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 .1أبو مرزوق :نماح المصاللة بلامة لتطبيق ما وقعت عليه لرةة يت
أكد عضو المكتب السياسي لحركةة حمةاس ،موسة أبةو مةر،وأ ،أن المحةالحة الفلسة ينية ا تحتةاج
إل حوارات إضافية مع حركة فتح ،ولن تُجدي لغة التهديدات ،مبيناً أن نجاح المحالحة بحاجةة إلة
ت بيأ ما وقعت عليه حركة فتح ،وقيام الحكومة بالت،اماتها كافةة نحةو ق ةاز ،ة،إ ،ءوانهةاأ كةل أ ةكال
التميي ،ضده ،والتي كان آخر مظاهره خحم  %30من رواتب موظفي ق از ،،إ.

وقةال أبةو مةةر،وأ فةي تحةريحات حةةحفية إن مرك،يةة حركةةة فةةتح تعةرل عنةوان المحةةالحة ،واسةةتخدام
اإلعةةلم للتح ةريع والتعبئةةة الخا ئةةة ا ين لةةي عل ة أحةةد ،مبين ةاً أن وفةةد حركةةة فةةتح ا يحتةةاج إل ة
استئذان ل،يارإ ق از ،،إ ،فهم يتنقلون داخل و نهم كما ي اؤون.

وحول م البة عباس بإلغاأ اللجنة اإلدارية أكةد أبةو مةر،وأ علة أهميةة اللجنةة الم ةكلة سةابقاً لخدمةة

عبنا في ظل ،ياب حكومة ارمةي الحمةد هللا وعةدم القيةام بمسةؤولياتها ،مبينةاً أن اللجنةة سةتُحل تلقائيةاً
فور قيام الحكومة بالت،اماتها وواجباتها تجاه أهل ق از ،،إ.
ورفع أبو مر،وأ عقةد اجتمةاز المجلةس الةو ني فةي ارم هللا تحةت سةل ة ااحةتلل وفةي ظةل ،يةاب

الكثيةةر ،مبين ةاً أنةةه تةةم التواف ةةأ فةةي بيةةروت فةةي لقةةاأ جم ةةع فحةةائل اللجنةةة التنفيذيةةة وأعضةةائها وهيئ ةةة
المجلس الو ني أن يكون اللقاأ وحدوي وجامع لكل مكونات ال عب الفلس يني وأن يعقد في الخارج.
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وعبر نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس عن رفةع الحركةة اسةتخدام السةلح مةن أي ةرل
فلس يني في مخيم عين الحلوإ لمواجهة رل فلس يني آخر ،داعياً إل الحةوار وتجنيةب المخةيم مةن

دخول دائرإ الدم والقتل.

وقةةال أبةةو مةةر،وأ إن هة مةم الحركةةة العمةةل الم ةةترك والفعةةال لحةةالح أهلنةةا فةةي المخةةيم ءوا ةةاعة ا مةةن
وااستقرار فيه ،وكل ذلك من خلل التوافأ الو ني بين كل المكونات ،والبعد عن الهيمنة وااستئثار
بالقرار والحفاظ عليه كأكبر مخيمات اللجوأ في ال تات في ريأ العودإ.

موقع لرةة لماس ،غزة2017/4/12 ،

 .2عباس :سنتخذ خطوات غير مسبوقة بشأن االنقسام خالل األيام المقبلة
المنامة :أكد رئيس السل ة الفلس ينية محمود عباس ،يوم ا ربعاأ  ،2017/4/12جديته في تع،ي،
الوحدإ الو نية ،موضحاً بأنه بحدد القيام بخ وات ،ير مسبوقة ب أن اانقسام خلل ا يام المقبلة.

وقال عباس ،خلل كلمته في المؤتمر الثاني لسفراأ فلس ين لدى الدول العربية واإلسلمية الذي

انعقد لمدإ يومين في العاحمة البحرينية المنامة" ،إن حماس كلت حكومة في ،،إ ،هذا يعني أنها
رعت اانقسام ،فهي من جهة لم تقبل با فكار التي قدمناها من خلل الوس اأ ،وأخذت خ وإ إل

الوراأ وذهبت إل مجلسها الت ريعي إلع اأ ال رعية ،وهم بذلك رعنوا اانقسام .نحن بهذه ا يام
في وضع خ ير جداً ،ويحتاج إل خ وات حاسمة ،ونحن بحدد أخذ هذه الخ وات؛
سنوات ،ونحن نقدم الدعم

نه بعد 10

هلنا وهذا واجب ،لكنهم جاأوا بهذه الخ وإ المستغربة لذلك سنأخذ

خ وات خلل ا يام القليلة القادمة".

وجدد عباس م البته لبري انيا بااعتذار عما لحأ ب عبنا من ظلم تاريخي بسبب وعد بلفور ،داعياً
هذا البلد إل

ااعترال بدولة فلس ين .وأعاد التأكيد عل

الحراز الفلس يني اإلسرائيلي.

التمسك بمبادرإ السلم العربية ،لحل

وةالة األنباء والمعلومات الفلسطينية (ويا)2017/4/12 ،

 .3الخضري يعلن عن "مبادرة إلخراج الواقع الفلسطيني من أزمات االنقسام والرواتب"
،،إ :أعلن النائب المستقل في المجلس الت ريعي الفلس يني جمال الخضري عن مبادرإ "تتضمن
خ وات عملية لمحاولة إخراج الواقع الفلس يني من أ،مات اانقسام وما نتج عنها ،وقضية الرواتب".

وقال الخضري ،في بيان حدر عنه يوم ا ربعاأ  ،2017/4/12إن المبادرإ تنص عل ما يلي:
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 .1اعتماد جميع الموظفين في الضفة الغربية وق از ،،إ (الجدد العاملين حاليا في جميع الو ا،رات
والقدام ) سواسية في الحقوأ والواجبات.

 .2ال روز في ت كيل حكومة وحدإ و نية تبس حلحياتها عل كل منا أ السل ة الفلس ينية.
 .3حكومة الوحدإ الو نية تعمل عل

جلب الدعم المالي لتحقيأ البند ا ول المتعلأ برواتب

الموظفين كافة ،عل قاعدإ حفظ الحقوأ والمساواإ في التعامل.

 .4عودإ موظفي ،،إ القدام إل أعمالهم جنباً إل جنب مع ،ملئهم الموظفين الجدد.

 .5بدأ اإلعداد انتخابات ت ريعية ورئاسية ومجلس و ني ،بالسرعة الممكنة مع تهيئة ا جواأ
وتمتين الوحدإ الو نية.

 .6تعالج الحكومة كل اآلثار المترتبة عل الححار والعدوان وااستي ان والجدار.

وةالة سما اإلخبارية2017/4/12 ،

 .4سلطة الطاقة :ملطة توليد الةهرباء يي غزة ستتوق

بالةامل السبت القادم

،،إ :أعلنت سل ة ال اقة في ،،إ ،يوم ا ربعاأ  ،2017/4/12أن مح ة توليد الكهرباأ ستتوقل عن
العمل ب كل كامل يوم السبت المقبل .وأوضحت سل ة ال اقة أن مح ة التوليد ستتوقل م لع
ا سبوز المقبل ،بسبب عدم توفر الوقود بعد نفاذ وقود المنحة الق رية الذي استمر عل

أ هر ماضية.

مدار 3

يلسطين أون الين2017/4/12 ،

 .5طالل أبو ظريفة :لةومة اللمد هللا تريض ريع ضريبة البلو عن وقود الطاقة
أكد عضو المكتب السياسي للجنة الديموق ار ية وعضو اللجنة الفحائلية لمتابعة أ،مة
محمود هنية :م
الكهرباأ في ،،إ لل أبو ظريفة ،رفع حكومة رام هللا رفع ضريبة البلو عن وقود الكهرباأ المورد

لمح ة التوليد الوحيدإ في ،،إ .وقال أبو ظريفة في تحريح خاص بة"الرسالة نت" ،ا ربعاأ ،إن

أكدت أنها لن ترفع الضريبة ،ولكننا كفحائل ن البها باالت،ام الو ني الذي يدعوها
حكومة الحمد هللا م
برفع الضريبة .واعتبر أبو ظريفة قرار الحكومة بمنع رفع الضريبة مخالفة حريحة لإلجماز الو ني،
من أنها ،يادإ مفاقمة معاناإ الق از.
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 .6وزير التنمية :قطاع غزة يستلوذ على  %65من المستفيدين من برنامج التلويالت النقدية
رام هللا :قال و،ير التنمية ااجتماعية إبراهيم ال اعر إن الححة ا كبر من المستفيدين من برنامج
التحويلت النقدية أهالي ق از ،،إ بما يعادل  %65من المستفيدين ،كما لغ،إ الححة ا كبر من
المبالغ المخححة لألسر الفقيرإ بنحو  %73من مجموز المخححات.

وأوضح ال اعر ،في بيان ححفي ا ربعاأ  ،217/4/12أن الدفعة الحالية لمخححات ا سر الفقيرإ

تم حرفها يوم الثلثاأ في البنوك ،ت مل 109,397
المستفيدإ من برنامج التحويلت النقدية والتي ً

أسرإ من بينها  71,200أسرإ من ق از ،،إ .وأ ار إل أن ما يتم تداوله حول

ب  630أسرإ من

ق از ،،إ من قبل و ا،رإ المالية ،ا يقتحر فق عل ق از ،،إ بل ي مل الضفة الغربية كذلك،

حيث بلغ مجموز ا سر التي تم

بها في الضفة الغربية نحو  ،1,800ويأتي عل

خلفية وجود

ملل ضريبي لهذه ا سر ،ويتم معالجة هذه الملفات مع و ا،رإ المالية وفي حال تم تسوية الملل

الضريبي يتم إرجاز المساعدإ لألسرإ .وأكد ال اعر أن سياسة ومعايير برنامج التحويلت النقدية

ت بأ عل

جميع محافظات الو ن عل

بالنظر إل نسب الفقر.

حد سواأ ،بل أن البرنامج ينحا ،هلنا في ق از ،،إ

وةالة األنباء والمعلومات الفلسطينية (ويا)2017/4/12 ،

 .7مصادر يلسطينية لـ"قدس برس" :أمن السلطة الفلسطينية ينفذ اعتقاالت واستدعاءات يي قلقيلية
قلقيلية :ذكرت محادر محلية فلس ينية ،أن أجه،إ ا من التابعة للسل ة الفلس ينية نفمذت الليلة
الماضية ،حملة اعتقاات واستدعاأات في بلدإ "إماتين" رقي قلقيلية .وأفادت المحادر لة"قدس
برس" يوم ا ربعاأ  ،2017/4/12بأن قوإ م تركة من أجه،إ أمن السل ة اقتحمت بلدإ "إماتين"،

ونفمذت عمليات دهم لمنا،لها وأجرت عمليات تفتيش بداخلها .وقالت إن تلك ا جه،إ اعتقلت ستة
موا نين عل ا قل ،وسلممت نحو  10آخرين استدعاأات للتحقيأ معهم ،عل خلفية تهديدات

أ لقتها عناحر أمنية ،بعد تنظيم حفل استقبال أسير محررُ ،رفعت خلله أعلم حركة حماس.
وةالة قدس برس2017/4/12 ،

 .8عباس للبابا يرنسيس :القدس ستظل مدينة للسالم والملبة والعدل
رام هللا :أعرب الرئيس الفلس يني عن دعمه ل،يارإ بابا الفاتيكان فرنسيس إل محر ،ر،م التفجيرين
اإلرهابيين اللذين

اا كنيستين في

ن ا واإلسكندرية ،وأوديا بحياإ الع رات .وقال الرئيس ،في

رسالة إل البابا فرنسيس سلممها سفير فلس ين لدى الفاتيكان عيس قسيسية "نرى في إحراركم عل
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تعبر عن الت،امكم بتعميأ العدالة والسلم ،وت جيعا
المضي قدما في هذه ال،يارإ خ وإ جاعة م
لألحوات المعتدلة حول العالم وبخاحة في من قتنا" .وأضال :نتمن أن تجلب ،يارتكم رسالة سلم

حد سواأ .وأكد عباس أن "ا مل ا ي،ال
إل ال عب المحري ءوال العالم العربي وا فريقي عل
م
راسخاً في قلوبنا وعقولنا أن القدس ستظل كما هي دائما ،مدينة للسلم والمحبة والعدل".
القدس العربي ،لندن2017/4/13 ،

 .9الخارمية الفلسطينية تدين تصعيد المماعات اليهودية المتطرية اقتلاماتها للمسمد األقصى
رام هللا  "-فادي أبو سعدى :أدانت الخارجية الفلس ينية تحعيد الجماعات اليهودية المت رفة
اقتحاماتها لباحات المسجد ا قح  ،بم اركة المت رفين مو يه فيجلن ويهودا عتحيوني ،وأكدت أن

هذه ااقتحامات تأتي في سياأ سياسة ااحتلل الهادفة إل تكريس التقسيم ال،ماني لباحات المسجد
ا قح  ،ريثما يتم تقسيمه مكانياً .ورأت في ذلك استف ا ،اً ،واضحاً للفلس ينيين ولألمتين العربية
واإلسلمية ،واعتداأ حارخاً عل

القانون الدولي واتفاقيات جنيل ءواح ار اًر إسرائيلياً ممنهجاً عل

تحويل ابع الحراز من سياسي إل ديني ،عبر توظيل المناسبات وا عياد الدينية اليهودية لتمرير

أهدال سياسية استعمارية.

القدس العربي ،لندن2017/4/13 ،

 .11دائرة شؤون القدس تلذر من "ةارثة" بلق األقصى والقدس
القدس :حذرت دائرإ ؤون القدس في منظمة التحرير الفلس ينية من "خ ورإ ما ت هده مدينة القدس
والمسجد ا قح المبارك ،خاحة من هجمات ق عان المستو نين المت رفين المستمرإ في ساحاته

ال اهرإ" .وأكدت الدائرإ ،في بيان ححفي أحدرته يوم ا ربعاأ " ،2017/4/12خ ورإ ما تقوم به
سل ات ااحتلل اإلسرائيلي من تحويل المدينة المقدسة وباحات المسجد ا قح المبارك خاحة،

لساحة حرب ومسرح للعتداأات والتخريب والدمار عل مدار أسبوز كامل".

وةالة األنباء والمعلومات الفلسطينية (ويا)2017/4/12 ،

 .11السفير عبد الهادي يتفق مع األونروا على توزيع آال

الطرود الغذائية لفلسطينيي سورية

دم أ :بحث مدير الدائرإ السياسية لمنظمة التحرير الفلس ينية السفير أنور عبد الهادي ،يوم
ا ربعاأ  ،2017/4/12سبل و رأ تع،ي ،وتحسين أوضاز اللجئين الفلس ينيين في سورية مع مدير
عام وكالة ا ونروا محمد أبدي أدار .وأ ار عبد الهادي إل ضرورإ انتظام المساعدإ المادية التي
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تم تو،يع آخر مساعدإ مالية في هر آذار /مارس ،موضحاً أنه قد
تقدمها الوكالة كل هرين ،حيث م
استفاد من الدورإ المالية الماضية في تو،يع "ا ونروا"  408ألل عائلة فلس ينية في سورية.

وتم ااتفاأ عل البدأ بتو،يع  6,000سلة ،ذائية للفلس ينيين المقيمين في يلدا وبيت سحم والبدأ
م
أيضاً بتو،يع  6,000سلة ،ذائية في خان ال يح عل أن يتم تو،يع  300سلة اعتبا اًر من يوم ا ربعاأ
في كل من قة كل يوم.

وةالة األنباء والمعلومات الفلسطينية (ويا)2017/4/12 ،

 .12اآلغا يبلث مع مدير عمليات األونروا األوضاع االقتصادية الصعبة يي قطاع غزة
،،إ :بحث عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلس ينية ،رئيس دائرإ ؤون اللجئين ،كريا

ا ،ا ،ومدير عمليات ا ونروا في ق از ،،إ بو اك ،ا وضاز ااقتحادية الحعبة والقاسية التي

يعاني منها ق از ،،إ بحفة عامة ،والمخيمات بحفة خاحة ،والعمل عل إيجاد آلية عمل سريعة

و ارئة لمساعدإ المحتاجين .وأكد الجانبان استمرار التعاون والتنسيأ بين الدائرإ وا ونروا في ت
المجاات ،التي من أنها خدمة اللجئين الفلس ينيين.

وةالة األنباء والمعلومات الفلسطينية (ويا)2017/4/12 ،

 .13لماس تلتقي الفصائل وتطلعها على رؤيتها للل أزمات غزة العالقة
قال ا ستاذ فو،ي برهوم ،النا أ باسم حركة المقاومة اإلسلمية أنه بةدعوإ مةن حركةة حمةاس ،التقةت
الحركةةة بممثلةةين عةةن القةةوى الو نيةةة واإلسةةلمية فةةي ،ة،إ وذلةةك يةةوم ا ربعةةاأ 2017/04/12م فةةي مقةةر

الحركةةة المركةة،ي .ومثمةةل الحركةةة فةةي هةةذا اللقةةاأ كةةل مةةن د .حةةلح البردويةةل عضةةو المكتةةب السياسةةي
ورئيس دائرإ العلقات الو نية وأ .فو،ي برهوم ود .إسماعيل رضوان وأ، .كريا معمر وأ .خليل نوفل،
حيةةث وضةةع د .حةةلح البردويةةل الحضةةور فةةي حةةورإ آخةةر الت ةةورات والمسةةتجدات المتعلقةةة بالقضةةية

الفلس ة ينية وا وض ةةاز المأسةةاوية ف ةةي ،ة ة،إ ومواقةةل الحرك ةةة الواضةةحة منه ةةا والت ةةي كةةان علة ة أرس ةةها
موضوز وثيقة حماس السياسية وأهم البنود الواردإ فيها والمتعلقة بالحركة والوضع الفلس يني الةداخلي
والحراز مع العدو الحهيوني والعلقات مع اإلقليم والمجتمع الدولي.

وبةةين برهةةوم أنةةه تةةم الحةةديث أيضةاً حةةول أ،مةةة الكهربةةاأ المتفاقمةةة والضةرائب التةةي تفرضةةها حكومةةة د.

ارمةةي علة السةةوار الةةل،م لت ةةغيل مح ةةة التوليةةد فةةي ،ة،إ ورفةةع سةعر السةةوار مةةن ( )8.1إلة ()4.5
ةيكل؛ مةةا يحةول دون ةراأ هةذا الوقةةود بهةذا السةةعر المرتفةع جةةداً ،وأكةد لهةةم أن ،ة،إ علة

ةفا وضةةع

كةةارثي بسةةبب هةةذه ا ،مةةة ،وعلة ضةةرورإ التحةةرك والتةةدخل السةريع لحلهةةا ءوانهائهةةا ،وت ةةرأ أيضةاً فةةي
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معرع حديثه إل قضية أ،مة جامعة ا قح وأن حماس توافقت مع فتح عل حل هذه ا ،مةة وتةم
تسليم رئاسة الجامعة كما اتفأ للةدكتور كمةال ال ةرافي وب ةهادإ الجميةع ،ولكننةا فوجئنةا بوقةل حكومةة

د .رامي لرواتب موظفي الجامعة؛ وهذا يمثل تراجعا عةن ااتفةاأ الةذي يمةس بمحةالح  27000الةب
في الجامعة ،وأحدث خيبة أمل لدى ال لب وأهلهم وذويهم.

كما تم التركي ،علة قةرار فةرع حكومةة د .ارمةي خحةم  %30علة رواتةب مةوظفي السةل ة فةي ،ة،إ
وعل خ ورإ هذا التميي ،الجغرافي وتداعياته عل  75ألل موظل وعوائلهم وسكان ،،إ ب كل عةام،

وأن حمةةاس ليسةةت رفةاً فةةي هةةذه ا ،مةةة بةةل نحةةن نعلةةن تضةةامننا بالكامةةل مةةع المةةوظفين ودعمنةةا لهةةم
حتة الت ارجةةع عةن هةةذا القةرار ونيةل حقةةوقهم كاملةةة ،وأن هةذه ا ،مةةة لةةيس لهةا علقةةة بالوضةةع اإلداري
والمةالي للحكومةة بةل هةو قةرار سياسةي يسةتهدل ،ة،إ ومقومةات حةةمودها وتركيةع المقاومةة حتة تقبةةل

بأي حلول تفرع عليها خلل لقاأ وا ن ن و رح حلول استسلم جديدإ.

وتم وضع الحضور في حورإ مقترحات و،ير خارجية ق ر وأفكاره حول موضوز الوحدإ والمحالحة،
وثمن د .حلح البردويل هذا الجهد الق ري والجهود كافة التةي تهةدل إلة توحيةد الحةل الفلسة يني
م
وترتيةب البيةت الةداخلي وأن الحركةة تعا ةةت ب ةكل إيجةابي ومسةؤول مةةع هةذه المقترحةات ،ولكةن الةةذي
رفضها هو الرئيس عباس في ،يارتةه ا خيةرإ لق ةر حيةث قةال الةرئيس عبةاس ا حةل لم ةكلة مةوظفي

الحكومةةة فةةي  ،ة،إ ولةةن يسةةت يع حلهةةا ورفضةةه إعةةادإ تفعيةةل المجلةةس الت ةريعي ءواح ة ارره عل ة ت ةةكيل
حكومة وحدإ و نية فق وعل برنامجه هو وليس ااتفاأ عل برنامج و ني لهذه الحكومة.

وأ لةةع د .ح ةةلح البردوي ةةل الحض ةةور علة ة الوضةةع ال ةةداخلي للحرك ةةة ءوانجا،ه ةةا انتخاباته ةةا الداخلي ةةة،
وكةةذلك الوضةةع ا منةةي فةةي الق ةةاز وحمةةلت ملحقةةة العمةةلأ ومةةا آلةةت إليةةه التحقيقةةات فةةي موضةةوز

ا،تيال ال هيد ما،ن فقها.

وفةةي نهايةةة اللقةةاأ وبعةةد ااسةةتماز إل ة بعةةع المةةداخلت ةةكر البردويةةل جميةةع الحضةةور عل ة تلبيةةة

الةةدعوإ ءوابةةدائهم الحةةرص ال ةةديد عل ة العمةةل الم ةةترك مةةن أجةةل خدمةةة الم ةوا ن الفلس ة يني وحمايةةة
الم روز الو ني وتم التأكيد من قبل د .حلح البردويل عل النقا اآلتية:

أواً :أن اللجنةة اإلداريةةة الحكوميةةة فةي ،ة،إ هةةي لجنةةة مؤقتةة ليسةةت بديلةةة عةن حكومةةة الوفةةاأ؛ ةةكلت

مةةن أجةةل ضةةب العمةةل اإلداري فةةي الق اعةةات المختلفةةة وتحسةةين خدمةةة المةوا ن فةةي ،ة،إ ،وفةةي حةةال
تحملت حكومة الوفاأ مسؤولياتها في ،،إ وتسلمت الو ا،رات والق اعات المختلفة وقامت بكةل مهامهةا

فلن تكون هناك حاجة لبقاأ هذه اللجنة.

ثاني ةاً :ا ،مةةات التةةي تسةةتهدل  ،ة،إ هةةي أ،مةةات مفتعلةةة تهةةدل إل ة تركيةةع  ،ة،إ وكسةةر إرادتهةةا حت ة
تستسةلم أمةةام أي حلةةول مسةتقبلية تفةةرع علة
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ولقةةاأ وا ةةن ن المقبةةل ،وأن هةةذه ا ،مةةات هةةي بق ة اررات سياسةةية ولةةيس لهةةا علقةةة با وضةةاز الماليةةة
وااقتحادية التي تمر بها الحكومة والسل ة.

ثالث ةاً :أي لقةةاأات تتحةةدث عةةن الم ةةروز الةةو ني وا ،مةةات التةةي تمةةر بهةةا  ،ة،إ سنضةةعها فةةي اإل ةةار
الو ني وي ارك فيها الجميع دون استثناأ ،وما يتم التوافأ عليه للخروج بحلول و نية ومسؤولة نحن

سنحترمها وسنلت،م بها وبالتالي الكل يجب أن ي ارك في اللقاأات التي سيجريها وفد مرك،ية فتح إل

،،إ حت يتحمل الجميع المسؤولية ويكون اهدا عل الت،ام ا

رال كافة.

موقع لرةة لماس ،غزة2017/4/12 ،

 .14البردويل :انتهاء اللمنة اإلدارية بغزة مرتبط بتولي اللةومة مسؤوليتها
أكد د .حةلح البردويةل ،عضةو المكتةب السياسةي لحركةة المقاومةة اإلسةلمية "حمةاس" رفةع الحركةة
ي تميي ،بين ق از ،،إ والضفة الغربية المحتلة ،مؤكدا أن أ،مة الرواتةب مفتعلةة لتركيةع ق ةاز ،ة،إ

بين يدي ،يارإ رئيس السل ة محمود عباس لوا ن ن.

وأ ار البردويل في مؤتمر ححفي عقب لقاأ عقدته حركة حماس مع القوى الو نية واإلسلمية ،يوم

ا ربعةةاأ إل ة أن هةةذا اللقةةاأ جةةاأ بةةدعوإ مةةن حركةةة حمةةاس ،لوضةةع الجميةةع أمةةام رؤيةةة الحركةةة لحةةل
ا ،مات العالقة ،ومنها أ،مة الكهرباأ وأ،مة الرواتب والمحالحة الفلس ينية.

وقال إن حماس معنية أن يكون الكةل الةو ني الفلسة يني ةاهدا علة الحلةول المقدمةة ،و ةاهدا علة

قحر في ت بيأ الحلول لنضع حدا للخلل القائم.
من م
و دد عل ترحيب حماس بأي لقاأات ثنائية أو جماعية في ،،إ لحسم كل قضايا الخلل بعيدا عن
المناكفات والت ار أ اإلعلمي ،مردفاً :حدورنا مفتوحة لإلخةوإ فةي حركةة فةتح وكةل القةوى الحيةة علة
قاعدإ الحوار لحل كل أ،مات ق از ،،إ ،ولن نقبل أي تهديد أو ابت،ا.،

أن حركة حماس ترحب أيضا بحكومة الوفاأ الو ني لتأدية مهامها في ق از ،،إ بالكامل وفأ
وبين م
م
ما تم ااتفاأ عليه ،داعيا رئيس السل ة إل إحدار قرار فوري بهذا الخحوص.
ونةةوه البردويةةل إلة أن أ،مةةة رواتةةب مةةوظفي السةةل ة ليسةةت ناجمةةة عةةن أ،مةةة ماليةةة ،إنمةةا هةةي محاولةةة

لتركيةةع  ،ة،إ وت ةةديد الححةةار عليهةةا كعربةةون بةةين ي ةدي لقةةاأات عبةةاس فةةي وا ةةن ن ،ضةةمن حةةفقة

لتحفية القضية الفلس ينية .وأكد البردويل أن اللجنة اإلداريةة هةي لجنةة مؤقتةة وليسةت حكومةة بديلةة،
ووضةةعت للتنسةةيأ بةةين المؤسسةةات الحكوميةةة بغة،إ فةةي ظةةل ،يةةاب حكومةةة الوفةةاأ ،وفةةي اللحظةةة التةةي
ُ
نتفأ عل مبا رإ حكومة الوفاأ أعمالها ستكون اللجنة في عداد المنتهية.
موقع لرةة لماس ،غزة2017/4/12 ،
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" .15اللياة اللندنية" :لماس تؤةد تهديدات عباس لها بإمراءات عقابية شديدة لال ريض شروطه
حباح :ك فت محةادر فلسة ينية موثوقةة ل ة "الحيةاإ" أن حركةة "حمةاس" تلقةت "تهديةدات
،،إ  -فتحي م
حادإ واضحة" من الرئيس محمود عباس بة "إجراأات عقابية ديدإ" ،من بينهةا "إ،ةراأ ق ةاز ،ة،إ فةي

الظلم" في حال رفع رو ه إعادإ الق از إل ال رعية.

ونقلت المحادر عن قيادات في "حماس" أن مست ار عباس لل ؤون الدينية وأحد أقرب المقربين إليةه

"محمود الهباش أجرى اتحااً هاتفياً أول من أمس من البحرين مع قياديين من حماس في ،،إ توعةد

خللةةه باتخةةاذ إج ةراأات عقابيةةة ،يةةر مسةةبوقة فةةي حةةال لةةم تُسةةلم الحركةةة الق ةةاز ...وأبلةةغ قيادي ةاً مةةن
حماس بأنه يتحدث ءوال جواره الرئيس عباس".
وأ ارت المحادر إل أنه بةالت،امن مةع اتحةال الهبةاش ،أجةرى "ممثةل عةن الةرئيس عبةاس مةن رام هللا

اتحةةااً مةةع قيةةاديين فةةي حمةةاس توعةةد خللةةه بةةإ،راأ الق ةةاز فةةي الظةةلم فةةي حةةال لةةم تنحةةع الحركةةة

ل رو ه بتسليم الق از كاملً ،بما فيه حل اللجنة اإلدارية (حكومة ا مر الواقع) التي كلتها الحركة

أخي ة اًر" .ونقل ةةت المحةةادر ع ةةن قيةةادات "حم ةةاس" تأكيةةدها للهب ةةاش وممثةةل عب ةةاس فةةي رام هللا أن "لغ ةةة

التهديد والوعيد ا تُجدي نفعاً مع حماس ،ولن نسلم الق از في أسبوز كما يريد".
وكانةةت محةةادر ك ةةفت لة ة "الحيةةاإ" قبةةل أيةةام عةةن إج ةراأات عقابيةةة جديةةدإ سةةتتخذها حكومةةة التوافةةأ
الو ني الفلس ينية ضد "حماس" التي تسي ر عل الق از منفردإ منذ عام .2007

اللياة ،لندن2017/4/13 ،

 .16لماس تتهم عباس واللةومة بالعمل على يصل غزة عن الضفة
 ،ة ة،إ  -محمة ةةد ماجة ةةد :اتهمة ةةت حركة ةةة حمة ةةاس ،ية ةةوم ا ربعة ةةاأ ،ال ة ةرئيس الفلس ة ة يني محمة ةةود عبة ةةاس،
والحكومة ،بالعمل عل فحل ق از ،،إ عن الضفة الغربية.

وقال حا،م قاسم ،المتحدث باسةم الحركةة ،فةي تحةريح وحةل وكالةة ا ناضةول ،إن علة "كافةة القةوى
والفحائل الفلس ينية بالتكاتل لمنع الحكومة الفلس ينية والرئيس الفلس يني محمود عباس من تمرير

المخ

الرامي لفحل ،،إ عن الضفة".

وأضةةال ":يجةةب عةةدم السةةماح لةرئيس السةةل ة محمةةود عبةةاس ،بمواحةةلة من قةةه اانتقةةامي مةةن سةةكان

الق از" .وتابع قاسةم ":مةن الواضةح حجةم اإلهمةال الةذي تعامةل بةه حكومةة الحمةد هللا ،ة،إ منةذ بدايةة
ت ةكيلها ،وهةةي اليةوم تحةةعد مةةن إجراأاتهةا الفئويةةة ضةةد الق ةاز بكةةل أ يافةةه" .وقةال إن حكومةةة الحمةةد
هللا ،تحةةاول إ ةةلأ مجموعةةة مةةن "اافت ةراأات" ،بتحميةةل حمةةاس المسةةؤولية ،للتغ يةةة عل ة "جريمتهةةا
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الجديدإ بالخحةم مةن رواتةب مةوظفي السةل ة بالق ةاز دون ،يةرهم ،باإلضةافة لمواحةلة امتناعهةا عةن
تسديد أي من رواتب موظفي الحكومة في ،،إ التي عملت قبل ت كيل حكومة الحمد هللا".

وةالة األناضول لألنباء ،أنقرة2017/4/12 ،

 .17أبو عيطة :يت لريصة ومدية لتلقيق المصاللة وانهاء االنقسام
 ،ة،إ :أكةةد نائةةب أمةةين سةةر المجلةةس الثةةوري لحركةةة "فةةتح" ،فةةاي ،أبةةو عي ةةة ،مسةةاأ ا ربعةةاأ ،حةةرص
حركته وجديتها لتحقيأ المحالحة الفلس ينية ،ءوانهاأ حقبة اانقسام الداخلي.

وأ ار أبو عي ة ،إل أن حركة "حماس" استعرضت خلل اجتماز القوى الو نية واإلسةلمية موقفهةا

من بعع القضايا المتعلقة بتحقيأ المحالحة ،ي ار إل أن أبو عي ة قد ارك في ااجتماز ممثلً

لحركة "فتح".

ونةةوه ،إلة أن حركتةةه أبةةدت جديةةة ومسةةؤولية كبيةرإ مةةن خةةلل ت ةةكيلها لوفةةد مةةن اللجنةةة المرك،يةةة للقةةاأ

"حمةةاس" فةةي  ،ة،إ ،مؤكةةداً أن القضةةية لةةيس لهةةا علقةةة بتهديةةدات أو ابت ة ا،،ات ،ءوانمةةا الهةةدل هةةو أن
يتحمل الجميع مسؤولياته .وبين أن حركةة "فةتح" ستضةع المسةؤوليات أمةام "حمةاس" فةي إ ةار لقةاأات
ثنائية وكافة القوى الو نية واإلسلمية في اجتماعات و نية.

وتحدث عن أهميةة ت ةكيل وفةد اللجنةة المرك،يةة فةي ظةل الظةرول الدقيقةة التةي تمةر بهةا قضةيتنا ومةن

من لأ إدراك "فتح" لضرورإ إنهاأ اانقسام الذي بات ضرره عل القضية الفلسة ينية مسةألة ا يمكةن

احتمالها ويدفع عبنا ثمنه ب كل مبا ر.

" .18المهاد" :سمعنا من لماس مواق

وةالة الرأي الفلسطينية ،لإلعالم ،غزة2017/4/12 ،

إيمابية ومطمئنة تؤةد رغبتها يي تطبيق اتفاق المصاللة

 ،ة،إ  -أ ةةرل الهةةور :التقةةت حركةةة حمةةاس فةةي ق ةةاز ،ةة،إ بالفحةةائل الو نيةةة واإلسةةلمية ،بحضةةور
ممثل عن حركة فتح ،استباقاً لوحول وفد اللجنة المرك،ية لحركة فتح إل الق از.

إل ذلك أكد خالد الب ش القيادي في حركةة الجهةاد اإلسةلمي ،والةذي حضةر ااجتمةاز ،أنهةم سةمعوا

من حماس "مواقل إيجابية م مئنة" تؤكد عل ر،بتها فةي ت بيةأ اتفةاأ المحةالحة ،داعيةا ن تكةون
اللقاأات المقبلة لبحث هذا الملل تضم جميع الفحائل ،وليست مقحورإ عل فتح وحمةاس .وأكةد أن

المخ ةةرج الوحي ةةد إلنه ةةاأ اانقس ةةام ه ةةو ت بي ةةأ اتف ةةاأ المح ةةالحة "لق ةةع ال ري ةةأ أم ةةام الح ةةل اإلقليم ةةي

ومخرجات قمة البحر الميت".
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 .19المدلل يؤةد على ضرورة إمراء لوار وطني يشمل القوى الوطنية واإلسالمية
،ة،إ  -ةلل النبيةةه :أكةدت أحمةد المةةدلل ،القيةادي فةي حركةةة الجهةاد اإلسةلمي ،ضةةرورإ إجةراأ حةوار
و نةةي ي ةةمل القةةوى الو نيةةة واإلسةةلمية؛ لمناق ةةة ا وضةةاز الداخليةةة ،متوقعةةة أن يكةةون ذلةةك عنةةد

حضور وفد اللجنة المرك،ية لحركة فتح لق از ،،إ خلل ا يام القادمة.

وقةةال عقةةب حضةةوره لقةةاأ الفحةةائل الةةذي دعةةت لةةه حمةةاس ،ا ربعةةاأ فةةي حةةديث ل ةة"المرك ،الفلس ة يني

لإلعلم :إن الفحائل تنتظر رداً من اللجنة المرك ،لحركةة فةتح ،لعقةد حةوار و نةي ةامل ،بعيةداً عةن
لغة التهديد التي تهيمن عل الحوارات الو نية.

وأكةةد المةةدلل أن ال ةراكة فةةي الق ةرار وا داأ ووضةةع الحلةةول هةةي التةةي تخةةرج ال ةةعب الفلس ة يني مةةن
أ،ماته .وأضال "المقاومة ليست مكتوفة اليدين ،وعندها وسائلها التكنولوجية الحديثة التي ترد الحاز

حاعين عل جرائم ااحتلل ،وهو يدرك ذلك".

المرةز الفلسطيني لإلعالم2017/4/12 ،

" .21الديمقراطية" :لماس أبدت رؤيتها للخروج من أزمات غزة على قاعدة الشراةة والولدة الوطنية
 ،ة،إ  -ةةلل النبيةةه :أوضةةح عضةةو المكتةةب السياسةةي للجبهةةة الديمق ار يةةة ةةلل أبةةو ظريفةةة ،عقةةب
حضوره لقاأ الفحائل الةذي دعةت لةه حمةاس ،ا ربعةاأ فةي حةديث لةة"المرك ،الفلسة يني لإلعةلم" ،أن
الحوارات الو نية هي السبيل الوحيد للخروج من ا ،مة الحالية التي تعحل بالكل الفلس يني.

وأكد أن حماس أبدت رؤيتها للخروج من أ،مات ق از ،،إ ،عل قاعدإ ال راكة والوحدإ الو نية.

وقةةال أبةةو ظريفةةة لم ارسةةل "المركةة ،الفلسة يني لإلعةةلم" إن هةةذا اللقةةاأ لةةن يكةةون ا خيةةر ،خاحةةة مةةع

قدوم وفد حركة فتح إل ق از ،،إ.

وبين أبو ظريفة أن حماس تحدثت مع الفحائل عن وثيقتها الجديةدإ بمةا يفةتح ال ريةأ أمةام العلقةات

الدولية واإلقليمية والداخلية لمواجهة التحديات الكاملة.

المرةز الفلسطيني لإلعالم2017/4/12 ،

" .21الشعبية" :ال عالقة للماس بأزمة الرواتب وعباس يواصل سياسة التفرد
الرسةةالة نةةت :رفةةع ربةةاح مهنةةا ،عضةةو المكتةةب السياسةةي للجبهةةة ال ةةعبية لتحريةةر فلسة ين ،اتهامةةات
لحركة فتح والسل ة الفلس ينية لحركة حماس بأنها سبب أ،مة رواتب موظفي السل ة ا خيرإ.
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وأكد مهنا ،في تحريح خاص لة"الرسالة نت" ،ا ربعاأ ،أن تلك ااتهامات عبارإ عن "أكاذيب" و"حيل
سياسةةية" ،م ةةددا أن حركةةة "حمةةاس" ا تتحمةةل مسةةؤولية أ،مةةة الرواتةةب التةةي جةةاأت بةةأمر مبا ةةر مةةن
الرئيس محمود عباس ،الذي يواحل سياسة التفرد بالقرار.

وأوضح أن ملل الرواتب سينهك ال عب الفلس يني ،وقد يجعلةه أكثةر قابليةة للقبةول بةأي حةل سياسةي

مقبل .وعن ،يارإ وفد حركة "فتح" المقررإ ا سبوز المقبل لغ،إ لعقد لقاأات مع حركة "حمةاس" اكةد أن
تلةةك الخ ةةوإ جيةةدإ وهامةةة علة حةةعيد إتمةةام المحةةالحة ءوانهةةاأ ملفةةات اانقسةةام القائمةةة م ةةي ار إلة أن
المحالحة لن تتم إا بت بيأ كامل اتفاأ القاهرإ ب كل وبم اركة جميع القوى.

الرسالة نت ،يلسطين2017/4/12 ،

 .22قيادي بفت  :غزة مقبلة على مرللة مفصلية يي تاريخ العمل الوطني الفلسطيني
،،إ  -أسامة الكحلوت :اعتبر القيادي في حركة فتح د .عبد هللا عبد هللا ،أن الت ةورات ا خيةرإ التةي
حةةدثت فةةي ق ةةاز ،ة،إ بت ةةكيل حمةةاس لجنةةة إداريةةة إلدارإ ةةؤون الق ةةاز خ يةرإ وتنةةذر ب ةةأ الحةةل

الفلس ة ة يني ،مؤكة ةةداً أن السة ةةل ة تبة ةةذل جهة ةةدها المسة ةةت از للمحافظة ةةة عل ة ة وحة ةةدإ الجبهة ةةة الداخلية ةةة

الفلس ينية.

وأكةد أن الفلسة ينيين أمةام لحظةات حاسةمة حتة نهايةةة ال ةهر الجةاري ،وهةو الموعةد المحةدد اجتمةةاز

وفدي "فتح" و"حماس" في ،،إ ،للوحول لتفاهمات جدية للمحالحة وبدأ ت بيقها ،نه سبأ وأجريت
اتفاقات في مكة والقاهرإ وال ا ئ والدوحة.

وأرسل د.عبدهللا رسالة لة"حماس" فةي ،ة،إ قةائلً" :نحةن أمةام مرحلةة مفحةلية فةي تةاريل العمةل الةو ني
الفلس يني ،والقضية الو نية مستهدفة من كل جوانبها ،وا يمكن أن نقل في وجةه الق ةار إا بوحةدإ

الحل والموقل ،وعل حماس أن تكون ج،أاً من النسيج الو ني الفلس يني وتتحمل المسؤولية مثل
ال ةةركاأ اآلخ ةرين علة أسةةس واضةةحة ،وأا تتحمةةل مسةةؤولية تاريخيةةة عةةن رفضةةها اانضةةمام للحةةل
الو ني ،ولن ينجو رل عل حساب رل أخر ،والكل الفلس يني مستهدل وعل المحك".

البيان ،دبي2017/4/13 ،

 .23هاني الثوابتة :األزمة المالية لللةومة الستهدا

المقاومة ولصر األنظار عن االلتالل

مه ةةا ةةهوان :ح ةةذر عض ةةو اللجن ةةة المرك،ي ةةة للجبه ةةة ال ةةعبية ه ةةاني الثوابت ةةة م ةةن المخ ةةا ر السياس ةةية
المترتبةةة عل ة أ،مةةة خحةةم رواتةةب مةةوظفي السةةل ة فةةي ق ةةاز  ،ة،إ ،مبين ةاً أنهةةا "سةةتعمل عل ة ت ويةةع
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الق ةةاز لقبةةول أي ق ةرار سياسةةي يتعلةةأ بمحةةيره" ،مضةةيفاً أن هنةةاك خ ة ار يكمةةن بجعةةل ق ةرار تقلةةيص
الرواتب مقدمة انفحال الق از عن الضفة مما سيؤثر عل الم روز الو ني".

وأكةد الثوابتةة فةةي حةوار مةةع حةحيفة "الرسةالة" ،أن تقلةةيص رواتةب مةةوظفي السةل ة فةي ،ة،إ "يعةد ،يةةر

قةةانوني" ،موضةةحاً أن مةةا يةةدحع ادعةةاأات حكومةةة الحمةةد بوجةةود أ،مةةة ماليةةة أن رواتةةب مةةوظفي
الضفة "بقيت كما هي" .وأكد أن ا ،مة المالية استهدال المقاومة ،وحرل ا نظار عن ااحتلل.

ولفت القيادي في الجبهة ال عبية إل أن "هنةاك مةؤامرإ تسةتهدل تحةفية القضةية الفلسة ينية ،خاحةة

وأن الحلول الم روحة إنسانية وليست سياسية".

وأ ةار إلة أن الجبهةة ال ةعبية تةةدعم الحةراك ال ةعبي للضةغ فةي ااتجةةاهين فةي ،ة،إ أو الضةفة ،بمةةا

ي ةةمل رسةةالة للقيةةادإ الفلس ة ينية" ،الضةةغ ال ةةعبي بال ةةكل الةةديمق ار ي سةةيعمل عل ة الوحةةول إل ة

حلول عملية".

الرسالة نت ،يلسطين2017/4/13 ،

 .24مروان البرغوثي يطالب عباس بعدم ربط رواتب الموظفين بالخال

مع لماس

،،إ :الب القيادي الفتحةاوي ،ا سةير مةروان البر،ةوثي ،اللجنةة المرك،يةة وعلة أرسةهم رئةيس السةل ة
محمةةود عبةةاس بالعمةةل العاجةةل والفةةوري علة إعةةادإ خحةةومات رواتةةب مةةوظفي ق ةةاز ،ة،إ وعةةدم ربة

الموضوز في الخلل مع حركة حماس.

وقال البر،وثي في رسةالة لةه مةن داخةل السةجن ،اليةوم ا ربعةاأ ،إن السةاحة الفلسة ينية ليسةت بحاجةة

انقسامات جديدإ سيما ونحن نستعد لخوع إضراب ا سرى 17إبريل.

وأضةةال ":علينةةا أن نتفةةرا جميعةةا لتحقيةةأ أهةةدال أسةرانا مةةن خةةلل التفاعةةل مةةع م ةةالبهم واعتبةةار هةةذا

الملل ا هم في الفترإ الحالية".

وةالة سما اإلخبارية2017/4/13 ،

 .25القوة األمنية المشترةة تنتشر يي عين الللوة بعد وق

االشتباةات بين يت ومماعة بالل بدر

آمال خليل :لم يحمد عسكر "فتح" في تمردهم عل قرار قيادتهم السياسية الموافقة عل وقل إ لأ
النةةار فةةي عةةين الحلةةوإ مقابةةل انت ةةار القةةوإ ا منيةةة فةةي معقةةل خحةةمها اإلسةةلمي بةةلل بةةدر فةةي حةةي

ال يرإ .وبعدما ف ل الفتحاويون في السةي رإ علة مربةع بةدر بسةبب "،يةاب التنسةيأ بةين المجموعةات
المقاتلةة وتفةةاوت الخبةرإ العسةةكرية بينهةا وبةةين المجموعةةات اإلسةةلمية" ،بحسةب قيةةادات فتحاويةةة .وبعةةد

ليلةةة مةةن اا ةةتباكات العنيفةةة التةةي امتةةدت حت ة الحةةباح ،رضةةل مقةةاتلو "فةةتح" ،وأوقفةوا إ ةةلأ النةةار،
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تمهيةةداً انت ةةار القةةوإ ا منيةةة الم ةةتركة عمةلً باتفةةاأ الفحةةائل والقةةوى الو نيةةة واإلسةةلمية الفلسة ينية

الذي أبرم حباح الثلثاأ.

ةاأ ،انت ةةر عناحةةر القةةوإ بقيةةادإ قائةةد القةةوإ ا منيةةة بسةةام سةةعد فةةي محةةاور اا ةةتباك ،مةةن ال ةةارز
ومسة ً
الفوقاني إل حي ال يةرإ ،ودخلةوا منة،ل بةدر الةذي ،ةادر مربعةه ،فيمةا أعلةن قائةد قةوات ا مةن الةو ني

الفلس يني اللواأ حبحي أبو عرب "تفكيك مجموعة بدر" .وكان افتاً أن العناحر الةذين انت ةروا فةي

ال يرإ كانوا من ححة القوى اإلسلمية.

من جهته ،نفمذ بدر البند المتعلأ به في التسوية التي قضت بتواريه عةن ا نظةار فةي المخةيم .وبعةدما
رجةةح محةةدر أمنةةي
تراجعةةت "عحةةبة ا نحةةار" عةةن تعهمةةدها بتس ةلممه ووضةةعه قيةةد اإلقامةةة الجبريةةة ،م
فلس يني أن مربعات المجموعات اإلسلمية التي ةاركت معةه فةي القتةال ضةد فةتح "جةاه،إ اسةتقباله

من المن ية إل ال وارئ والحفحال وح ين".

وف ةةي انتظ ةةار النت ةةائج ،ح ةةدم أه ةةالي المخ ةةيم بحج ةةم ال ةةدمار الهائ ةةل ال ةةذي ةةال ممتلك ةةاتهم .معظمه ةةم
اض روا للعودإ إل حيدا حيةث ن،حةوا منةذ أيةام ومكثةوا فةي المسةاجد ،ن بيةوتهم ،يةر قابلةة للسةكن.

الحرخات بدأت تعلو م البة أمراأ الحرب بالتعويع عل المتضررين ،بعد ستة أيام من قتال عبثي
لم يحقأ أهدافه.

األخبار ،بيروت2017/4/13 ،

" .26شؤون الالمئين" بلماس تطالب األونروا بإنقاذ موظفي غزة
 ،ة،إ :البةةت دائ ةرإ ةةؤون اللجئةةين فةةي حركةةة حمةةاس وكالةةة ،ةةوث وت ةةغيل اللجئةةين الفلس ة ينيين
"ا ونروا" إعادإ السلة التموينية لكل موظةل اجةئ مةن مةوظفي السةل ة فةي ق ةاز ،ة،إ سةواأ مةوظفي

،،إ أو رام هللا.

ودعةةت الةةدائرإ فةةي بيةةان حةةحفي وحةةل "ال ةرأي" نسةةخة عنةةه ا ربعةةاأ ،إل ة ضةةرورإ العمةةل عل ة ،يةةادإ
الححص التموينية لكل موظل انخفع راتبه المقبوع عن ألل وخمسمائة يكل ،نه بذلك يندرج

ضمن معدات الفقر الرسمية.

وأورد البيةةان بةةأن النةةداأ ال ةةارئ "لألونةةروا" لعةةام 2017م قةةد أكةةد عل ة اسةةتجابة ا خي ةرإ للحتياجةةات
اإلنسانية في ا راضي الفلس ينية.
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 .27أسرى يت و"المهاد" و"الديمقراطية" يؤةدون مشارةتهم باإلضراب عن الطعام
رام هللا،، ،إ :ضمن ااستعدادات التةي تجةرى فةي هةذه ا وقةات إلنجةاح إضةراب ا سةرى الفلسة ينيين
فةةي سةةجون ااحةةتلل يةةوم  17مةةن ال ةةهر الجةةاري ،الةةب أسةةرى "سةةجن نفحةةة" بضةةرورإ م ةةاركة كةةل
المعتقلين في هذا اإلضراب ،تحقيقا لوحدإ الحل والحال ،ودعوا وسع م اركة عبية في الفعاليات

التضةةامنية معه ةم .وأكةةد أسةةرى "سةةجن نفحةةة" فةةي بيةةان تلقةةت "القةةدس العربةةي" نسةةخة منةةه ،أنهةةم بكةةل

أ يةةافهم التنظيميةةة مةةن حركتةةي فةةتح والجهةةاد اإلسةةلمي والجبهةةة الديمق ار يةةة وكةةذلك أقسةةام ( )3و()4

و( )10و( )13و( ،)14ق ةةرروا خ ةةوع "اإلضة ةراب المفت ةةوح" م ةةن دون ت ةةردد منس ةةجمين م ةةع ك ةةل توج ةةه
يستهدل إعادإ الحقوأ ءواعادإ الكرامة للحركة ا سيرإ.

وأكةةدوا أن اإلض ةراب يهةةدل إل ة اسةةتعادإ "الحركةةة ا سةةيرإ" ذاتهةةا ومكانتهةةا وهيبتهةةا وقوتهةةا ووحةةدتها

وحضورها "في واقع ا سر والخارج".

ودعةةا أس ةةرى "س ةةجن نفح ةةة" إلة ة ض ةةرورإ م ةةاركة كاف ةةة أبن ةةاأ الحرك ةةة ا س ةةيرإ ف ةةي خ ةةوإ اإلضةةراب،
وتحقيأ م البهم اإلنسانية "تحقيقا لوحدإ الحل والحال والتحور".

القدس العربي ،لندن2017/4/13 ،

 .28االلتالل يفرج عن أسير قسامي من غزة بعد اعتقال دام  11سنة
 ،ة،إ :أفرجةةت سةةل ات ااحةةتلل الحةةهيوني مسةةاأ يةةوم ،ا ربعةةاأ ،عةةن ا سةةير القسةةامي ر،أ أحمةةد
عاما) من من قة جباليا البلد مال ق از ،،إ ،بعد اعتقال دام  11عاماً.
محمد عبان (ً 43
وكةان فةي اسةتقبال ا سةير ةعبان ح ةد جمةاهيري كبيةر مةن أقاربةه وأحةدقائه الةذين كةانوا فةي انتظةةاره
عند معبر "بيت حانون" مال الق از.

وكانةةت قةوات ااحةةتلل اعتقلةةت ةةعبان بتةةاريل 2006/4/13م ،وحكمةةت عليةةه بالسةةجن  11عامةاً بتهمةةة

مقاومة ااحتلل ،واانتماأ إل حركة حماس وذراعها العسكري "كتائب القسام".

المرةز الفلسطيني لإلعالم2017/4/12 ،

 .29لماس تتهم األمن الفلسطيني يي الضفة باعتقال  11من أنصارها
رام هللا :قالةةت حركةةة حمةةاس إن أجهة،إ ا مةةن الفلسة ينية فةةي الضةةفة الغربيةةة واحةةلت انتهاكاتهةةا بحةةأ

أنحةار الحركةة ،حيةث ةنت حملةةة اعتقةاات واسةتدعاأات فةي قلقيليةةة الةت  11مةن أنحةار حمةةاس،
كما اعتقلت  2من الخليل بينهما أسير محرر.
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ةددا مةن أنحةار حركةة حمةاس فةي
ففي قلقيلية نفذت حملةة مةداهمات واعتقةاات واسةتدعاأات الةت ع ً
بلدإ إماتين ،كما داهمت ا جه،إ من،ل أمين عبد الرحيم ويل في بلدإ فرعتةا واسةتدعت نجلةه ا سةير
المحرر إسلم ويل للمقابلة .وفي الخليل اعتقلت المخابرات ا سير المحرر أسةامة مسةالمة مةن بلةدإ
بيت عوا ،كما اعتقلت المهندس أحمد سليمان سالم أبوسيل من السةموز بعةد اسةتدعائه للمقابلةة .وفةي

رام هللا أفرجت المخابرات عن النا

براأ القاضي بعد يوم من ااعتقةال ،علة أن يعةود للمقابلةة بعةد

عدإ أيام حيث تعرع للضرب وال فترإ وجوده في مقر المخابرات.

القدس العربي ،لندن2017/4/13 ،

 .31ليبرمان :األسرة الدولية تتغاضى عن سلسلة اغتياالت واعدامات يي عين الللوة وقطاع غزة

ذكرت يلسطين أون الين ،2017/4/12 ،أن و،ير جيش ااحتلل أفيغدور ليبرمان أعرب عن ،ضبه
من عمليات اإلعدام ا خيرإ التي تم تنفيذها بحأ عدد من عملأ ااحتلل في ق از ،،إ.

وذكةةر اإلعةةلم العب ةةري ،أن ليبرمةةان هةةاتل ظه ةةر يةةوم ا ربع ةةاأ ،مبعةةوث ا مةةم المتح ةةدإ إل ة ال ةةرأ

ا وس نيكواي ملدينول للحتجاج عل مةا وحةفه تغاضةي ا سةرإ الدوليةة عةن سلسةلة اإلعةدامات
التي وقعت في حفول الفلس ينيين في اآلونة ا خيرإ عل حد ،عمه.

وقةةال ليبرمةةان للمبعةةوث ا ممةةي إنةةه يتوقةةع أن ت ةةرح هةةذه المسةةألة عل ة مجلةةس ا مةةن الةةدولي خةةلل

جلسته القريبة.

وجة ةةاأ فة ةةي صــــوت إســــرائيل والتلفزيــــون اإلســــرائيلي ،2017/4/12 ،أن ليبرمة ةةان تح ةةدث هاتفيةةةا مة ةةع
ملدينول واحتج لديه عل تغاضي ا سرإ الدولية عن سلسلة ا،تياات ءواعدامات وقعت في حفول

الفلس ينيين في اآلونة ا خيرإ في مخيم عين الحلوإ بلبنان وفي ق از ،،إ.

وقةةال ليبرمةةان إن التغاضةةي عةةن سةةقو ع ةرات القتل ة والجرح ة يبةةرهن مةةن جديةةد النفةةاأ وا،دواجيةةة

المعايير اللةذين تنتهجهةا ا سةرإ الدوليةة إذ إنهةا تتجاهةل هةذه ا حةداث الخ يةرإ وفةي نفةس الوقةت تنةدد
بأفعال مبررإ تقوم بها إسرائيل ضد اإلرهاب.
 .31ةاتس يطالب المتلدث باسم البيت األبيض باالستقالة
بةةلل ضةةاهر :الةةب و،يةةر المواحةةلت اإلس ةرائيلي يس ةرائيل كةةاتس ،المتحةةدث باسةةم البيةةت ا بةةيع،
ةون بيسةير ،بااسةةتقالة بعةد أن حةرح يةةوم الثلثةاأ ،بأنةه حتة الة،عيم النةا،ي أدولةةل هتلةر لةم ينةة،ل

إل حضيع استخدام السلح الكيميائي ،في إ ارإ إل رئيس النظام السوري ب ار ا سد.
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وأثار تحريح سبيسير في مةؤتمر حةحفي فةي البيةت ا بةيع ،ضةبا واسةتنكارا ،مةا دفةع سبيسةير إلة
القول إل

بكة "سةي.ان.ان .إنةه "أخ ةأت عنةدما أدليةت فةي السةياأ السةوري بةأقوال تفتقةر للحساسةية

وليست في مكانها حول المحرقة .وا مكان للمقارنة وأنا أعتذر عل ذلك".

وقال كاتس لإلذاعة العامة اإلسرائيلية اليوم ،ا ربعاأ ،إن عل إسرائيل م البة سبيسير بااعتةذار أو

ااستقالة من منحبه ،نه "يوجد الت،ام أخلقي يسبأ االت،ام السياسي".

وأضال كاتس أن "أقوال المتحدث باسم البيت ا بيع خ يرإ ومثيرإ للغضب".

عرب 2017/4/12 ،48

 .32الميش اإلسرائيلي يطور "روبوت" لملاربة أنفاق المقاومة يي غزة
 ،ة،إ – ال ةرأي :قالةةت حةةحيفة "يس ةرائيل هيةةوم" العبريةةة ،إن جةةيش ااحةةتلل اإلس ةرائيلي ةةور مةةؤخ اًر،
"روبوت" حغير الحجم ،بغرع استخدامه في محاربة أنفاأ المقاومة عل الحدود مع ،،إ.

وأوضةةةحت الحة ةةحيفة يةةةوم الثلثة ةةاأ ،أن الروبةةةوت "هة ةةاروني" يمكنة ةةه أن ية ةةدخل بسة ةةهولة إل ة ة ا نفة ةةاأ
والمباني ،وفي المستقبل سيستخدم لحماية الحدود.

وبالنسبة للروبوت "هروني" ،فأنه روبوت حغير الحجم ،م،ود بكةاميرات وأذرز وميكرفونةات ،ويتحةرك
علة سلسةةلة حديةةدإ ،ولديةةه القةةدرإ علة التعامةةل مةةع كافةةة الظةةرول مثةةل المنةةا أ الحةةخرية والم ةةجرإ
والحر ية ودخول المباني وا نفاأ بسهولة.

وبحسةةب الحةةحيفة ،و،ن الروبةةوت الجديةةد يبلةةغ  14كيلةةو ج ةرام ،ويمكةةن حملةةة عل ة ظهةةر ،وبالنسةةبة

للجةةيش ،سةةيعمل الروبةةوت أهرونةةي ،إل ة جانةةب الروبةةوت "انةةدروس" وهةةو روبةةوت أقةةدم مةةن "اهرونةةي"
وأثقل منه حجماً (يبلغ و،نه  290كيلوجرام) لكنه م،ود بأذرز وكاميرات ويمكنه تنفيذ مهات دقيقة مثةل

"أهروني" .وهذه الروبوات ستعمل ضمن ةاقم جمةاعي سيضةمها ،إلة جانةب الروبةوت "هتةالون" وهةو
ربوت خفيل الو،ن (يبلغ و،نه  30كيلو جرام).

ونقلةةت الحةةحيفة عةةن رئةةيس وحةةدإ الروبوتةةات فةةي الجةةيش اإلس ةرائيلي قولةةه ،إن الجةةيش اعتمةةد عل ة

الروبوتات خلل العدوان ا خير عل ق از ،،إ.

وةالة الرأي الفلسطينية لإلعالم2017/4/11 ،

 .33القناة العاشرة اإلسرائيلية" :إسرائيل" تعقد صفقات أسللة مديدة مع الهند
الداخل المحتل، :عم موقع القناإ العبرية العا رإ حباح اليوم أن الهند و"إسرائيل" تنويان التوقيةع علة

حةةفقتي أسةةلحة جديةةدتين بةةين البلةةدين .وادعةةت أن العلقةةات الثنائيةةة بةةين الهنةةد و”إس ةرائيل” تعةة،،ت
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وخاحةةة عل ة الحةةعيد ااقتحةةادي منةةذ انتخةةاب نارينةةدا مةةودي رئيس ةاً للةةو،راأ .وذكةةرت القنةةاإ إل ة أن
الحفقتين تأتيان بعد التوقيع ا سبوز الماضي مةع الهنةد علة أكبةر حةفقة تبرمهةا الحةناعات ا منيةة

اإلسرائيلية في تاريل “إسرائيل” بقيمة  6.1مليار دوار.

ويأتي التوقيع المرتقب عل الحفقتين الجديةدتين قبيةل ،يةارإ رئةيس و،راأ الهنةد إلة “إسةرائيل” المقةررإ
فةةي يوليةةو المقبةةل ،حيةةث ست ةةمل الحةةفقتين عل ة

ومنظومات دفاعية جوية.

ةراأ أسةةلحة دفاعيةةة ت ةةمل حةواريل ضةةد الةةدبابات
وةالة الرأي الفلسطينية لإلعالم2017/4/12 ،

 .34إقصاء ضابطين بميش االلتالل بسبب قضية "ملرمة" للغاية
القدس المحتلة :ك فت القناإ الثانية العبرية ،يوم ا ربعاأ ،عن قضية أ لقةت عليهةا بالمحرجةة وقعةت
ف ةةي ج ةةيش ااح ةةتلل داخ ةةل لة ةواأ إي ةةلت .وبين ةةت القن ةةاإ أن ض ةةاب ين برتب ةةة ارئ ةةد ت ةةم إقح ةةائهما م ةةن
منحبهما بعد أن نكل بجندي ،موضحة أنهم نكل وتحر ا بالجندي وقاموا بإهانته أمام الجنود.

وفةةي التفاحةةيل أن الضةةاب ين قامةةا بإهانةةة الجنةةدي والت ةةكيك برجولتةةه والسةةخرية منةةه ومحاولةةة إجبةةاره

عل خلع بن اله ،بل وحت في مرحلة من المراحل هدده أحد الضاب ين بتم،يأ بن اله بسكين.

وأفاد الجندي خلل التحقيةأ معةه أنةه ةعر بإهانةة كبيةرإ وحةدمة مةن سةلوك الضةاب ين وعنةدما خةرج

من المكتب عقب رفضه اانحياز وامرهما تقدم ب كوى ضدهما في ال ر ة العسكرية.

وأحدرت المحكمة العسكرية حكمها عليهما بالسجن الفعلي لمدإ  21يوم ،وبالسجن  45يةوم مةع وقةل

التنفيذ وتن،يل رتبتهما العسةكرية إلة نقيةب ،إضةافة إلة إلة،ام كةلً مةن الضةاب ين بةدفع تعةويع مةالي

للجنةةدي بمبلةةغ  3000ةةيكل .ولفتةةت القنةةاإ العبريةةة فةةي ختةةام تقريرهةةا أن الضةةاب ين اضة ار إلة إنهةةاأ
خدمتهما العسكرية في الجيش.

يلسطين أون الين2017/4/12 ،

 .35متظاهرون يطالبون نتنياهو بالعمل على اإليراج عن منغيستو
ها م حمدان :تظاهر أبناأ عائلة أفراهام منغيستو وأكثر من مائة آخرين ،يوم ا ربعاأ ،فةي عسةقلن
م البين الحكومة اإلسرائيلية بة"إعادته إل البيت".

ي ار إل أن منغيستو محتج ،في ق از ،،إ منذ أيلول /سبتمبر عام  ،2014وذلةك بعةد أن خةرج مةن

بيته في عسقلن ،وعبر السياج الحدودي إل ق از ،،إ.
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وقال قيقه ،إيلن منغيستو إن العائلة في حالة "عدم يقين دائم" ب أن محيره ،وذلك بسبب الحكومة
اإلس ةرائيلية .وأضةةال يبةةدو أن هةةذه الحكومةةة ا تكتةةرث لحيةةاإ الب ةةر ،م ةةي ار إل ة أن مسةةؤولية إ ةةلأ
سراحه تقع عل عاتأ الحكومة.

عرب 2017/4/12 ،48

 .36تزايد أعداد العالقين الفلسطينيين على معبر ري ومعلومات بإرماء يتله
رفح  -محمد الجمل " -ا يام اإللكترونية" :ما ،الت السل ات المحرية تواحل إ،لأ معبر العودإ

الحدودي برفح أمام العالقين من كافة الفئات منذ أكثر من هر ،وتمنع أياً من الفلس ينيين سواأ
مرض أو عالقين أو حت

لبة من مغادرإ ق از ،،إ من خلله.

وقالت محادر م لعة :إن المعبر مغلأ ب كل كامل منذ أوائل ال هر الماضي ،وقد فُتح استثنائياً
عدإ مرات خلل الفترإ الماضية ،إلدخال جثامين موا نين فلس ينيين توفوا في ا راضي المحرية
خلل فترات علجهم ،بينما لم يسمح وال الفترإ الماضية ي من العالقين في ق از ،،إ بالمغادرإ.

وأوضحت المحادر نفسها أن هناك اتحاات به مستمرإ مع الجانب المحري ،و لب دائم بفتح

المعبر ،نظ اًر لت،ايد أعداد العالقين ،ووجود مرض يعانون حاات حرجة ،و لبة استؤنفت الدراسة في

جامعاتهم ،وموا نين عل و ك أن يفقدوا إقاماتهم في الخارج ،لكن يبدو أن الجانب المحري أجل
فتح المعبر بسبب ا وضاز ا منية المتدهورإ ،خاحة بعد حادثة تفجير كنيسة للمسيحيين.

وثمة أكثر من  20ألل مسجل لدى و ا،رإ الداخلية في ،،إ ،ما ،الوا ينتظرون دورهم للمغادرإ ،بينما
هناك آال العالقين الفلس ينيين داخل ا راضي المحرية ،خاحة مرض أنهوا رحلت العلج في

محر ير،بون بالعودإ للق از.

األيام ،رام هللا2017/4/13 ،

 .37االلتالل أطلق النار  15مرة على الصيادين منذ بداية العام الماري
،،إ  -فاي ،أبوعون" -ا يام االكترونية" :قال مرك،ان حقوقيان( ،مرك ،حماية لحقوأ اإلنسان،
والمرك ،الفلس يني لحقوأ اإلنسان) ،إن قوات ااحتلل البحرية نت منذ ا ول من كانون الثاني

الماضي وحت

التاسع والع رين من

الحيادين في عرع بحر ،،إ.
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وأضال المرك،ان الحقوقيان في تقريريهما للربع ا ول من العام الجاري  ،2017حول انتهاكات
متأثر
ًا
ااحتلل ،أنه نجم عن عمليات إ لأ النار تلك ،است هاد الحياد محمد أحمد الهسي،
بجراحه التي أحيب بها في الرابع من كانون الثاني الماضي.
األيام ،رام هللا2017/4/13 ،

 .38صبري وبةيرات :االلتالل يلاول يرض واقع مديد باألقصى من خالل االقتلامات المةثفة
والمستمرة

القدس المحتلة :أكد خ يب المسجد ا قح

المبارك ،ال يل عكرمة حبري ،ومدير دائرإ التعليم

ال رعي بدائرإ ا وقال اإلسلمية ناجح بكيرات أن ااحتلل الحهيوني يحاول فرع واقع جديد في
المسجد ا قح  ،من خلل ااقتحامات الجماعية والمكثفة ،معبرين عن إدانتهما ال ديدإ لهذا

ااقتحامات.

وي هد المسجد ا قح

المبارك ،من ،حباح يوم ا ربعاأ ،اقتحامات جماعية مكثفة، ،اد عددها

اإلجمالي حت اآلن عن الة 290مستو ًنا ،بينهم المت رفان مو يه فيجلن ،ويهودا عتحيوني ،اللذان
يدعوان إلقامة الهيكل الم،عوم عل أنقاع ا قح .

ال يل حبري قال لة"المرك ،الفلس يني لإلعلم" إن هذا التحعيد في اقتحام ا قح  ،يؤكد أ ماز
اليهود بالمسجد ،وأنهم يستغلون أعيادهم المتعددإ لفرع واقع جديد فيه .وأضال :إننا لن نسمح لهم

بذلك ،نهم معتدون ،ءوان هذا ااعتداأ لن يكسبهم أي حأ في المسجد ا قح .

فيما عقب ال يل ناجح بكيرات ،بالقول" :ااحتلل الحهيوني يسير وفأ برنامج تهويدي خ ير

لمدينة القدس وللمسجد ا قح " .وأ ار في حديث لة"المرك ،الفلس يني لإلعلم" إل أن البرنامج
التهويدي يرتك ،عل ثلث ركائ،؛ ا ول ا منية العسكرية ال ر ية التي توفر الحماية للمقتحمين.

أما الركي،إ الثانية ،وفأ بكيرات ،فهي جلب أكبر عدد مكن من المستو نين المت رفين بحجة ا عياد

اليهودية ،بنوعيات خ يرإ وذات أسبقيات أمنية ،وتغيير الم هد بإدخال أعداد كبيرإ إل

داخل

المسجد ا قح .

وأوضح بكيرات أن الركي،إ الثالثة تتلخص في محاولة كسر التاريل والعقلية ،وضرب الذهنية أن هذا

المكان تقام فيه أعياد يهودية ،وبالتالي محاولة لكسر كل ما هو إسلمي وعربي داخل المسجد
ا قح  .وأكد أن هذه ااقتحامات تمهيد لتغيير الوضع التاريخي الراهن منذ عام  1967في المسجد
ا قح  ،وإلقامة الهيكل الم،عوم.
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 .39اللرب اإلسرائيلية على غزة تسببت بتسري  %70من العاملين بالقطاع الصناعي
،،إ  -نور أبو عي ة:

الب "ااتحاد العام للحناعات الفلس ينية" في ق از ،،إ ،يوم ا ربعاأ،

المجتمع الدولي بإنقاذ الق از "ااقتحادي والحناعي" ،في الق از من اانهيار الكامل.

وضاح بسيسو ،أمين سر ااتحاد ،خلل مؤتمر ححفي عقده في مؤسسة "بيت الححافة"
ونا د م
بمدينة ،،إ ،الدول المانحة التي اركت في مؤتمر "إعادإ إعمار ،،إ" الذي ُعقد بعد الحرب ا خيرإ

التي منتها إسرائيل عل الق از ،باالت،ام بتعهداتهم.
وقال بسيسو ":يجب عل الدول الم اركة في مؤتمر إعمار ،،إ ،بالمساهمة في تأهيل المؤسسات

دمرتها الحرب ا خيرإ ،وتعويضها بمبالغ ا ضرار التي تم ححرها".
الحناعية التي م
وبين أن الحرب اإلسرائيلية ا خيرإ تسببت في فقدان  %70من العاملين بالق از الحناعي
م
عمالهم ،باإلضافة إل تدمير أكثر من "ألل" من أإ وور ة حناعية.
ودعا بسيسو المجتمع الدولي للضغ عل إسرائيل لرفع الحظر الذي تفرضه عن إدخال المواد الخام

الرئيسية الل،مة للحناعة إل ق از ،،إ.

وأضال ":كما ن الب بضمان حرية الحركة عل

وموظفيهم من ءوال الق از".

المعابر ،وتسهيل تحرك أححاب المحانع
وةالة األناضول لألنباء ،أنقرة2017/4/12 ،

 .41تقرير :يلسطينيو سيناء ...لموء ٍ
ثان يي غزة
فر  354من الرجال
،،إ  -محمد الجمل :منذ بداية العام الماضي وحت أول مارس /آذار الماضي م
فروا منذ
والنساأ وا فال الفلس ينيين المقيمين في سيناأ إل ق از ،،إ ،إضافة إل  150آخرين م

أواس عام  ،2013حت نهاية عام  ،2015بحسب ما ك ل محدر أمني فلس يني لة"العربي الجديد"،
ان الغ،يان المهتمان بمتابعة أوضاز فلس ينيي سيناأ ،محمد ق

وهو ما أ مكده النا
سليمان ،واللذان لهما أقرباأ ما ي،الون يقيمون في سيناأ.

ة ،ومحمود

ت،وجن من ،،يين ،بينما يحل
ويقيم في ق از ،،إ ثمانية آال محري ومحرية، ،البيتهم نساأ م
عدد الفلس ينيين من حاملي الجنسية المحرية في الق از إل ع رإ آال خص ،وفأ إححاأ

(تجمع يضم محريين ومحريات يقيمون
عادل عبد الرحمن ،النا أ باسم الجالية المحرية في ،،إ
م
في ق از ،،إ).
تنبهت دائرإ ؤون اللجئين في منظمة التحرير الفلس ينية إل معاناإ اللجئين الجدد في ق از ،،إ

في بداية العام الماضي ،وعمل ،ياد الحرفندي ،رئيس المكتب التنفيذي للدائرإ ،عل الملل الذي
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حا ،اهتمام الدائرإ ،والتي رحدت وحول  1200اجئ إل

،،إ ،من بينهم  700من فلس ينيي

سورية ،و 500من فلس ينيي سيناأ ،يحمل منهم  320ب اقة اجئ الحادرإ عن ا ونروا و 180ا
ت ملهم مساعدإ ا ونروا كونهم لم يهجروا عام .1948

قدمت منحاً
وقدمت الدائرإ مساعدات عاجلة للقادمين من سيناأ ،بسبب سوأ أوضاعهم ،كذلك م
دراسية لل لب الجامعيين من بينهم ،فيما تعمل الدائرإ عل دراسة حاات جديدإ وحلت مؤخ اًر من

سيناأ ،لتقديم المساعدات لهم ،بحسب ما أفاد به الحرفندي.

ة ،برحاص الجيش

قُتل  30من فلس ينيي سيناأ ،من عائلت ،عرب وال اعر وبرهوم وق
المحري والمسلحين منذ أول يوليو /تمو ،2013 ،بينما ،اد عدد المحابين عن  150محاباً ،ووفقاً
معد التحقيأ من العائلت الفارإ وأخرى موجودإ في سيناأ ،وتلحأ
لمعلومات مت ابقة ححل عليها م
قوات الجيش المحري من يحملون عناوين "رفح المحرية" في هوياتهم ،ويتم التنكيل بهم واعتقالهم
عل حواج ،الجيش.

يقع الفلس ينيون القادمون إل ،،إ عبر ا نفاأ في إ كاات قانونية ،إذ ا يملك أ،لبهم أوراقاً ثبوتية

تؤكد أنهم فلس ينيون ،كونهم من اجئي ال تات ،وبعضهم لديهم ب اقات هوية محرية ،لذلك

تعاملهم ا جه،إ ا منية الفلس ينية عل أنهم أجانب ،ا يمنحون أوراقاً ثبوتية فلس ينية ،وفأ ما أكد

لة"العربي الجديد" محدر أمني يعمل في دائرإ ا حوال المدنية بو ا،رإ الداخلية الفلس ينية.

ويؤكد المحدر الذي رفع الك ل عن اسمه لكونه ،ير مخول بالحديث مع اإلعلم ،أن من يمتلك

أوراقاً تثبت أنه فلس يني ،أو يت،وج من فلس ينية من ،،إ ،يمنح "ب اقة تعريل" ،من دون رقم
مسجل في الحواسيب اإلسرائيلية ،وتحلح تلك الب اقة للتعامل داخل الق از فق  ،وا يمنح النا،ح
ب اقة هوية وجوا ،سفر مثل موا ني الق از ،إذ يت لب ا مر موافقة إسرائيلية ،بموجب اتفاأ
أوسلو ،بحسب ما يؤكد الحقوقي والباحث القانوني محمد أبو ها م ،والذي أوضح أن دولة ااحتلل

ا تمنح النا،حين ب اقات هوية كونهم من اجئي ال تات ،وبعضهم يحمل جنسيات محرية ،ويجب
أن يعاملوا كلجئين.

العربي المديد ،لندن2017/4/13 ،

 .41مئات المستوطنين يقتلمون "سبسطية" بلمة إقامة "صلوات تلمودية"
نابلس –عماد سعادإ :اقتحم مئات المستو نين ،بلدإ سبس ية مال ،رب نابلس ،يوم ا ربعاأ،
بحجة إقامة الحلوات التلمودية في ساحة اآلثار بمناسبة ما ُيسم
بحماية قوإ كبيرإ من الجيش اإلسرائيلي.
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وقال سكرتير بلدية سبس ية ،قدري ،،ال ،بأن الجيش اإلسرائيلي قد أ،لأ مداخل البلدإ بالكامل وأقام
الحواج ،لتأمين الحماية للمستو نين.

وأضال ،،ال بأن المستو نين يقومون كل عام في مثل هذا الوقت باقتحام البلدإ ،واإلقامة في ساحة

اآلثار لمدإ ثلثة أيام ،وأن أعداد المستو نين تت،ايد تدريجيا لتحبح باآلال ،وذلك بحجة ااحتفال

"بعيد الفحح" ،مضيفا أن المستو نين يحضرون معهم في كل مرإ المولدات الكهربائية ،والوحدات
الححية المتنقلة وحهاريج المياه ،وخياما وأ ،ية وف ار ا حيث يمكثون ثلثة أيام بلياليها.

القدس ،القدس2017/4/12 ،

 .42يلسطيني من ذوي االلتيامات الخاصة يفتت معرضا لرسومات الةرتون بغزة
،،إ  -محمد ماجد :افتتح فلس يني ،من ذوي ااحتياجات الخاحة ،في مدينة ،،إ ،يوم ا ربعاأ،
معرضاً فنياً لرسومات الكرتون.

وحمل المعرع ،الذي أقيم في مرك ،ر اد ال وا الثقافي (يتبع لبلدية ،،إ) ،ويستمر لمدإ يومين ،اسم

"أمنياتي" ،واحتوى عل  100رسمة.

ويقول حاحب المعرع ،الفنان محمد الدلو ،الذي يعاني من ضمور في العضلت ،ونقص في

النمو ،ويستخدم كرسيا متحركا ،في حديث مع وكالة ا ناضول ":افتتحت معرضي بعد هر من
العمل".

وتابع ":رسالتي من خلل المعرع ،هي أن اإلعاقة ا يجب أن تنهي حياإ ال خص ،ولكن ت،يده

إح ار ار عل المتابعة والعمل".

وتقول و ا،رإ ال ؤون ااجتماعية في ق از ،،إ ،إن الححار اإلسرائيلي المفروع عل ق از ،،إ،

منذ عام  ،2007يضاعل من معاناإ المعاقين.

وةالة األناضول لألنباء ،أنقرة2017/4/12 ،

 .43تغول استيطاني غير مسبوق يي ملايظة سلفيت
سلفيت :أفاد هود عيان أنه يجري في كافة قرى وبلدات سلفيت تجريل وتغول استي اني ،ير
مسبوأ عل

حساب ا راضي ال،راعية والرعوية وحقول ال،يتون .وأكد ال هود أن جرافات

المستو نين تستبيح ا راضي لحالح إقامة بن تحتية.

وتترك ،أعمال التجريل في بلدات كفر الديك وبروقين ورافات ودير بلو ومسحة وال،اوية ،ويجري

خلل ذلك قلع أ جار ال،يتون المعمرإ.
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بدوره قال الباحث د .خالد معالي إن عمليات التجريل تجري داخل حدود المستو نات وخارجها وهو
ما ي كل خ ر أكبر عل

محادرإ ا راضي دون حسيب أو رقيب وحت

ا راضي كما يجري في مال سلفيت.

دون إخ ار أححاب

القدس ،القدس2017/4/13 ،

 .44يعاليات يلسطينية واسعة إسنادا النتفاضة السمون
تعد القوى والمؤسسات الو نية الفلس ينية لحملة تضامن واسعة مع "اإلضراب الكبير" المفتوح عن

ال عام الذي أعلن ا سرى في السجون اإلسرائيلية عن ال روز به في  17ال هر الجاري.

وقال رئيس نادي ا سير قدورإ فارس إن "اإلضراب الكبير" سيمثل انتفاضة السجون عل ااحتلل،

مضيفاً" :يجب علينا أن نواكب انتفاضة السجون بانتفاضة عل

ا رع من أجل الضغ

عل

السل ات اإلسرائيلية لوقل معاناتهم وتلبية حاجاتهم اإلنسانية" .وأكد أن القوى والمؤسسات الو نية
في المحافظات المختلفة وضعت برامج عمل يومية لمواكبة انتفاضة السجون بأن

ة وفعاليات

تضامنية عل ا رع .وأضال" :هذا اإلضراب امتحان كبير ،فمنذ سنوات ويلة ،لم تنفذ الحركة
ا سيرإ إضراباً بهذا الحجم".

وقال رئيس هيئة ؤون ا سرى والمحررين عيس قراقع إن قيادإ الحركة ا سيرإ بأ يافها المختلفة

قررت الم اركة في إضراب ا سرى ،مضيفاً" :من المتوقع أن يكون هذا اإلضراب أكثر اإلضرابات

جماعية للح ركة ا سيرإ ،وستقوده روح الوحدإ الو نية من أجل تحقيأ م الب ا سرى اإلنسانية".
و،اد" :هناك جملة من الفعاليات وا ن

ة الجماهيرية في ال ارز الفلس يني ستكون لدعم ا سرى في

إضرابهم بالت،امن مع ان لأ فعاليات يوم ا سير الفلس يني" .وقررت القوى الو نية والمؤسسات
والفعاليات ال عبية ،وهيئة ؤون ا سرى والمحررين ،ونادي ا سير ،ولجنة الهيئة العليا لمتابعة
ؤون ا سرى ،وممثلون عن المؤسسات الحقوقية واإلنسانية ،في اجتماز عقد أمس في الغرفة

التجارية في رام هللا ال روز في سلسلة خ وات وفعاليات تضامنية مع ا سرى فور روعهم في

اإلضراب .و كل المجتمعون لجنة متابعة و نية لمتابعة مجريات اإلضراب ،تضم لجاناً قانونية
ءواعلمية وميدانية .ويتضمن برنامج الفعاليات أن

ة مرك،ية ،أبر،ها ان لأ علة الحرية ع ية

اإلضراب في  16ال هر الجاري في مدينة نابلس ،ومسيرات مرك،ية ،ونحب الخيام في مراك ،المدن
يوم ان لأ اإلضراب في اليوم التالي (ااثنين) ،إضافة إل

ولقاأات مع مؤسسات حقوقية ءوانسانية ،إضافة إل أن
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 .45المستوطنون يقتلمون المسمد األقصى بأعداد ةبيرة تلت لماية شرطة االلتالل
رام هللا  -منتحر حمدان :اقتحم ع رات المستو نين ،أمس ،ساحات المسجد ا قح المبارك ،في
اليوم الثاني من أيام عيد "الفحح اليهودي"،بعد اقتحامه من بوابات عدإ تحت حراسة وحماية قوات

ااحتلل "اإلسرائيلي" التي حول بوابات وساحات ا قح

إل

ما ي به الثكنة العسكرية ،حيث

ُيخضع كل من ي تبه بأنه عربي للتفتيش والمراقبة تحسباً من تنفيذ هجمات ضد المستو نين.
وحرحت قوات ااحتلل عل إدخال عدد كبير من المستو نين عل كل مجموعات حغيرإ من
عدإ بوابات للمسجد ا قح

وباحاته ،بذريعة تأدية ال قوس التلمودية في ا قح

وس

إقامة

حفلت الرقص والغناأ ،والدعوإ إلقامة "الهيكل الم،عوم".

واعتبر مدير المسجد ا قح  ،ال يل عمر الكسواني ،اقتحام ساحات المسجد ا قح بهذه ا عداد

كان متوقعاً خحوحاً بعد حملة ااعتقاات واإلبعادات وفرع القيود والدعوات اقتحام ا قح .

وحاول حراس المسجد التحدي لهذه ااقتحامات إا أن تواجد قوات ااحتلل المدججة بالسلح
منعتهم من أداأ مهامهم في حماية ا قح لكنهم نجحوا في منع سائح أجنبي حاول تحوير لعبة

لخن،ير أمام قبة الحخرإ (تظهر في خلفية الحورإ) ،م يداً بوقول الحراس في خ الدفاز ا ول
عن عقيدإ المسلمين.

الخليج ،الشارقة2017/4/13 ،

" .46إسرائيل" تعتقل شابين تسلال من غزة وتعيد يت معبر ةرم أبو سالم
،،إ :ذكر جيش ااحتلل أنه تمكن من اعتقال ال ابين بعد أن اجتا ا ،الجدار اإللكتروني المحي في
ق از ،،إ ،ووحل إل حدود المجلس اإلقليمي "أ كول" في من قة النقب الغربي.

وأوضح أنه جرى نقل ال ابين إل جها ،ا من العام "ال اباك" إلخضاعهم للتحقيأ .وحسب ما ذكر

فقد تبين لقوإ جيش ااحتلل التي اعتقلت ال ابين أنهما لم يكن بحو،تهما أي وسائل قتالية أو أي

عتاد ،ير عادي .إل ذلك فقد فتحت سل ات ااحتلل حباح أمس ،معبر كرم أبو سالم التجاري،

جنوب ق از ،،إ ،بعد إ،لأ دام ليومين بسبب ا عياد اليهودية .وسمحت سل ات ااحتلل بموجب
عملية الفتح بإدخال احنات محملة بالبضائع للق اعات التجارية والحناعية ،وضل محروقات من

،ا ،هي ووقود.
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 .47دراسة :السياق الفلسطيني لنشوء لرةة مقاطعة "إسرائيل" "بي دي أس"
عمرو سعد الدين :تناقش هذه الدراسة السياأ الفلس يني لن وأ حركة "مقا عة إسرائيل وسحب
ااستثمارات منها وفرع العقوبات عليها" ( ،)BDSإذ ثمة افتراضات أن الحركة ذات من أ أوروبي
وأميركي ،ا مر الذي يتلق

مع توجهات سياسية ونظرية تولي دول ال مال أولوية في إحداث

التغيير محلياً .وتجادل الدراسة أنه ءوان كان لل مال دور ،فإنه ا يمكن فهم الحركة من دون التركي،
عل

ن أتها الفلس ينية ،فتتناول تفاعلت اانتفاضة الفلس ينية الثانية في المجتمع الفلس يني

وخارجه ،وتأثيرها في تبلور حركة المقا عة ،وتناقش
ت كل الحركة :من هي ،ولماذا كانت هذه ا

بيعة ا

رال الفلس ينية التي دفعت نحو

رال هي ا كثر اندفاعاً لحركة المقا عة ،وما تأثير

ذلك في المقا عة؟ وتنتهي بسؤال عن ارتبا السياأ الفلس يني بسياقات إقليمية وعالمية للحركة.

لل لز عل الدراسة اضغ عل الراب التالي:
http://www.palestine-studies.org/sites/default/files/mdf-articles/064-080.pdf
مؤسسة الدراسات الفلسطينية ،بيروت2017/4/13 ،

 .48اللةومة األردنية تطالب "إسرائيل" بتمميد "ةوتا" الصادرات األردنية إلى السوق الفلسطينية
عمان-

ارأ الدعجة :قال و،ير الحناعة والتجارإ والتموين المهندس يعرب القضاإ ان الحكومة

لبت الجانب ااسرائيلي تجميد العمل بالكوتا المنحوص عليها في بروتوكول باريس لمدإ سنتين

من اجل ،يادإ ححة الحادرات الو نية ال السوأ الفلس ينية.

وأ ار القضاإ خلل جلسة نقا ية لجمعية رجال ااعمال ااردنيين مساأ اول من أمس ال

بدأ

الو ا،رإ بالعمل عل السوأ الفلس ينية من اجل ،يادإ ححة المنتجات ااردنية في هذا السوأ ،حيث
تمت ااستعانة بالعلقات الدولية وعل

جميع المستويات من اجل اعادإ النظر ببروتوكول باريس

الذي مض عل توقيعه وقت ويل .وحدد بروتوكول باريس ااقتحادي  1994من قدرإ ااقتحاد
الفلس يني عل النمو كونه جعل التبادل التجاري مححو ار بين فلس ين ودولة ااحتلل ااسرائيلي

بالدرجة ااول  .وأوضح أن الجانب اإلسرائيلي لب الدخول بمفاوضات ثلثية تجمعه مع ااردن
وفلس ين من اجل ،يادإ كميات السلع التي يسمح لها دخول السوأ الفلس ينية ،اا ان الحكومة

تحر عل تجميد الكوتا اوا وثم الدخول بمفاوضات كون ذلك يحتاج ال وقت ويل.

بحسب القضاإ ،فإن الحادرات ااسرائيلية للسوأ الفلس ينية تتجاو 3.8 ،مليار دوار سنويا في حين

ان الحادرات ااردنية للسوأ الفلس ينية اقل من  100مليون دوار.
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 .49عون يتابع التطورات األمنية يي مخيم عين الللوة
بيروت – "الحياإ" :تابع رئيس الجمهورية مي ال عون الت ورات ا منية في مخيم عين الحلوإ ،في
وقت انتقل قائد الجيش العماد جو،يل عون ال حيدا بعد ،يارته رئيس الجمهورية حباحاً.

خص حوادث عين
و مدد الرئيس عون عل ضرورإ تنفيذ الق اررات التي اتخذها مجلس الو،راأ في ما م
الحلوإ .وا لع من رئيس البلدية السابأ لحيدا عبدالرحمن الب،ري الذي ا،ره في قحر بعبدا عل

الوضع والجهود المبذولة ل تنفيذ ااتفاأ الذي تم التوحل اليه بين القوى الفلس ينية بمتابعة حيداوية
مبا رإ .وأ ار الب،ري ال أن عون "عل تواحل دائم مع القوى ا منية ومع و،ير الدفاز يعقوب
الحرال الذي ،ار المدينة ،ومع قائد الجيش للسهر عل تنفيذ الق اررات التي اتخذها مجلس الو،راأ".

وتفقد قائد الجيش مواقعه المنت رإ في محي المخيم ،يرافقه كبار الضبا في قيادإ من قة الجنوب
يدا بدور الضبا
وا لع عل التدابير التي ينفذها ،م ً
لضبا قيادإ الجنوب.

والعسكريين .وعقد اجتماعاً في ثكنة حيدا
اللياة ،لندن2017/4/13 ،

 .51أسامة سعد :السياسات الخاطئة للدولة اللبنانية بلق الفلسطينيين أوصلت األمور إلى هذه
المرللة

خمسة أيام ساخنة عا تها مدينة حيدا .لم تكن هذه المرإ مجرد "إ كال" في "خاحرتها" عين الحلوإ.
فر،م إعلن وقل إ لأ النار ،بقيت تسمع أحوات الر قات النارية المتق عة قادمة من معركة

المخيم ،واستمرت بعع المؤسسات التعليمية والتجارية تغلأ أبوابها.

يعوع عل المتضررين من اللبنانيين؟ بحسب رئيس البلدية محمد السعودي" ،سنبحث في آلية
من م
التعويضات ،وما إذا كانت ستُلق عل كاهل منظمة التحرير أو لجنة اإل،اثة أو ،يرهما من
ا رال".
الناظر إل خري ة المخيم ،الواقع جغرافياً ضمن المدينة الثالثة لبنانياً ،قد تتك ل له مسألة أعقد من
مجرد ع ريني مت رل ،غل ،من مربعه ا مني في حي ال يرإ ،بال الفحائل الفلس ينية وأجه،إ
م
الدولة اللبنانية .إذ إن هناك أكثر من خمسة مربعات أمنية أخرى تديرها جماعات مت رفة كة"عحبة

اانحار" و"جند ال ام" و،يرهما ،أسهمت جملة من ا سباب في تقويتها ،عل رأسها "الدعم" الذي

وفمرته قوى سياسية مختلفة ،إضافة إل فرع "أولويات عل المخيم ،ير أولوياته الحقيقية التي كانت
با ساس تتلخص في توفير فرص حياتية ومعي ية ائقة ،وتع،ي ،نضاله ال ويل لنيل حقوقه

الو نية ،وفي مقدمتها حأ العودإ" ،كما يقول رئيس "التنظيم ال عبي الناحري" أسامة سعد
التاريخ :الخميس 2017/4/13

العدد4258 :

ص

30

لة"ا خبار" .ويوضح أن "ا ولويات التي فرضت عل اللجئين الفلس ينيين في عين الحلوإ ،ت،امنت
مع حعود التيارات ال ائفية والمذهبية المت ددإ في الواقعين اللبناني والعربي ،وانعكست بالتالي عل

بعع ال باب في المخيم من الذين انضموا إل هذه الجماعات".

ويع،و سعد وحول ا مور في المخيم إل هذه المرحلة إل "السياسات الخا ئة التي اتخذتها الدولة
اللبنانية بحأ اللجئين الفلس ينيين ،ونظرتها المقتحرإ عل الجانب ا مني مع تغييب كافة القضايا

المعي ية وااجتماعية" .فمن وجهة نظره "لم تحدد الدولة حت اللحظة ما الذي تريده من عين الحلوإ،
كذلك فإنها ا تسمع ما يريده الناس" .إضافة إل ذلك "تتحمل الفحائل الفلس ينية من دون استثناأ
تراجع المناخ الو ني داخل المخيمات ،وما ترتب عنه من تمدد حاات الت رل الديني والعنفي".

و الب سعد ،بة"بذل كل جهد ممكن لكي ا ينتهي الم ال بمخيم عين الحلوإ وحي التعمير الواقع
م
بجواره ،إل نهر بارد آخر" ،خحوحاً أنه بدأت تسمع أحوات عبية تدعو لدخول الجيش اللبناني
وحسم المعركة.

األخبار ،بيروت2017/4/13 ،

 .51مؤتمر عربي يدين االعتداءات اإلسرائيلية الممنهمة على عمال يلسطين
القاهرإ :أدان مؤتمر العمل العربي ،ااعتداأات اإلسرائيلية الممنهجة عل عمال و عب فلس ين في
ا راضي العربية المحتلة.

وقرر المؤتمر في ختام أعماله في دورته الة  44مساأ اليوم ا ربعاأ ،تكليل المدير العام لمكتب

العمل العربي بإعداد التقرير السنوي ب أن المستو نات اإلسرائيلية وآثارها ااقتحادية وااجتماعية
السلبية عل أوضاز اححاب ااعمال والعمال في فلس ين والجوان السوري وجنوب لبنان وترجمة

التقرير إل

اللغات المعتمدإ في ان

المقرر في جنيل قريبا.

ة منظمة العمل الدولية لتعميمه عل

مؤتمر العمل الدولي

كما الب المج تمع الدولي بكافة مؤسساته وآلياته لوضع حد لهذه اانتهاكات ،داعيا الوفود العربية
وا عضاأ العرب بمجلس إدارإ مكتب العمل الدولي إل بذل م،يد من الجهود وتكثيل ااتحاات

عل جميع المستويات ومواحلة دعم الم الب وااحتياجات الفلس ينية في المرحلة المقبلة.

وأ ار و ،ارأ العمل إل أهمية العمل عل تفعيل ق اررات مجلس إدارإ منظمة العمل العربية في دورات

 84و  85و  86وكذلك الدورإ  43لمؤتمر العمل العربي والتي من أهمها ال لب من منظمة العمل
الدولية ارسال بعثة متخححة لل لز عل حقوأ العمال الفلس ينيين لدى سل ات ااحتلل منذ

عام  1970وحت تاريخه.
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وأكد أهمية الق اررات الخاحة بدعم الحندوأ الو ني الفلس يني للت غيل والحماية ااجتماعية للعمال
والترويج له وأيضا دعوإ منظمة العمل الدولية لعقد مؤتمر المانحين لدعم حندوأ فلس ين للت غيل

لتوفير التمويل الل،م للحندوأ.

و الب الو،راأ ،منظمة العمل الدولية بتوفير الدعم الل،م لتفعيل الحندوأ الو ني الفلس يني
للت غيل والحماية ااجتماعية للعمال من اجل توفير فرص العمل لعمال فلس ين وكذلك متابعة تنفيذ

الق اررات الحادرإ بإدانة الكيان الحهيوني وممارساته اللإنسانية واسترداد المستحقات المالية للعمال
الفلس ينيين لدى سل ات ااحتلل.

وةالة األنباء والمعلومات الفلسطينية (ويا)2017/4/12 ،

 .52يدلين :الهموم األمريةي على سورية طمأنة لدول االعتدال العربي و"إسرائيل"
ائيلية ا سبأ ،الجنرال
الناحرإ ، -هير أندراوس :رأى رئيس عبة ااستخبارات العسكرمية اإلسر م
عاموس يدلين ،والذي يرأس اليوم مرك ،أبحاث ا من القومي ،التابع لجامعة تل أبيب ،رأى في
م
ٍ
ٍ
ي هي
أن حلية الحواريل البحرية التي أ لقتها أمريكا م
دراسة جديدإ م
الجو السور م
ضد قاعدإ سلح م
سنونوإ منفردإ وليس
خروج عن أسلوب عملها المعرول قبل ذلك ،لكن ما يجري حت اآلن هو
م
ٍ
بسياسة أمر ٍ
ٍ
جديدإ باستثناأ ااستعداد استخدام القوإ ،بحسب تعبيره.
يكية
اضحا أنها تب ر
و ً
فإنها تحمل بين جناحيها رسائل استراتيجية موجهة إل دول كثيرإ في
ومع ذلك ،أضال يدلين ،م
العالم ،سواأ إل أعداأ الوايات المتحدإ وبينها روسيا والحين ءوايران وكوريا ال مالية ونظام ا سد،

أ مم بالنسبة إل أحدقائها ،ومن بينها الدول السنية البرا،ماتية ودول السلم ءواسرائيل نفسها .و الما لم
ريقة
يتعين عل إسرائيل إجراأ تعديلت فيفة عل
تتغير سياسة وا ن ن حيال سورية ،م
فإنه م
حد تعبيره.
ت بيأ سياستها الحالية ،التي ما ت،ال سارية المفعول ولم تتعرع لتحديات مهمة ،عل
م
قدما بعملية تقليص القتال في سورية،
ولفت الجنرال اإلسر
ائيلي ً
أيضا إل مأنه إذا جرى الدفع ً
م
أن
بااستناد إل إيجاد منا أ مستقرإ فيها خاضعة إل هيمنة محلية ،فمن المهم بالنسبة إلسرائيل ْ
تعمل مع الدول العظم من أجل تحقيأ استقرار من قة جنوب سورية من دون وجود إيران وح،ب
هللا فيها ،وذلك من أجل المحافظة عل

أمن إسرائيل نفسها وأمن ا ردن جارتها و ريكتها في

السلم.
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 .53مملس وزراء الشباب والرياضة العرب يدين االنتهاةات اإلسرائيلية
القاهرإ  -معا :أدان مجلس و،راأ ال باب والرياضة العرب اانتهاكات ااسرائيلية ضد الرياضيين
الفلس ينيين  ،و الب المجلس  -في ق ارراته التي أحدرها في ختام أعمال دورته ا ربعين اليوم

بالجامعة العربية  -و،راأ ال باب والرياضة العرب بحث الهيئات المعنية في بلدانهم العمل عل
وقل الظلم الذي يمارسه ااحتلل الحهيوني عل

الرياضيين الفلس ينيين وذلك بتوحيد ال مل

الرياضي العربي في كافة المحافل الدولية والوقول حفا واحد في وجه الغ رسة ااسرائيلية ان لقا

من مبدأ العدالة وتكافؤ الفرص.

ووافأ مجلس و،راأ ال باب والرياضة العرب عل

دعم ال باب العربي النا،ح في دول الجوار

السوري خاحة في لبنان وا ردن وقرر تقديم دعم قدره  250ألل دوار للبلدين لتنفيذ م اريع قدمها
اردن ولبنان لخدمة ال باب السوري في البلدين.
اْ

وةالة معا اإلخبارية2017/4/11 ،

" .54العمال البريطاني" يعلق عضوية عمدة لندن األسبق النتقاده "إسرائيل"
لندن :قرر ح،ب العمال البري اني تعليأ عضوية رئيس بلدية لندن السابأ كين ليفينجستون؛ بسبب
تحريحات أدل بها قبل عام ،ويبدو أنه رب فيها بين تأييد "إسرائيل" وال،عيم النا،ي أدولل هتلر.

وقال ليفينجستون بعد الحكم "لجنة ح،ب العمال مددت تعليأ عضويتي لمدإ عام آخر بسبب آرائي

السياسية" ،معلناً إ لقه حملة إللغاأ تعليأ عضويته الح،بية.

وواجه ليفينجستون م كلة أثناأ مقابلة مع هيئة اإلذاعة البري انية (بي بي سي) حول هذه المسألة،

حيث دافع خللها عن اه ،م ي ار إل أن التحريحات كانت تنتقد سياسة الحكومة اإلسرائيلية ،وليس

موا ني "إسرائيل" أو اليهود ب كل عام.

وعلقت عضوية ليفينجستون في ذلك الوقت ،ووقعت عليه جلسة الثلثاأ الماضي تعليقا رسميا لمدإ
عامين .وبسبب الوقت الذي علقت عضويته فيه ،فهذا يعني أنه سيكون قاد ار عل القيام بدور داخل

الح،ب مجددا في نيسان/أبريل .2018

وقال ليفينجستون “دعونا نتذكر ،عندما فا ،هتلر باانتخابات في عام  ،1932كانت سياسته آنذاك
هي نقل اليهود إل

إسرائيل ..كان يدعم الحهيونية قبل أن يحاب بالجنون وينتهي به ا مر بقتل 6

مليين يهودي".
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 .55االتلاد األوروبي يوير ما يقارب  12مليون يورو لدعم العائالت الملتامة يي الضفة وغزة
رام هللا – "القدس العربي" :قدم ااتحاد ا وروبي مساهمته للدفعات الفحلية لحالح المخححات
ااجتماعية الخاحة بالسل ة الفلس ينية إل  109,000عائلة فلس ينية فقيرإ في الضفة الغربية و،،إ.

وقال إن المساهمة الحالية والتي تحل إل

 11.75مليون يورو ممولة من قبل ااتحاد ا وروبي 10

مليين يورو ،وحكومات النمسا  1.25مليون يورو ،وايرلندا  0.5مليون يورو.

وقال توماس نيكلسون نائب ممثل ااتحاد ا وروبي إن "مكافحة الفقر تقع في حميم جدول أعمال
ااتحاد ا وروبي السياسي وااقتحادي وااجتماعي ،ولذلك فإن راكتنا مع و،ارإ التنمية ااجتماعية
ا ت،ال واحدإ من أساسيات انخ ار نا مع ال عب الفلس يني .ومن خلل المساهمة في دفع

المخححات ااجتماعية يدعم ااتحاد ا وروبي السل ة الفلس ينية في توفير الحماية ااجتماعية

للمحتاجين .وهذا أمر بالغ ا همية في ،،إ حيث نواجه معدات فقر مقلقة ومت،ايدإ".

القدس العربي ،لندن2017/4/13 ،

" .56األونروا" :ندرس تقديم مساعدات للموظفين المخصومة رواتبهم
،،إ ة "القدس العربي" :أعلنت وكالة "ا ونروا" ،قيامها بدراسة تقديم مساعدات ،ذائية للموظفين
الحكوميين في ق از ،،إ ،بعد قرار الخحم الذي ال رواتبهم ،وذلك عقب م البة اللجان ال عبية
للجئين لهذه المنظمة الدولية ،بتوجيه كافة خدماتها ومساعدتها وفي مقدمتها "السلة الغذائية" لكل

موظفي السل ة.

وقال عدنان أبو حسنة المست ار اإلعلمي لة "ا ونروا" في تحريحات لة "القدس العربي" إن المنظمة

الدولية تقوم حاليا بدراسة الت ورات الحاحلة في ق از ،،إ ،خاحة بعد قرار خحم الحكومة

الفلس ينية ج،أا من رواتب موظفيها.

وأ ار إل أن هناك معايير لدى "ا ونروا" لتقييم الفقر وأفقر الفقراأ ،افتا إل أن الدراسة وعملية
التقييم التي تقوم بها منظمته الدولية تهدل إل معرفة انعكاسات عملية الخحم التي الت الرواتب

عل حياإ اللجئين الفلس ينيين في الق از .وأوضح أن "ا ونروا" سبأ وأن قدمت في أوقات سابقة

مساعدات ،ذائية للجئين العاملين في الوظيفة الحكومية ،بسبب أوضاعهم المتردية.

وكانت الحكومة الفلس ينية خحمت ما قيمته  %30من رواتب موظفيها في ق از ،،إ ،وهو ما أدى
إل انعكاس ا مر عل مجمل ا وضاز ااقتحادية في الق از.
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 .57أثرياء الشرق األوسط وأيريقيا يملةون  3.7تريليون دوالر
الربا

 -محمد ال رقي، :ادت ثروات أ،نياأ العالم نحو  20تريليون دوار خلل السنوات السبع

ا خيرإ ،نافية بذلك ا نباأ عن حدوث تراجع في البذخ العالمي بسبب ا ،مات ااقتحادية والسياسية
وا منية التي تعحل بمعظم منا أ العالم.

وأفاد تقرير لموقع "كاب جيميني" ا ميركي لقياس الرفاه ،بأن قيمة ثروإ أكبر أثرياأ العالم قاربت 60

تريليون دوار نهاية عام  ،2015ما ُيمثمل ع ر مرات الناتج اإلجمالي في الحين ،بعدما لم تكن

تتجاو 39 ،تريليوناً عام  2009بعد ا ،مة العالمية التي عحفت بالوايات المتحدإ وانتقلت إل دول
العالم .وأ ار التقرير إل أن عدد أ،نياأ ال رأ ا وس ارتفع إل  613ألل خص ،يملكون ثروات

تقدر قيمتها بة 2.3تريليون دوار ،ويحتلون المرتبة الرابعة والخامسة عالمياً في عدد ا ثرياأ وحجم
الثراأ .في حين أن عددهم كان يقدر بة 400ألل خص يحو،ون عل ثروإ تقدر بة 1.4تريليون دوار

في العام .2009

وتجاو ،عدد ا ،نياأ في أفريقيا  150ألل خص ،ويملكون ثروات تقدر بة 1.4تريليون دوار من

مجموز سكان يحل إل  1.2بليون 60 ،في المئة منهم دون  25سنة.

ونمت الثروات العائلية في كل كبير في أفريقيا في السنوات ا خيرإ ،وانتقلت من  105بليين دوار

فق عام  2009إل تريليون ونحل تريليون العام الماضي ،بفضل عائدات المواد ا ولية والمعادن

الثمينة وااستثمارات في الق اعات ا كثر مردودية.

ويفضل أثرياأ ال رأ ا وس وأفريقيا بغالبيتهم استثمار أموالهم في الدول المتقدمة ،خحوحاً في
م
مال القارإ ا ميركية والمملكة المتحدإ وبعع دول ااتحاد ا وروبي .و،الباً ما تتجه تلك
ااستثمارات إل الق اعات والمجاات التقليدية ،عل ،رار العقارات والسياحة والخدمات والسندات.
واحتلت من قة رأ آسيا  -المحي

الهادئ المرتبة ا ول

في قيمة الثروات ال خحية والعائلية

بنحو  17.4تريليون دوار ،يتقاسمها في كل ،ير عادل حوال خمسة مليين خص ،البيتهم في

اليابان والحين.

المقدر بة 16.6تريليون دوار يتقاسمه 4.8
وحلمت أميركا في المرتبة الثانية في قيمة الثراأ العالمي
م

مليون خص .وتأتي أوروبا في المرتبة الثالثة من ناحية الثروات بقيمة  13.6تريليون دوار يملكها

 4.2مليون خص ،ما ُي كل حوالي  1في المئة من مجمل عدد السكان.
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 .58ما وراء االشتباةات المسللة يي عين الللوة؟
أحمد الحيلة
سق

الع رات من الفلس ينيين بين قتيل وجريح في مخيم عين الحلوإ في مدينة حيدا اللبنانية،

نتيجة الحدام المسلح بين حركة "فتح" المغ اإ من القوإ الم تركة الم كلة حديثاً من الفحائل
الفلس ينية لحفظ أمن المخيم ،وبين مجموعة بلل بدر التي رفضت بقوإ السلح انت ار القوإ
الم تركة في حي ال يرإ الذي يقع تحت سي رتها ،م تر ة عل

الفحائل دفع تعويضات مالية

لمتضررين في الحي بسبب أحداث أمنية سابقة ،إضافة إل ا ت ار ها منع أي منتسب لتلك القوإ من

دخول حي ال يرإ ممن تعتبرهم "عناحر موتورإ و،ير معتدلة".

اا تباكات المسلحة المستمرإ منذ يوم الجمعة الماضي ،اندلعت عقب اعتداأ مجموعة بلل بدر
عل عناحر القوإ الم تركة ،موقعة خمسة جرح ؛ أربعة من القوإ الم تركة بينهم عنحر من حركة
"فتح" وآخر من "حماس" ،وثالث من القيادإ العامة ،ورابع من أنحار هللا ،والخامس فت فلس يني

أحيب عن ريأ الخ أ.

الموقل السياسي للفحائل الفلس ينية ،ومنذ اللحظة ا ول  ،أح مر عل انت ار القوإ الم تركة في
كامل أحياأ المخيم ،وعدم التراجع أو الخضوز لتهديدات بلل بدر الخارج عن التوافأ الفلس يني،
ولكن المعضلة التي واجهت الفحائل تمثلت في كيفية ت بيأ قرار اانت ار؛ فهل يعتمدون عل قوإ

السلح في إنفاذ المهمة مهما كلمل ا مر من ضحايا بين ال رفين ،ومن المدنيين المتكدسين في
أ،قة المخيم وحي ال يرإ ،أم يلجأون إل احتواأ الموقل بما يسمح استكمال مهمة اانت ار في حي

ال يرإ دون إراقة الم،يد من الدماأ.

أمام تلك الخيارات، ،لب الرأي المتبني للحسم العسكري ،بغ اأ من الفحائل الم اركة في القوإ
الم تركة ،لكن الملحظ إعلمياً ومن خلل التحركات الميدانية ،أن المعركة تحولت تدريجياً من
مواجهة بين القوإ الفلس ينية الم تركة وبين مجموعة بلل بدر ،إل

مواجهة مبا رإ بين تلك

المجموعة وبين حركة "فتح" التي استدعت مئات من عناحرها المسلحة من مخيمات الجنوب كمخيم
البص ،والبرج ال مالي ،واحقاً من مخيمي اتيل وبرج البراجنة في بيروت ..ودارت معارك احنة
عل

مدار ا يام الماضية دون تقدم أو حسم عسكري حقيقي ،سوى الم،يد من الضحايا وتهجير

المدنيين ،ودمار وحرأ العديد من منا،ل الفلس ينيين ا برياأ.
أمام هذا الم هد ،تحركت القوى الفلس ينية وبعع ا

رال اللبنانية باحثة عن مخرج من ا ،مة

التي بدت فيها حركة "فتح" بكل قوتها عاج،إ عن حسم المعركة مع مجموعة حغيرإ من المسلحين.

حيث سرت الخ ية من انت ار القتال في كافة أنحاأ المخيم ،أو انتقاله إل
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أخرى ،هذا باإلضافة إل

لل الحياإ العامة في مدينة حيدا ،حيث اانت ار المكثل لقوى ا من

والجيش اللبناني ،ناهيك عن إ،لأ العديد من ال رأ والمدارس والمؤسسات.
بناء على ما تقدم ،وبالنظر يي العديد من الليثيات األخرى يمةن تسميل العديد من الماللظات

التالية:

أواً :أن حركة "فتح" سعت من خلل قيادتها القوإ الم تركة ،وت،عمها المواجهة مع مجموعة بلل
بدر ،لتقديم نفسها كمرجعية قيادية عليا للفلس ينيين في مخيم عين الحلوإ والمخيمات كافة ،أمام

الدولة اللبنانية وأجه،تها ا منية المعنية بضب اإليقاز ا مني في عين الحلوإ والجوار ،وهذا ما يفسر
تساهل الدولة اللبنانية مع دخول عناحر حركة "فتح" المسلحة إل عين الحلوإ أثناأ اا تباكات.

ثانياً :ر،م أن الفحائل الفلس ينية دعمت خيار انت ار القوإ الم تركة حت النهاية إا أنها تباينت
في اآلليات؛ ففي اللحظات ا ول

وأمام ت رل وخ يئة المدعو بلل بدر ومجموعته المسلحة،

انحا،ت الفحائل للخيار المسلح ،ولكن عندما احظت تعاظم الخسائر ،وسقو
المدنيين والمسلحين ،وعج ،حركة "فتح" عن حسم المعركة عل

الع رات من

مدار ا يام الثلثة ا ول

من

اا تباكات ،بدأ الحديث عن الهدنة المؤقتة ،والبحث في سبل حل الم كل ،فبر،ت فكرإ انسحاب

بلل بدر ومجموعته من حي ال يرإ ب كل أحادي ،وانت ار القوإ الم تركة هناك ،عل أن ُيبحث

احقاً محير بلل بدر ،وذلك عل

الر،م من إعلن أمين سر حركة "فتح" في لبنان فتحي

أبوالعردات ،في مؤتمر ححفي ( 11نيسان /أبريل) ،بأن القوإ الفلس ينية الم تركة قررت عدم
التفاوع مع بدر ،وبأن خيارها هو تفكيك مجموعته المسلحة وتسليمه إل السل ات اللبنانية ..وهو

ما ُيفهم منه أنها محاولة لن،ز فتيل التحعيد ،وحفظ ماأ وجه حركة "فتح" والقوإ الفلس ينية الم تركة
التي لم تست ع حسم المعركة في ا يام ا ول  ،واستدراكاً منها احتمالية تباين المواقل بين الفحائل
الفلس ينية إن

الهش.

الت أمد المعركة التي تأكل من كتل اللجئ الفلس يني وعل

حساب استق ارره

ثالثاً :أثبتت ا حداث مستوى التحدز في الجبهة الداخلية لحركة "فتح" ،وضعل بناها السياسية

وا منية .فبالر،م من الدعم السياسي الذي حظيت به ،وبالر،م من كل التسهيلت التي ُمنحت لها
باستجلب المئات من عناحرها المسلحة ،إا أنها ف لت في حسم المعركة ،ما أدى انسحاب بعع
مسلحي الحركة من المعركة ،في الوقت الذي تحاعدت فيه احتجاجات أهالي عين الحلوإ ،وت،ايدت

فيه انتقادات أهالي مدينة حيدا المتضررين أيضاً من انفلش الوضع ا مني داخل المخيم وفي

محي ه ،دون أية إ ارإ حقيقية إلمكانية الحسم باك اًر.
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رابعاً :يؤكد م هد ا حداث في مخيم عين الحلوإ ،أن ال عب الفلس يني يعاني من ضعل القيادإ

السياسية والمرجعيات الو نية ،وترهل الوضع ا مني الداخلي ..ما قد يفتح المجال واسعاً أمام قوى
خارجية استغلل الوضع القائم باختراأ الحالة الفلس ينية في مخيمات لبنان لتوظيفها في م اريع

أقل ما يقال عنها أنها ا تخدم ال عب الفلس يني وحقه في العودإ؛ فاستمرار ظاهرإ اانفلت ا مني
عبأ عل

الدولة اللبنانية المضيفة ،وستحبح

سيحول الفلس يني إل
وتكرار المواجهات الداخلية
م
المخيمات عل تعاستها نقمة عل ساكنيها ..خاحة مع استمرار حرمان الفلس ينيين من حأ التملك
والعمل في لبنان.

إن استمرار ا ،مات السياسية ،وا منية ،والمعي ية التي يواجهها فلس ينيو لبنان ،مع استمرار حالة
الغموع والقلأ الذي ي هده ال رأ ا وس  ..يوفر أرضية خحبة استهدال الوجود الفلس يني،

خاحة إذا هد لبنان ارتدادات عنيفة نتيجة استمرار ا ،مة السورية التي دخلت و اًر جديدًا بعد أن

د م نت إدارإ ترامب موقفها عبر التدخل العسكري المبا ر في ال مال السوري بذريعة محاربة داعش،
ومن خلل قحل م ار ال عيرات بحورايل توماهوك ،ما رفع مستوى التحعيد الخ ابي بين

وا ن ن من جهة وموسكو و هران من جهة أخرى ،وهو ا مر الذي قد ُينذر برفع مستوى التحعيد
المادي بين ا رال إذا ف لت في احتواأ ا ،مة دبلوماسياً وعبر استعادإ وا ن ن وموسكو التنسيأ

الم ترك بينهما في ا جواأ وعل ا راضي السورية.

وعليه فإن ا حداث في عين الحلوإ ،ليست بريئة في ،اياتها ،وا في توقيتها ،وا في سياقاتها

يد مس رأسه في التراب أو يحاول
المحلية واإلقليمية .ءواذا كانت بعع القوى ا تدري ،فإنها كمن ُ
التخفمي خلل إحبعه .فااحتلل الحهيوني ،الحاضر الغائب ،هو المستفيد ا ول من تفجير
الوضع ،ومن ضرب السلم ا هلي بين الفلس ينيين أنفسهم ،وبينهم وبين ا قاأ اللبنانيين ،سعياً منه
لخلخلة الوجود الفلس يني والقضاأ عليه في دول ال وأ ،بعد أن تخلمت قيادإ منظمة التحرير
الفلس ينية عملياً عن حأ العودإ وفقاً اتفاقيات أوسلو ،ومواقفها السياسية اللحقة.
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 .59لماس تدرس خياراتها للرد على المدار اإلسرائيلي ضد أنفاقها
عدنان أبو عامر
الحكومة

حادإ إل
وجه تقرير مراقب الدولة في إسرائيل الحادر في  28با /فبراير انتقادات م
م
جيداً إل مواجهة خ ر ا نفاأ التي حفرتها حماس عل
ائيليين ،منهما لم
م
يستعدا م
والجيش اإلسر م
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ضد مواقع الجيش اإلسرائيلي خلل الحرب
قية ،ونفمذت منها
حدود م
عدإ م
عمليات عسكرمية م
م
،،إ ال ر م
م
ا خيرإ في حيل .2014
دفعت هذه اانتقادات رئيس هيئة ا ركان في الجيش اإلسرائيلي الجنرال ،ادي آي،نكوت إل اإلعلن
م
،،إ في المرحلة
عدإ لمواجهة أنفاأ حماس في رأ م
في  22آذار/مارس عن بذل الجيش جهوداً م
أي
الحالية بعد انتهاأ حرب ،،إ  ،2014ومنها إقامة الجدار العائأ ،لمنع حماس من استخدامها في م
مواجهة عسكرمية مقبلة مع إسرائيل في المستقبل.
ون رت ححيفة يديعوت أحرونوت في  5نيسان/أبريل حو اًر لمحنع إسمنت إسرائيلي في مال
م
ضد أنفاأ حماس وفقا لما ذكرت الححيفة ،وسيكون فوأ
ق از م
،،إ استخدامه في بناأ الجدار م
لحدودي ،بكلفة مليار دوار،
عدإ قرب ال ري ا
ا رع وتحتها ،و وله  65كم،
وسيتم بمقا ع م
م
م
وسيتم تكثيل العمل به في ا سابيع المقبلة مال و رأ ق از ،،إ ،وستعمل
للعثور عل ا نفاأ،
م

قوات عسكرمية
اآلليات
الهندسية في أربعين موقعاً
م
م
مئات م
حدودياً ،بم اركة ألفي عامل ،وستحتاج إل م
كبيرإ لحمايتها ،وكل هذه المعلومات أوردتها ححيفة يديعوت أحرونوت بااستناد إل محدر في
و ا،رإ الدفاز اإلسرائيلية لم تذكر اسمه.

إن "حماس تراقب عن كثب ما تقوم به إسرائيل
وقال النا أ باسم حماس فو،ي برهوم لة"المونيتور" م
الحدودي لمنع حماس من
ميدانية إلحبا قدرتها العسكرمية ،ممثملة في م روز الجدار
من جهود
م
م
ائيلية
ماً
لكن الحركة تجري تقييماً
ااستفادإ من أنفاقها للدفاز عن م
،،إ ،م
مستمر لإلجراأات اإلسر م

يتسبب ذلك بحرب واسعة أم ا،
إلف الها ،ومنعها من تحقيأ أهدافها ،من دون الدخول في إمكان أن م
أي حدث" .دون إ ارته أن حماس تواحل حفر
م
فكل خ وإ م
تتم دراستها في حينه ،من دون استباأ م
ا نفاأ في المرحلة الحالية ،أم توقفت عنها.

أن
ي اإلسر
ائيلي ألون بن دافيد في  1نيسان/أبريل في مقاله بححيفة معاريل ،م
ذكر الخبير العسكر م
م
تتقبل إقامته ،وستحاول عرقلته،
بناأ الجدار قد يقود إل ن وب حرب جديدإ مع حماس ،التي لن م
ضب

ضد إسرائيل ،وهناك كوك بأن تحافظ حماس عل
ولو بثمن انداز جولة قتال
إضافية م
م
اتيجية المتمثملة في
النفس ،وهي ترى
م
ائيلية تحرمها من ااستفادإ من كنو،ها ااستر م
المعدات اإلسر م

ا نفاأ.

جادإ فعلً في محاربة
قال اللواأ الفلس
إن "إسرائيل م
يني المتقاعد واحل عريقات لة"المونيتور" م
م
ظل روعها عل ا رع بم روز الجدار ،فهذا يت لمب من حماس إحدار موقل
ا نفاأ ،وفي م
أي مضاعفات قد تترتمب عليه ،وفي الوقت ذاته بدأ
يحمل إسرائيل
علني م
م
ضد الم روز م
مسؤولية م
م
ائيلية ،سواأ بعمليات قنص ناري أو وضع
مقاتلي حماس با تباكات
القوات اإلسر م
م
ميدانية محدودإ مع م
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الهندسية اإلسرائيلية العاملة التي تحرس الجدار ،لمحاولة
المعدات
عبوات ناسفة جانبية ،ضد
م
م
م ا،لة الجيش اإلسرائيلي ،من دون ااقتراب من المواجهة العسكرمية المفتوحة".
م
ضد إسرائيل،
ي لحماس ،عل ا نفاأ لتنفيذ هجماتها
تعتمد كتائب
م
م
القسام ،الجناح العسكر م
و،،إ في عام
واستخدمت القسام ول مرإ هذه ا نفاأ بتفجير موقع ترميد قرب الحدود بين محر م

ثم تفجير موقع حردون في رفح في جنوب الق از في عام 2003
 ،2001وقتلت  5جنود إسرائيليين ،م
،،إ في عام ،2004
وقتلت
جنديين إسرائيليين ،وتفجير موقع محفوظة قرب خانيونس في جنوب م
م

وقتلت  7جنود إسرائيليين.

الي

في

الجندي اإلسرائيلي جلعاد
وفي ح،يران/يونيو  ،2006قامت حماس عبر ا نفاأ بأسر
م
م
بوابة المجهول في عام  ،2013رأ مدينة
ثم قامت
جنوب م
م
،،إ قرب معبر كرم أبو سالم ،م
بعملية م
عملية موقع أبو م يبأ في رأ
ثم
م
خانيونس الواقعة جنوب ق از ،،إ ،وقتلت  6جنود إسرائيليين ،م

،،إ في عام  ،2014وقتلت  8جنود إسرائيليين.
م
إن "المقاومة قد ا
كلية العودإ
وقال الخبير ا
الجامعية في م
،،إ ه ام مغاري لة"المونيتور" م
م
مني وعميد م
م
مما قد يت لمب منها
تست يع وقل الجدار اإلسر
ائيلي ،منه قد يتم مكن في النهاية من إف ال ا نفاأ ،م
م
قتالية جديدإ بعد الحواريل وا نفاأ ،ولذلك فإن التفكير ب من حرب بسبب ا نفاأ قد
التفكير بأساليب م
يكون أم اًر ،ير ٍ
مجد ،فإسرائيل ماضية في م روعها حتم النهاية ،ولو اندلعت حرب".

"أي جدار سيبنيه
لكن
م
المتحدث باسم حماس حا،م قاسم كان أكثر وضوحاً بقوله لة"المونيتور" م
م
إن م
،،إ لن يمنح مستو نيه وجنوده ا من المفقود ،فالمقاومة لديها من
الجيش اإلسر
ائيلي عل حدود م
م
أي
أي م اريع
الوسائل اابتكارمية و
ائيلية م
ميدانية إسر م
م
م
ضد أنفاقها" ،من دون إع اأ م
اإلبداعية لتجاو ،م
تفاحيل.

عواد
ائيلية في مرك ،رؤية للتنمية
وقال الخبير الفلس
م
يني في ال ؤون اإلسر م
السياسية عماد م
م
وتدمرها من خلل
لة"المونيتور" م
إن "حماس قد تنفمذ هجمات عبر ا نفاأ قبل أن تكت فها إسرائيل ،م
الجدار ،فمن الحعب عل

الحركة أن تقبل بضياز سنوات

ويلة من الجهود ،واست هاد بعع

يعجل
أن الوضع
ااقتحادي في م
مقاتليها داخل ا نفاأ وهم يحفرونها ،كما م
،،إ ي،داد سوأاً ،وقد م
م
ي خلل حرب عام
بالمواجهة الواسعة ،بسبب قناعات في حماس م
بأنها نجحت في أدائها العسكر م

،،إ".
لكنها لم تستثمر ذلك
سياسياً بتحقيأ إنجا،ات عل ا رع ،تتمثمل في رفع ححار م
 ،2014م
م
اإلعلمية إلقامته،
الية الباهظة لم روز الجدار اإلسرائيلي والتهيئة
م
أخي اًر ...قد تع ي الكلفة الم م
م
مرإ واحدإ من ا نفاأ ،بالعثور
ان باعاً م
بأن إسرائيل تسع إل تنفيذ م روز بعيد المدى يخلمحها م
أ أنفاأ جديدإ .وتسع إسرائيل إل
عليها واحداً تلو اآلخر ،أو تدميرها ،وحرمان حماس من م
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دراسة سلوك حماس المتوقمع ،منها قد ا تقل مكتوفة ا يدي حيال خسارتها المتوقمعة م روعها
ااستراتيجي المتمثمل في ا نفاأ بسبب الجدار اإلسرائيلي.
م
م
المونيتور2017/4/12 ،
 .61لينما تةون المقاومة يي مرمى السلطة!
ماجد أبو دياك
تستعد ،،إ ،مة جديدإ تتعلأ بتوقل مح ة الوقود التي تمدها بالكهرباأ بعد أيام من أ،مة الرواتب

المفتعلة من السل ة الفلس ينية.

إذ تو ك المنحة الق رية لمدإ ثلثة هور لت غيل مح ة الوقود عل اانتهاأ ،حيث دفع أمير ق ر

منذ كانون الثاني /يناير ما قيمته  12مليون دوار لسداد الرسوم التي تفرضها سل ة ال اقة

الفلس ينية لتدفأ الوقود إل ،،إ.

وقالت سل ة ال اقة في ،،إ ال اقة إنه وفي حال عدم إلغاأ الضرائب عن وقود المح ة ،فإنها

ستكون أمام حعوبة كبيرإ في توفير الوقود ،وضمان استمرار المح ة.

وت ير تقديرات إل أن هذه السل ة في رام هللا تستوفي ضرائب مضاعفة عل كهرباأ ،،إ ،حيث

تستوفي ضريبة (البلو) ،باإلضافة إل سعر السوار ،كما أن هذه السل ة تضع العديد من العراقيل

أما ت،ويد الوقود (الوقود الق ري مثل)!
أزمات مفتعلة إلضعا

لماس

ومن الواضح أن الكهرباأ كانت وا ،الت وسيلة تستخدمها حكومة الرئيس محمود عباس للضغ

عل حماس في ،،إ.

ور،م أن عباس ا يريد ،،إ ،إا أنه يسع

ن تظل حماس متور ة في تحمل ا عباأ المالية

لحكمها بما يحقأ إضعافها و لها في مواجهة العدو اإلسرائيلي المتربص بها ،وعله يحظ
عل

بذلك

رض إسرائيل وأميركا في سعيه إليجاد حل سلمي للقضية ،واستبعاد بح استبداله بخحمه

محمد دحلن.

وفي أحدث أ،مة اختلقتها السل ة ،قامت بخحم العلوات من موظفي فتح في ق از ،،إ ،بعد أن

كانت أوقفت رواتب حكومة حماس السابقة بالكامل.

وأرادت السل ة من هذه اإلجراأات إحداث تحركات جماهيرية و عبية مناهضة لحماس و،ع،عة

حكمها كما فعلت في م لع هذا العام باختلأ أ،مة كهرباأ جديدإ.
التاريخ :الخميس 2017/4/13

العدد4258 :

ص

41

وليس أدل عل تعمد إحداث أ،مة الرواتب ،من تحريح رئيس الحكومة في رام هللا رامي الحمد هللا
الذي قال فيه إن قرار الحسم من الرواتب هو تجميد لج،أ من العلوات ،وليس ق ار ار دائما ،وسيتم

حرفها حال توفر الموا،نات واستجابة حركة حماس لمبادرإ سيادإ الرئيس ،ويقحد بذلك دعوإ حماس
للتراجع عن ت كيل لجنة إلدارإ ؤون ،،إ ،بسبب تخلي حكومة رام هللا عن واجباتها في ،،إ.

وقال الحمد هللا إن لدى حكومته خ ة جاه،إ لتولي ؤون ق از ،،إ كافة ،فور حل اللجنة اإلدارية

التي

كلتها حركة حماس مؤخ ار إلدارإ ق از ،،إ ،والسماح بعودإ الموظفين وتسليم المعابر

والو ا،رات ،وتمكينها من العمل في ق از ،،إ.

وفي تحريح أوضح من هذا ،قال اللواأ توفيأ ال يراوي في تغريدإ له عل "تويتر" ،إنه " في حال لم
توافأ حماس عل

رو نا ،فستغرأ ،،إ في الظلم" ،كما أ ار جبريل الرجوب إل

اإلخوإ في ،،إ أن يتفهموا قرار خحم الرواتب ويلتق وا هذه الفرحة المناسبة"!

أن "عل

السالم اإلقليمي
ا يمكن الفحل بين ا ،مات المفتعلة في ،،إ لحماس ،ور،بة الرئيس الفلس يني في استبعاد بح

استبداله بدحلن ،فكلما نجح في الضغ عل حماس ومحاحرتها كلما جعله ذلك أكثر قبوا لدى
إسرائيل وبعع الدول العربية التي تتساوأ مع التسوية اإلقليمية التي تريدها إسرائيل بتقديم عملية
السلم مع العرب عل حل القضية الفلس ينية.

إا أن الرئيس الفلس يني ا ي،ال يح دم ب رو إسرائيلية منها تأخير أي حل سياسي إل ما بعد

إنجا ،عملية الت بيع مع إسرائيل ،وم البته والعرب بااعترال بما يسم يهودية الدولة مع عرضه

تنا،ات ه،يلة و كلية في موضوز ااستي ان.

ومن أن انسياأ عباس وراأ الم الب اإلسرائيلية حرأ حورته أمام الجماهير الفلس ينية ءواع اأ
حماس الم،يد من ال رعية في ال ارز بحفاظها عل موقفها من إسرائيل.

ويقل عباس حجر عثرإ أمام المحالحة الفلس ينية ن من أن ذلك أن يدخل حماس في المعادلة
السياسية ،وهذا مرفوع ،ربيا ءواسرائيليا الما لم تعترل ا خيرإ بإسرائيل وتنبذ ما يسم بالعنل
ضمن رو الرباعية التي رفضتها حماس.

إقليم مارق!
وتعامل السل ة الفلس ينية ،،إ وكأنها إقليم مارأ دون أن تراعي حاجات السكان هناك ،بل تسع

لتدفيعهم ثمن القبول بحكم حماس لهم.
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ومن أن ذلك أن يديم حالة اانغلأ في الساحة الفلس ينية ويعرقل أية مساعي للمحالحة ،دون
أن يحقأ عباس من وراأ هذه السياسة م البه من إسرائيل .وباختحار فإن ما تقوم به السل ة هو

إجراأات عبثية ا يستفيد منها أحد إا الكيان الحهيوني.

الم لوب من السل ة بدا من هذه السياسة الخرقاأ التي تتبعها ضد ج،أ من الو ن ،وج،أ من

ال عب ،أن تسع

لتحقيأ محالحة فلس ينية ا تكون عل

ا وحد لدى الفلس ينيين لمواجهة إسرائيل.

حساب المقاومة التي تمثل السلح

أما حركة حماس ،فليس م لوبا منها أن تقل متفرجة أمام احتياجات
المحالحة واستهدال حكومة عباس لها.

عبها في ظل تع ل

وأمام هذه وتلك ،يدفع فلس ينيو ،،إ ثمنا باهظا لمغامرات السل ة كما دفعوا ويدفعون دماأهم في

مواجهة ااعتداأات اإلسرائيلية المتكررإ.

كان هللا في عونك يا ،،إ..

وكفا هللا فلس ين ر ا قربين وليس ر اإلسرائيليين فق .

موقع "عربي 2017/4/12 ،"21

 .61يمب إعادة المثامين وليس إضاعتها
تسفي بارئيل
تُكتب قحص الرعب حول ؤون كهذه .وا كثر نجاحا منها تتحول إل أفلم بنسبة م اهدإ عالية،
وأحيانا تتم إضافة ملحظة "مبني عل قحة حقيقية" .حول هذه القحة المخيفة التي ن رها أور
ك تي ع ية العيد ("تعترل إسرائيل بأنها أضاعت جثامين مخربين دفنوا في البلد"" ،هآرتس"،

 )4/10يمكن أن نكتب "هذه هي القحة الحقيقية ،لكن لألسل الفيلم ضاز في ا ر يل".

من بين  123جثمانا أرادت العائلت الفلس ينية استرجاعها تم ايجاد جثمانين فق  .اثنان يعنيان يئا
ر،م ذلك .اثنان ورن اؤول وهدار ،ولدن ،هذا هو عدد الجثث التي تريد إسرائيل من حماس أن
تعيدها .جثتان اهود ،ولدفاسر والداد ريغيل ،هو عدد الجثث التي أ لقت اسرائيل من اجلها سراح

 199جثة لبنانية في حفقة مع ح،ب هللا .وهنا تجدر اا ارإ إل أن اخت افهما كان المبرر لحرب
لبنان الثانية.

لو كان لدى حماس أو ح،ب هللا  123جثمانا إلسرائيليين لكان يمكن توقع حرب عالمية .ليس هناك
مبرر أو تفسير كان يمكن أن تفيد المنظمتان في حينه .هل كان أحد ما يحدأ أن منظمات كهذه

تسي ر عل كل يأ ستفقد  123جثمانا 10 ،جثامين ،جثمان واحد؟ لكن المحظور عل المنظمات
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اإلرهابية مسموح للدولة خاحة الدولة التي تقدس الجثث ،والتي هي عل

استعداد إلرسال الجنود

للموت من اجل انقاذ الجثث ،والتي ا تتردد في القتل الجماعي للناس من أجل إعادإ جثامين اليهود.

إن دولة إسرائيل تعترل ايضا بأهمية جثامين الفلس ينيين ،فهي التي تستخدم العقاب ،ير اإلنساني
الذي حسبه ا يتم إعادإ جثامين الفلس ينيين كوسيلة ردز أمام تنفيذ العمليات .ححيح أنه كانت

هناك حاجة لقرار محكمة العدل العليا إلعادإ سبعة جثامين في كانون ا ول (ديسمبر) الماضي،

لكن هذا ا لقرار أثار الغضب ال ديد ،ليس بسبب الخول من أن إعادإ الجثامين ستؤدي إل
مظاهرات كبيرإ واخلل بالنظام وحملة ضد إسرائيل ،بل ن اانتقام لم ينجح.

لكن في قحة العائلت الفلس ينية التي ت الب منذ سنوات بإعادإ جثامين أبنائها ،ا يوجد مجد

قومي وا مفاوضات حول إعادإ جثامين وأسرإ مفقودين أو رافعة ضغ

ضد العمليات أو حت

اانتقام .في نهاية الم ال الحديث يدور عن اهمال .لم يكتبوا بالضب أين دفنت الجثث ،إحدى
ال ركات التي قامت بدفن المخربين أ،لقت وتم اتلل الوثائأ .وفي التأمين الو ني لم يكن تسجيل

مرتب حسب

ركات الدفن ،وبعع ااوراأ تم اتلفها بعد سبع سنوات .كل

يأ حسب

اإلجراأات .من المؤكد أنه لم يكن هنا أمر سيئ .هذه أمور تحدث .ااوراأ تضيع .هذه هي الحال

في حالة الحرب .في كل دولة نحب تذكاري للجنود الذين ا يعرل مكان دفنهم .إذا سيكون

للفلس ينيين ايضا .ا مر ليس حعبا عل الفهم.

خ أ .الدولة عرفت مكان دفن الفلس ينيين .هي التي قامت بدفنهم ،هي التي قررت عدم اع ائهم

للعائلت ،هي التي كانت مسؤولة عن كرامة الميت حت لو كان الحديث يدور عن مخربين قتلة.
الدولة لم ت،عم أبدا أنه يجب اتلل أو اخفاأ جثامين المخربين ،بل العكس .إن البعع منهم كان
بمثابة بضاعة تذهب إل

التاجر مقابل جثث اليهود .هذا المن أ الم وه الذي تستخدمه الدولة

يحتاج الحفاظ عل هذه "البضاعة" مثل بؤبؤ العين ،وا أحد يعرل مت

عل جثث اليهود .لكن إسرائيل لم تست ع الحفاظ عل هذه الوديعة.

يتم استخدامها للححول

ااستنتاج هو أنه محظور عل الدولة اللعب بجثامين الفلس ينيين ،ا كبضاعة وا كوسيلة للردز ،ا

كوديعة للمستقبل وا للنتقام .جميع الجثامين ،بما فيها المعرول مكانها ،يجب اعادتها عل الفور

بدون رو وبدون تردد من اجل اخلأ المكان لدفن الخجل.
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