحبدو أنال
إ ا لم يتم وضي اليد على الصاروخ اع ير وعلى الرؤوس المتط رة فلن يتم احبا أا تهديد.

الدرس الثاني هو أن العما العسكرا ال ا يقوم بال ال يش اإلسرائيلي في سما سورحا هو عما

حيوا .ووا ا كان من الضرورا القيام بال في ب أن يكون مدروسا وح ار وعقالنيا .إسرائيا ع يمكنها
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تحما وصول السال ال يميائي من سورحا إلى حزب هللا .فه ا الوضي قد يتسبب بكارثة إلسرائيا
ولبنان وكا المناقة.

الدرس الثالث هو درس مؤلم ومؤس

بشكا اب .فإسرائيا ع يمكنها التد ا فعليا من الناحية

العسكرحة في سورحا ،من ا ا هدف ع يعتبر مصلحة أمنية إسرائيلية واضحة .ورغم الرحمة
والزعزعة ،فان إسرائيا ستدفي ثمنا باه ا إ ا تد ل

عسكرحا في المعارك في سورحا ،اصة على

لطية حقيقة أن اةمرحكيين مو ودون هناك إلى انب يشي روسيا وتركيا.

عال المصابين والمرضى ر نعم .استيعاب محدود ورمزا لال ئين ر نعم .مساعدا

انسانية للقرى

القرحبة من الحدود ر نعم .وما عدا لك ،ع شي  .سيأتي اليوم ال ا ستضار فيال سورحا ،في ا
ه ا الن ام أو اك ،إلى اعادة اعمار نطسها في ميي الم اع  .وسيستمر اععمار لسنوا

وعندها سيكون بإمكان إسرائيا تقديم المساعدا

بشكا مباشر أو غير مباشر.

كثيرة.

 -2الدول الديكتاتورحة أو الدول التي تستمر فيها اعن مة فت ار اوحلة .الزعيم المالا في العادة هو

آ ر من يعلم أنال لم تعد لال شرفة إللقا ال ااب عليها أمام ال مهور الواسي في الميدان .وسيكون
آ ر من يطهم وضعال .وآ ر من يعرف الحقيقة .وآ ر من يعرف أنال في العام القادم لن يكون

مو ود في نطس القصر ونطس الشقة الطا رة.

لقد حدث لك لحسني مبارك ال ا كان رئيسا قويا مي است با ار

عسكرحة ومدنية قوية ومي و ازرة

أمن دا لي م يطة .وحدث ه ا في ليبيا ،وحدث مي أرحخ هونكار في شرق المانيا ،ومي يروزلسكي
في بولندا ونيكوعا تشاوتشيسكو في رومانيا.

أنا ع أقول إن ه ا هو حال بنيامين نتنياهو بالضرورة ،ل ن من المشكوك فيال أن يكون في محياال
أحد يقول لال الحقيقة كما هي .ش ب لال صالحية يضي أمامال المرآة ويعكس لال الواقي ،ال ا

يصعب ق ار تال في انتقا اقتباسا

من الصح

القافلة التي ع تعرف أبدا مي هي ازما

"اليسارحة" ،أو من الل ناف ة السيارة السودا في

المرور .أنا أشتبال بنتنياهو بأنال على الرغم من لك فهو

ين ح في مالح ة الوضي ال اير هنا وهناك وال ار ال امن في تقديم موعد اعنت ابا  .ومن

المؤكد أنال قد تعلم الدرس من شمعون بيرس ،ال ا سارة بثقة إلى تقديم موعد اعنت ابا

في العام

 1996بعد قتا اسحا رابين ،واضار إلى ا ال مكانال لنتنياهو .وأنا على يقين من أنال يالح فقدان
السيارة ،ليس فقط عندما يق أر الصح  ،با ايضا عندما يسمي كي

موشيال كحلون ،ه ا ناهيك عن اهود باراك.

يتحدث معال وعنال نطتالي بيني

إن نتنياهو يدرك مغزى و ود معارضة علنية ضدا في حز ال عول مرة .وه ا ليس فقط إسرائيا كاتس

ال ا كان مرشحا مؤقتا لحكومة بديلة ،با ايضا الوزحرة غيال غمليئيا ووز ار آ رحن يتحدثون علنا
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أو ع يتحدثون أبدا ،عن عدم الموافقة على "ورقة الرسائا" واةوامر اليومية وت رارها .ه ا أنبا
حقيقية.

إفترض أن نتنياهو يالح هنا وهناك المعارضة العلنية لمو طي الدولة ضدا وضد اع ار ا
يقوم بها .وه ا ليس فقط المحامي آفي ل

التي

والمحامية دينا زلبر ومسؤولي النيابة العامة ،با ايضا

مو طي قسم الميزانيا  .وهو يشعر بالتأ يد بالمعارضة الشديدة التي يوا هها مي ما يسمى "الصح

التي تميا لليمين" وفي "إسرائيا اليوم" ومي زميلي مكلمان ليطسكيند من "معارح " وغيرهم.

إن نتنياهو يطقد المؤسسة التي تسمى "رئيس حكومة إسرائيا" .عشية عيد الطصح وحوم اعستقالل
يزداد الشعور برفض رئيس الحكومة وأحابيلال ولغتال وتعاملال مي الوز ار وال مهور .وأنا أعتقد أن

نتنياهو ي هب في كا صبا إلى مكتبال وهو غير سعيد ومت در.

يمكن اضافة إلى كا ما كتب أعالا ،التحقيا معال والشهود المل يين و"التو ال يسا ار" لترامب والحراك

السياسي ر كي

يمكن الشعور بالسعادة في يوم صب مع مال للمااردة والرد والعما من ا ا

البقا ؟ ه ا ليس مرححا أبدا.

 -3يبدو أن نتنياهو عرف أن اعنت ابا

لن تطيدا ،وقد استيق في اللح ة اع يرة ،استدار وكسب

بعض الوق  .والسؤال هو :ما ال ا سيطعلال بالضبط في ه ا الوق ؟ حسب رأيي ،سيحاول السعي

إلى ا ار مطاوضا

سياسية تح

قيادة ترامب ،باستضافة مصرحة ومشاركة أردنية والسلاة

الطلساينية .وقد يكون هناك ممثلون "معلنون" من السعودية ودول ال ليج.

إن صور لنتنياهو من مؤتمر سالم يعقد في شرم الشيخ أو في الغردقة في مصر مي الرئيس

اةمرحكي وزعما الشرق اعوسط ،ستساعدا .وه ا سيضغط قليال على بيني

ويكم أفواا وسائا

ويشركهما في المحادثا  ،ور ما ين ح في حينال في
اععالم .وهو سيضم اليال كحلون وليبرمان ر
توسيي حكومتال واقناة النيابة .أما وسائا اععالم والباقون ،فهم في مااردتال يشكلون عقبة أمام

عملية السالم.

سيكون عندها واضحا أن "نتنياهو فقط يستايي" ،وهك ا دواليك .قد يكون ه ا هو ال يار الوحيد من

ا ا البقا  .وعموما ،اعمر يقتصر اآلن على الحديث فقط دون تقديم أا شي  .وليس هناك سارة
في اعقوال يإ ا بقي لنا شيئا ن سرا أصالا.

معاريف 2017/4/9

القدس العربي ،لندن2017/4/10 ،
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 .58كاريكاتير:

الرأي ،عمان2017/4/8 ،
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