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 .1ضباط فتحاويون يفشلون اتفاق وقف إطالق النار في عين الحلوة ويقررون استكمال المعركة
حتى إنهاء حالة بالل بدر

جاء في األخبار ،بيروت ،2017/4/12 ،عن مراسلتها آمال خليل ،أنه انفرط عقدد اتفداو و دط ق د و
النددار فددي عددين اليلددمس ليددل أمد  .نعددد تتددماة النهددار التددي مالددط لم ددلية ا سد ميين و ددرو هم،

سدديما ت دمارال د ل دددر ،حي د

ددتباالاال لددي ر نعددد درار عدددد مددن مقدداتلي "فددت " اسددتلمال

تجددددال ا

المعركة حتى تيقيق أهدافها األولى نإنهاء حالة در واعتقاله أو تله.

متاء تجديد المعركدة حتدى التدي رس
ضباط فتياوامن ،من ينهم العميد ميممد عيتى (اللينم) ،رروا
ر
على مربع در واعتقاله وتتليمه قلى الدولة اللبنانية أو تله ،نعدد أن صرددد ومجممعتده يتنقلدمن نيرادة
ين أحياء ال يرس والمنشية وال ف اف ،األمدر الد ال فجدر ال ودد وجددد ا

دتباو ،فدي و دط دفعدط

فيدده التتددماة نش د اء فتيدداواين مددن مةيمدداال عددين اليلددمس و دداتي وبددر البراجنددة قلددى الت دداهر لددي ر

احتجاجار على ما ودفمه د"تتماة العار".

المةاوف ازدادال نعد ما أعلنه النا ق ناسم "ع بة األن ار" الشيخ أ م راف عقل ندنن ددر "لدي

ممجمدار لدى الع بة و في عهدتها و عند أال من القمى ا سد مية فدي عدين اليلدمس ،ونيدن ندرف

قيماءه نعد ما ارتلبده مدن اعتدداء ضدد القدمس المشدتركة" ،علمدار ندنن التتدماة امدط علدى تعهدد "الع دبة"
تتلم در ووضعه في ا امة الجبراة.

وذكدرال الحيـاة ،لنــدن ،2017/4/12 ،مدن يدروال ،أن د ل دددر فدر مدن حدي ال يدرال فدي مةديم عددين
اليلمس ل جئين الفلت ينيين ومعه خمتة عنادر من الرممز المتشددين قلى جهة مجد ددهملة في داخدل
المةدديم ،علددى رنددم أندده تددردد أندده د دديد ا امددة الجبراددة فددي ملددان مددا وممنددم عليدده القد د دديام نددنال نشدداط

أمني -سياسي -عتدلرال ،كمدا تعهدد د لد لعددد مدن المتدإلولين ا سد ميين الفلتد د ينيين الد ين تملدما
التفاوض معه واعتبروه فا ارر من وجه العدالة.

وعلمددط "الييدداس" أن متلتددل التفدداوض مددع دددر اسددتقر علددى اتفدداو معدده تددم ه أسددامة الشددها ي ميمددد

العددارفي الميتددمبان علددى القددمى ا س د مية ن لددد مددن "ع ددبة األن ددار" ورئددي

"اليركددة ا س د مية

المجاهدددس" الشدديخ جمددال خ ددان الل د ين نق د ا تفدداو قلددى القيدداداال الفلت د ينية فددي المةدديم .وكشددفط
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م ددادر فلت د ينية ،أن ا تفدداو ي دنص علددى قنهدداء مددا ظتددمى ن دداهرس دددر فددي ال ي درال وتفليددد متدده
العتلراة وحل تن يمه المتدل والتدمال للقدمس األمنيدة نا نتشدار فدي اليدي مدن دون أال دروط ،علدى
أن ظعتبر في عداد الفاران واترو لألجهزس األمنية متإلولية تعقبه أو تله قذا اومها.

ولفتط الم ادر قلى القمس األمنية رفوط أال لل من أ لال التتليم والتتلم في اليي (نشر مس من

"ع بة ا س م" لتيل ملانها تدراجيار عنادر من القمس المشدتركة) ،ألن ملدل هد ا التدد ير يدإلدال قلدى
اهتزاز دمرس ا جما الفلت يني ،خ مدار أن حركة "فت " التي تتملل نيومر فاعل فدي هد ه القدمس
في حاجة قلى تيقيق انت ار معنمال ،حتى لم جاء منقمدار.

وبالنتبة قلى الملان ال ال فر قليه در ومعه عدد من متاعدظه ،علمط "اليياس" أنه وضع يد ا امة

الجبراة نعلدم "ع دبة األن دار" التدي أخد ال علدى عاتقهدا ضدبك سدلمو عددد مدن الجماعداال المتشدددس

والمت رفددة .ولددم ينددط متددإلول فلت د يني واالددد د دراك التفدداوض مددع دددر أن ظلددمن األخيددر فددر م ددن

ال يرال قلى من قة سمو الةور ومنها قلى المنشية ،وربما حقار قلى حي ال ف اف معقل "ع بة

األن ددار" ،مإلكدددار أن اللشددط عددن ملددان وجددمده ظعددمد لألمنيددين الد ين لددديهم أوامددر ناعتقالدده فددي حددال
تبين أنه ممجمد في ملان ما في المةيم.

و ددال أمددين سددر التدداحة اللبنانيددة فددي "فددت " وف ددائل من مددة التيراددر فتيددي أ ددم عددرداال قندده " يمجددد
و ددط ق د و نددار مددع ع ددانة اعتدددال علددى القددمس المشددتركة وتعمددل علددى تع يددل عملهددا وهددي سددتعمل

على م حقته وتتليمه" .وعن التعما
تعد العمل لتعما

على المتورران ،لفط أ م العرداال قلى أن "القيادس التياسية

األهالي وبلتمة جرال أهلنا".

 .2الحمد هللا :الحسم في الرواتب مؤقت لحين توافر الموازنة وتجاوب حماس
رام هللا  -ميمد يمن  :أددر رئي

الدمزراء الفلتد يني د .ارمدي اليمدد هللا ،أمد  ،ياندار دال فيده قن

" رار اليتم من الرواتد هم تجميد لجدزء مدن العد واال ،ولدي
الممازناال واستجانة حماس لمبادرس الرئي

ميممد عباس".

وأضدداف أن اليلممددة "لددم تتةددل ولددن تتةلددى عددن

الداعمة لتمفير الممازناال الم لمبة".

التاريخ :األربعاء 2017/4/12

د ار ارر دائمدار ،وسديتم ددرفها حدال تدمفر

ددا ن دزس ،وسددتب ل الجهددمد كافددة مددع كددل الدددول
الحياة ،لندن2017/4/12 ،

العدد4257 :

ص

5

 .3الحكومة الفلسطينية تعلن أن لديها خطة جاهزة لتولي شؤون غزة فور حل اللجنة اإلدارية
رام هللا  -ميمد يمن  :أعلنط اليلممة الفلت ينية ،في يانها األسبمعي أم  ،أن لديها خ ة جاهزس
لتملي إلون

ا نزس فمر حل اللجنة ا داراة التي للتها حماس أخي ارر دارس

نعمدس الممظفين وتتليم المعا ر والم ازراال ،وتملينها من العمل في

ا نزس.

ا نزس ،والتدمال
دا

وجاء في يان اليلممة" :مارسدط حمداس عمدل حلممدة األمدر الما دع ،وفرضدط سدي رتها علدى

نزس نير آ هة نمعاناس عبنا ،ل فرضط األتاواال تيط متمياال مةتلفة من رسدمم وضدرائد ل دال

خزانتها وأثقلط كاهل المما نين ،وتاجرال ناألدواة وا سمنط ونيرها من مماد قعادس ا عمار".

وتانعط" :أدرال (حماس) من تشليل حلممة المفاو الم ني على وضدع الع ار يدل والعقبداال للييلملدة

دون تملينها مدن أداء مهامهدا ،رفودها تتدليم الدم ازراال والددوائر اليلمميدة ،والتدمال نعدمدس المدمظفين
قلى أماالن عملهم ،وبرفوها ا تراحاال المن قية والعملية عادس المحدس للم ن ومإلستاته ،وبرفوها
تتليم المعا ر ،ورفوها التجاون مع المبادرس التي تقدمط ها الف ائل الفلت ينية قلى رئي

المزراء،

والتي استجان لها فم ارر ليل أزمة معبر رف  ،و يامها تمزاع األراضي اليلممية على ممظفيها".

وفي قظوال لةلفياال القرار حتم الرواتد لممظفي ندزس ،الدط اليلممدة فدي يانهدا" :علدى الجميدع أن
ظعلم واقر ننن ه ه اليلممة أعادال ترتيد أولمااتها ،وعملدط علدى تمسديع القاعددس الودرابية وتيتدين

الجباظددة فددي الوددفة ال ربيددة ،ليددزداد تي دديلها مددن ا ي دراداال الميليددة خ د ل التددنماال الماضددية نتددبة

 %21لت ل قلى نيم  320مليمن يلل هراار (نيم مئدة مليدمن دو ر) ،فدي الم دط الد ال

يتجداوز

م يددين دديلل ددهراار (نيددم  2.5مليددمن دو ر)" .و الددط قنهددا أنفقددط  17ليددمن دو ر علددى

ددا ن دزس

مجمدم قيدراداال اليلممدة مددن الجمددارو والودرائد عددن البوددائع التدي تدددخل قلددى

من ا نقتام ،على رنم من "استيماذ حماس على مع م قيراداال الق ا و

دا

ندزس مبلد 10

الدعم الةارجي".

وفي اتهام مبا ر ليماس عن مشل ال الفقر والب الة الماسعة في الق ا  ،ال البيدان" :و دط ا نقد ن
حائ ر أمام أال خ ك حلممية لةلق فرص عمل جديدس قن افار لألجيال المتعا بة نتبد اسدتمرار سدي رس

حماس على المإلستاال والم ازراال الرسمية ورف

تتليمها وتملين اليلممة من العمل".

الحياة ،لندن2017/4/12 ،

 .4مصطفى البرغوثي يدعو للتراجع عن قرار خصم الرواتب من موظفي غزة
الوفة الميتلة :دعدا األمدين العدام ليركدة المبدادرس الم نيدة الفلتد ينية ،م د فى البرندمثي ،اليلممدة
قلددى الت ارجددع عددن درار قجدراء خ ددمماال علددى رواتددد مددمظفي التددل ة فددي

ددا ندزس ،تيقيقدار للمحدددس

الم نيددة وا جتماعيددة ،ومددن أجددل قنجددال جهددمد قنهدداء ا نقتددام .و ددال البرنددمثي ،خ د ل مشدداركته فددي
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ا عت ام الجماهيرال ال ال جرى الل ثاء  ،2017/4/11أمام مجل

المزراء ددعمس مدن القدمى الم نيدة

ومإلستدداال المجتمددع المدددني" ،قندده ظجددد تفهددم مشدداعر الشددعد الفلتد يني فددي

ددا ندزس الد ال دددمد

لم دددس  11عامد دار ف ددي وج دده الي ددار وتيم ددل واد د ال ث ث ددة اعت ددداءاال ددنتها "قسد درائيل" عل ددى الق ددا ،
واعانمن من ط العيش وانق ا اللهرباء وملمحة المياه ومن ن الة متتشراة ين جيل الشبان".
وكالة الرأي الفلسطينية لإلعالم2017/4/11 ،

 .5محسن صالح :مؤشرات متعددة إلدخال غزة "بيت الطاعة"

يروال ،نزس  -أحمد الم رال :أالدد مددير مركدز الزاتمندة للد ارسداال واألنيداي فدي يدروال ،د .ميتدن

دددال  ،وجددمد مإل دراال متعددددس فددط مددإلخ ارر داخددل التدداحة الفلت د ينية ،صيلم د
قدخال

مددن خ لهددا ميدداو ال

ا نزس لد" يط ال اعة وركد التتماة" ال ال تقمد دفته التل ة الفلت ينية في رام هللا.

و ال دال ل ييفة "فلت ين" :قن "جزءار من ه ه المإل راال يتعلدق نقودية خ دمماال الرواتدد التدي
جدرال نيدق مدمظفي التدل ة الفلتد ينية ن دزس ،والتلدما ناتةداذ قجدراءاال أخدرى نيدق اعداال مةتلفددة
ومتنمع ددة ف ددي الق ددا " .ورأى أن م ددا ظجد درال ل ددي

ق مياول ددة مت ددتميتة م ددن ب ددل الت ددل ة الفلتد د ينية

لت ماددع الق ددا  ،دون أن تدددفع التددل ة ألال مددن اسددتيقا اال الم ددالية الم نيددة ،قلددى جانددد مياولددة
قظهددار تعاونهددا وتعا يهددا مددع الددريى والمشدداراع األمراليددة تجدداه ملددط "التتددماة" .وأرجددع دددال مم ددط
التددل ة و ارراتهددا الجديدددس للت ددمراال اليادددلة فددي التدداحة التياسددية الدوليددة ،ودعددمس الدرئي
دونالد ترامد لرئي

األمرالددي

التل ة ميممد عباس زاارس وا ن ن وإ داء رنبته في تجديد متار التتماة.

ولفط الن ر قلى أن ا سدتق ا المدالي مدن مدمظفي التدل ة ،والتودييق علدى معيشدة النداس وأحدمالهم
ا ت ادظة ،وإظجاد أجماء سلبية في

ا نزس ،سدياو تدرى فيده التدل ة من لقدار مهمدار ظجداد ضد مط

على اليلممة ن زس وحركة حماس ،ونق ة عادس فرض سيادتها من جديد على

ا نزس .و ال :قن

التل ة الفلت ينية كن ام سياسي يرأسه عباس اعتادال التير في ملل ه ه المعتركاال التياسية ،حي
في كليدر مدن ال دروف نيدر المماتيدة لهدا كاندط تلجدن للم دالية وعقدد القداءاال الم نيدة التدي

تعمدل

ها ،وفي حال كانط ال روف التياسية معها تلجن لع ا الو ك والتوييق والمشاركة في الي ار.

وتم ددع دددال "فشددل" كددل ميدداو ال ت ماددع

ددا ندزس ،وإدخالدده نيالددة الود ك ا ت ددادال والتياسددي

لدد" يط ال اعددة" ال د ال تشددرف عليدده الم ظدداال المتيدددس األمراليددة ،مشددي ارر قلددى أن متددار "التتددماة" ال د ال
تياول أمرالا قنعا ه من جديد د ودل قلى راق متدود ،وأن "جدرانار سميلة" عدس تقط في راقه
تتملدل فدي ا سدتي ان والتهماددد وا دت

المت رفة التي تيلم (قسرائيل).
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وأالد أن

ا نزس فدرض عليده الي دار مند مدا يزادد علدى  10سدنماال ،ولدم تفلد كدل الجهدمد الراميدة

لتيقي ددق أه دددافها المتعلق ددة ف ددي قنه دداء مش ددرو المقاوم ددة ،وف ددرض مش دداراع التت ددماة ،ف ددي و ددط عب ددرال

المقاومة ن زس عن ك ارمة وعزس ا نتان الفلت يني نلل ممخ.

وت ددانع ددائ ر" :ميد دزس ند دزس أنه ددا كلم ددا صحش ددرال ف ددي الزاوا ددة كلم ددا أ دددعط ،وأخرج ددط م ددا فيه ددا م ددن رج ددال
وإ ددداعاال والت دداو فددي األرض ،و دددرس علددى التفاعددل والييدداس حتددى فددي الجانددد العلمددي واألالددادظمي"،

مويفار" :وكل ما ظجرال حديلار سيلقى نف
ونبدده دددال علددى أن

الفشل التا ق".

ددا ندزس سددبق أن حمدددر عتددلراار نعددد احددت ل فلتد ين عددام  ،1948وحددرن

 ،1967فيمدا ندال الق دا ح دا ارر ا ت دادظار مبا د ارر مدع داظدة تشدليل حلممدة قسدماعيل هنيدة (اليلممددة
العا رس) عام  ،2006نمشاركة أساسية من ا حت ل وأ راف عربية.

ولفط الن ر قلى أن الو ك ا ت ادال على المما نين فدي الق دا صيليدل عليده أنده ظجدرال ألول مدرس
ضدد مدمظفين يتبعدمن للتدل ة الفلتد ينية وحركدة فدت  ،وأن ذلدد ظشدير لمياولدة الود ك علدى الق ددا
نعممم من ظعيش داخله لَِل ِي ذ ار األخير سياسيار.
و الد دال وإزاء ما يد ر لق ا نزس وإن لم تتو جميع معالمه ناللجمء للعمل الم ني المشترو،
وتشددليل حالددة و نيددة مددن كافددة الف ددائل الم نيددة وا س د مية لتمليددل مددا يراددده الشددعد وا لبدده علددى

ال عيد الم ني وا جتمداعي .ودعدا قلدى ضدرورس التناليدد أن المعانداس فدي

دا ندزس واحددس و تةدص

جهة دون أخرى ،والعمل في ذاال الم ط يد واحدس للو ك ف ائليار على التل ة للتم ط عن لجمئهدا
لةياراال نعيدس عن ا جما الم ني تهدف لمضع "نزس في الزاواة".

فلسطين أون الين2017/4/12 ،

 .6مصادر فلسطينية لـ"الشرق األوسط" :عباس يحاول حشر حماس في الزاوية لتسليم غزة

رام هللا  -كفال زبمن :الط م ادر فلت ينية م لعدة ،لدد"الشرو األوسدك" ،قن درار ا ت دا نتدبة مدن

رواتددد م ددمظفي التددل ة الفلتد د ينية ه ددم البداظددة ف ددي سلتددلة دد ارراال أالل ددر دددعمبة س دديتة ها الددرئي

ميممد عباس ،قذا لم تتتجد حماس لمبادرس سييملها وفد من اللجندة المركزادة ليركدة فدت  ،قلدى ندزس

األسبم المقبل .وأضافط" :الق ارراال المرتقبة د ت ل قلى

ع رواتد ،وإل داء أال قعفداءاال ضدرابية،

وو ط أال مشترااال ل ال الق ا  ،سماء كانط كهرباء أو و مدا أو أدواة ،و د تنتهي نقرار كبير".
وبيتد الم ادر ،فقد "اتة الرئي

ميممد عباس ذلد ،نعد ودمله قلى ناعة مجمد مة ك كبير

لف ل نزس عن الوفة وتلبيط وا ع ا نقتام" .وتانعط" :الرئي

حشرها في الزاواة ،من أجل قنهاء ا نقتام".
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و الط الم ادر قن عباس ال ألعواء "المركزاة" ،قنده سديتة أال د ارراال أخدرى مهمدا كاندط ددعبة
حباط مة ك ف ل نزس .وأخبدر عبداس أعوداء "المركزادة" ،أنده لدم ظعدد هنداو مجدال للمنداوراال نعدد

أن للط حماس لجنة دارس الق ا  .واتهم عباس دو ر نمتاعدس حماس على قنقاء ا نقتام ائما.
الشرق األوسط ،لندن2017/4/12 ،
 .7ندوة لـ"ديوان المظالم" :اقتطاع رواتب غزة "غير قانوني" و"مقدمة إلجراءات سياسية خطيرة"
ن دزس  -نددمر أ ددم عيشددة :الددط ة ددياال فلت د ينية سياسددية وحقم يددة فددي

ددا ن دزس ،يددمم الل ثدداء

 ،2017/4/11قن ا ت ددا اليلمم ددة الفلتد د ينية لج ددزء م ددن روات ددد ممظفيه ددا ف ددي الق ددا  ،د درار ني ددر
انمني ،معتبران قظاه مقدمة لد"قجراءاال سياسية خ يرس".

و البددط الشة ددياال ،خ د ل لقدداء مفتددمل ن متدده "الهيئددة المتددتقلة ليقددمو ا نتددان (دي دمان الم ددالم)"
ن زس" ،اليلممة" نالتراجع عن رارها ،مي ران من خ مرس تداعياته على "اليالة التياسية الفلت ينية".

و ددال النائددد عددن كتلددة حركددة فددت البرلمانيددة ،أ ددرف جمعددة ،قن خ ددم العد واال مددن رواتددد مددمظفي

ن دزس" ،مقدمددة ج دراء أخ ددر ،وهددم فددرض ن ددام التقاعددد المبلددر علددى المددمظفين" .وتددانع ،فددي حديلدده
المبلر صظ رف فيه للممظفين  %70من يمة راتبه ،ال ال اص ت ع جزءار منه
خ ل اللقاء ":ن ام التقاعد ص
فددي ددهر مددارس /آذار الماضددي يتدراول مددا ددين  ،%50-%30مدداذا سيتقاضددى الممظددط حددين قذن ".
وح ر جمعة من "انعلاساال سلبية على المضع ا ت ادال وا جتماعي في

ا ندزس جدراء ا ت دا

حلممددة رام هللا ،رواتددد ممظفيهددا نالق ددا " .و ددال قن الق درار "مةددالط للقددانمن الفلت د يني األساسددي،
ولقانمن الةدمة المدنية ،و مى األمن لعام  ."2005ولفط قلى ممظفي نزس ال ين يتقاضمن رواتبهم من
حلممة رام هللا ،التزمما نقرار مجل

المزراء ال ال دددر عقدد سدي رس حركدة حمداس ،علدى ندزس ،عدام

 2007نا ستنلاف عن العمل .وتانع ":لم يتمجه الممظفين للعمل حماظ رة للن ام التياسي ،ومن خالط
القرار عم د آن او ،وص ع راتبه".
واستنلر جمعة ما أسماه ،سياسة "التمييز" التي اتبعتها اليلممة الفلت ينية في رار ا ت ا الرواتد،

و ملط ممظفي

ا نزس دون الوفة ال ربية أو العاملين في مإلستاتها نالةار  .و دد على رفد

"المجلد د التشد دراعي" لقد درار اليلمم ددة ،ممك دددار أنه ددم س دديتة ون كاف ددة ا جد دراءاال القانمني ددة والدس ددتمراة
لمماجهددة القدرار .و الددد م ارالددز حقددمو ا نتددان الفلتد ينية ،نالتمجدده قلددى الميافددل ا ليميددة والدوليددة،

لتقدظم لمى ضد رار اليلممة.

وبدوره ،ال عارف أ م جراد ،رئي

نقانة الممظفين في

ا ندزس ،قن الممظدط الد ال يتقاضدى راتبده

من حلممة رام هللا ،ظعاني من خ مماال مالية متلررس .وتدانع ،فدي حديلده خد ل اللقداء ":عدانى داظدة
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من

دع راتبده كدام

ددعمى (التقدارار الليدظدة) ،ومدن ثدم خ دم عد واال (المةدا رس والقيدادس) ،وأخيد ارر

خ ددم أاللددر مددن  %30مددن راتبدده نيجددة الوددائقة الماليددة التددي تمددر هددا اليلممددة" .واسددتنلر أ ددم جدراد
ا ت ار القرار اليلممي على ممظفي نزس دون الوفة ال ربية.

وأما اليقم ي البارز ،راجي ال مراني ،مدير المركز الفلت يني ليقمو ا نتدان (نيدر حلمميدة) ،فقدد

اعتبر درار ا ت دا رواتدد مدمظفي ندزس" ،جرامدة ضدد ا نتدانية تتعلدق نييداس  2مليدمن مدما ن ظعديش

نالق ددا " .وأوض د  ،خ د ل حديلدده فددي اللقدداء ،قن الق درار األخيددر هددم مقدمددة لتلتددة د ارراال خ ي درس ددد
"ت مد د

ند دزس ف ددي همممه ددا" .وب ددين أن ا ت ددا روات ددد م ددمظفي ند دزس س دديفا م م ددن المعان دداس ا ت ددادظة

والمعيشية لتلان الق ا .

وكالة األناضول لألنباء2017/4/11 ،

 .8الحكومة الفلسطينية تحذر من مخاطر وتداعيات دعوات القتحامات واسعة للمسجد األقصى
رام هللا :حد د ر مجلد د

ال ددمزراء الفلتد د يني ،خد د ل جلتد دته األس ددبمعية ي ددمم الل ث دداء  ،2017/4/11م ددن

مة ددا ر وت ددداعياال دعد دماال من م دداال يهمدظ ددة مت رف ددة

تيام دداال واس ددعة لباح دداال المت ددجد األ

المبددارو ،عشددية حلددمل عيددد "الف د العب درال" ،مددن خ د ل المشدداركة فددي فعاليدداال تم دران ذن د
الف

في من قة الق مر األمماة جنمن المتجد األ

تدددعم المتددتم نين والمت درفين

ى .وندد نتياسة التيدرا

ددى

د ار ين

ا سدرائيلية التدي

تيامدداال واسددعة ونيددر متددبم ة ،فددي الم ددط نفتدده الد ال تمددارس فيدده

سياسددة التوددييق العن دراة علددى الم ددلين والم دران ين مددن النتدداء والرجددال ،قضددافة قلددى مددنعهم مددن

المدددمل قلددى المتددجد األ

ددى وال د س فيدده .و الددد المجل د

كافددة المإلستدداال الدوليددة واليقم يددة

تيمل متإلولياتها في الو ك على "قسرائيل" لم ط جميدع ا نتهاالداال التدي ترتلبهدا نيقهدم ،والتيدرو
نقاذ األسرى المرضى وكبار التن والنتاء واأل فال وإ

و سراحهم.

الحياة الجديدة ،رام هللا2017/4/11 ،

 .9الحكومة الفلسطينية :استشهاد الطفل نخلة جريمة تضاف لجرائم االحتالل
ت ار :حملط اليلممة الفلت ينية دولة ا حت ل المتإلولية عن استشهاد ال فل جاسم نةلة ( 17عاما)

مددن مةدديم الجلددزون ددمال رام هللا متددنث ارر نإدددا ته ،نعددد أن أ دددمط دماال ا حددت ل علددى ق د و النددار
عليه رن مةيم الجلزون ،مال رام هللا ،في .2017/3/23
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و البط اليلممة ،على لتان النا ق ناسدمها دارو ر دماوال ،المجتمدع الددولي والمإلستداال اليقم يدة
"نالتدددخل العاجددل ل دزام حلممددة ا حددت ل ا س درائيلي م ددط انتهاالاتهددا المتمادددلة نيددق أ ندداء ددعبنا

الفلت يني،

سيما األ فال".

السبيل ،عمان2017/4/11 ،

 .11عشراوي تستنكر منع رئيس اتحاد الجالية الفلسطينية في تشيلي من دخول فلسطين
رام هللا :اسددتنلرال عوددم اللجنددة التنفي ظددة لمن مددة التيراددر الفلت د ينية حنددان عش دراوال ،نالنيانددة عددن
اللجنددة التنفي ظددة للمن مددة ،يددمم الل ثدداء  ،2017/4/11منددع سددل اال ا حددت ل ا س درائيلي رئددي

اتيدداد

الجالية الفلت ينية فدي تشديلي الميدامي أندمر مةلدمف مدن الددخمل قلدى أ ارضدي دولدة فلتد ين ،نيجدة

نشا اته المتمادلة في ق ار حركة المقا عة العالمية ( ي دال قس).

الحياة الجديدة ،رام هللا2017/4/11 ،

مساع دولية لمحاكمة مجرمي الحرب اإلسرائيليين
 .11برلمانيون فلسطينيون وإيرلنديون:
ٍ
نزس  -من عبد ال ني الشامي ،تيرار زانة األخرس :اتهم رلمدانيمن فلتد ينيمن وإيرلندديمن "قسدرائيل"
نممارسددة جدرائم حددرن نيددق الشددعد الفلتد يني ،مددا ظتددتدعي م حقددة ادتهددا ومقاضدداتهم فددي الميدداالم

الدولي ددة .وأجم ددع الند دمان ،خد د ل لق دداء رلم دداني مش ددترو ،ي ددمم الل ث دداء  ،2017/4/11جم ددع ند دمان كتل ددة
"الت يي ددر وا دد د ل" البرلمانيدددة التانع ددة ليرك ددة حمد دداس نمجممع ددة "أد ددد اء فلت د د ين" ف ددي البرلمدددان
ا يرلندددال ،عبددر تقنيددة "سددلايد" ،سددتعراض آثددار الي ددار ا س درائيلي المفددروض علددى

ددا ن دزس،

على أن "قسرائيل تمارس األنارتهايد (ن ام الف ل العن رال) نيق الشعد الفلت يني وت در مانين

ظالمة نيق األرض والمقدساال (.")...

و ددال النددا ق ناسددم "الت ييددر وا د د ل" النائددد مشددير الم درال فددي حدددي

ل دد" دس ددرس" ،قن كتلتدده

تعمددل علددى مددد جتددمر التمادددل مددع البرلمددانيين حددمل العددالم لدددعم وددية الشددعد الفلتد يني ،مودديفا

"نتددتةدم التقنيدداال اليديلددة للتمادددل مددع البرلمددانين الدددوليين

عهددم علددى المضددع فددي

وفلت ين وآثار الي ار ونجد تعا فا كبي ار منهم وعم جادا لةدمة القوية الفلت ينية".

ددا ن دزس

وكالة قدس برس2017/4/11 ،
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 .12لجنة االنتخابات المركزية %58.4 :من قوائم االنتخابات المحلية مستقلة و %41.6حزبية
رام هللا :أعلنددط لجنددة ا نتةاندداال المركزاددة يددمم الل ثدداء  ،2017/4/11عددن أر ددام وإح ددائياال تتعلددق
ناللشط األولي للقمائم ومر ييها حتد الفئة العمراة والنم ا جتماعي وتبعيتها اليزبية.

واتود مددن هد ه البياندداال أن القدمائم اليزبيددة (أال المتدجلة علددى أنهدا تملددل حدزن سياسددي أو ائددت ف

أحزان) للط ما نتبته  %41.6من العدد الللي للقمائم المتر ية ،ينما للط القدمائم المتدتقلة (أال
التي

تتبع أال حزن سياسي) نتبة %58.4من مجمم القمائم.

أما نة مص النم ا جتماعي فقد ل دط نتدبة النتداء المر دياال  %26مدن العددد الللدي للمر ديين

فددي الق دمائم ا نتةا يددة ،فددي الم ددط ال د ال تقدددمط  8دمائم ت أرسددها ام درأس مر ددية ،ينمددا هندداو ائمتددان

انتةا يتان كل مر ييها من النتاء .وكما هم مبين في اللشمف األولية للمر يين ،فقد لل الشبان
فددي الفئددة العمراددة مددن  35-25النتددبة األالبددر ددين المر دديين ،حي د

ل ددط نتددبتهم  %31مددن العدددد

ا جمالي للمر يين في القدمائم ،يلديهم الفئدة العمرادة مدا دين  45-36عامدار واشدللمن  ،%27فدي حدين

ودلط نتبة المر يين الد ين تتدراول أعمدارهم مدا دين  55-46عامدار قلدى  %26مدن المر ديين ،ينمدا

 %16من المر يين د تجاوزوا سن  55عامار.

الحياة الجديدة ،رام هللا2017/4/11 ،

 .13مطالبات فلسطينية بكشف نتائج تقرير "مكافحة الفساد" 2016

رام هللا  -مددن يمسددط فقيدده ،تيراددر زانددة األخددرس :البددط جهدداال حقم يددة وبرلمانيددة فلتد ينية رئاسددة
الت ددل ة ناللش ددط ع ددن في ددمى التقرا ددر الت ددنمال لد دد"هيئة ملافي ددة الفت دداد" للع ددام الماض ددي ،عمد د ر نمب دددأ

الشفافية والنزاهة.
وتتلم رئي

التل ة الفلت ينية ،ميممد عباس ،األحدد  ،2017/4/9مدن رئدي

رفيق النتشة ،تقرار الهيئة التنمال لعام .2016

"هيئدة ملافيدة الفتداد"

ودعددا "ائددت ف الن ازهددة والشددفافية  -أمددان" قلددى اللشددط عددن نتددائك تقراددر "ملافيددة الفتدداد"" ،فددي ق ددار
تعزاز الشفافية والنزاهة ،وان

ا من حق المما ن في ا

على عمل مإلستة رسمية على مدار

عام وا نجازاال التي حققتها في ق ار ملافية الفتاد ،دون قخفاء ألال ملط" ،وفق تقديره.

وأالددد مفددمض عددام ا ئددت ف ،عزمددي الشددعيبي ،فددي حديلدده ل دد" دس ددرس" ،علددى ضددرورس وضددع ق ددار

وآليددة جديدددس  -وفق دار لة ددك ميددددس مددن بددل اليلممددة الفلت د ينية  -لمعالجددة ملددط الفتدداد وم حقددة
الفاسدين ،و"عدم ا رتلان نشاء هيئة ملافية الفتاد كما جرال العادس من سنماال".
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من جانبه ،الد حتن خراشة ،النائد اللاني لرئي
تقرادر "هيئدة ملافيدة الفتداد" للمجلد

التشراعي الفلت يني تتليم نتةة من

المجل

التشدراعي لممارسدة دوره الر دا ي حدمل أداء عمدل هد ه المإلستددة

ومددا أنجزتدده خد ل العددام الماضددي .و ددال خراشددة فددي حدددي

لدد" دس ددرس"" ،هد ه المإلستددة التددي ظقددمم

عملها على النزاهة والشفافية كان األجدر ها أن تنشر التقرار عبدر مم عهدا الرسدمي للدي ظ لدع عليده

المما نين ولمعرفة مدى فاعلية الهيئة ودورها الر ا ي وإنجازاتها وإخفا اتها".

وكالة قدس برس2017/4/11 ،

 .14الزهار :سنعمل مع مصر والدول العربية لفتح معبر رفح
نزس :ال عوم الملتد التياسي ليركة حماس ،ميممد الزهدار قن حركدة حمداس سدتعمل مدع م در
وبع

الدول العربية من أجل فت معبر رف البرال لتعما

النقص الممجمد في نزس".

وودط ،ما تيدثط نه اليلممة الفلت ينية خ ل اجتماعها األسبمعي ،يمم الل ثاء في مدينة رام هللا

اعا ألنها لم تنف أال وعد تم ا تفاو عليه من البداظة.
د"الل ن"،
ر
مإلكدا أنها فشلط فش ر ذر ر
وأض دداف الزه ددار "قنه ددم يرا دددون فق ددك قخد د ار اللجن ددة ا دارا ددة الت ددي تع ددد حلق ددة المد ددل ددين المجلد د
التشراعي المملل الشرعي والمحيد للشعد الفلت يني المنتةد وبين اليلممة".

وعن األنباء التي تيدي عن زاارس وفد اللجنة المركزادة ليركدة "فدت " الشدهر الجدارال ل دزس ،دال الزهدار

"مللنددا مددن اللقدداءاال التددي لددي

لهددا يمددة ،وعندددما ظنتينددا تبليد رسددمي سنلشددط رأينددا ندداء علددى تجربتنددا

التانقة" وذلد وفرقا لما نشرته المكالة الم نية الميلية.
وكالة الرأي الفلسطينية لإلعالم ،غزة2017/4/11 ،
 .15الرشق :اقتحام االحتالل للمسجد األقصى تصعيد في العدوان
القدددس الميتلددة :ددال عوددم الملتددد التياسددي ليركددة حمدداس ،عددزال الر ددق" ،قن ا تيددام ا حددت ل
ماناال األ

ى فج ارر ،وتي يم أ فال األ مان ،قجرام دهيمني وت عيد في العدوان ،لن ظلدمن لده أثدر

ق المزاد من دممد عبنا في مماجهته".

وأوضد فددي ت درا لدده ودددل "فلتد ين أون ن" نتددةة عندده ،أن الربدداط فددي األ

ددى و ددد الرحددال

ٍ
ماض قلى يمم القيامة ،مإلكدا على أن مياو ال ا حدت ل مندع الفلتد ينيين منده مدا هدم ق دلي صدل
قليه
رعد ظعترال ادس العددو ومجرميده .و دال الر دق" :أعد م العددو التدي ظعلقهدا فدي أرجداء القددس ،وأحد م
ادته في تهمادها لن تفل في م

التاريخ :األربعاء 2017/4/12

اليقائق ،فلل بر من أرضها ينب

نإس ميتها وعروبتها".

فلسطين أون الين2017/4/11 ،

العدد4257 :

ص

13

 .16علي بركة :الفصائل بمخيم عين الحلوة في انعقاد مستمر من أجل إنهاء حالة جماعة بالل بدر

د دديدا  -أحمد ددد الم د درال :ددال مملدددل حركد ددة "حم دداس" ف د دي لبندددان ،عل ددي ركدددة :قن كاف ددة الف د ددائل
الفلت ينية في انعقاد متتمر ،من أجل قنهاء حالة جماعة " ل در" ،سيما نعد ما در من الجماعة

من انف ال أمني و تل لأل رااء وعنادر القمس األمنية المشتركة.

نعيدا
وأضاف ركة لد"فلت ين"" :هناو قدرار كامل من بل الجميع ألن ظلمن مةيم عين اليلمس ر
آمنا ر
مشددا على أن الجميع حراص لئ ظ دل المةديم
عن أال انف ال أمني ألال ةص أو جهة كانط"،
ر

قلى ما ودل قليه مةيم نهر البارد مال لبنان.
وف ددي نفد د

الت ددياو ،أال ددد رك ددة وح دددس المم ددط الفلتد د يني ،والتد دزام جمي ددع الف ددائل والق ددمى الم ني ددة

وا س مية نالبيان الد ال دددر أمد

حدمل المضدع فدي مةديم عدين اليلدمس الدداعي ليدل جماعدة " د ل

در" وتتليم س حها.

وأضاف" :لم ظي ل أال خ ف داخل اجتما القيادس التياسية الممحدس الد ال انعقدد فدي مديندة دديدا،

ول د ددم ينت د دديد أح د ددد كم د ددا ذك د ددرال نعد د د

المما د ددع ا خبارا د ددة" ،داعي د ددا وس د ددائل ا عد د د م لت د ددمخي الد د ددة

والممضمعية ،وعدم نشر الت راياال ق من م ادرها الرسمية.

فلسطين أون الين2017/4/11 ،

 .17فتح :على حماس أن تدرك أن األوضاع الراهنة ال يمكن أن تستمر
رام هللا :ال أسامة القماسمي المتيددي ناسدم حركدة فدت وعودم المجلد

اللدمرال لليركدة قن "تنا ودنا

الرئيتي كان وسيبقى مع الميتل ا س ارئيلي ،وإن مدلتنا لم تتزحزل ولم تنيدرف عدن األهدداف التدي
ان لقنا من أجلها والمتمللة ناليراة وا ستق ل وإ امة الدولة الفلت ينية وعادمتها القدس".

و الد حماس نانتهاز الفردة نجاز وحدس و نية حقيقية ،مبنية على أساس وحدس األرض والشعد

والتمليل والشراالة التياسية من خ ل تملين اليلممة الياليدة مدن العمدل فدي الق دا وتشدليل حلممدة
وحدددس و نيددة جامعددة ،وال د هان قلددى انتةاندداال رئاسددية وتش دراعية وعقددد المجل د

نمشاركة الجميع.

الددم ني الفلت د يني

وأوض أن استمرار ا نقتام ال ال دأ نما اسماه انق ن حمداس علدى الشدرعية الفلتد ينية فدي دديط

 ،2007يهدد الهماة الم نية الفلت ينية و ظملن أن ظتتمر أاللر من ذلد تاتا.

القدس العربي ،لندن2017/4/12 ،
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 .18عزام األحمد :حماس ال تزال غير جاهزة للمصالحة
رام هللا :أالد عوم اللجنة المركزاة ليركة "فت " ومتإلول وفددها قلدى مفاوضداال الم دالية مدع حركدة
"حماس" عزام األحمد ،أنه لم يتم تيديد ممعد لتمجه وفد من "فت " قلى الق دا لبيد
نتددبد عدددم االتمددال التيودديراال لد لد .وأوضد األحمددد فددي حدددي
"الت دراياال القادمددة مددن

مددع " دددس ددرس" يددمم الل ثدداء ،أن

ددا ن دزس نشددنن الم ددالية والرواتددد ونيرهددا مددن القودداظا

ذهددان وفددد مددن فددت قلددى ن دزس لبي د

أفدق الم دالية

الم ددالية" .وأضدداف" :األمددر

للتياراال وال هان قلى الق ا  ،األمر يت دل نمنداخ سياسدي عدام،

تشددجع علددى

يتعلددق نامت دداء وفددد مددن فددت

يبددو أنده متدمفر حتدى ا ن لددى

ي ددادس حم دداس ف ددي ند دزس ،و أرا ددد أن أدخ ددل ف ددي األس ددماء ،فالت د دراياال ال ددادرس ف ددي األظ ددام القليل ددة

الماضية تإلكد أن حماس ليتط جاهزس للم الية" ،على حد تعبيره.

قدس برس2017/4/11 ،

 .19محيسن :وفد من مركزية فتح سيطالب حماس بااللتزام بكل ما اتفق عليه في اتفاق القاهرة
رام هللا :أعلن عوم اللجنة المركزاة ليركة فت د .جمال مييتدن ،أن وفددا مدن مركزادة فدت سديتمجه
قلى

ا نزس لمنا شة عدد من القواظا مع حركة حمداس ،وذلدد بدل الةدام

والعشدران مدن الشدهر

الجارال ،أال نعد رفع ال مو األمني ال ال تفرضه سل اال ا حت ل على األراضي الفلت ينية.
وأوضد مييتددن فددي حدددي

ل ددمال فلتد ين دددبال يددمم الل ثدداء ،أندده سدديتم خد ل اللقدداء مددع حمدداس

م البتصهددا نددا لتزام نلددل مددا اتفددق عليدده فددي اتفدداو القدداهرس والتفاهمدداال التددي تمددط فددي الي دماراال معهددا،
والت ارجددع عددن كددل خ ماتهددا التددي تلددرس ا نقتددام وكددان آخرهددا تشددليل لجنددة دارس الق ددا  ،وك د لد
تملددين حلممددة المفدداو الددم ني مددن ممارسددة دورهددا اللامددل فددي

ددا ن دزس قلددى حددين اج دراء انتةاندداال

تشراعية ورئاسية .وأالد قذا "الان مم ط حركة حماس سلبيا ولم تلتزم نلل ه ه القواظا ،سيلمن هنداو

قجراءاال تنا ش نعد عمدس المفد من الق ا لليفاظ على مشروعنا الم ني ووحدس الم ن".

وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية ،وفا2017/4/11 ،

 .21البردويل :خصم الرواتب قرار سياسي ال عالقة له بالضائقة المالية
أالد عوم الملتد التياسي ليركة حمداس ،د .دد ل البردوادل أن خ دم  %30مدن رواتدد مدمظفي
التل ة في نزس رار سياسي من رف الرئي

عباس و ع ة له نالودائقة الماليدة ،وهد ا مدا يإلكدده

يان اليلممة.
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و ال البردوال في ت را ديفي قن مياولة مقاظوة لقمة عيش الشعد الفلت يني في نزس نمما ط
سياسددية تيدداول التددل ة فرضددها بددل لقدداء الدرئي

عبدداس نددالرئي

ترمددد ،مياولددة ملشددمفة
األمرالددي ا

ميلددمم عليهددا نالفشددل .وبددين أن ن دزس ع ددية علددى ا ت دزاز ،وحمدداس لددن تبيددع ثما ددط ددعبها لقمددة
متمممة ،فاليرس

تنالل لدييها.

موقع حركة حماس ،غزة2017/4/11 ،

 .21قيادي في "الجهاد" :نحذر من إغراق غزة باألزمات ومبررات الحكومة مرفوضة
نزس :تمادلط حالة نود الممظفين اليلمميين في

دا ندزس نتدبد اسدتمرار درار حلممدة التمافدق

الفلت ينية نة م  %30من رواتبهم.

و ال أحمد المدلل القيادال في حركدة الجهداد ا سد مي ل د "القددس العربدي" ،خد ل مشداركته فدي فعاليدة

منددس نالقرار ،قن ارراال الة م تم

كل

ا نزس.

وانه" من خ ل ه ه الم فاال الجماهيرادة نعلدن رفودنا القدا ع لقد ارراال الة دم" ،مشدي ار قلدى أن د ارراال

الة م على الممظفين جاءال من بل اليلممة ،د من أن ظلمن هناو مزاد من الدعم لتدلان ندزس

ال ين ظعانمن اللماري والي ار ا سرائيلي.

وأ ار قلى أن عملية الة م جاءال على الرنم من عدم وجمد "أزمدة ماليدة" لددى التدل ة ،رافودا فدي

الم ط ذاته تبراراال اليلممة التي سا تها عند قددار رار الة م.

و ددال "يبدددو أنهددا ( د ارراال الة ددم) مقدمددة لتددينارام ،يهدددف ن دراو ن دزس ناألزمدداال" ،مجددددا الدددعمس

للرئي

عباس ل اء القرار.

القدس العربي ،لندن2014/4/12 ،

" .22الشعبية" :قرار خصم الرواتب مقدمة إلجراءات أخرى من قبل السلطة إلغراق غزة باألزمات
نزس :أالد هاني اللما تة ،القيدادال فدي الجبهدة الشدعبية ،خد ل م داهرس للمدمظفين اليلدمميين فدي
نزس ،رفوا لقرار اليلممة القاضدي نة دم  %30مدن رواتدبهم ،أن حالدة ا جمدا علدى رفد

الة م تإلكد أن القرار "ظم

كل

اعاال الشعد".

دا
د ارراال

ورأى خد ل كلمددة ناسددم الف ددائل الةمتددة أن درار الة ددم جددمهره "سياسددي نامتيدداز" ،رافوددا تبرا دراال

اليلممة التي أرجعته لنقص الدعم الةارجي والعجز في الممازنة العامة.
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و ددال قن الق درار لدده ع ددة د د "ا نقتددام" .وودددط الق درار د د"الة يددر" .و ددال "قندده ظملددل قج دراء متعمدددا
وواضيا ،وله نتائك سياسية واجتماعية خ يرس على مجمل أوضا نزس التي تعاني مدن ح دار ممتدد

من عشر سنماال ،وانقتام حاد وأوضا سيئة نتبد اليرون الل ي".

وأالد أن هنداو خشدية كبيدرس مدن أن ظلدمن درار الة دم مقدمدة جدراءاال أخدرى مدن بدل التدل ة ،مدن

خ ل "قنراو نزس ناألزماال".

القدس العربي ،لندن2014/4/12 ،

 .23غزة :تظاهرة لفصائل اليسار احتجاجا على أزمة الرواتب
ندزس :ن مددط القددمى اليتدداراة الةمد

ددا ندزس ،يددمم الل ثدداء ،ت دداهرس جماهيراددة احتجاجددا علددى

فددي

الة مماال التي الط رواتد ممظفي التل ة ن زس.
و ددارو العش دراال مددن أن ددار الف ددائل الةم د

وهددي (الجبهددة الدظمق ار يددة ،الجبهددة الشددعبية ،المبددادرس
الددمزراء

الم نيددة ،حددزن الشددعد وا تيدداد الدددظمق ار ي الفلتد يني فدددا) ،فددي الت دداهرس أمددام مقددر مجلد
نرن مدينة نزس ،نالتزامن مع اجتما اليلممة في رام هللا.

ودعا دال نادر عوم الملتد التياسي للجبهة الدظمق ار ية ،حلممدة التمافدق الدم ني قلدى الت ارجدع
ددا ن دزس،

فددم ارر عددن درار خ ددمماال المددمظفين .وح د ر نادددر مددن خ ددمرس درار الة ددمماال علددى
وو ط متاعداال الشإلون ا جتماعية ألاللر من  600أسرس في نزس خ مدار في ظل تردال األوضا

ا ت ادظة وا جتماعية .وأعرن نادر عن خشديته مدن أن ظيمدل القدرار أنعدادار سياسدية تدنعل
على القوية وتتاهم في تج ير ا نقتام وتدفع نق ا نزس نيم ا نف ال.

سدلبار

القدس ،القدس2017/4/11 ،

 .24فتح :الحرب اإلسرائيلية على القدس حرب عقائدية

رام هللا :جدددال دماال ا حددت ل ا سدرائيلية والمتددتم نمن أمد  ،ا تيدامهم للمتددجد األ

أظام عيد "الف

ددى ،فددي أول

اليهمدال" ،واتتمط ا تياماال نالللير من العنط ال ال رافقه اعتقا ال وتةراد.

وفي نن مت ل ،حد رال حركدة فدت مدن الة در الد ال ظيددو ندالبيمال والمبداني التاراةيدة والمقدسداال

ا س مية والمتييية في البلدس القدظمة" ،نتيجة استمرار اليفرااال أسفل البلدس على دم وسداو ،األمدر
ال ال ين ر نلارثة حقيقية د تنهار ها معالم البلدس أجمع".

الما حملط فت  ،حلممة ا حت ل ،المتإلولية اللاملة عن تبعياال ما يندتك مدن هد ه الممارسداال ،التدي

"تجاوزال كل اليدود ،في استفزاز لمشاعر المتلمين على متتمى العالم أجمع ،وخادة نعدما نشدرال
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دع د دماال عن د دراة وتيراود ددية دعد ددا لهد ددا الياخامد دداال والجمعيد دداال ا سد ددتي انية للمشد دداركة فد ددي أوسد ددع
ا تياماال للمتجد األ

ى المبارو تزامنا مع ما ظتمى (عيد البيت /الف

و ددال أم ددين س ددر حرك ددة ف ددت ف ددي الق دددس ،وعو ددم المجلد د

).

الل ددمرال ،ع دددنان نيد د " ،قن هد د ه الي ددرن

المفتمحددة علددى م دراعيها مددن بددل حلممددة الت ددرف ،هددي حددرن عقائدظددة أاللددر منهددا سياسددية ،فهددي
تمارس سياسة األ رتهايد يمميا ضد عبنا الفلت يني األعزل".

الشرق األوسط ،لندن2017/4/12 ،

 .25االحتالل يعتقل قياديا ونائبا من حماس بالضفة
رام هللا :اعتقلددط دماال ا حددت ل القيددادال والمتيدددي ناسددم حركددة حمدداس درام هللا فددايز وردس ،والنائددد
المقدسي المبعد للوفة أحمد ع من نعد مداهمة منزليهما في مدينة البيرس ،فجر اليمم األربعاء.

وذك ددر م ارس ددل "الرس ددالة ن ددط" أن ددمس عت ددلراة ا تيم ددط من ددزل القي ددادال وردس ف ددي ح ددي الجن ددان ن ددالبيرس

واعتقلته نعد تفتيش المنزل.

الما داهمط منزل النائد المقدسي عدن حركدة حمداس أحمدد ع دمن ،والمبعدد عدن القددس مند سدنماال،
واعتقلته ونقلته لجهة مجهملة.

والقي دداديين وردس وع ددمن أس ددرى مي ددرران ،أمود دما ف ددي س ددجمن ا ح ددت ل ع دددس س ددنماال ف ددي اعتق ددا ال

متلررس .واعاني وردس من أمراض نالقلد وأجرى عدس عملياال جراحية ،وابل من العمر  60عاما.

الرسالة نت ،فلسطين2017/4/12 ،

 .26فوز "الشبيبة الفتحاوية" في انتخابات مجلس اتحاد طلبة جامعة خضوري
مللرم :فازال كتلة الشهيد ظاسر عرفداال – المنبلقدة عدن حركدة الشدبيبة ال
مجل

اتياد لبة جامعة فلت ين التقنية "خومرال" لدورس .2017/2016

يدة "فدت " فدي انتةانداال

وكانددط عمليددة ا تد ار ددد دددأال أمد  ،عنددد التدداعة التاسددعة دددباحار وانتهددط فددي تمددام التدداعة اللاللددة
والن ط ع را ،وح لط الشبيبة على  24مقعدار من أدل .33

القدس ،القدس2017/4/11 ،

 .27آيزنكوت :الجيش المصري يبذل جهودا كبيرة للحفاظ على أمن "إسرائيل" في الحدود الجنوبية
نقددل م ارسددل دددييفة "يدددظعمال أحرونددمال" قيتدداال لممنتددال عددن رئددي

هيئددة أركددان الجدديش ا س درائيلي

نادال آيزنلمال أن قسدرائيل أينمدا تتجده تماجده تهديدداال ،فمدن جهدة الشدمال تماجده تهديدداال مدن لبندان
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وسمراا ،نجاند التهديداال الماثلدة فدي الودفة ال ربيدة" ،و دد دفعندا األسدبم الماضدي ثمندا ناه دا جدراء
مقتل أحد جنمدنا" ،ظقمل آيزنلمال.

واوديط أن "التهديددداال مددن الجبهددة الجنمبيددة م دددرها

دا ندزس و ددبه جزادرس سدديناء ،حيد

نتشددارو

مع م ر نمماجهة ه ه التهديداال ،ومنع العنادر المتلية فدي هداتين المن قتدين مدن التشدماش علدى

جدول اليياس في قسرائيل".

واشددير آيزنلددمال قلددى أن الجدديش الم درال يب د ل جهددمدا كبي درس لليفدداظ علددى أمددن قس درائيل فددي اليدددود

الجنمبيددة "ونيددن ن درتبك ناتفدداو س د م مددع الجدديش الم درال ال د ال يبدددال الت ازمدده ناليفدداظ علددى األمددن،
واب د ل جهددمدا حليلددة فددي ه د ا التددياو رنددم وجددمد عنادددر معادظددة تيدداول الم د

األعياد اليهمدظة".

نددا ،وإفتدداد أج دماء

الجزيرة نت ،الدوحة2017/4/11 ،

 .28قسم األبحاث بالجيش اإلسرائيلي :حماس حققت تطو ار تكنولوجيا وتطمح لتصنيع صواريخ دقيقة
القدس الميتلة :ح ر رئي

لماء األنياي فدي جهداز ا سدتةباراال نجديش ا حدت ل ا سدرائيلي ،درور

المم ،من أن األزمة ا ت ادظة في

ورنددم تقدددير ددالمم نددنن حركددة “حمدداس”

ا نزس ،كفيلة نإ عال مماجهة وحرن جديدس.

قملانية الت عيد العتلرال في نزس كبيرس حي
ضائقة ا ت ادظة واستراتيجية.

تراددد حربددا جديدددس مددع قس درائيل علددى األ ددل حاليددا ،ق أن
يمما نعد يدمم ندالتزامن مدع مدا تعانيده اليركدة مدن
تزداد ر

ونقددل مم ددع "وا " العب درال عددن ددالمم أن "حمدداس تعلددم أندده قذا تدددهمر المضددع األمنددي مددن جديددد فددي
الق ا فتيقمم الجيش تفعيل دراته العتلراة أاللر من التا ق".

ولفددط ددالمم قلددى أن حمدداس تتددت ل الهدددوء اليددالي فددي الق ددا للتجهددز لليددرن المقبلددة ،حي د

تبنددي

المزاددد مددن األنفدداو األرضددية الهجمميددة والدفاعيددة ،مشددي ارر قلددى الت ددمر التلنملددمجي الد ال حققتدده حركددة
حماس ،ممضيا أنها ت م قلى ت نيع دماراخ د يقة.

و ال" :أن ر قلى دراال العدو وأرى تيقيقه ت م ارر ،فاللم فدي مرحلدة معيندة يتيدمل قلدى ندم مدن حيد
الجمدس ،ل لد ال عبين ال ين يهددوننا حماس وحزن هللا ظقفمن في مفترو رو واتمجد عليهم اتةاذ
ارراال ستإلثر جمهراا على المماجهة المتتقبلية".
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 .29شتاينتس :استقبال أطفال من إدلب للعالج ال للتجنيس

رام هللا  -كف ددال زب ددمن :ددال وزا ددر ال ا ددة ا سد درائيلي ،يمف ددال ددتاينت  ،أمد د  ،قن قسد درائيل مت ددتعدس
لممادلة تقدظم الع

للجرحى التمراين وللن لي

استيعا هم ك جئين ننال حال من األحمال.

وأضاف تاينت  ،نعدد سداعاال مدن نقداس ممسدع فدي المجلد

األمندي والتياسدي الم د ر" :الا نيدط"

حددمل اسددتقبال جرحددى سددمراين وخ مدددا األ فددال مددن قدلددد التددي ددهدال هجممددا ن دداز األع ددان

األسددبم الماضددي" :علينددا التمييددز ددين ه د ا وذاو ...قن معالجددة األ ددةاص أمددر ،واسددتيعان مدددنيين
الم دما نين ،أمددر مةتلددط تمامددا" .وبددرر ددتاينت

رف د

اسددتقبال التددمراين ،نقملدده :قن ذلددد ددد يدددفع

التل ة الفلت ينية قلى ا درار على لبها ناستقبال فلت ينيين من سمراا.

وكانددط التددل ة لبددط التددمال لهددا ناسددتيعان جئددين فلت د ينيين مددن سددمراا ،نتددبد اليددرن هندداو،

واض رارهم قلى الهرن ،للن قسرائيل ا تر ط أن يتةلى الفلت ينيمن ال ين سيتم استقبالهم عن "حق

العمدس" ،فرفوط التل ة ،ولم يتم التمدل قلى اتفاو .و ال تاينت " :نين لتنا دولة عادظة .ظياول
الفلت ينيمن ناستمرار قدخال فلت ينيين وسلان عرن هنا قلى داخل قسرائيل".
و دال دتاينت " :التدمرامن سديتلقمن العد

فدي قسدرائيل فقدك ،ولددن ظي دلما علدى الجنتدية" ،مودديفا:

"هناو ما ظلفي من الدول في العالم القادرس على استقبال جئين المما نين".
وأالددد أن "سياسددة تقدددظم الع د
م ا ين من قدلد ك لد".

للجرحددى التددمراين ستتمادددل ،وإذا كددان ذلددد مملنددا سنت دتقبل أ فددا
الشرق األوسط ،لندن2017/4/12 ،

 .31مصادر مقدسية 136 :مستوطنا بينهم المتطرف فيجلن يقتحمون المسجد األقصى
القدس الميتلة :ا تيمط مجممعاال كبيرس من المتتم نين المت رفين دبال اليمم األربعاء ناحاال
المتجد األ

ى المبارو وسك حراسة مشددس من ماال ا حت ل الةادة.

وأفادال م ادر مقدسية ننن نيم  136متتم نا ينهم المت رف مم يه فيجلين ا تيمما ناحاال

األ

ى على لل مجممعاال من ساعاال ال بال األولى.

وذكرال الم ادر أن المران ين والم لين ناأل

والتهليل ،ومنعمهم من أداء قمس تلممدظة.

التاريخ :األربعاء 2017/4/12

ى ت دوا

تياماال المتتم نين هتافاال التلبير

وكالة الرأي الفلسطينية لإلعالم ،غزة2017/4/12 ،

العدد4257 :

ص

20

 .31اعتصامات بغزة ورام هللا تنديدا بخفض رواتب الموظفين

هدال كل من نزس ورام هللا اعت اماال دعط لها القمى الم نية والهيئاال األهلية الفلت ينية

احتجاجا على رار اليلممة ا ت ا جزء من مرتباال الممظفين العممميين في

و الد المعت ممن في نزس رئي
أن القرار ظعمل ناتجاه ف ل

ا نزس.

المزراء الفلت يني رامي اليمد هللا نالتراجع عن القرار ،مإلكدين

ا نزس ال ال ظعيش ح ا ار نير متبمو وظروفا معيشية دعبة.

وفي رام هللا نالوفة ال ربية الميتلة،

الد المعت ممن اليلممة نإل اء القرار ال ال ودفمه نننه

و ال مراسل الجزارس نط عا ط دنل

قن نيم مئة ةص تجمعما ،يمم الل ثاء ،أمام مجل

تمييزال على أساس المن قة الج رافية ،ومهين للرامة الممظفين.
المزراء نمن قة الماديمن رام هللا للتنديد نةف

رواتد الممظفين ن زس ،ورفعما فتاال ت الد نإنهاء

ا نقتام.

الجزيرة.نت ،الدوحة2017/4/11 ،

 .32مركز القدس للدراسات :ارتفاع عدد شهداء انتفاضة القدس إلى 299

الوفة الميتلة :أفادال دراسة قح ائية أعدها مركز القدس لدراساال الشنن ا سرائيلي والفلت يني،
أن عدد هداء انتفاضة القدس التي ان لقط في األول من أالتمبر /تشران األول عام  ،2015ل

 299هيدار ،عقد استشهاد ال فل جاسم ميمد نةلة ( 16عامار) ،متنث ارر نإدا ته رداص ا حت ل
على مدخل مةيم الجلزون مال رام هللا في اللال والعشران من أذار المن رم.

وبل عدد النتاء اللماتي استشهدن في انتفاضة القدس 25 ،هيدس ،ينهن  12هيداال ادراال

أعمارهن

تتجاوز اللامنة عشر عامار ،أد رهم ال فلة رهط حتان ا نة العامين والتي ارتقط في

ط قسرائيلي على نزس.

فلسطين أون الين2017/4/11 ،

 .33عشية "الفصح اليهودي"  ..معابر غزة مغلقة ودبابات االحتالل تنتشر على الحدود
ف  -ميمد الجمل " -األظام ا للترونية" :أحلمط ماال ا حت ل

م ها البرال والبيرال على

فقد تمادل قن و معبر كرم أ م سالم ،وهم المعبر التجارال المحيد مع

ا نزس ،ومنعط قسرائيل

ا نزس ،وأنلقط كافة معا رها ،نالتزامن مع داظة ما ظتمى نعيد الف

اليهمدال.

تدفق البوائع والتلع والم مد من خ له.
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وخلط قن و المعبر الم كمر ال ال سيتتمر عدس أظام ،حالة لق خادة في دفمف المما نين
والتائقين ،خشية نقص ميتمل في أنما من الم مد التائل ،وتنثير ذلد على عمل مي ة التمليد،

وبالتالي جدول تمزاع اللهرباء.

ومن دخمل العيد اليهمدال ،لمحل تلليط ماال ا حت ل انتشارها على خك التيديد ،وخادة بالة
رى وبلداال رو مياف ة خان يمن  ،جنمن

و ال همد عيان قنه ومن ساعاال فجر أم

ا نزس.

مهد ودمل مزاد من الدناناال وا لياال العتلراة

ا سرائيلية للمما ع المنتشرس على مل الةك الم كمر ،وتمركز مع مها داخل معبر "دمفاه".

األيام ،رام هللا2017/4/12 ،

 .34عشرة آالف علم إسرائيلي بالقدس المحتلة بـ"الفصح اليهودي"
ميمد وتد :رعط لدظة ا حت ل تعليق عشرس آ ف علم قسرائيلي في جميع أنياء القدس ،وبال اال

في المما ع المركزاة والقدس القدظمة وأسمارها ومن قة الق مر األمماة وساحة البراو ،وذلد نالتزامن

وبهدف قظهار مناسبة ال كرى الد  50ستلمال احت ل

األع م ا سرائيلية سيلمن اليدي األ رز واألظهر ،حي

رال المدينة .وبيتد البلدظة ،فإن تعليق

سيتم نشر عشرس آ ف علم ،وهم ث ثة

أضعاف العدد ال ال كان متبعا في مناسباال أخرى .وستعلق األع م في جميع

مار المدينة،

وتللط في المفارو والجتمر واألماالن العامة ،فيما ستعلق أع م ضةمة عند مداخلها ،وعلى أسمار

القدس القدظمة ،وعند الجتمر الرئيتة والمما ع األثراة والتياحية ،والملاتد اليلممية.

عرب 2017/4/11 ،48

 .35آالف الفلسطينيين يشيعون الشهيد جاسم نخلة في مخيم الجلزون

رام هللا :يع آ ف الفلت ينيين جلمان الشهيد جاسم نةلة (  17عاما) من مةيم الجلزون مال
مدينة رام هللا ،ال ال استشهد متنث ار نجرال أديد ها في اللال

والعشران من آذار /مارس الماضي.

وأدى المشاركمن في التشييع د س الجنازس في متجد المةيم ومنه قلى مقبرس المةيم حي

وورال

جلمانه اللرى .وردد المشاركمن في الجنازس هتافاال ناضبة ومنددس نالجرامة التي ارتلبها ا حت ل
نيق الفتية األربعة ال ين استشهد منهم اثنان .وكان نةلة د استشهد نعد أن أ لق جنمد ا حت ل

النار من ر الم ار بة العتلرال المقام نالقرن من مدخل المةيم على التيارس التي كان ظتتقلها أربعة

فلت ينيين.

التاريخ :األربعاء 2017/4/12
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 .36مركز القدس للمساعدة القانونية :إهمال االحتالل لجثامين الشهداء الفلسطينيين جريمة حرب

نزس  -نتمة حمتم :أالد مدير عام مركز القدس للمتاعدس القانمنية ،ع ام عارورال ،أنه لي
ناألمر الجديد على ا حت ل ا سرائيلي أن يتيدي عن فقدان جلامين الشهداء الفلت ينيين ،فترا
قلى أنه " د ثبط في و ط حق من خ ل مراس ال ومداو ال أن هناو دعمبة في الي مل على

الجلامين".

اضيا من بل ا حت ل في التعامل مع
وأوض عارورال ل ييفة "فلت ين" أن هناو قهما ر و ر
تتعامل مع
جلامين الشهداء الفلت ينيين ،وعدم تقيدها نالمعايير الدولية لدفنهم ،ائ ر " :هي
الشهداء الفلت ينيين كبشر خ ل عملياال الدفن".

ركاال خادة لتتملى عملياال دفن

ار أنها تعاملط مع
وأضاف عارورال" :قسرائيل اعترفط مررا
جلامين الشهداء ،وكننها نفاظاال تراد التةلص منها ،وهي تةشى من قدانتها نتر ة أعواء الشهداء
ل لد تياول التةلص منها".

وتانع" :من خ ل اعتراف مدير معهد ال د الشرعي في قسرائيل ال :قنه تم التبر في و ط سا ق

نجلامين الشهداء لللياال ال د ا سرائيلية ،وتلقما
سهامهم في خدمة كلياال ال د".

لر نال ر ا من ه ه الللياال وهداظا ومعداال
را

وعد عارورال اعتراف قسرائيل نفقدان جلامين الشهداء قحدى الجرائم التي ظتتمجد تقدظمها في
مشددا على ضرورس تلاتط الجهد الشعبي في ه ا
الميافل الدولية خادة وأنها تر ى لجرائم حرن،
ر
الجاند والم مف في وجه ا حت ل ا سرائيلي لمياالمته على ه ه األفعال.

فلسطين أون الين2017/4/11 ،

 .37مستوطنون يطاردون الفلسطينيين البدو في منطقة القدس لمنع إقامة مساكن

ها م حمدان :ظقمم المتتم نمن من من قة متتم نة "معاليه أدوميم" نم اردس الفلت ينيين البدو في

من قة القدس ال ين ظعيشمن في المن قة بل ق امة المتتم ناال فيها ،خ ل ما ظتمى "عيد الف
العبرال" ،وذلد استجانة لما ظتمى "هيئة ن ف القدس" التي توم ممللين من عدس متتم ناال.
وبيتد م ادر في الهيئة المشار قليها ،وال ال رف

ذكر اسمه ،فإن عملية م ار بة تجرال في

المن قة هدف م حقة الفلت ينيين البدو في المن قة ،ومنعهم من ق امة متاالن لهم في الفترس التي
ظلمن فيها م ار بم "ا دارس المدنية" في ع لة.
وأ ار تقرار أعدته عميرس ه
نهاظاال األسبم أظوا ،حي
التاريخ :األربعاء 2017/4/12

ل ييفة "هآرت " قلى أن المتتم نين "المت معين" ظعملمن في

ظعمل م ار بم ا دارس المدنية ،حي
العدد4257 :

ظعمل ما ظتمى "مركز األراضي"
ص

23

في الهيئة ،ظاراف أهروني ،من متتم نة "الفار أدوميم" على م ار بة خيام البدو في المن قة .وعندما

ظلمن في ع لة تيتا الهيئة قلى تعزازاال من بل المتتم نين.

عرب 2017/4/12 ،48

 .38طفالن مقدسيان يحفظان القرآن في عام ونصف
القدس  -جمان أ معرفة :ظنمل ال ف ن الشقيقان يمسط وإ راهيم أ م ننام من لدس ال مر في القدس
أن صظلتى والداهما صحل كليرس يمم القيامة نفول راءتهما للقرآن ،قذ أخ الشقيقان حفل القرآن من
سن د يرس واست اعا راءته كام نيبا في سنة ون ط فقك.

ظقمل ال فل يمسط أ م ننام ( 12عاما) للجزارس نط قنه دأ تعلم القرآن في عمر اللامنة قلى جاند
قيقه ق راهيم ،األمر ال ال رفع متتماه في الل ة العربية ،فن ى ق أن ظجيد عن أسئلة المقا لة لتان

ف ي  ،واقمل قن التبد وراء ذلد هم راءس القرآن وتعلم أحلام ت وته وتجماده.

ودأ ط والدس ال فلين لينا أ م ننام على متانعة ولديها وتنمية ممهبتهما ،فقد ح ط ممهبة حفل
أر ام ا ظاال ودفياال الم يط لدى فلها ق راهيم .وتقمل قنه كان ظتت يع ذكر ر م أال آظة تتنله

عنها أثناء القراءس ،وت مر ذلد قلى راعته في مادس الرااضياال التي ظفولها في مدرسته.

الجزيرة.نت ،الدوحة2017/4/11 ،

 .39االحتالل يقتلع الزيتون ويجرف أراضي في رام هللا ونابلس

رام هللا  -منت ر حمدان :ا تلعط جرافاال ا حت ل  18جرس زاتمن ملمرس في راة دير لمط نرن
رام هللا راعة تمديد بلة مياه للمتتعمراال الميي ة نالقراة ،كما امط جرافاال تانعة لمتتم نة
الط

"ليشم" ،تجراف أراض زراعية ورعماة تقع مال لدس كفر الدظد في مدينة نا ل  ،حي

عملية التجراف حجارس أثراة تقع رن راة دير سمعان األثراة ،وذلد لبناء قق استي انية جديدس

تتبع لمتتم نة "ليشم".

الخليج ،الشارقة2017/4/12 ،

" .41مفوضية األسرى والمحررين" 1,500 :أسير جاهزون للمشاركة في إضراب  17الشهر الجاري
أعلنط "مفمضية األسرى والميرران" في

ا

نزس ،أم  ،أن رانة  1,500أسير فلت يني في

سجمن ا حت ل "ا سرائيلي" جاهزون للبدء في الة ماال الت عيدظة األولى

ضران اليراة

واللرامة ،وتيقيق ا نجا ازال واليفاظ على المقدراال.
التاريخ :األربعاء 2017/4/12
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ا نزس سمف

و ال النا ق ناسم المفمضية نشنال المحيدال في يان ،قن  120أسي ارر من سلان
ظشاركمن في قضران  17نيتان /ق رال الجارال ،ال ال دعا قليه عوم اللجنة المركزاة ليركة "فت "

النائد األسير مروان البرنمثي.

الخليج ،الشارقة2017/4/12 ،

" .41داعش" يجبر الجئي غرب مخيم اليرموك على إخالء منازلهم
دمشق – دفا :الط مجممعة العمل من أجل فلت يني سمراة ،قن تن يم الدولة "داعش" أجبر

سلان من قة نرن مةيم اليرممو ل جئين الفلت ينيين على قخ ء يمتهم ،نيجة أن ه ه األحياء

أدبيط منا ق عتلراة.

وذكرال المجممعة في تقرار يمم الل ثاء أن تن يم الدولة ام أاللر من مرس نإخ ار المدنيين من
يمتهم ،ممضية أنه وفي يمم  4نيتان /أ رال  2017أرنم األهالي على الةرو من منازلهم الما عة

في مييك جامع عبد القادر اليتيني ،و ار حيفا (جاداال دفمراة) ،نيجة أنها تقع ضمن مربع

عتلرال تانع له.

جئا
وفي سياو أخر ،أالد فراق الردد والتمثيق في مجممعة العمل أنه وثق سقمط نيم 19
هيدا ر
ر
خ ل آذار من عام  ،2017في حين استشهد 10جئين في الشهر ذاته في عام  ،2016وذلد جراء
استمرار ال ار الدائر في سمراة.

وكالة الصحافة الفلسطينية (صفا) ،غزة2017/4/11 ،

 .42أبناء قطاع غزة في األردن :نطالب بإنصافنا وإعطائنا حقوقنا المدنية
عمان  -ميممد خيرال :اعت م العشراال من أ ناء

ا نزس أم

الل ثاء على الدوار الرانع أمام

رئاسة المزراء للم البة نلامل اليقمو المدنية ،واحتجاجا على عدم سما درختهم التي كانما د

أ لقمها على قثر رفع رسمم تجديد الجمازاال لد 200دينار.

وعبر نش اء نننهم ولدوا في األردن ،ومتماجدون فيها من  50عاما ،وأ اروا قلى أن ارراال اليلممة
تإلذيهم ،مإلكدين أن ح مل من ساهم في ناء البلد من خمتين على "ت را عمل" ،قهانة

لها.

وبينما أن ما ظقارن الد  60مهنة أنلقط أمام أ ناء

مليل

ا نزس ،لتلقي هم نعد تةرجهم قلى المجهمل،

متتائلين" :لماذا يتم قن و ه ه المهن أمام أ نائهم ،وأن منيهم اليقمو المدنية البتي ة هي للعيش
نلرامة !" ،مشيران قلى أنهم من أ ناء الم ن ونتيجه.

التاريخ :األربعاء 2017/4/12
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و البما نالمتاواس مع كل األردنيين في جميع اليقمو والماجباال ،وتمنما أن تن فهم يادس الب د خير
قن اف.

من جهة أخرى علمط "التبيل" من اللجنة المن مة ل عت ام أنه تم حجز ث ثة ناداال تقل ما
ظقارن  100ةص ادمين من مةيم نزس في مدينة جرس ،حي

المةيم.

تم حجز همااتهم وإرجاعهم قلى
السبيل ،عمان2017/4/11 ،

 .43الصحافة اإلسرائيلية :مصر باتت أقل أمنا في عهد السيسي
تمسددعط ال دديافة ا س درائيلية فددي اليدددي

م ددر عقددد تفجي دراال اللنددائ

عددن الوددائقة التددي ظعانيهددا ن ددام عبددد الفتددال التيتددي فددي

األخي درس ،والتددمتر األمنددي ال د ال تشددهده سدديناء ،والتوددامن ا س درائيلي

معه.

و ددال اللاتددد فددي مم ددع "وال د " نيددا ألتددتر قن تن دديم الدولددة ا س د مية ظتددت ل الوددعط ال د ال ظعيشدده

التيتي ،واةترو كل قجراءاته األمنية ،وانف عملياته.

ورندم مدا اسدتةدمه التيتدي مدن دمس داميدة لا احدة ندا خمان المتدلمين مدن خد ل حمدام الددماء عبددر

مئدداال القتلددى وآ ف المعتقلددين وإخ د ار الجماعددة عددن القددانمن واعتبارهددا من مددة قرها يددة فددإن النتيجددة
جدداءال معاالتددة فل ددم تعددد م ددر آمنددة ،كمددا أنه ددا ناتددط أالل ددر خ د ار حي د
ا س مية المتلية في أاللر من ملان في الب د ،خادة سيناء.
وأضاف ألتتر أن التيتي لم ينج في ا ت

ظه ددرال نقددمس المجممع دداال

المةا ر الميي ة نه رنم أنده اندتهك سياسدة متتداهلة

فد ددي اسد ددتةدام القد ددمس ،وبد دددا واضد دديا أند دده كلمد ددا عامد ددل التيتد ددي معارضد دديه نقد ددمس وم حقد ددة د ددلل ذلد ددد
للمجممعاال المتلية حاف از جديدا للعمل.

من جانبه ،ال اللاتدد فدي مم دع "أن آر جدي" نمعدام نعداال قن تفجيدراال اللندائ

األخيدرس فدي م در

و عددط نددالتزامن مددع مددا يب لدده التيتددي مددن جهددمد كبيدرس ضددد الجماعدداال المتددلية ،للندده حتددى ا ن

ظتجل نجاحاال كافية.

وأضاف "ظشير ذلد قلى استمرار ددا الرأس ال ال ظعانيده التيتدي ،حيد

تماجه تيدظاال أمنية في سيناء ،وعلى اليدود مع ليبيا".

التاريخ :األربعاء 2017/4/12
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 .44رئيسا "إسرائيل" والكنيست يبعثان برسالة تضامن إلى السيسي بعد استهداف كنيستين
أ دارال م ارسدلة مم ددع "وا " تدال دديلم قلدى أن الدرئي
قلى التيتي ،كما نع

رئي

ا سدرائيلي ريوفددين رافلدين نعد

رسدالة توددامن

اللنيتط يملي أدلشتاين رسالة مشا هة لن يره الم رال ،نعد التفجيدراال

التي البط كنتيتان في م ر.

وأضددافط أن هد ه هددي المدرس األولددى فددي تدداراخ الع دداال الم دراة ا سدرائيلية التددي يرسددل فيهددا رئددي

اللنيتط ملل ه ه الرسالة لن يره الم رال ،ممدا ظشدير قلدى الددفء المت ازيدد فدي ع داال تدل أ يدد مدع

القاهرس تيط حلم التيتي.

الجزيرة.نت2017/4/11 ،

 .45صحفي أردني :ال يمر يوم دون أن يكون هناك تقارير حول القدس في اإلعالم األردني
عمان  (-ترا) :ال اللاتدد ال ديفي فهدد خي دان لتقرادر "القددس فدي ا عد م الرسدمي والعربدي" ،قن
"مددن يتددانع عددن نعددد وا لددع علددى وسددائل ا عد م األردنيددة وعلددى اليدراو التياسددي والشددعبي األردنددي،
سديليل أن القدددس كننهدا وددية داخليددة أردنيدة مددن ناحيددة حجدم ا هتمددام الد ال ظفدمو ا هتمدام نقودداظا
داخليددة ،ألن ملانددة القدددس نالنتددبة لألردنيددين مةتلفددة تمامددا عددن أال ددعد آخددر نتيجددة الة مدددية
التاراةية في الع ة ين الشعبين ،والمداظة الها مية التاراةية على المقدساال في المدينة المقدسة،
وبما جعل القدس نشلل استلنائي كننها مدينة أردنية من ناحية ا هتمام ها وبمتتقبلها".

وأعددرن خي ددان عددن اعتقدداده أن "وسددائل ا ع د م األردنيددة علددى وجدده التيديددد تتفددمو علددى ملي تهددا

العربي ددة ف ددي المتانع ددة وا هتم ددام نش ددإلون المدين ددة المقدس ددة" ،مش ددي ار قل ددى أن هد د ا نلي دده ف ددي التق ددارار
التلفزامنية وفي ا ع م المر ي والمتمم والمرئي ،وكل وسائل ا ع م األردنية".

وأضاف أنه " ظمر يمم دون أن ظلمن هناو تقارار حدمل القددس التدي تت ددر عناوانهدا األخبدار فدي

ال يافة ووسائل ا ع م األردنيدة ،فدي حدين أن وسدائل ا عد م العربيدة

تدزال مق درس اتجداه مديندة

القدس" ،داعيا ا ع م العربي قلى رفع متتمى اهتمامه ومتانعته لقواظا المدينة نشدلل أالبدر مدن ذلدد
نللير" ،ألن القدس هي عنمان القوية الفلت ينية ،وإذا لم ظتلك ا ع م العربي دائما األضدماء علدى
وا ددع المدينددة وظروفهددا والمةددا ر التددي تمددر هددا وتعيشددها ،فه د ا سيوددر نقوددية الشددعد الفلت د يني
رمته".

و ال مدير عام وكالة األنباء األردنية ( ترا) الزميل في ل الشبمل" ،نالنتبة لنا كإع م و ني و ممي
أردن ددي ،نتعام ددل م ددع الةب ددر الد د ال يتعل ددق نالقو ددية الفلتد د ينية و و ددية الق دددس ك ددنال خب ددر ميل ددي ل دده
األولماة ،ألننا نعلم ال دروف ال دعبة أل دقائنا الفلتد ينيين كشدعد ظفتقدر لدألدواال المتدتقلة كدولدة
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تمتلددد التدديادس حتددى ا ن ،ول د لد نقددمم نيددن ه د ا الدددور دعمددا ومتدداندس أل ددقائنا ،ألن ودديتهم هددي
ويتنا المركزاة".

و الط ال يفية في وكالة األنباء األردنية ( ترا) الزميلة مجد ال مادال" ،

د أن ا ع م له الدور

األ رز في رل القوية الفلت ينية ،سماء أالان علدى المتدتمى الميلدي أو العربدي أو الددولي" ،مشديرس

قلى أن ا ع م األردني ظقمم نمتانعة القوية الفلت ينية وما ظجرال في مديندة القددس ،واتدلك الودمء
على الجهمد التي ظقمم ها األردن في دعم القوية الفلت ينية.

الدستور ،عمان2017/4/12 ،

 .46الشيخ ماهر حمود تواصل مع الرؤساء اللبنانيين الحتواء اشتباكات مخيم عين الحلوة
تانعط الشة ياال اللبنانية في مدينة ديدا عن كلد المضع فدي مةديم عدين اليلدمس نعدد ا

دتباالاال

األخيرس .وعلمط "اليياس" أن قمام متجد القدس في ديدا الشيخ مداهر حمدمد تماددل مبا درس ولمدرتين
مدع رئدي

الجمهمراددة ميشدال عددمن ،وأن حمدمد سددمع مدن الدرئي

األمنيددة لددي ر وأن تنت ددر قلددى ال ددبال .وتمادددل حمددمد مددع رئددي

"ن دديية عتدلراة" نددن تنتشدر القدمس
المجل د

النيددا ي نبيدده درال ورئددي

اليلممة سعد اليرارال ،واألخيدر تعد ر عليده تلقدي ا ت دال نشد اله نعددد مدن اللقداءاال وأعلدم ملتبده
نددآخر الت ددمراال .كمددا ات ددل حمددمد نمتددإلول مةددا راال الجدديش اللبندداني فددي الجنددمن العميددد خوددر

حممد.

الحياة ،لندن2017/4/12 ،

 .47البرتغال :االستيطان عائق أمام تحقيق حل الدولتين
رام هللا :عبددرال اليلممددة البرت اليددة ،عددن أسددفها العميددق ،قزاء درار اليلممددة ا س درائيلية األخيددر حددمل
ناء متتم نة جديدس في الوفة ال ربية ،ما ظشلل عائقا حقيقيا أمام ا لية ق امة الدولة الفلت ينية.

وحلط اليلممة البرت الية في يان وزعته و ازرس الةارجية ،التل اال ا سرائيلية على قعادس الن ر هد ا
القرار ،ال ال ظشلل عائقا جديدا أمام تيقيق حل الدولتين ،وأمام الت م واألمن في المن قة.

وأالدال على أن التمسع ا ستي اني في الوفة ال ربية والقدس الشر ية ،خرو للقانمن الددولي ،ودعدط

جميع األ راف قلى تجند ا جراءاال أحادظة الجاند ،التي تزاد من خ ر ت عيد العنط من جديد.

القدس ،القدس2017/4/11 ،
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 .48عضو في "الشيوخ الفرنسي" :ال أحد يجرؤ على قول ال لـ"إسرائيل"

حاوره ددا ميم ددد المزدي ددمال :ال ددط نات ددالي نملي ددط ،القيادظ ددة ف ددي ح ددزن "ا تي دداد ال دددظمق ار ي المت ددتقل"

(وسك) ،من أ رز أعواء مجل

الشيمخ الفرنتي ،في حمار مع "العربدي الجديدد" ،ظجدد علدى العدمالم

العربيددة ،قن علددى متددتمى األ دداليم أو علددى متددتمى المجمددم  ،أن تبيد
ولددي

عددن مشددرو مشددترو ،للعمددل،

فقددك ددددار قع ندداال ،ثددم تبددادل المعلممدداال وتعزاددز التعلدديم ،ثددم اسددتةدام الود مط مددن قظجدداد

حل للقوية الفلت ينية .وما دام أن القوية الفلت ينية ،التي هي وية مركزاة ،لدم تجدد اليدل ،فدإن

المشلل سيلمن معدظا واإلثر على مجتمعاتنا.

وفددي حددديلها عددن سددبد عدددم يددام اليلممددة الفرنتددية تنفي د د اررال مجل د

نا عتراف نالدولة الفلتد ينية ،الدط" :الدبع

الن دمان والشدديمخ الفرنتدديين

رأى أن الم دط نيدر مناسدد .ثمدة أسدبان كليدرس ،أولهدا

دط حددين تدددعم سياسددة نيددامين نتنيدداهم ال د ال ظشدديد
وددية األ ددةاص ،ثددم نيددان ا رادس التياسددية .أند َ
متدتم ناال حيلمددا ظشداء ،وحددين يددتم ت بيدق القددانمن الدددولي ،وحدين صظيتََقددر حددق الشدعمن فددي تقرادر
م دديرها ،وحددين تلددمن الي دماجز العتددلراة فددي كددل ملددان ،ثددم صظشد َديد الجدددار ...ظ ددب المضددع ال د ال
ودددلط قليدده القوددية الفلتد ينية مفهممدار .رئددي التددل ة الفلتد ينية ميمددمد عبدداس لددم صيد ِدرد أن تشددارو
حركة حماس في ا نتةانداال التشدراعية الفلتد ينية ،وللدن األوروبيدين واألميدركيين فرضدما عليده بدمل

وددط م ددافية أظدداديهم الممدددودس ،وهددم مددا يدددل علددى نفدداو
مشدداركتهم .وللددن حددين فددازال حمدداس صرِف َ
سدرائيل .و ظتدعنا
ظ صع صد تيملده .تجدد قرادس سياسدية ليدل المشدللة ،و أحدد ظجدري علدى دمل
سمى استعادس ملة دظ دمل الشدهيرس :فدي اتجداه الشدرو المعقدد ،أن لدق ننفلدار نتدي ة ،والشدرو األوسدك
تيد صي فيه دائما أ ياء جمهراة ،واجد على فرنتا أن تلمن حاضرس".
ص
العربي الجديد ،لندن2017/4/12 ،

 .49رياضي أمريكي شهير يوضح سبب رفضه دعوة رسمية لزيارة "إسرائيل"
وا ددن ن -سددعيد عراقدداال :ددال عددد "الفتبددمل األميركددي" الشددهير ماظلددل ينيددط ا ثنددين ،أندده رف د

زاارس اسرائيل دعمس رسمية مدفمعة التلداليط وجهتهدا لده اليلممدة ا سدرائيلية و خدران مدن الرااضديين

الش ددهيران ،ألن ذل ددد يتع ددارض م ددع ض ددميره كإنت ددان وكنا ددك ف ددي مج ددال اليق ددمو المدني ددة والمت دداواس
وملافية العن راة.

و ددال ينيددط الد ال كددان يتيدددي فددي "م عددم ن ددبماز آنددد ددمات " الد ال ظعتبددر مددن أهددم معددالم وا ددن ن

لل عام والممسيقى والفن (واملله أميركي ع ار ي  -أن

ل) ،أمدام حشدد مدن التقددميين األميدركيين

تجداوز عدددهم أل د 150مشدارو  ،ومعهدم التددفير الفلتد يني الجديددد لددى وا دن ن الدددكتمر حتدام زملددك
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ددال "فددي البداظددة بلددط ألننددي لددم أالددن أعددرف عددن بيعددة ا حددت ل وتداعياتدده الة ي درس علددى قنتددانية
الفلت ينيين ،وللنني دأال من نان الفومل البيد

عمدا ظجدرال هنداو واالتشدفط أن بدملي ندنن أالدمن

أداس في يدد ا حدت ل ا سدرائيلي يندال مدن قنتدانيتي ومدن كيندمنتي كمناضدل مدن أجدل المتداواس والعددل

واليقمو ا نتانية والمدنية".

وأضاف ينيط " النوال من أجل العدالة ا نتانية واحد

حقمو احد ولي

ظملن أن يتجزأ ،وأن و مف الشدةص مدع

مع حقمو ا خر في العدل والمتاواس وحق العيش نت م وحراة هم مة النفاو".

وكتد ينيدط عدن د ارره عددم الد هان فدي دهر دباط الماضدي ،أنده درر عددم الد هان عنددما االتشدط

ألول م درس أن "خ تدده كانددط ترعاهددا اليلممددة ا س درائيلية ألن دراض تتددتةدمه دون معرفتدده كددي ظلددمن
مإلث ارر كنداس دعائية ترو ليتن النية سرائيل".

القدس ،القدس2017/4/11 ،

 .51آالم غزة وحسابات الرئيس
رار اليلممة الفلت ينية خف

الع واال على رواتد ممظفيها في

ا

فاتنة الدجاني

نزس لن يدفع حركة

"حماس" قلى تتليم الق ا ومإلستاته ه ه التهملة قلى التل ة ،كما لن صظقنع ال زاين نا نتفاض
ضد اليركة وحلمها ،قذا كان ه ا هم المق مد .فالقرار ظم أساسار الممظفين من حركة "فت " أو
المتمتلين نشرعية التل ة ،فيما ِسهام ال ود وا ستياء الشعبي أدا ط حلممة رامي اليمد هللا
أاللر مما أدا ط "حماس".

ميممد عباس ،فما تترن من اجتما

اللجنة

ستنجاد نالرئي
و ظفيد الممظفين الميتجين ا
ص
المركزاة لد "فت " في رام هللا متاء التبط الماضي ،يإلكد أن القرار أصخ نعلمه ،قن لم ظلن تمجيه

منه ،فيما كشفط ال وبة األولى ألعواء في اللجنة ،بل أن ظ متما ن لد من عباس ،أن القرار
ِ
اتة من دون استشارس اللجنة .وأما أن األزمة أساسها مالي ،فه ا حق يراد نه نا ل .ديي أن

األزمة المالية حقيقة ائمة ،للن لماذا يتيمل ال زامن
العدء المالي من دون نيرهم من ممظفي
َ
التل ة في الوفة ال ربية
ِ
تةط نقا اال اللجنة المركزاة ذاو الرانك ين التهديد نإجراءاال عقا ية ،ينها الرواتد ،وعدم
لم
استجانة "حماس" لمبادرس عباس التي تنقلها قلى نزس لجنة سداسية ص للط له ه ال اظة .فالم لمن من
اليركة التراجع عن كل قجراءاال التي رس على الق ا  ،وفي القلد منها قل اء اللجنة ا داراة التي
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للتها دارس الق ا  ،والتزام المبادرس الق راة األخيرس التي تنص على تشليل حلممة وحدس وإجراء
انتةاناال خ ل  3أ هر.

في خلفية رار عباس أظوار مشمرس ا ت ادظة تفيد ننن "حماس" لن تتت يع تيمل فاتمرس رواتد

حمالي  60ألط ممظط للتل ة ،ما سيإلدال قلى تردال المضع ا ت ادال نتيجة نقص التيملة
النقدظة وتراجع القمس الشرائية ،فماذا قن أضيفط قلى ذلد قجراءاال أخرى من بيل

اال

ع مة

الشإلون ا جتماعية لألسر المعمزس ،وعمدس أزماال اللهرباء والم مد ،واألدواة ونقص المياه وتلمثها،
والتوييق المالي من جاند البنمو

رنم ميل التيلي ال الفلت ينية قلى التركيز على البعد الداخلي ألزمة الرواتد ،ق
عباس د تلمن وراءها اعتباراال خارجية مرتب ة نالترتيباال ا ليمية والدولية

الت م .نالتناليد هي ليتط خار حتاناال زاارته وا ن ن ولقائه المتم ع مع الرئي

أن حتاناال
ستئناف عملية
دونالد ترامد

وتمحيد الن ام التياسي

آخر الشهر ،وربما للقمل قنه متتعد لةمض معركة استعادس الق ا
الفلت يني بل أال تتماة سلمية ...وإ ما معنى أن ظ ِ
يدد سقفار زمنيار لتتلم تقرار اللجنة التداسية
ص
هم  25الجارال ،نما ظتتبق زاارته وا ن ن
ظلمن تيرو عباس تجاوبار مع م الد دمها اليه الممفد األميركي لعملية الت م

استتباعارَ ،لم
جيتمن نرانب ال ،وبينها لد و ط تيمال أممال قلى

ا نزس ،ناعتبار أن ذلد ظتاهم في تممال

"حماس" .وابدو أن ه ا الم لد ناال دوليار ،قذ سبقه قع ن را انيا أنها لن تتاهم في دفع رواتد
نزس ،ومللها فعل ا تياد األوروبي ،بل أن يتن ل من متإلوليته عن رار التل ة األخير.

في ال مرس أظوار التفما

ال ال ح ل عليه عباس في القمة العربية في البير الميط أخي ارر ،قن

الان في ارراتها وبيانها الةتامي ،أو داخل ال رف الم لقة في اجتماعاال ثنائية وث ثية على هامش

القمة.

قذار ،التل ة تراد استعادس

ا نزس .وللن لماذا تعتقد ا ن ،نعد عشر سنين هي عمر ودمل

"حماس" قلى التل ة وتج ر نفمذها ،أن مسعها قنهاء حلم اليركة والنجال حي

فشلط قسرائيل

والمجتمع الدولي من ال قن "حماس" ستتتتلم سراعار ،وهي التي دمدال مال ه ه التنين أمام
ض مط وأوضا

أسمأ ،من الي ار ا سرائيلي واليرون ،قلى ا نقتام الم ني واألزماال في

الةدماال األساسية والب الة واألمراض ثم من ال قن "حماس" ،حين تيشر في الزاواة ،لن تهرن

قلى األمام ،فتعيد خلك كل األوراو نيرن جديدس مع قسرائيل تتتعيد خ لها كل خيمط الدعم
وا سناد
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على المقلد ا خر ،أ ظملن أن ت ب قجراءاال التل ة القشة األخيرس التي
نزس ورسةط ا نقتام والتقتيم ،في و ط تشهد "حماس" تيم ر ينعل

ا

مط ظهر

في ميلا ها الجديد ال ال تتتعد

ع نه خ ل أسبم  ،واتومن تعدي ال جمهراة في مما فها من ال ار مع قسرائيل في لل تبدو

اليركة معه أاللر رانماتية واعتدا ر ،نالتالي أاللر بم ر دوليار وإ ليميار.
خف

الرواتد وية مليئة نالل راال واألخ ار ،وإخوا "حماس" لي

سه ر ،وآ م نزس لم تعد

تصيتمل .مبادرس الرئي في جمهرها معقملة جدار قذا صنفوط عنها التهديداال ،وا نتةاناال مةر لي
سيئار ...وللن هل من ضمان أو ضامن لتزام نتائجها

الحياة ،لندن2017/4/12 ،

 .51لصوص األرض أهلها
نبيل سالم

أاللر ما يدعم قلى ا ستهجان ،أن ظياضر لص في الفويلة ،وأن يتبادل اللص المما ع مع داحد

اليق ،فيتهم اللص داحد اليق نالتر ة!

ه ا في الما ع هم حال البدو الفلت ينيين في النقد الرازحين تيط نير ا حت ل العن رال

ا ستي اني ا ج ئي ال هيمني ،فهإل ء مجرد "ل مص" ظتر من أراضي "قسرائيل" ن ر ال هيمني

ظائير معيان ،مدير عام ما ظتمى ن "سل ة ت مار وتم ين البدو" في الليان العن رال ال هيمني،
وال ال حاول التن ل مما نتد قليه لم وجمد تتجيل دمتي لت راياته التي أدلى ها مإلخ ارر.

معيان ودط سلان راة ير هدا نننهم "ل مص أرض" وأنه " د من زجهم في التجن تمنيهم
سل اال ا حت ل" التةية " عة أرض للعيش عليها".

ت راياال عن راة حمقاء مةالفة للمن ق والتاراخ جاءال في و ط كشفط فيه دييفة "معاراف"

عن مة ك ظقوي تهجير القرى نير المعترف ها "قسرائيليار"،

امة نوع لداال جديدس ميلها.

ظشار قلى أن "سل ة ت مار وتم ين البدو" تتملى د حية ح راة في كل ما يتعلق نقواظا

التة يك والبناء في القرى والبلداال العربية في النقد.
وب

الن ر عن المما ط الرافوة لملل ه ه الت راياال العن راة اللراهة ،ومةالفتها للقمانين

الدولية المتعلقة ناألراضي الميتلة ،ق

أن ه ه الت راياال تقدم الدليل تلم ا خر على نرانة

المن ق ال هيمني ،ومجافاته للل حق أو انمن ،حي
تيط نير احت له نالل مدية .قنه من ق

يتج أر الميتل على ودط الويية ال ال و ع

يدعم قلى ا ستهجان وحتد ،وإنما يدعم قلى الويد

والتةراة أظوار ،كما أنها تبين أن الليان ال هيمني لن ولم ظلن يممار من األظام متتعدار للت م حتى
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مع الفلت ينيين الياملين للجنتية "ا سرائيلية" ،وإنه نير مهين ولن ظلمن مهيئار للت م أ دار ،الما

حافل على أفلاره وفلتفته العن راة ضد العرن والفلت ينيين خادة.

واليقيقة المإلسفة أن ه ه الما عة تعيد قلى األذهان ،تلد األال وبة التي حاول ال هاينة تتماقها في

العالم ،حمل رنبتهم نالت م ،لتبين أن اليركة ال هيمنية

ظملن أ دار أن تلمن ق

احت لية

وعن راة ومعادظة للعرن رافوة ليقم هم المشروعة ،كما تفو ال مرس النم ية التي كمنها العقل

ال هيمني العن رال عن العرن أديان األرض الشرعيين.

للن وا عة كه ه ،رنم أنها ليتط جديدس على التياسة "ا سرائيلية" ،الرامية قلى التوييق على التلان
العرن البدو وتهجيرهم حتد ودفه ،وللنها تقمدنا قلى اليدي

عن عبلية الت م مع الليان

ظتعى قلى الت م نمقدار ما ظتعى قلى تروا

المقاومة العربية الرافوة له،

ال هيمني ،ال ال
عبر مفاوضاال

ائل منها،

العربي الفلت يني ،راعة البي

تقمد ق قلى التنازل أاللر فناللر عن اليقمو المشروعة للشعد

عن الت م.

نتبد مناوراال ما ظتمى نالمفاوضاال التلمية ،تراجع اليق الفلت يني ،من تيرار فلت ين من
البير قلى النهر ،لييل ميله ق امة دوالة متخ في أ ل من عشران في المئة من األراضي

الفلت ينية الميتلة.

وا ع مع األسط ي كرنا رائعة اللاتد المعروف زكراا تامر "النممر في اليمم العا ر" ،والتي ظ مر

فيها نم ارر يتم ترواوه خ ل عشرس أظام ،من خ ل است ل معدته الفارنة ،لتيمال النمر في نهاظة

الم اف ،من ح ٍم امخ قلى آالل للعشد .تمامار كما ح ل واي ل في مترحية التتماة التلمية
مع الليان ال هيمني ،والتي أودلط القوية الفلت ينية قلى ه ا المتتمى من التراجع الة ير،
وحملط ال ار العربي -ال هيمني من د ار وجمد وم ير ،قلى مفاوضاال حمل أر ٍ
اض متناز

عليها ،نعد رعنة الليان ال هيمني.

واليقيقة أن مياو ال التوييق على الشعد الفلت يني وميادرته ،قنما كانط و تزال تهدف قلى

قنقاء ه ا الشعد ،هلار خلط فتاال تتماة،

تتمن و ت نى من جم  ،وإنما هي عملية تروا

لارادس الفلت ينية ،التي من خ لها أ هر الفلت ينيمن الت ل في وجه ميتلي
م

دهم ،التاعين قلى

الهماة الم نية الفلت ينية ،نعد أن نج ال هاينة في تدمير المجتمع الفلت يني عام ،1948

وتتماق الفلت ينيين فيما نعد عبر وسائل ا ع م ال ربية الةاضعة للهيمنة ال هيمنية ،نننهم مجرد

قرها يين ،أو ل مص ،تعاملهم "قسرائيل" نالتةاء عندما تتم لهم نإ امة منزل في أرض كانط لهم
وستبقى رنم أنط ا حت ل وداعميه.
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تنتهي ق

نهاظة

ليتط مينة دو فلت ين ق نممذجار م ارر للمينة الفلت ينية عامة ،التي
ا حت ل العن رال ال هيمني ،وعمدس األرض واليقمو المشروعة للشعد العربي الفلت يني ال ال
ظملل ا ن خك ال ار األول مع الليان ال هيمني ،رنم كل التراجعاال المإلسفة التي جلبتها

مترحية المفاوضاال العبلية مع ه ا الليان ،ال ال ظقدم كل يمم البرهان تلم البرهان على أنه معاد

للت م ،ونير ناضك نعد ،لتقبل فلرس الت م مع العرن.

الخليج ،الشارقة2017/4/12 ،

 .52كيف اتخذت ق اررات غزة
د.أحمد جميل عزم

ديط رأيي ،نعدم جماز استمرار انت ار
في حمار مع عوم لجنة مركزاة في "فت " ،بل هران أ ص
الم الية ين "فت " و"حماس" ،حتى ظجرال قد ل "الن ام" التياسي الفلت يني ،وأن تجديد

المجل

الم ني الفلت يني،

ظجد أن ينت ر أحدار .واعتبرال أن ما ظيدي ت ر "فتياوال" نيماس

لعدم تجديد المن مة .فرد نورورس ا نت ار حتى هر نيتان (ق رال) ،لتنتهي حركة "حماس" من
تجديد ملتبها التياسي ،ناعتبار ذلد ممعدا للموي نعملياال ا د ل والم الية .وللن األممر

سارال ناتجاه آخر ،و للط "حماس" ،حتى بل تشليل ملتبها التياسي الجديد ،لجنة دارس "نزس"،
هي أ به نيلممة علنية ،تعتبر القرار يدها ،فيما ت الد حلممة رامي اليمد هللا ،التي تشللط

نممجد اتفاو ين اليركتين ،دفع التلاليط ،وتيمل المتإلولياال ،دون التمال لمزرائها نمجرد زاارس
نزس ودراسة األوضا هناو ،ناهيد عن قدارس و ازراتهم.

تشليل اللجنة في نزس ،من نتائك فمز ظييى التنمار ،رئاسة الملتد التياسي لليركة في الق ا ،

وهناو مإل راال أن يادس "حماس" الرسمية خار ال مرس؛ ومن ذلد ،ت را حتام دران ،النا ق
ناسم اليركة ،المقيم في الدوحة ،يمم  15آذار (مارس) أنه

لجنة دارس إلون الق ا  ،معتب ارر أن ما تم اليدي

يمجد أال قع ن من حماس لتشليل

عنه عبر ا ع م ،هم تم عاال وتةميناال فقك.

حاليا
وأضاف "نزس والوفة جزء واحد من الم ن ،وحماس ما تزال تعتبر أن حلممة المفاو القائمة ر
هي المتإلولة عن الق ا " .وفي اليمم التالي لت راياال دران دادو أعواء "حماس" في المجل

التشراعي ،في نزس على اللجنة .وللدفا عن القرار ،ال القيادال في اليركة دال البردوال "اللجنة

ليتط جديدس" و"ما جرى هم ت يير الشة ياال التي تديرها" .ن بيعة اليالة عدا أن أحدا لم ظعرف
اليط تشللط اللجنة ،ومن صظعدلها وا يرها ،نما في ذلد يادس حركة "حماس" الرسمية ،فإن ملل ه ا
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الدفا من بل البردوال ونيره ،أثبط ما يل سانقا عن حلممة حمتاواة نير معلنة ،تتملى األممر،
ولي

حلممة المفاو.

الان من قيا أن تلمن اللجنة التنفي ظة لمن مة التيرار هي من ظقرر ماذا تفعل نشنن لجنة "حماس"
الجديدس .للن ما ناال معتادا ،أن الق ارراال تتة من بل الرئي

الفلت يني ،وت در ناسم اليلممة،

أو ت در ارراال فع من بل اليلممة .ثم ظجرال حقار قع م اللجنة التنفي ظة واللجنة المركزاة في
"فت " نشننها .وايدي أحيانار أن ظ ود أعواء في مركزاة "فت " ،و د ينتقدون اليلممة واإلادون

م اهراال ضدها ،وهم ما دأ من حلممة س م فياض ،ولي

جديدار.

َو َع َد أاللر من عوم في لجنة "فت المركزاة" ،وفي يادس اليركة في نزس ،الناس ،نمعالجة رار
اليلممة ال ال يلير الوجة ا ن ،نا ت ا الع واال من رواتد ممظفي نزس التانعين لليلممة في رام
هللا .و لبما انت ار اجتما

"المركزاة" ،متاء التبط الفائط ،لدرجة كتانة نعوهم على وسائل

التمادل ا جتماعي وهم يهممن نال هان ل جتما "انت روا" .وخرجط في نزس م اهرس حا دس ،ضد
القرار ،ارو فيها ياداال في "حماس" ،رنم مهاجمتهم لهإل ء الممظفين لتنماال .وحرص جزء من
يادس "فت " في نزس ،على التناليد أنهم من دعا للم اهرس ،وأددرال ياناال مم عة ناسم فت

"المياف اال الجنمبية" عن "القرار الجائر" ال ال اتة ته حلممة اليمد هللا .وللن الت راياال تم فط

نعد اجتما المركزاة ،ولم ظجر قظوال يء للمنت ران .وامض تقرار ل ييفة "العربي الجديد"؛
"في اليمم األول نعد الوجة اللبيرس التي أثارتها الة مماال ،خرجط ت راياال من مركزاة "فت "

تدين ما ام نه رئي

المزراء رامي اليمد هللا وتيمله المتإلولية .للن سرعان ما ات ل األخير ،ال ال

الان و تها في زاارس قلى تمن  ،نعباس ،وأخبره ننن أعواء المركزاة ظيرضمن الشعد ضده .فما

الان من أ م مازن ق أن تمادل معهم و لد منهم التلمال" .وعلم أعواء المركزاة في اجتماعهم
ِ ِ
نهم نقل ِرسالة لقيادس "حماس" أن
الما يبدو نييلياال القرار ،وأنه كان "ضروراا ومإللما" ،و ص ل َد م ص
المزاد سيلي خ مدا في مجالي ال ا ة واللهرباء ،قذا لم تم ط "حماس" خ ماتها ل نف ال
نالق ا .

آلياال اتةاذ القرار في المن مة والف ائل على التماء ،مع لة ،والنتيجة كلير من التةبك والجدل،

وعدم التعمال على أال وعمد نالم الية والتقدم لألمام.
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 .53جثامين ضائعة!
أور كشتي
تعترف قسرائيل نننها أضاعط سبعة جلامين لمةربين فلت ينيين نف وا العملياال في ا نتفاضة

اللانية .ه ا ما يتبين من قجاناال النيانة العامة على الدعاوى التي دمها أ ناء عائ ال هإل ء
المةربين في التنماال الماضية من اجل استعادس جلامين أ نائهم ،على ما يبدو .وعدد الجلامين التي
تعرف قسرائيل ملان دفنها أالبر نللير .ففي النقاس ال ال تم في ميلمة العدل العليا بل ث ثة
الجلمانين فقك من أدل  123جلمانا امط

أسا يع ال مملل النيانة العامة قنه تم العلمر على نع

العائ ال الفلت ينية نالم البة ها .لقد تم تقدظم ه ه ال لباال في العام  2015وتم ملها في دعمى

أخرى .وحتد تقدير م ادر وائية وعتلراة،
من الجلامين ،وبع

تمجد لدى قسرائيل أال معلمماال عن عدد كبير

ه ه الجلامين ممجمدس لدى قسرائيل من التتعينياال.

يتبين أنه على الرنم من أن المعلمماال جزئية عن ملان دفن الفلت ينيين ال ين نف وا العملياال ،ق

أن اليلممة لم تقرر الجهة التي ستهتم نع

ه ا األمر .و د جرال نقا اال في األ هر األخيرس في

ه ا الممضم ين متإلولين في ملتد رئي

اليلممة ورجال القواء" .ظجد علينا مل اليقيقة ،لقد

ضاعط آثار نع
البي

الجلامين" ،ال متإلول رفيع المتتمى في و ازرس العدل ،وأضاف "نين لم نتتتلم،

متتمر وه ه العملية في دايتها .والمهمة ا ن هي تقرار من المتإلول".

م در آخر في الجهاز القوائي ال "ظجد معرفة من ال ال ام دفن الجلامين األخرى" ،نما في

ذلد الشركاال الةادة .على األ ل في حالة واحدس هي حالة "آال.قال.اس" المهمة ستلمن دعبة
جدا .فقد تم قن و ركة الدفن وتم أت ف المثائق الةادة هماة الشةص ال ال دفن وملان الدفن".

و ال م در آخر "حتى سنماال التتعين كانط األجماء مةتلفة ولم ظلن اهتمام نمن منا مضعهم
تيط األرض ،وكيط ظملن التعرف على الملان".

"الل اهد بر يتم تي يمه في مقبرس يهمدظة في أرجاء العالم صظيدي ضجة كبيرس في قسرائيل ،للن
عشراال الجلامين الفلت ينية التي اختفط يتم ال مط حملها" ،الط داليا كر تاين ،المديرس العامة
لمركز الدفا عن الفرد ،والتي دمط نع

الدعاوى" .نين ننمل أن تتيمل الدولة المتإلولية وأن

تتملن من المدمل قلى الجلامين .ونين على ناعة ننن ه ا األمر مملن".

في تشران اللاني/نمفمبر  2014جاء في رد الدولة على الدعمى التي دمها مركز الدفا عن الفرد

" لقد تم استنفاد جهمد البي

عن ضياء دميا ي ال ال تل في تشران األول/أالتمبر  2002في

مماجهة مع الشر ة رن ال يبة ،وضرنام زكارنة ال ال تل في آذار/مارس  2002قثناء مشاركته في

عملية رن حاجز الرام".
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استنادا قلى مع ياال معهد ال د الشرعي ومإلستة التنمين الم ني التي تقمم تممال عملية الدفن،
تمدلط الدولة قلى استنتا أن الجلمانين د دفنا على أنهما جل

أل ةاص مجهملين في مقبرس في

الجنمن .وفي نهاظة العام  2013تم فت القبمر وأخ عيناال دال.ان.اظه من الجل  ،التي تم مقارنتها
مع العائلتين ،ولم ظلن هناو أال تمافق.

جاء من النيانة العامة أنه "في نع

اليا ال تم ا ف ار عن أاللر من جلمان من نف

القبر .و

تمجد لدى الدولة مع ياال اخرى تشير قلى ملان دفن آخر ،ناستلناء القبمر التي تم فتيها" .وفي

اعقان فت

القبمر وفيمداال الد دال.ان.اظه أل ناء عائ ال اخرى ،تم التعرف على  29جلمان

فلت يني وتم اعادتها.

الدولة لم تنج اظوا في العلمر على جلمان ع ء مر مد ال ال تل في  7حزاران/يمنيم  2002في
عملية في

مللرم .وتبين من رد النيانة أن مر مد دفن كما يبدو من بل

ركة خادة هي

آال.قال.اس كد "جلة مجهملة الهماة" في مقبرس اخرى في جنمن الب د " .تمجد لدى التنمين الم ني

أو أال جهة حلممية اخرى تفاديل عن ملان الدفن الد يق داخل المقبرس" ،جاء في رد الدولة.
وفي ه ه اليالة اظوا الط النيانة "لقد تم استنفاد البي

عن الجل " ،له ا ظجد

د الدعمى .لقد

تم سيد دعاوى دميا ي وزكارنة ومر مد تمجيه من واس ميلمة العدل العليا في تممز .2015

ودعاوى اخرى دمها مركز حقمو الفرد ننسماء عائ ال اخرى،
وللن الدولة اعترفط حمل اربع حا ال أنها

تزال متتمرس واتم النقاس فيها.

تعرف ملان دفن جلامين نمر أ م سيفين ( تل في

الانمن ا ول/دظتمبر  )2001وعامر لمكاني (أظار  )2002وسيط هللا دران (الانمن اللاني/يناير

 )2003وميممد القماسمي (اظار/مايم  .)2003وفي جميع اليا ال ورد النص نفته "رنم الجهمد التي
لط رئاسة رئي

تم التعرف على الجل

التمدل قلى الجلامين".

والدفن في الجيش ا سرائيلي ،لم تنج الدولة في

القماسمي هم المةرن ا نتيارال في عملية حافلة خك  37في حيفا في العام  ،2003والتي تل فيها

 17اسرائيليا .وحتد الدعمى التي دمتها عائلته في  2005ال المتتشار القانمني لليلممة في
حينه ،ميني مزوز ،قنه

مانع مبدئيا من اعادس الجلمان ،وللن لم يتم اعادته قلى ا ن" .الى متى

ستتتمر الدولة في القمل قنه

مانع مبدئيا من اعادس الجلامين ،وفي نف

الم ط

يتم تتليم

جلامين أ ناء من دمما الدعاوى " ،جاء في الدعمى ،وأضيط "فيما يتعلق ناحترام مشاعر عائلة
الميط دفن المتمفى،

تمجد ع ة للتإلال من كان الميط وماذا كانط افعاله وهم على يد اليياس".

" بل ث ي سنماال امط اسرائيل ناعادس عشراال جلامين الفلت ينيين ،للن جلمان ا ني لم ظلن
ينها" ،ال عمران القماسمي في سياو الدعمى (أ م ميممد) "نين نراد اجراء جنازس تليق نا ننا وأن
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ندفنه رابا منا وحتد الشراعة ا س مية .من ال عد فقدان ا ن ،وا مر ا دعد هم عدم وجمد
بر له".

في نهاظة العام  2016الط الدولة قنها تراد فت ث ثة بمر في مقبرس "منمحا" في ئر التبع من اجل

الفيص قذا كانط الجلامين هناو تعمد لد دير وفلت ينيين آخران هما فمزال ا راهيم مفل ه ل

وسامر نمرال .و د نف نمرال عملية انتياراة في تل ا يد تل فيها  23ة ا في  .2003وفي كانمن
اللاني من ه ا العام داد ط الميلمة المركزاة على ذلد ،للن القبمر لم تفت نعد .و بل عشرس اظام
لبط الدولة تنجيل آخر قلى نهاظة هر أظار .و د ظهر اثناء زاارس للمقبرس في ا سبم الماضي أنه
تمجد أال ع ماال على القبمر الممجمدس في أحد ال فمف ا خيرس .وعلى الجاند يمجد تا متان

خشبيان .و د ت كر احد عمال المقبرس أنه "في التا ق جاء قلى هنا جنمد و امما نان و المقبرس.

ونين

نعرف ماذا فعلما .و د لبما منا ا نت ار في الةار ".

" دولة اسرائيل نجميع اجهزتها ت هر تمس القلد وا ستةفاف فيما يتعلق نجلامين الفلت ينيين
ومعاناس عائ تهم" ،الط كر تاين" .اليط ظملن أن جلامين تيتفل اسرائيل ها لتنماال

مالة،

تويع " .قن لباال الي مل على المعلمماال التي دمط لمعهد ال د الشرعي والتنمين الم ني
والجيش" ،ودلط قلى

الدولة".

اضافة قلى مركز الدفا

راق متدود ،المعلمماال لم ت ل ،واليدي

يدور عن كم افماه من بل

عن الفرد دم اظوا مركز القدس ليقمو ا نتان من خ ل الميامي

سليمان اهين عددا من الدعاوى عادس  120جلمان .أحد النقا اال في ه ه الدعاوى تم بل هر.

"قن معرفة ملان الجلامين والتعرف عليها نشلل مإلكد ،ظيتا جهدا كبي ار يت لد تة يص الميزانية
للل جلمان" ،الط النيانة في النقاس واضافط "رنم الجهمد المب ولة والبي
التمدل احيانا قلى نع

الجلامين التي تم البي

عنها".

العلمي اليقيقي ،لم يتم

وجاء في الرد اظوا أنه نتبد عدد الدعاوى والجلامين اللبيران "عقدال جلتة هدفط قلى استيوال
اليفية تركيز وادارس الممضم  ،على خلفية دلة جهاال كليرس :ملتد رئي

وو ازرس ا من الداخلي ،ا جهزس ا منية ،الشر ة ،مجل

اليلممة ،و ازرس الدفا

ا من القممي ،هيئة ملافية ا رهان ،معهد

وزرس ال ية وا دظان .وكل ذلد من اجل التقدم في ع
ال د الشرعي ،ا

ه ا ا مر".

لقد تم النقاس في ميلمة العدل العليا في  16آذار" .العائلة تراد أن ظلمن ملان لزاارس ا نها" ،ال

القاضي يمرام دنتت ر " ،ن

الن ر قذا كان اليدي

يدور عن مةرن تتبد في تل ا خران .وأنا

متفاجيء من استمرار ا مر فترس مالة دون تيديد الجهة اليلممية التي ستركز ه ا العمل .لماذا لم
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يتم فعل ذلد حتى ا ن " .وردا على ذلد ال مملل النيانة الميامي آفي ميليلمفتلي قن "الممضم
رل على رئي

اليلممة" .وأن القرار في ه ا ا مر سيتم خ ل اربعة ا هر.

حتد م در م لع" ،جهاال اخرى (ناستلناء الجيش) لم تفيص نعد ال لباال نشلل حقيقي .كانط
هناو تمجهاال أولية لبع

ه ه الجهاال لمعرفة من لدظه المعلمماال ،للن العملية في دايتها .وله ا

نالوبك ظجد تعيين الجهة التي تركز المعلمماال وتنقلها ين الجهاال ذاال ال لة لمعرفة م ير كل

جلمان".

وحتد رد الدولة على الدعمى فإن دفن الفلت ينيين هم من متإلولية جهاال مةتلفة د الشر ة،
الجيش ا سرائيلي وفي نع

الدفا

اليا ال ركاال خادة .ومن خ ل عدد ال لباال التي دمها مركز

عن الفرد للتنمين الم ني ال ال ظقمم تممال عملية الدفن ،ت هر دمرس مقلقة نتبد

المعلمماال الجزئية والمتنا وة احيانا .على مدى التنين عمل التنمين الم ني مع ث ي ركاال
خادة كانط تدفن في مقا ر في ئر التبع ونتانيا وعتق ن وفي كيبمت

الم ادر د تلمن اماالن اخرى.

ربادظم وزكيم .وحتد احد

في التنمين الم ني ظ عد اظوا اظجاد آثار جلامين الفلت ينيين .حتى منت ط العام  1999كان

يتم كتانة التفاديل يدواا ،واتم ات فها نعد سبع سنماال .والجهاز الميمسد

ظشمل ه ه التفاديل.

"لقد لبنا من الدولة ا س ار في ه ا ا مر وتعيين جهة تركز العمل" ،جاء في رار ميلمة العدل
العليا التي أودط ننخ عيناال الد دال.ان.قظه من ا ارن .وفي نهاظة آذار ررال ميلمة العدل

العليا تمحيد عشر دعاوى مةتلفة حمل اعادس جلامين الفلت ينيين.

و د كان رد الجيش ا سرائيلي "من خ ل الفيص ال ال تم حتى ا ن ،هناو عدد من الجلامين ام
الجيش دفنها .و د دفنط في مقبرس تلى العدو ،وهناو تتجيل نة مدها .والجيش سيعمل ناء

القرراال التي سيتم اتةاذها في ه ا ا مر .وسيتم ع
على ا

التياسي".

الجلامين حتد تمدياال المتتمى

وأضاف الجيش في رده " :نعد أن تبين أن هناو فمضى كبيرس ،سنقمم نا لتقاء مع جميع الجهاال
حمل اولة واحدس .ورنم ذلد ليتط لدينا المعلمماال اللاملة" .وكما يبدو ،فإن ع
بل ملتد رئي

في البي

اليلممة أو و ازرس الدفا " .ديي أن نع

ونتتةلص الدروس من اجل المتتقبل".

ا مر سيتم من

الجلامين ضاعط آثارها ،للننا نتتمر
هآرت

2017/4/10
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