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***

 .1حماس ترفض تهديدات عباس وتؤكد أنه هو المسؤول المباشر عن صناعة األزمات في غزة
أكدت حركة حماس ،رفضها لتهديدات رئيس السلطة محمود عباس لغزة ،مشيرة إلى أنها تأكيد على
مسؤوليته المباشرة عن صناعة األزمات ألهلنا في غزة والتضييق عليهم.

وقاااا الناااطق باساام الحركااة فااوزي برهااوم فااي تصارم صااحسي يااوم الألماايس ،إن ها ه األزمااات مستعلااة
وبقارار سياسااي ولايس لهااا علقاة بالوضااو المااالي وايقتصاادي ،مبينااى أنهاا تهاادا إلاى تعزمااز اينقسااام
وتطبيق ألطته المتقاطعة مو ألطة ايحتلا لعزا غزة وفصلها عن الوطن.

وأشار برهوم إلى أن األزمات تهدا إلى ضرب عوامل صمود وثبات شعبنا ومقاومته الباسالة كمنحاة
وعطاء للحتلا اإلسرائيلي قبيل لقائه مو الرئيس ترمب في واشنطن تمهيداى لسرض مشارمو استسالم

جديدة من شأنها تصسية القضية السلسطينية.

ودعااا كاال مكونااات شااعبنا وفصااائله إلااى اإلس اراط إليجاااد حالااة وطنيااة موحاادة لمواجهااة ه ا ا المألط ا

الألطير وفضحه وافشاله والعمل على توحيد جبهة المقاوماة وتطومرهاا مان أجال ضامان حماياة شاعبنا
والدفاط عن حقوقه وثوابته.

موقع حركة حماس ،غزة2017/4/13 ،

" .2بحر" مخاطبا "عباس" :غزة ليست قربانا على الطاولة األمريكية
غزة  -ربيو أبو نقيرة :قاا النائب األوا لرئيس المجلس التشرمعي السلسطيني د .أحمد بحر إن رئيس
الساالطة محمااود عباااس يرمااد تاادمير القضااية السلسااطينية ،وان غازة ليساات قربانااى علااى طاولااة العلقااات
السلسطينية األمرمكية .وأضااا ،فاي حديثاه لصاحيسة سفلساطينس :سغازة ساتدل صاامدة رغام الماؤامرات،
وأن مااا تقااوم بااه الساالطة وعلااى أرسااها الساايد محمااود عباااس ،ماان افتعاااا أزمااات الحصااار والكهرباااء
ومجزرة الرواتب وغيرها من األزمات ،هو أمر مألز للشعب السلسطينيس.
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وتابو بحر ،لك أللا يوم دراسي بعنوان سحرب الألمسين يوماى ( ..)2014األدوار واآلثارس ،بمحافدة

رف ا  :سمااا ال ا ي يرمااده الساايد محمااود عباااس ماان الشااعب السلسااطيني فااي غ ازةن ،شااعبنا فيااه األح ارار
والمقا اااومين وما اان المستا اارض أن يقا ااا ما ااو غ ا ازة ي أن يحاصا اارها ومتهمها اااس ،مضا اايساى :سإ ا كا ااان يرما ااد
بافتراءاته على المقاومة وشاعبنا فاي غازة ،التقارب مان ت ارماب قبال لقائاه فهاو الألاسارس .ومضاى يقاوا:

سهو يرمد أن ينهك غزة ويقتل مقاومتها ،ألنه يرمد تدمير القضية السلسطينية ،ل لك شاعبناى سايدل واقسااى

مجاهداى يدافو عن أرضه رغم الجوط وقلة الرواتاب واألزمااتس ،مؤكاداى علاى ضارورة وحادة شاعبنا بنواياا
صادقة والتي هي كسيلة بإنهاء الحصار والمؤامرات.

ولساات بحاار إلااى أن كاال المداااهر الحزبيااة واينقسااامية التااي تمارسااها الساالطة وحركااة فاات ماان شااأنها

التشويش على الجهود الوطنية الصادقة لتحسين الوضو السلسطيني الداأللي.

وشاادد بحاار علااى أن كاال المحاااويت اليائسااة والم اؤامرات الألبيثااة سااوا تتكساار علااى صااألرة صاامود

شعبنا المجاهد.

فلسطين أون الين2017/4/13 ،

 .3الضميري :القيادة الفلسطينية جادة في إنهاء االنقسام والى األبد

رام هللا – فااادي أبااو سااعد  :أكااد اللاواء عاادنان الضااميري ،المسااوض السياسااي العااام والناااطق الرساامي
باساام المؤسسااة األمنيااة السلسااطينية ،أن القيااادة السلسااطينية جااادة فااي إنهاااء اينقسااام والااى األبااد ،وأنهااا

صاابرت كثي ا اىر وقاادمت أكثاار لقطاااط غ ازة بااالرغم ماان رفااض حركااة حماااس تنسي ا كاال ايتساقيااات التااي
أبرماات معهااا طيلااة الساانوات الماضااية .وقاااا إن المتضاارر األكباار ماان اسااتمرار اينقسااام هااو الشااعب

السلسطيني في قطاط غزة .وشدد على أنه وبعد فشل كل المحاويت إلنهاء اينقسام أصب لزاماى علاى

القيادة السلساطينية أن تسكار فاي حلاوا ...وأناه قاد نن األوان ألن تتحمال حركاة حمااس مساؤولياتها إ ا
أصرت على األتطاا قطاط غزة واتألا شعبنا فيه رهينة لمصالحها الضايقة .وأكاد أن الوضاو الماالي

للسلطة الوطنية صعب جداى ،وأن التقليصاات بادأت بحسام  %30مان رواتاب ماودسي السالطة فاي غازة
والتي تضرر بسببها أبناء فت وليس غيرهم ،سليس من المعقوا أن تباط نصا شحنة األدوية األأليرة

المقدمة من مألازن و ازرة الصحة إلى السلسطينيين والمشافي في صيدليات القطاطس.

القدس العربي ،لندن2017/4/14 ،
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"معيب"
 .4رئيس مجلس القضاء األعلى األسبق :تمييز السلطة بحق موظفيها في غزة ُ

أكد سامي صرصور رئيس مجلس القضاء األعلى األسابق ،أن قياادة السالطة هاي التاي
محمود هنيةّ :
أماارت مااودسي قطاااط غازة بايسااتنكاا عاان العماال ساانة  ،2007وعاادم التعاماال مااو الحكومااة فااي غازة.
وقاااا صرصااور ،فااي حااديص ألااال ب ااسالرسالة نااتس مساااء يااوم الألماايس  ،2017/4/13إن ال ارتااب حااق

مكتسب وي يجوز اقتطاعاه ،مؤكاداى أن العالوات الوديسياة هاي جازء مان ال ارتاب سقطاو العالوات يعناي

مساساى بالراتب وهو أمر غير جائزس .وأضاا أن تسكير حكومة رام هللا بإحالة عدد كبير مان ماودسي
السلطة بغزة للتقاعد ،ستعسا في استعماا السلطةس.

وأشار صرصور إلى أن أي إجراء بالتقاعاد يجاب أن يشامل جمياو ماودسي السالطة فاي غازة والضاسة،

وي يجوز التمييز بينهما ،واصساى أي عملية تمييز باسالمعيبس بهدا تكرمس اينقسام.

الرسالة ،فلسطين2017/4/13 ،

 .5الغصين :لن نقف مكتوفي األيدي أمام الحرب اإلنسانية التي أعلنتها السلطة في رام هللا
غزة :قاا م .إيهاب الغصين ،عضو هيئة الحراك الوطني لكسر الحصار واعادة اإلعماار :سإن قطااط
غ ازة يماار بمرحلااة قاسااية ماان الحصااار المطبااق للعااام الحااادي عشاار علااى الت اوالي يشااارك فيااه أط اراا
عديدة في مقدمتها ايحتلا الصهيوني والسلطة السلسطينية برئاسة محمود عباسس .وأوض الغصاين

في تصرم صحسي صدر عنه يوم الألميس  ،2017/4/13أنه سي يمكن باأي حااا مان األحاواا قاراءة

مااا يجااري فااي غ ازة ماان عبااص تقااوده الساالطة السلسااطينية وحكومااة رام هللا ماان تك ارمس للحصااار وتااأزمم
للوضو اإلنساني؛ إي في إطار الحرب اللأأللقية المعلنة على قطاط غزةس.

وأعلاان الغصااين أن هيئااة الح اراك الااوطني لكساار الحصااار واعااادة اإلعمااار سااتطلق فااي 2017/4/22

(وهو اليوم العالمي لنصرة غزة) مؤتم اىر وطنياى كبي اىر وحاشداى يجمو أطياا الشعب السلساطيني للتألناد

فااي مواجهااة سياسااات حصااار غازة .وحا ر الغصااين بااأن الشااعب السلسااطيني ،وماان أللسااه هيئااة الحاراك
ال ااوطني لكس اار الحص ااار واع ااادة اإلعم ااار ،ل اان تق ااا مكتوف ااة األي اادي أم ااام حال ااة الحص ااار واإلغ اال

الشديدين وسياسة افتعاا األزمات.

وكالة الرأي الفلسطينية لإلعالم2017/4/13 ،

 .6وزير األشغال الفلسطيني :الحكومة ستواصل تحمل مسؤولياتها تجاه قطاع غزة
رام هللا :قاا وزمر األشغاا العاماة واإلساكان السلساطيني مسياد الحسااينة ،الألمايس  ،2017/4/13إن حكوماة

التوافق ورئيسها رامي الحمد هللا ،وبتوجيهات الرئيس محمود عباس ،تواصل تحمل مساؤولياتها تجااه قطااط
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غازة ،ألصوص ااى تجاااه المااودسين .وأضاااا الحساااينة ،فااي تص ارم صااحسي ،أن لااك ساايتم بااالرغم ماان سمااا

تمر به من أزمات عميقة وأبرزها األزمة المالية الناتجة عن الت ارجاو الحااد فاي الادعم الادولي ،وكا لك حالاة
عدم الوفا السياسي التي سببت لها متاعب كبيرة من تشكيلها قبل نحو ثلص سنواتس.

وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)2017/4/13 ،

 .7محافظ سلطة النقد ينفي وقف التسهيالت المصرفية في قطاع غزة
رام هللا :نساى محااافظ سالطة النقااد عازام الشاوا ماا تناقلتااه بعاض وسااائل اإلعالم حااوا وقاا التسااهيلت

المصارفية فااي قطاااط غازة .وأكااد ،فااي بيااان صااحسي ،أن القطاااط المصارفي مسااتمر فااي تقااديم ألدماتااه
المص ارفية فااي قطاااط غ ازة كالمعتاااد ،وأن ساالطة النقااد حرمصااة كاال الحاارل علااى مصاالحة الم اواطن
وحماية حقوقه المالية حيص كانت قد أصدرت تعليمات للبنوك تراعي دروا المقترضين مان ماودسي

المحافدات الجنوبية بحيص يتم ألصم  %70من قيمة القس الشهري.

وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)2017/4/13 ،

 .8عريقات :ال بديل عن حل الدولتين على حدود 1967

أكد أمين سار اللجناة التنسي ياة لمندماة التحرمار السلساطينية صاائب عرمقاات ،أن الحال الوحياد للصاراط
السلسطيني – اإلسرائيلي ،يتمثل بتحقيق مبدأ الدولتين على حدود الرابو من يونيو عام .1967

كمااا أكااد عرمقااات ،ألاالا لقائااه مااو القنصاال البرمطاااني العااام اليسااتر ماكسياال والقنصاال السرنسااي العااام
بيياار كوشااارد ،كاال علااى حاادة ،أنااه يتمثاال أيضااى بحاال قضااايا الوضااو النهااائي كافااة (القاادس ،والحاادود،

والمسا ااتعمرات ،واللجئا ااين ،والميا اااه ،واألما اان ،واألسا اار ) اسا ااتناداى إلا ااى ق ا ا اررات الشا اارعية الدوليا ااة ات

العلقة ،مشدداى أن ق اررات الحكوماة اإلسارائيلية بايساتمرار بسارض الحقاائق علاى األرض ،وبماا يشامل
النشاااطات ايسااتعمارمة اإلس ارائيلية ،ومصااادرة األ ارضااي وهاادم البيااوت والتطهياار العرقااي ،تهاادا إلااى

تاادمير أليااار الاادولتين علااى حاادود  ،1967واسااتبداله بترساايك وتك ارمس (ندااام ايبرتهايااد) المعمااوا بااه
حاليا من قبل الحكومة اإلسرائيلية ،أي مبدأ الدولة بندامين.

موقع بوابة األهرام ،القاهرة2017/4/13 ،

 .9قريع يدعو لشد الرحال إلى المسجد األقصى ...ويستنكر اقتحامات المستوطنين

رام هللا  -كساح زبون :مو توسو ايقتحامات للمسجد األقصى ،طالب مسؤولون فلسطينيون بالتصدي
للمسااتوطنين بكاال الوسااائل .واسااتنكر عضااو اللجنااة التنسي يااة فااي مندمااة التحرماار السلسااطينية ،رئاايس
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دائارة شاؤون القادس ،أحماد قرماو ،حملاة ايقتحامااات المحموماة التاي شاهدتها باحاات المساجد األقصااى
المبارك ،ولست قرمو إلى ألطورة وتداعيات استمرار دعوات قادة ما تسمى باسمندمات الهيكلس المزعوم

ألنصااارها ماان المسااتوطنين ،إلااى أوسااو مشاااركة فااي اقتحامااات األقصااى ،موجه ااى نااداء إلااى األمتااين
العربية واإلسلمية بتحمل مساؤولياتهما تجااه القادس ومقدسااتها ،وحماياة المقدساات ،كونهاا تعتبار مان

صلب العقيدة اإلسلمية .ودعا قرمو الجميو لشد الرحاا إلى المسجد األقصى.

وماان جهتااه ،حا ر محااافظ القاادس ووزماار شااؤونها عاادنان الحساايني ماان مألطا لتغيياار الوضااو القااائم،
ودعا إلى ٍ
تصد واسو لمألططات إسرائيل.

الشرق األوسط ،لندن2017/4/14 ،

" .11التعليم الفلسطينية" تعلق اتصالها مع "األونروا" ...و"غزة" تبلغها رفضها إجراء أي تعديل للمنهاج

نشرت وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) ،2017/4/13 ،من رام هللا ،أن و ازرة التربية والتعليم

العااالي السلسااطينية أعلناات ،الألماايس  ،2017/4/13رساامياى عاان تعليااق ايتصاااا مااو وكالااة األونااروا حتااى
تصومب أوضاعها؛ و لك لعدم توفر القناعة لد الو ازرة بعدوا الوكالة عن التدرمب ال ي أقرته األأليارة،
بألصول إدألاا تعديلت على المنهاج السلسطيني .وأكدت الو ازرة ،فاي بياان لهاا ،أن أي تحرماا علاى

المنهاج السلسطيني يعتبر ألرقاى فاضحاى لقوانين الدولة المضيسة ،وأن تغيير أي حرا فيه استرضااء ألي

جهااة ،يعتباار أليانااة للروايااة السلسااطينية ،وحااق الشااعب السلسااطيني ال ا ي يقااو تحاات ايحااتلا أن يحااافظ
على هومته ونضاله ،ويضمن حماية مسيرته النضالية.

بدوره ،أكد وزمر التربية والتعليم العالي صبري صيدم أن فلسطين لن تعلن ايستسلم ألي كان ،وأنها
لن تقبل مقايضة الكرامة بمواقا تشكل إهانة للشعب السلسطيني وتارمأله ونضايته.

وجاء في فلسطين أون الين ،2017/4/13 ،من غزة ،أن و ازرة التربية والتعليم العالي بغزة أعلنات عان
رفضااها إلج اراء وكالااة األونااروا أي تعااديل علااى المنهاااج السلسااطيني فااي مدارسااها بقطاااط غ ازة .وأكااد

رئاايس قطاااط التعلاايم فااي اللجنااة اإلدارمااة بغ ازة كماااا أبااو عااون ،فااي تص ارم لوكالااة ال ارأي الحكوميااة،

تم ايلتقاء برئيس برنامج التربية والتعليم في الوكالة فرمد أبو عا رة وتبليغه
الألميس  ،2017/4/13أنه ّ
برفض الو ازرة إجراء الوكالة أي تعديل بالمنهاج السلسطيني ال ي تدرسه في مدارسها .وشادد أباو عاون
عل ااى ع اادم ص ااحة أي أنب اااء تتح اادص ع اان وق ااا ال ااو ازرة اتص ااايتها م ااو وكال ااة الغ ااوص احتجاجا ااى عل ااى

تعديلت المنهاج.
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 .11أبو شهال :يجب إجبار "إسرائيل" على تطبيق القانون بخصوص عمالنا

القاااهرة :أكااد وزماار العماال السلسااطيني مااأمون أبااو شااهل ،فااي تص ارم لوكالااة سوفاااس ،بع اد ترؤسااه الوفااد

السلسطيني في أعماا الدورة  44لمؤتمر العمل العربي ،ال ي األتتم أعماله األربعاء  ،217/4/12أنه ي بد
ماان تحوماال القا اررات والتوصاايات الألاصااة بالعماااا السلسااطينيين إلااى ألطااة عماال ،ووضااو نليااات إلجبااار
سإسرائيلس ،من أللا مندمة العمل الدولية ،على تطبيق القانون الدولي فيما يتعلق بشؤون العماا.

وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)2017/4/13 ،

 .12أجهزة السلطة تعتقل أربعة فلسطينيين بينهم قيادي في حماس
اعتقلت األجهزة األمنياة التابعاة للسالطة فاي الضاسة الغربياة المحتلاة أربعاة ماواطنين بيانهم القياادي فاي
حركة حماس الشيك جهاد نواهضة ( 50عاماى) ،كما استدعت  2نألرمن.
موقع حركة حماس2017/4/13 ،
 .13عريقات يعلن البدء بتداول الجنيه الفلسطيني في مدارس بأريحا
أرمحا :أعلن أماين سار اللجناة التنسي ياة لمندماة التحرمار السلساطينية صاائب عرمقاات عان البادء بتنسيا
مشروط سمتجر الشطار :تميز واشتري بالجنيه السلسطينيس ،ال ي تنس ه و ازرة التربية والتعليم العالي.

كان لك أللا اجتماعه مو مدير تربية محافدة أرمحا نصار أباو كارش ،وبحضاور ماديرات المادارس

المنوي تنسي المشروط فيها كمرحلة تجرمبية.

والمشروط عباارة عان متجار بساي فاي المدرساة يبياو (األلعااب ،والقرطاساية ،واإلكسساوارات ،والهادايا،

وأدوات ول ا اوازم الندافا ااة الشألصا ااية) التا ااي يحتاجها ااا طا االب المدرسا ااة ما اان التمهيا اادي ولغايا ااة الصا ااا

السادس ،وتكون العملة المتداولة هاي الجنياه السلساطيني .الا ي يحصال الطالاب علياه مان المرشادة أو
من مربية الصا كمكافأة على التميز وأيضاى على تحسن األداء التعليمي والسلوكي.

وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)2017/4/13 ،

 .14إسماعيل رضوان :حماس ال تخضع للغة التهديدات وال االبتزاز
أكاادت حركااة حماااس جاهزمتهااا لتمكااين حكومااة التوافااق ماان القيااام بكاال مهامهااا فااي قطاااط غ ازة وحاال

أزماتااه .وقاااا القيااادي فااي الحركااة إسااماعيل رض اوان ألاالا مااؤتمر صااحسي بمشاااركة السصااائل اليااوم

الألماايس ،إننااا جاااهزون لتمكااين حكومااة التوافااق للقيااام بكاال مهامهااا لكاان عليهااا ايلتازام بمهامهااا وحاال

أزمات المودسين وأزمات القطاط والعمل على فت المعابر واعادة اإلعمار.
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وأشاار رضاوان إلااى أنااه فااي حاااا قاماات حكومااة التوافااق بواجباتهااا فااي قطاااط غازة فااإن اللجنااة اإلدارمااة

ستكون منتهية ،داعيا إياها أي تتهرب من مسؤولياتها.

ونبه إلى أن أي اتسا يبد أن يكون في اإلطار الوطني ،مؤكداى أن حماس ي تألضو للغة التهديدات
وي ايبتازاز .ولساات رضاوان إلااى أن أي حكومااة وحاادة وطنيااة ستشااكل يجااب أن يكااون برنامجهااا وثيقااة

الوفا الوطني أو برنامج اتسا مكة ،مبيناى أن الحركة قدمت مرونة في لاك وتارفض أن ياتم ايبتازاز
ورحاب القياادي فاي حمااس بوفاد حركاة فات مان اللجناة المركزماة
بقبوا برنامج مندمة التحرمار أو يّ .
علااى أن يكااون اللقاااء علااى أساااس وطنااي ،قااائلى :جاااهزون لح اوار وطنااي شااامل للوصااوا إلااى اتسااا

حوا مجمل القضايا.

موقع حركة حماس ،غزة2017/4/13 ،

تخير حماس بين حكم غزة كامال أو التخلي عنه
" .15الحياة اللندنية" :اللجنة السداسية ّ
غ ازة ،رام هللا  -فتحااي ص ا ّاباح ،محمااد يااونس :علم اات سالحياااةس أن اللجنااة السداس ااية سالستحاويااةس الت ااي
ستألير قيادة حركة سحماسس بين أن تتولى الحكم بصاورة
تصل إلى قطاط غزة مطلو األسبوط المقبل،
ّ
كاملااة فااي القطاااط ،أو أن تتأللااى عنااه بصااورة كاملااة للساالطة السلسااطينية ،وأن سحماااسس سااترد علااى

اللجنااة بااأن سغ ازة ليساات بكسااة (صااندو ) بناادورة أو بطاطااا كااي نعياادها ألبااي مااازن (ال ارئيس محمااود
عباس)س ،وأنها سلن تركوس.

وقاا مسؤوا فلسطيني رفيو في رام هللا لا سالحياةس :سمن عشر سانوات وحمااس تحكام قطااط غازة بينماا

نم ا ّاوا الص ااحة والتعل اايم والكهرب اااء والمي اااه والش ااؤون ايجتماعي ااة وغيره ااا ،ونن األوان ألن تنته ااي ها ا ه
المعادلة ،لن نواصل تمومل انسصاا حماس في قطاط غزة عان بقياة األ ارضاي السلساطينيةس .وأضااا:

سإ ا أرادت حما اااس حكا اام غ ا ازة ،عليها ااا تا ااولي إدارة المستشا ااسيات والصا ااحة والتعلا اايم والكهربا اااء والميا اااه

وسننسحب كلياى ،وا ا لم تكن قادرة على لك ،عليها اينسحاب من الحكم واتاحة الطرمق أمام السلطة
إلدارة القطاط وتوفير الألدمات والحياة الكرممة للمواطنينس.

أما في غزة ،فقالت مصادر فلسطينية مطلعة لا سالحياةس ،إن اللجنة السداساية سلان تاأتي إلاى غازة علاى
أرضية الحوار أو النقاش ،بل لتقوا لحماس :سالموا قطااط غازة كااملى واي...س .وأضاافت أن سحمااسس
ردت على تهديدات عباس باستهزاء :سغزة ليس بكسة بندورة أو بطاطا كي نعيدها .غزة التاي واجهات

الحصار وثلص حروب إسرائيلية ولم تركو ،لن تركو ه ه المرة أيضاىس.
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وأشااارت إلااى أن سحماااسس اتهماات عباااس بإفشاااا المبااادرة القطرمااة التااي عرضااتها قطاار علااى سفاات س و
سحماسس على هامش اجتماعات اللجنة التحضيرمة للمجلاس الاوطني السلساطيني فاي بياروت قبال نحاو

شهرمن.

وكشست أن المبادرة القطرمة تنل على ستشكيل حكومة وحدة وطنية فلسطينية ،واعادة تسعيل المجلس

التشارمعي السلسااطيني ،وايتسااا علاى برنااامج حكومااة الوحادة ،وحاال مشااكلة ماودسي حركااة حماااس فااي

غزةس.

وأشارت مصادر لا سالحياةس إلى أن سحمااس راكباة أرساهاس ،فاي إشاارة إلاى الارفض بعنااد ،علاى رغام أن

الحركة سباتت مقتنعة بأن األمر أصب أكثر جدية وتعد التهديدات السارغة ،وماو لاك لان تقبال ها ه
التهديداتس.

الحياة ،لندن2017/4/14 ،

 .16عزام األحمد :اتصاالت مباشرة وغير مباشرة مع حماس إلنهاء االنقسام
رام هللا :أعلن عضو اللجنة المركزمة لحركة فت عزام األحمد أن هناك اتصايت مباشرة وغير مباشرة
مو حركة حماس تجاري فاي إطاار اتألاا ألطاوات عملياة لمحاصارة اينقساام وانهائاه ،و لاك تنسيا ا لماا
تحدص عنه الرئيس محمود عباس في كلمته في مؤتمر السسراء في المنامة.

وأعرب في حديص لإل اعة سصوت فلسطينس عن أمله في سعدم ايضطرار يتألا موقاا يزماد األماور

تعقيداس ،وأن يكون هناك تساهم من الجميو على ه ه الألطوات ،وأن يتم ال هاب لتشكيل حكومة وحدة
تبس سيطرتها الكاملة على قطاط غزة كما هو الحاا في الضسة ،بما يؤدي إلى إنهاء اينقسام.

وحوا الوفد ال ي كلسته مركزمة فت بال هاب إلى غزة ،قاا األحماد سإن بعاض أعضاائه موجاودون فاي

غزة مشددا على أن القضية ليست قضية زمارة ،وأن ماا ترماده فات هاو الوصاوا إلاى نتاائج حاسامة ي
إضاعة الوقت كما تسعل حماس التي تقوا شيء فاي العلان وتعمال عكساه فاي الألسااء عارضاا سلسالة

من األمثلة على لك.س

الحياة الجديدة ،رام هللا2017/4/13 ،

" .17الشعبية" :حماس مصرة على أن تكون االجتماعات مع "السداسية" بحضور الكل الوطني
غ ازة  -فتحااي صا ّاباح :وصااا القيااادي فااي سالجبهااة الشااعبية لتحرماار فلسااطينس ماااهر مزهاار ايجتماااط
ال ي عقدته سحماسس مو كل السصائل في قطاط غزة ،بأنه كان سإيجابياى وصرمحاىس ،وقاا لا سالحياةس إن
سقيااادة حماااس استعرضاات ألاالا ايجتماااط مجماال األوضاااط والتطااورات األألي ارة داألاال الحركااة وعلااى
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المسااتومين السلسااطيني واإلقليمااي ،وك ا لك المصااالحةس .وأشااار إلااى أن سحماااس مص ارة علااى أن تكااون
ايجتماع ااات م ااو اللجن ااة السداس ااية سالستحاوي ااةس الت ااي تص اال إل ااى قط اااط غا ازة مطل ااو األس اابوط المقب اال
بحضور الكل الوطني وليست ثنائيةس.

ولست إلى أن سالشعبية تطالب بحوار وطني شاامل وتاثمن موقاا حمااس فاي اتجااه عادم الألاوض فاي

اجتماعااات ثنائيااة باال وطنيااة شاااملة ،وأن تكااون ايتساقااات علااى قاعاادة الشاراكة السياسااية ،وايجاااد حاال
عادا لقضية مودسيها استناداى إلى اتسا المصالحةس.

الحياة ،لندن2017/4/14 ،

 .18حركة األحرار :عباس يقود مؤامرة كبيرة لكسب الرضا األمريكي
غازة :قاااا األمااين العااام لحركااة األحارار ألالااد أبااو هاالا إن رئاايس الساالطة محمااود عباااس يقااود ماؤامرة
كبيرة لكسب الرضا األمرمكي تمهيدا لزمارته.

وأوض أن المطلوب وطنيا وشعبيا قطو يد كال مان يرماد قطاو رواتاب أبنااء شاعبنا التاي يأألا ها وهاي

سليس منة من أحدس.

جاااء لااك ألاالا مهرجااان جماااهيري ندمتااه حركااة األحارار وجمعيااة واعااد ومؤسسااة مهجااة القاادس أكااد

أللله ،تضامنا مو األسر بغزة اليوم.

ولست أبو هلا أن قضية األسر هي قضية الشعب السلسطيني أجمو وتساتوجب التسااا الجمياو مان

فصائل وقو شعبنا الحية حولها لنصرتهم ودعمهم وتعزمز صمودهم.

وتااابو :سأللااق أزمااات جانبيااة داألاال المجتمااو السلسااطيني وحاارا بوصاالته عاان مسااارها الصااحي فااي

مواجهاة ايحااتلا ،ي تصااب فااي صااال شااعبنا وقضااية األساار  ،وهاادفها تمرماار ماؤامرة سياسااية كباار
لتصسية القضية السلسطينيةس.

فلسطين أون الين2017/4/13 ،

" .19الجهاد" :إضراب األسرى هدفه استعادة حقوقهم التي سلبها االحتالل
غازة :أكااد القيااادي فااي حركااة الجهاااد اإلساالمي أحمااد الماادلل علااى أن إضاراب األساار هدفااه اسااتعادة
حقوقهم التي سلبها ايحتلا ،وللتأكيد على أن كل محاويت تركيعهم لن تسل .

جاااء لااك ألاالا مهرجااان جماااهيري ندمتااه حركااة األحارار وجمعيااة واعااد ومؤسسااة مهجاة القاادس أكااد

أللله ،تضامنا مو األسر بغزة اليوم.
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ودعااا فااي كلمااة لااه ،لضاارورة تصااعيد اينتساضااة والمواجهااة ،مطالبااا المؤسسااات الحقوقيااة واإلنسااانية
لتحمل مسؤولياتها تجاه معاناة األسر .

كما طالب المدلل السلطة لضرورة العمل من أجل إيجاد استراتيجية موحدة ضد ايحتلا وجرائمه.

فلسطين أون الين2017/4/13 ،

 .21االحتالل يدعي إحباط عملية طعن مزدوجة بالقدس المحتلة
القاادس المحتلااة :أعلناات ق اوات ايحااتلا اإلس ارائيلي عاان اعتقاااا شااابين فلسااطينيين ماان مألاايم قلنااديا
شماا القدس المحتلة ،بزعم تألطيطهما لتنسي عملية طعن بالتزامن مو سعيد السص س اليهودي.

وكشااست شاارطة ايحااتلا فااي بيااان لهااا ،يااوم الألماايس ،عاان اعتقالهااا ألحااد الشاابان ماان مألاايم قنلااديا،
بدعو محاولته تنسي عملية طعن بمدينة القدس.

و كر بيان شرطة ايحتلا ،أنه تم العثور على سكين وقنبلة صوتية بحوزة الشاب ،مؤكدة أن الشاب

اعتاارا ألاالا التحقيااق األولااي معااه بأنااه كااان بانتدااار صااديقه لينسا ا عمليااة مزدوجااة سااوية ،غياار أن
األألير لم يحضر للموعد المتسق عليه ،فقرر الشاب الدألوا لمدينة القدس بصورة غير شرعية وتنسيا

العملية لوحده .وأشار بيان شارطة ايحاتلا إلاى أنهاا تمكنات مان اعتقااا الشااب الثااني بعاد عادة أياام
من الملحقة والمطاردة من منطقة ألألر .

فلسطين أون الين2017/4/13 ،

" .21إسرائيل" تلجأ ألساليب ضغط نفسية إلفشال إضراب األسرى والبرغوثي يترأس لجنة المضربين
غزة  -أشرا الهور :علمت سالقدس العربايس أناه جار تشاكيل لجناة ألاصاة مان األسار السلساطينيين

في سجون ايحتلا ،إلدارة سمعركاة اإلضارابس المستاوح عان الطعاام ،بقياادة األساير ماروان البرغاوثي،
عض ااو اللجن ااة المركزم ااة لحرك ااة ف اات  ،ف ااي الوق اات الا ا ي ش اارعت في ااه إدارة الس ااجون اس ااتألدام سالعام اال

النسسيس للتأثير علاى أقساام الساجون التاي قاررت ألاوض اإلضاراب فاي يوماه األوا المقارر بدايتاه فاي
 17من الشهر الجاري.

و كرت مصادر علاى اتصااا باألسار داألال الساجون ،أناه تقارر أن يكاون األساير ماروان البرغاوثي،
هااو المتحاادص باساام األساار المضاربين عاان الطعااام ،إضااافة إلااى كونااه الشااألل المسااؤوا عاان لجنااة

التساوض مو إدارة السجون اإلسرائيلية حوا تحقيق مطالب األسر .
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وكش ااا أح ااد األس اار المح ااررمن المطلع ااين عل ااى فح ااو اإلضا اراب ،ول ااه اتص ااايت باألس اار داأل اال

السااجون ،أن ساالطات ايحااتلا شاارعت ألاالا األيااام الماضااية فااي سحملااة ضااغ نسساايس علااى أقسااام

األسر التي قررت ألوض اإلضراب في يومه األوا.

وقاا لا سالقدس العربيس إن من ضمن األساليب اإلسرائيلية التاي اتبعات ماو األسار  ،هاو إألاافتهم مان
تاادهور وضااعهم الصااحي ج اراء اإلضااراب ،والتأكيااد لهاام علااى عاادم اكت اراص الحكومااة اإلس ارائيلية به ا ه

الألطوة ،وان إدارة السجون لن تست أي حوار مو األسر المضربين إي بعد مرور أكثر  35يوما ،ماا
يعني أن العديد منهم سيكون قد تأثر وضعهم الصحي بشكل كبير.

إضااافة إلااى لااك طلباات إدارة السااجون مماان قاارروا ألااوض اإلض ا ارب عاادم ايسااتماط ل سااير مااروان
البرغوثي ،إضافة إلى قارار إقاماة سمشاسى ميادانيس فاي النقاب ،لعالج األسار الا ين سايطالهم المارض
واإلرها جراء اإلضراب ،دون نقلهم للمشافي الرسمية.

القدس العربي ،لندن2017/4/13 ،

 .22حركة فتح  -إقليم لبنان :حافظنا على التماسك الفلسطيني الداخلي
لبنان :أكدت حركة فت إقليم لبنان أن الجهد السلسطيني المشترك وال ي تبلور من أللا ايجتماعاات

بين مألتلا القو السلسطينية الوطنية واإلسلمية أسسر عان اتساا واضا وملازم للجمياو حاوا الحالاة

الشا ة التي َّ
شكلها المدعو بلا بدر من أللا سلوكه اإلجرامي ،في مأليم عين الحلوة.

وأوضااحت الحركااة فااي بيااان لهااا يااوم الألماايس ،أن قيااادة السصااائل فااي لبنااان اتأل ا ت قرارهااا الجماااعي

بتسكيااك حالااة باالا باادر وانهائهااا بشااكل كاماال ألنهااا أصاابحت تشااكل ألط ا اىر علااى األماان ايجتماااعي

السلسااطيني ،واعتب اااره مطلوب ااى ه ااو وماان مع ااه يرتكابااه جرمم ااة بحااق الك اال السلسااطيني ،وانتش ااار الق ااوة
المشااتركة فااي حااي الطيارة ،وتموضااعها فااي المواقااو التااي تجاادها مناساابة لحسااظ األماان وضااب الوضااو

الداأللي ،ومطاردة المدعو بلا بدر ومجموعته.

وأكدت الحركة أنها حافدت على التماسك السلسطيني الداأللي إليمانهاا بأهمياة العمال المشاترك وي باد
من إشراك الجميو لتحقيق األهداا.

وأشاد البيان سبالدور اإليجابي ال ي أدته قيادة الجيش واألجهزة األمنية اللبنانية لتحقيق األهاداا التاي
اعتماادتها قيااادة السصااائل مجتمعااة ،وهااو مااا شااكل دعامااة أمنيااة وسياسااية وتعزمااز العلقااات اللبنانيااة
السلسطينية ،واينتصار ألمن المأليم ضد الحايت اإلرهابية التي تمارس الجرممة.س

القدس ،القدس2017/4/13 ،

التاريخ :الجمعة 2017/4/14

العدد4259 :

ص

14

 .23حماس تتفقد أهالي حي الطيرة بعين الحلوة بعد اشتباكات دامية خالل األيام الماضية
تجوا وفد من حركة حماس ،في حي الطيرة بمألايم عاين الحلاوة فاي جناوب لبناان ،للطمئناان
صيداّ :
متسقدا أحوالهم ،بعد اشتباكات دامية شهدها الحي أللا األيام األأليرة الماضية.
على أهله،
ى
وقاا بيان لحركة سحماسس في لبنان ،وصل سالمركز السلسطيني لإلعلمس ،يوم الألميس ،إن الوفد ضم

المسؤوا السياسي للحركة في صيدا أبو أحمد فضل ،إضافة ألبو حسام زعيتر ،وأباو ولياد إساماعيل،

الملحااة؛
وعاادد ماان ك اوادر الحركااة .وأضاااا البيااان أن الوفااد اسااتمو لحاجااات ومتطلبااات أهااالي الحااي
ّ
يستئناا حياتهم رغم األضرار والألسائر السادحة ،جراء ايشتباكات.

وألاالا الجولااة وزعاات حركااة سحماااسس مساااعدات عينيااة علااى أهااالي الحااي ،شااملت حصصااا تمومنيااة

وألضار ،و لك للتألسيا من معاناة سكان الحي ،وفق البيان.
ومياها
ى
ى
كما أزاا قسم الألادمات ايجتماعياة للحركاة األنقااض ،والمأللساات مان الشاارط الارئيس ،لتساهيل حركاة

مرور األهالي والسيارات ،وصيانة مولد بئر ماء زرد ،واعادة تشغيله ،وضك المياه للشبكة الرئيسة.

المركز الفلسطيني لإلعالم2017/4/13 ،

حي الطيرة
 .24أبو عرب :الوضع الحالي داخل عين الحلوة جيد بعد تمركز القوة المشتركة بمواقعها في
ِّّ
بيااروت  -بااوي أسااطي  :انصاارا مألاايم سعااين الحلااوةس للجئااين السلسااطينيين الواقااو جنااوب لبنااان يااوم
أمس للملمة نثار المعارك الدامية ال ي شهدها على مدار  5أيام ،ألالا محاولاة حركاة سفات س مواجهاة

مجموعة سبلا بدرس المتشددة والقاء القبض على زعيمها بعاد تصاديه ينتشاار القاوة األمنياة المشاتركة

في حي الطيرة .إي أن المواجهات انتهت بسقوط سالمربو األمنيس لبدر وف ارره وعناصره.

فااي تص ارم لا اسالشاار األوس ا س وقاااا قائااد األماان الااوطني السلسااطيني الل اواء صاابحي أبااو عااربّ ،إنهاام
كقيادة عسكرمة تلقوا أمر وقاا القتااا مان القياادة السياساية والتزماوا باه ،يفتااى إلاى ّأناه سلاو لام يتضامن
لكنا مضينا بالحسم
ايتسا انتشار القوة األمنية في حي الطيري كما استكماا المساعي لتوقيا بدرّ ،

العسكريس .ووصا أبو عرب الوضو الحالي داألل المأليم باسالجيدس بعدما توقا إطل النار وتمركز
عناصر القوة المشتركة في مواقعهم في سالطيرةس وأأل وا دورهم في األحياء األألر .

الشرق األوسط ،لندن2017/4/14 ،
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" .25موقع واال" :سياسة إسرائيلية جديدة ضد الهجمات بالضفة

قاا موقو واي اإلألباري إن الجيش اإلسرائيلي بدأ بتطبيق سياسة جديدة لمواجهة العمليات السلسطينية
األأليرة في الضسة الغربية ،تقوم على أساس تحديد قائمة سرمة من األماكن العنيسة التي تألرج منها

الهجمات الدامية ضد إسرائيل.

وأضاا الموقو في مقاا كتبه الألبير العسكري اإلسرائيلي أمير بوألبوط ،أن السياسة الجديدة التي تم

البدء فيها بعمليات قبل أيام تستند إلى معلومات أمنية دقيقة واحصائيات ،وتنطلق من توصيات
بحثية قدمتها جهات استألبارمة إسرائيلية ،وبموجبها حددت ألرمطة توضيحية ألهم سالمناطق العنيسةس

في الضسة الغربية ،تمهيدا للتعامل معها بما يحد من موجة العمليات.

ونقل عن ضاب إسرائيلي كبير أن ه ه السياسة الجديدة حددت المواقو األكثر عنسا في كل منطقة

ومحافدة في الضسة الغربية.

ومن أهم ه ه المواقو قرمة سلواد قرب رام هللا ،وفقا لموقو واي .وطبقا للملا األمني للقرمة ال ي

استلمه قائد كتيبة بنيامين الجنراا يوفاا غاز ،فإنه ألرجت منها في السنوات الثلص األأليرة 12

عملية مسلحة ،مق ار بقيام الجيش بعملية ليلية في القرمة قبل أيام شملت اقتحامات للمنازا وتستيشا

لها.

ونوه التقرمر إلى أن الحملة على سلواد يشارك فيها سمئات الجنود من وحدات إيغوز ،والكتيبة ،13

وقوات األمن اإلسرائيلي (الشاباك) والهندسة والشرطة وحرس الحدود ،واستهدفت ثمانية مواقو،

وصادرت ست سيارات وعشرة نيا دوير من ناشطي حماسس.

الجزيرة نت ،الدوحة2017/4/13 ،

 .26تقرير :االحتالل ال يتهم المستوطنين عندما يكون الضحية فلسطينيا
بلا ضاهر :أفادت معطيات جديدة نشرتها مندمة 'ييش دين' الحقوقية اإلسرائيلية ،اليوم الألميس،

بأن الشرطة اإلسرائيلية تتقاعس في تطبيق القانون ضد مستوطنين يرتكبون جرائم على أللسية قومية
وأيديولوجية ضد السلسطينيين في الضسة الغربية .ك لك يتبين من اإلفادات أن الشرطة تب ا جهدا

ضئيل للغاية من أجل تطبيق القانون ضد المستوطنين ال ين ينس ون ايعتداءات ضد السلسطينيين.

وكانت الشرطة اإلسرائيلية قد أقامت لواء ألاصا للضسة الغربية ،لواء 'شاي' ،في العام ،2013

وزعمت الشرطة حينها أن ه ا اللواء هدفه مكافحة الجرممة القومية التي يرتكبها المستوطنون ضد
ِّ
يؤد إلى زمادة
السلسطينيين وحماية السلسطينيين .لكن تقرمر 'ييش دين' يؤكد أن إقامة ه ا اللواء 'لم ّ
حل ملّسات من ه ا النوط'.
في نسبة ّ
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ودلت المعطيات التي جمعتها المندمة الحقوقية على أنه من أصلًّ 289
ملسا بألصول الجرممة

األيديولوجية ،أللا األعوام  ،2016-2013أفضى ًّ 20
ملسا فق إلى تقديم لوائ اتهام ضد الجناة ،أي

 %2.8من الملّسات التي انتهت معالجتها .وفي المقابل تم إغل ًّ 225
ملسا في نهاية التحقيق دون
ّ
تقديم لوائ اتهام.
وأضاا التقرمر أنه من بين ه ه الملّسات' ،فشلت' الشرطة في التحقيق في ًّ 183
ملسا .وقالت التقرمر
إنه 'يتجّلى ه ا السشل في عجز محِّّققي الشرطة في العثور على الجناة أو جمو األدلة الكافية

لمحاكمة المشتبهين'.

عرب 2017/4/13 ،48

" .27الحريديم" يجددون المظاهرات رفضا للتجنيد
محمد وتد :جدد المئات من 'الحرمديم' مساء اليوم الألميس ،التداهر ضد التجنيد للجيش اإلسرائيلي،
إ تركزت المداهرة الرئيسية قبالة سجن 'هدارمم' ،حيص تحتجز السلطات اإلسرائيلية شابا تنسب له

شبهات ايعتداء على شرطي والتحرمض على من يدعو لتجنيد 'الحرمديم'.

وأغلق المئات من المتداهرمن 'الحرمديم' شارط رقم  4قبالة سجن 'هدارمم' وتصادموا مو أفراد الشرطة
ال ين حاولوا إبعادهم عن الشارط الرئيسي ال ي تم إغلقه أمام حركة السير ،األمر ال ي تسبب

باألتناقات مرورمة بايتجاهين.

وطالبت الشرطة من جمهور السائقين عدم التوافد إلى المنطقة والسسر عبر طرقات بديلة ،حتى
تسنى لها فت الشارط بعد صدام مو 'الحرمديم' ،حيص اعتقل أربعة شبان على مة التحقيق.

وبحسب الشرطة ،فإن نحو  300من 'الحرمديم' قاموا بالتداهر ونزلوا على الشارط الرئيسي وقاموا

بإغلقه ،حيص عملت الشرطة على إبعادهم عن الشارط وتسرمق المداهرة التي أجرمت دون تراأليل.

عرب 2017/4/13 ،48

 .28حركة "نساء يصنعن السالم" اإلسرائيلية تطالب حكومة نتنياهو بتسوية الصراع مع الفلسطينيين
الناصرة اسالقدس العربيس :ندمت حركة س نساء يصنعن السلم س اإلسرائيلية رحلة بالقطار من تل
أبيب إلى بيسان تحت عنوان س نساء يسافرن من أجل السلم س .وتشمل الحركة نساء ينتمين لمألتلا

الشرائ ايجتماعية والسياسية في إسرائيل وقد انطلقت قبل شهور وتكثا فعالياتها اليوم بال كر

الألمسين يحتلا .1967
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وشارك في القافلة أمهات لجنود في جيش ايحتلا وأمهات ثكلى وبعضهن مستوطنات .وكان في
استقبالهن في بيسان عضو الكنيست عن الحزب الحاكم (الليكود) يهودا غليك ال ي أصابه فلسطيني

قبل عامين بالرصال لمشاركته في اقتحامات األقصى .كما كان في استقباا القافلة النسائية رئيسا
بلديتي العسولة وبيسان وتم األتيار بيسان كمحطة أأليرة لها كرسالة مسادها أن المركز والضواحي

موحدون بالمطالبة بالسعي من أجل إنهاء الصراط مو الشعب السلسطيني .وبحسب بيان الحركة

النسائية ه ه نحو  32ألا امرأة من الجانبين الديني والعلماني واليسار واليمين ومن مألتلا السئات
العمرمة والمستويات الثقافية والمناطق الجغرافية.

وتلتقي المجموعة التي تجمو أيضا عددا قليل من نساء فلسطينيات من الداألل حوا السكرة بأنه قد

حان الوقت للستساقة والدعوة للسلم بين اإلسرائيليين وبين السلسطينيين.

القدس العربي ،لندن2017/4/14 ،

 .29مقال في "هآرتس" يثير ضجة في "إسرائيل" وليبرمان يدعو إلى مقاطعة الصحيفة

كرت القدس العربي ،لندن ،2017/4/14 ،من الناصرة ،عن وديو عواودة ،أن مقاا رأي في إسرائيل

بضجة واسعة في أوساطها السياسية بعدما وصا كاتبه الصهاينة القوميين المتدينين بأنهم أألطر

من حزب هللا.

وتحت عنوان سالنألبة التقية لديناس هاجم الصحافي يوسي كلين المتدينين القوميين ،واعتبرهم أشد

ألطورة من حزب هللا.

وقاا كلين إن سالمتدينين القوميين ألطيرمن ،بل أألطر من حزب هللا ،وأكثر من السائقين الداهسين

والبنات السلسطينيات اللواتي يحملن مقصات للطعن في الشوارط .معلل لك بالقوا إنه يمكن إحباط

العرب ،أما القوميون المتدينون اليهود فل .واتهمهم بالتطلو للسيطرة على الدولة وتنديسها من العرب.

وهاجم رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو وبعض الوزراء والنواب من اليمين واليسار صحيسة سهآرتسس

والكاتب الصحافي يوسي كلين على أللسية المقاا الم كور.

وطالب نتنياهو الصحيسة بايعت ار .وكتب على صسحته في السيسبوك ،أن سالمقاا في سهآرتسس

مألجل وغرمب ،لقد فقدوا الألجل تماما .وشن رئيس حزب المستوطنين سالبيت اليهودي س ،وزمر

التعليم نستالي بينت :هجوما شرسا كما كان متوقعا ،وقاا إنه دائما اعتقد ان صحيسة سهآرتسس

وصلت الى الحضيض ،لكنها تنج بمساجأتك بحضيض جديد .أما زميلته في الحزب وزمرة القضاء

اييلت شكيد فقالت إنها تشسق على يوسي كلين ألنه األتار نشر ه ا المقاا في عيد السص  ،وانها
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تشسق أيضا على صحيسة سهآرتسس التي تمن منب ار له ا التحرمض مقترحة على محرري الصحيسة
سإزالة ه ا العارس.

وقاا الوزمر زئيا الكين(الليكود) ان سهآرتسس لم تمن من زمن منب ار لنل يلئم جدا أرألل عناومن

الدعاية اللسامية .وتبعه رئيس حزب سيوجد مستقبلس المعارض النائب يئير لبيد ،باعتباره المقاا بأنه

يسامية ،معددا أسماء شألصيات من اليهود القوميين ،متسائل هل هؤيء أألطر من حزب هللان كما

عقب رئيس المعارضة يتسحا هرتسوغ على المقاا ،مبديا أسسه على ثقافة التعميم المستسز ،داعيا
لشجب مقاا يوسي كلين .بالمقابل عبر مالك الصحيسة عاموس شوكن عن دعمه الكامل لكاتب

المقاا ،مشددا على كونه تعبي ار شرعيا عن رؤية سياسية.

وأضافت القدس ،القدس ،2017/4/13 ،من تل أبيب ،أن وزمر الجيش اإلسرائيلي أفغيدور ليبرمان،
دعا صباح اليوم الألميس ،اإلسرائيليين إلى عدم شراء وقراءة صحيسة هآرتس بعد أن نشرت األأليرة

المقاا .وقاا ليبرمان في تصرمحات أبرزتها وسائل إعلم عبرمة مألتلسة ،إن سالصحيسة اجتازت
الألطوط الحمراء وتواصل تحرمضها ضد القوميين والمتدينين من أللا صحافيين مغمورمن

وفاشلينس.

واعتبر ليبرمان أن صحيسة هآرتس باتت مل ا لمعارضي المشروط الصهيوني .داعيا اإلسرائيليين

لتجاهلها ومقاطعتها.
" .31إسرائيل" ماضية بتخليد رحبعام زئيفي
قاا المراسل السياسي لصحيسة إسرائيل اليوم شلومو تسيزنا ،إن مكتب رئيس الحكومة اإلسرائيلية
بنيامين نتنياهو يبحص عن موقو لتألليد كر الوزمر اإلسرائيلي السابق رحبعام زئيسي ،بعد أن
رفضت مجموعات من أفراد تنديم البالماخ الصهيونية أن يأللد اسمه في نصب ت كاري للتنديم في

منطقة القدس.

وأضاا أن رئيس مكتب نتنياهو التقى مو رابطة مقاتلي البالماخ لبحص معارضتها لتألليد كر
زئيسي في مكان تألليد باقي مقاتلي التنديم ،وسيلتقي قرمبا ممثلي عن عائلة زئيسي.

وقد هدد مقاتلو البالماخ بتنديم احتجاجات إ ا أصرت الحكومة اإلسرائيلية على تألليد زئيسي بجانب
باقي المقاتلين في منطقة باب الواد ،ألنه لم يقاتل معهم في حرب  48عند مدينة القدس.

الجزيرة نت ،الدوحة2017/4/13 ،
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 .31ست إصابات بالمطاط و 18إصابة باالختناق خالل مواجهات بمحيط جامعة القدس
القدس :أصيب عشرات الطلبة ،باألتناقات شديدة ،أللا المواجهات التي اندلعت ،يوم الألميس ،في
محي حرم جامعة القدس ،في بلدة أبو ديس ،جنوب شر مدينة القدس المحتلة.

ونقلت وكالة األنباء الرسمية عن شهود عيان ،أن قوات ايحتلا اقتحمت شارط المدارس القرمب من

جامعة القدس ،وأطلقت صوب الطلبة القنابل الصوتية الحارقة ،والغاز السامة ،ما أد

إلى إصابة

العشرات منهم بحالة األتنا  ،تم معالجتهم ميدانيا ،دون أن يبلغ عن إصابات مباشرة ،أو اعتقايت.

وفي وقت يحق ،أعلن الهلا األحمر عن إصابة ست من الطلبة بالرصال المطاطي ،ونحو 18

نألرمن بايألتنا  ،جراء استنشاقهم الغاز أللا المواجهات.

الحياة الجديدة ،رام هللا2017/4/13 ،

 .32غزة 14 :ألفا و 630مولودا جديدا خالل ثالثة شهور
سجلت مكاتب األحواا المدنية التابعة لو ازرة الداأللية الشق المدني أللا الربو األوا من عام
غزةّ :
 2017الجاري 14 ،ألا و 630مولوداى جديداى في جميو محافدات القطاط.
وأفاد مدير عام األحواا المدنية في و ازرة الداأللية أحمد الحليمي ،بارتساط عدد سكان قطاط غزة إلى

2مليون و 31ألا نسمة ،بنسبة  %51كور ،و %49إناص.

وأوض الحليمي ،أللا الحلقة الثانية من البرنامج اإل اعي سوثائق رسميةس عبر أثير إ اعة سالرأيس،

أن أكثر من  %70من عدد سكان قطاط غزة هم من فئة األطساا والشباب.

َّن أن  850ألا نسمة من سكان قطاط غزة أعمارهم من يوم إلى  16عاماى ،موضحاى أن  370ألا
وبي َ
َ
نسمة من سكان القطاط تقو أعمارهم بين 16عاما إلى 25عاما.

فلسطين أون الين2017/4/13 ،

 .33اقتحامات واسعة للمسجد األقصى لليوم الثالث على التوالي
القدس -ساأليام اإللكترونيةس :واصل مئات المتطرفين اليهود ولليوم الثالص على التوالي من أيام عيد
العرش اليهودي ،اقتحاماتهم الجماعية الواسعة للمسجد األقصى المبارك من باب المغاربة ،بحراسات

معززة من قوات ايحتلا الألاصة.

وقاا فراس الدبس ،مسؤوا اإلعلم في دائرة األوقاا اإلسلمية في القدس ،لاساأليام اإللكترونيةس إن

 252مستوطنا اقتحموا المسجد صباح اليوم بحراسة مشددة من عناصر من شرطة ايحتلا.
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وكانت شرطة ايحتلا قيدت في المقابل دألوا المصلين المسلمين ،ألاصة الشبان ،إلى المسجد
األقصى أللا األيام الماضية بعد أن أبعدت عشرات الشبان عن المسجد لسترة عيد العرش اليهودي
ال ي يستمر حتى الثلثاء المقبل.

وانتشر اآليا من قوات ايحتلا في شوارط المدينة المقدسة وبألاصة في محي المسجد األقصى

وأزقة البلدة القديمة من مدينة القدس.

وأغلقت شرطة ايحتلا العديد من الشوارط والطرقات في شطري المدينة المقدسة ،وداألل البلدة
القديمة ،ومن المتوقو ألروج المستوطنين اليوم بمسيرات جماعية استس اززمة في البلدة القديمة ومحي

بوابات األقصى المبارك.

يشار إلى أن نحو  400مستوطن اقتحموا أمس المسجد األقصى وس

محاويت متكررة إلقامة

طقوس وشعائر تلمودية فيه ،في ما تتواصل دعوات قادة ما تسمى باسمندمات الهيكلس المزعوم
ألنصارها من المستوطنين إلى أوسو مشاركة في اقتحامات األقصى أللا ما تبقى من أيام عيد

السص العبري.

األيام ،رام هللا2017/4/14 ،

 .34االحتالل يصدر أم ار بهدم مسجد عبد هللا السناوي بسلوان

القدس  -ساأليام اإللكترونيةس :أصدرت بلدية ايحتلا في القدس ،أم اىر بهدم مسجد عبد هللا السناوي
في حي دير السنة في بلدة سلوان جنوب المسجد األقصى ،بدعو البناء دون الحصوا على
ترأليل.

وأوض عضو لجنة الدفاط عن سلوان فألري أبو دياب :أن المسجد بني قبل عدة أعوام على أرض
َ
وقسية وبتبرعات من األهالي ليألدم أربعة نيا من سكان الحي ال ي يستقر لوجود مسجد ومرافق
عامة نتيجة إهماا البلدية وعدم إعطائها تراأليل للبناء.

وأشار إلى أن المسجد يأتي ضمن ستة مساجد مهددة بالهدم في البلدة ،معتب اىر هدم المساجد بمثابة

استسزاز لمشاعر األمة ،وتعد على حق العبادة ،ألاصة أن ممارسة الشعائر الدينية حق مكسوا في
المعاهدات والقوانين الدولية.
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 .35االحتالل يثبت االعتقال اإلداري بحق  14أسي ار

رام هللا –ساأليام اإللكترونية :ثبتت محكمة ايحتلا العسكرمة في سعوفرس أوامر اعتقاا إداري تتراوح
بين ستة أشهر وشهرمن بحق  14أسي اىر.

األيام ،رام هللا2017/4/13 ،

" .36مجموعة العمل" :أكثر من  3,478الجئا فلسطينيا قضوا بسبب الحرب في سورية
لندن :أكد فرمق الرصد والتوثيق في مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورمة أنه وثّق حتى اليوم
أكثر من  3,478فلسطينياى سورماى قضوا بسبب الحرب الدائرة في سورمة .حيص أد

القصا إلى

قضاء  1140يجئاى فلسطينياى ،فيما قضى  855يجئاى بسبب ايشتباكات المتبادلة بين الجيش الندامي
ومجموعات المعارضة السورمة المسلحة ،في حين قضى تحت التع يب في سجون ومعتقلت الندام
 461يجئاى.

مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية2017/4/13 ،

 .37بلدية االحتالل في القدس منعت الفلسطينيين من بيع "الكعك" بذريعة أعياد اليهود
رام هللا  -فادي أبو سعد  :منعت بلدية ايحتلا في القدس السلسطينيين من بيو سالكعكس ب رمعة

تطبيق ما يعرا بقانون سالألميرةس ال ي يمنو بيو المنتجات المألمرة أللا أيام عيد السص العبري،
ويسري تطبيقه في المدن ات الغالبية اليهودية فق  .وبالرغم من أنه لم يتم تطبيق ه ا القانون في
القدس الشرقية أللا العامين الماضيين ،إي أن مستشي البلدية طلبوا من الباعة ايمتناط عن بيو

الكعك هناك .وألضو بعض الباعة ل مر ،لكن غالبيتهم انتقلوا للبيو في أماكن أألر من المدينة.

القدس العربي ،لندن2017/4/14 ،

" .38رأي اليوم" :وضع حساس في قطاع غزة ..عودة لمظاهر التسليح الفردي وهاجس اضطرابات أهلية
أري اليوم  -عمان –غزة  -ألال :وصلت األوضاط العام واألمنية في قطاط غزة إلى مستويات
غير مسبوقة من ايحتقان والترقب وس

مؤشرات على احتمالية انديط اضطرابات داأللية وعلى

اكثر من مسار وفي اكثر من اتجاه داألل القطاط المحاصر .

وعلمت أري اليوم من مصادر ألاصة جدا بأن الألارجية األمرمكية طلبت أمس األوا من جميو

المواطنين األمرمكيين ومن رعاياها الموجودين في قطاط غزة مغادرته وفي اسرط وقت وشمل الطلب

العشرات من أبناء القطاط ال ين يحملون الجنسية األمرمكية وال ين تم ايتصاا بهم هاتسيا.
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ه ا األجراء األمرمكي يتبو بالعادة في حايت الطوارئ ،ومؤشر على مداهر قلق محتملة في القطاط
جراء عودة التحشيد على أللسية اينقسام السلسطيني بين حركتي حماس وفت داألل القطاط ،وجراء

األزمة ايقتصادية الطاحنة والبلبلة التي أثارها الرئيس محمود عباس عندما قرر اقتطاط  %30من
رواتب المودسين الرسميين في غزة في إطار حربه لمضايقة حركة حماس.

الوضو المعيشي صعب جدا ومعقد حسب مصادر أري اليوم ،واألسوا تسقد عددا كبي ار من األدوية

اصل حصاره ،والجميو يترقب حالة انسلت أمنية
التي منو إدألاا الكثير منها ،ومعبر رف يو َ
والمستشسيات تألشى من توقا مساجئ للطاقة الكهربائية.
وأفاد شهود عيان بان حجم التداوا النقدي بين مواطني قطاط وصل إلى ادنى مستوياته أللا

اليومين الماضيين ،فيما تقلل دهور الناس في الشوارط وبدأت مداهر القلق األمني تحديدا تجتاح

البيوت والعائلت وأبناء األحياء والقر  .الشهود ألمحوا أيضا لعودة أهالي القطاط لجمو أسلحتهم

السردية تحسبا ألي طارئ.

األحواا المالية صعبة جدا ،وأوضاط السو غير مستقرة ،وأهالي القطاط يتوقعون األسوأ ،والألوا
يتوسو من اضطرابات أهلية تتأل طابعا مسلحا في بعض األحيان ،ألصوصا وأان بعض المسلحين

التابعين لحركة فت بدأوا يدهرون في بعض المواقو.

رأي اليوم ،لندن2017/4/13 ،

ِّّ
فلسطينيي الـ48
ضد
 .39تقرير :حرب
ائيلية ّ
اقتصادية إسر ّ
ّ

الناصرة  -زهير أندراوس :تزمد إسرائيل تضييقها ايقتصادي على فلسطينيي الا ،48وبلغت سياساتها

حد منعهم من تربية الدجاج وزراعة البطاطا ،و لك بعدما أقسلت مصانو الألياطة الصغيرة،
العنصرمة ّ
ونقلتها إلى األردن ،كما طاولت العنصرمة بضائو أألر  .وفي إطار ملحقة فلسطينيي الداألل

أألير منو أهالي الا 48من تربية الدجاج ،وفي النتيجة منعهم
ائيلية ىا
قررت و ازرة الزراعة اإلسر ّ
اقتصادياىّ ،
التعاونية
أن ه ا السرط وقا على اليهود فق في القر
من الحصوا على البيض ،زاعم ىة ّ
ّ
التي امت ت بالبيض اإلسرائيلي،

(الموشاا) .وأللا أيام األتسى البيض العربي من األسوا
ّ
دمرة من النكبة.
صنو في سالموشافاتس المقامة على أنقاض القر
الم ّ
ّ
السلسطينية الم ّ
ألاصا يمنو فلسطينيي الا 48من زراعة البطاطا ،تحت
مرسوما
ك لك أصدرت سلطات تل أبيب
ًّ
ى
ٍ
أن زراعة البطاطا غير
ضغ من كبار مزارعي البطاطا اإلسرائيليين ،و لك بعدما اكتشست السلطات ّ
أن البطاطا مصدر دألل ثمين للسلسطينيين .تأتي هاتان الألطوتان العنصرمتان لتأكيد مد
مكلسة ،و ّ

اعية ألصبة،
استسحاا العنصرّمة المؤسساتية لد الدولة العبرّمة .فمن المعروا ّ
أن فلسطين أرض زر ّ
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السلسطينيون للغ اء (مثل الزعتر ،والألبيزة) ،بل ي
وغنية بأنواط كثيرة من النباتات التي يستعملها
ّ
ّ
ائيلية إلى أن توعز لما يطلق عليها سسلطة
يعرفها اليهود وي يأكلونها ،األمر ال ي دعا الحكومة اإلسر ّ

حماية الطبيعةس بملحقة سلصول النباتاتس.

سوا له نسسه
المحميات
أن ه ه النباتات ضمن قائمة
وقد أعلنت األأليرة
رسميا ّ
ّ
ّ
ى
الطبيعية ،ومن ت ّ
قدم للمحاكمة .وبدأ عناصر سلطة سحماية الطبيعةس ملحقة العرب ال ين يقطسون سالنباتات
قطسها ي ّ
أهمية ه ه
التجار اليهود ،ال ين اكتشسوا ّ
ّ
المحميةس ،وتحرمر المألالسات لهم .وفي الوقت نسسه ،راح ّ
ائيلية
النباتات بالنسبة إلى السلسطينيين يحصلون على التراأليل اللزمة من و ازرة الزراعة اإلسر ّ

ثم بيعها في األسوا
لزراعة ه ه النباتاتّ ،
ائجة ومر ٍ
لتجارٍة إسرائيلي ٍة ر ٍ
بحة.
ّ

العر ّبية .وبه ا أصب السلسطيني ،في الداألل ،هدىفا
ّ

ايقتصادية على السلسطينيين ،وفي معرض تعاونها مو األردن ،أقسلت إسرائيل
معانا في حربها
وا ى
ّ
أألي اىر مصانو الألياطة والحياكة الصغيرة في مناطق الجليل والمثلص والنقب ،التي كانت تعد مصدر
بحجة رألل اليد
دألل للكثير من العائلت
ّ
السلسطينية ،وهي اآلن تعمل على نقلها إلى األردن ّ
العاملة فيه ،برغم ما أشيو عن أنها محاولة لدعم ايقتصاد األردني الهش ،ورغبة من ايحتلا في

قطو مصادر الدألل عن فلسطينيي الا.48

رأي اليوم ،لندن2017/4/13 ،

 .41محلل إسرائيلي :األسابيع المقبلة حاسمة في تاريخ مصر
أكد المحلل اإلسرائيلي يوني بن مناحم ،أن األسابيو المقبلة تمثل نقطة فارقة في تارمك مصر،

وستكون حاسمة في حرب عبد الستاح السيسي ضد اإلرهاب.

وأوض المحلل اإلسرائيلي في مقاا نشر في موقو سنيوز1س العبري ،أن تبني سداعشس استهداا
تسجير كنيستي طنطا واإلسكندرمة نابو من سببين ،األوا هو نجاحات الجيش المصري في سيناء،

والسبب الثاني هو محاولة التداهر بتحقيق إنجازات في ضوء ألسائر التنديم في سورما والع ار -

بحسب أريه.

وأ شار إلى أن توقيت استهداا الكنيستين جاء بالتزامن مو ايحتساا بأحد السعا ،وعودة عبد الستاح

السيسي من زمارة في واشنطن ناقش فيها سبل التعاون مو اإلدارة األمرمكية لمحاربة اإلرهاب،

موضحا أن داعش ،أراد من أللا التسجيرات أن يبعص رسالة للسيسي مسادها أن التحالا
ى
ايستراتيجي مو الرئيس األمرمكي دونالد ترامب لن ينج .
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ونوه إلى أن األسابيو المقبلة ستكون حاسمة بالنسبة للسيسي ال ي يحاوا وقا موجة اإلرهاب
الداعشي في بداياتها.

موقع كلمتي ،القاهرة2017/4/14 ،

" .41هيومن رايتس ووتش" تطالب مصر بالكشف عن مصير الشبان الفلسطينيين األربعة المختطفين
غزة :قالت مؤسسة سهيومن رايتس ووتشس ،اليوم الألميس ،في رسالة وجهتها إلى وزمر الداأللية

المصري مجدي عبد الغسار ،إن على السلطات المصرمة أن تكشا فو ار عما إ ا كانت تحتجز حاليا
أو سابقا الشبان السلسطينيين األربعة المألتطسين من  20شه اىر.

وتابعت المؤسسة في بيان لها نشر عبر موقعها ايلكتروني ،أنه بناء على تقارمر إعلمية تشمل

صو ار فوتوغرافية يزعم أنها تدهر الرجاا في مركز احتجاز بالقاهرة ،يعتقد أهالي الرجاا أنهم رهن
ايحتجاز في مصر ،إ ا ص اعتقادهم ،فإن احتجازهم المطوا بمعزا عن العالم الألارجي ،مو

رفض السلطات المصرمة اإلقرار به ورفضها الكشا عن أماكنهم ،يمثل األساء قسرماى ،على السلطات
أن تنسب فو ار اتهامات إلى الرجاا إ ا كانوا مشتبهين بنشاط إجرامي ،واي فعليها اإلفراج عنهمس.
وقالت سارة ليا ومتسن المديرة التنسي ية لقسم الشر األوس

في هيومن رايتس ووتش :سمرور 20

شه ار دون اتصاا بالرجاا المسقودين فيه شقاء ومعاناة ل هل واألصدقاءس ،وتابعت سعلى السلطات

المصرمة أن تتحلى بالصراحة وتكشا إن كان السلسطينيون األربعة المألتسون من غزة رهن
احتجازهاس.
Human Rights Watch, 13/4/2017

 .42الحكومة األردنية تدين دخول المتطرفين اليهود إلى المسجد األقصى
السبيل -بت ار :دانت الحكومة األردنية دألوا المتطرفين اليهود بحماية الشرطة اإلسرائيلية إلى باحات
المسجد األقصى المبارك /الحرم القدسي الشرما وبأعداد كبيرة.

وقاا الناطق الرسمي باسم الحكومة إننا نرفض بشدة مثل ه ه التصرفات ايستس اززمة التي تسيء

المقدس ومشاعر المسلمين في كافة أنحاء العالم مطالبا السلطات اإلسرائيلية بوقسها
لحرمة المكان ّ
فو اىر .وشدد على ضرورة قيام المجتمو الدولي بدوره ومسؤولياته ،ومنها إلزام إسرائيل /القوة القائمة
بايحتلا بكافة التزاماتها بموجب القانون الدولي والقانون اإلنساني الدولي بألصول القدس

الشرقية.
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 .43المؤتمر اإلسالمي لبيت المقدس يدعو للجم االستيطان اإلسرائيلي
عمان  -بت ار  :دعا المؤتمر ايسلمي لبيت المقدس السكرتير العام ل مم المتحدة ورئيس مجلس
ايمن الدولي ،والوييات المتحدة ايميركية راعية العملية السلمية ،والهيئات والمندمات ايقليمية

والدولية ،الى لجم ايستيطان ايسرائيلي ورفض سياسة ايحتلا في مصادرة األراضي السلسطينية.

وأشار المؤتمر في بيان له أمس الألميس الى اتألا سلطات ايحتلا اجراءات لمصادرة حوالي ألا

دونم من ايراضي السلسطينية في الضسة الغربية إلقامة مستوطنة جديدة عليها في تحد سافر لقرار

مجلس ايمن الدولي رقم  2234المتعلق بإدانة إقامة المستوطنات ايسرائيلية.

عمان2017/4/14 ،
الدستورّ ،

 .44قائد الجيش اللبناني :أمن المخيمات الفلسطينية من األمن الوطني الشامل

تسّقد قائد الجيش العماد جوزا عون الوحدات العسكرمة المنتشرة في مدينة صيدا ومحي مأليم عين
الحلوة ،حيص جاا في مراكزها واطلو على إجراءاتها المتأل ة للحساظ على أمن المدينة وجوارها.

سيما في محي المأليم والمعابر
وقد دعا العماد عون قادة الوحدات إلى تكثيا التدابير األمنية ،ي ّ
سيرد بحزم على
المؤدية إليه ،لحماية المواطنين ومنو تسّلل الألارجين على القانون ،و ّ
أن الجيش ّ
أكد ّ

أي محاولة لنقل
أي استهداا يطاا المراكز العسكرمة أو التجمعات السكنية المحيطة بالمأليم ،و ّ
ّ
ايشتباكات إلى ألارجه ،يفتاى إلى ّأنه من غير المقبوا استمرار ايقتتاا العبثي ال ي تستعله بين
يعرض سلمة السلسطينيين وأهالي األماكن المجاورة
الحين واآلألر عناصر إرهابية ومتطرفة ،كونه ّ
إن
للمأليم للألطر المباشر ،ومنعكس سلباى على الحياة ايقتصادية والمعيشية لمنطقة صيدا ،وأضااّ :
أي بقعة من األراضي اللبنانية هو جزء من األمن الوطني الشامل،
أمن المأليمات السلسطينية و ّ
وبال تالي فإن من مصلحة الجميو اإلسهام في حماية ايستقرار و لك من أللا عدم إيجاد أي مل
ٍ
نمن لإلرهابيين والمطلوبين للعدالة ،والتعاون مو الجيش والقو األمنية إللقاء القبض عليهم.

موقع الجيش اللبناني2017/4/13 ،

 .45الجامعة العربية :تحرك واسع إلنهاء االحتالل اإلسرائيلي وتحقيق المصالحة الفلسطينية
القاهرة ا العزب الطيب الطاهر ا رام هللا ا وكايت األنباء :أكدت الجامعة العربية حرصها على تجنيد

جميو إمكاناتها لإلعداد للحراك السلسطيني والعربي باتجاه تحقيق السلم العادا والدائم والتمسك
بمبادرة السلم العربية التي اعتمدت عام  2002في قمة بيروت ،وشددت في الوقت نسسه على

ضرورة العمل لدعم جهود المصالحة السلسطينية وانهاء حالة اينقسام باعتبار لك مطلبا أساسيا
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إلنهاء ايحتلا اإلسرائيلي .جاء لك أللا اللقاء ال ي جمو أحمد أبو الغي األمين العام للجامعة
العربية مو عزام األحمد عضو اللجنة المركزمة لحركة فت المسئوا عن ملا المصالحة الوطنية

مساء أمس األوا.

األهرام ،القاهرة2017/4/14 ،

" .46عربسات" تعفي السلطة الفلسطينية من مديونيتها والرسوم عن العام 2016

مسق – وفا :أعست الجمعية العامة للمؤسسة العربية للتصايت السضائية سعربساتس دولة فلسطين
من مديونيتها ،والرسوم ،والألدمات المترتبة عليها عن العام .2016

جاء لك بناء على طلب تقدمت به دولة فلسطين في اجتماط الدورة الا 40للجمعية العامة سعربساتس،

المنعقد في مسق  ،اليوم الألميس.

وشكر المشرا العام على اإلعلم الرسمي ،رئيس الوفد أحمد عساا أعضاء الجمعية العامة

الممثلين للدوا العربية على ه ا الدعم للقضية السلسطينية ،والشعب السلسطيني ،مؤكدا سأن ه ا الدعم
يعتبر رسالة لشعبنا السلسطيني ،بأن األمة العربية ي تزاا تعتبر القضية السلسطينية قضية العرب

األولىس .وأكد عساا سأن ه ا الدعم له مدلويت سياسية لصال قضيتنا وشعبنا ،باإلضافة إلى
أهميته الماديةس.

الحياة الجديدة ،رام هللا2017/4/13 ،

 .47ترامب يشكل فريقا للمفاوضات بين الفلسطينيين واإلسرائيليين
واشنطن -سالقدسس دوت كوم -سعيد عرمقات :علمت سالقدسس األربعاء من مصدر مطلو أن الرئيس

أألميركي ترامب شكل لجنة برئاسة مبعوثه للمساوضات الدولية ،جيسون غرمنبلت( ،واشراا صهره

جارمد كوشنر) تتكون من عشرة أفراد ستنكب حالياى على تنقي نقاط محددة لبحثها مو الوفد السلسطيني

رفيو المستو ال ي سيصل (العاصمة األميركية) واشنطن نهاية ه ا األسبوط برئاسة د .صائب
عرمقاتورئيس جهاز المألابرات ماجد فرجس.

يشار إلى أن السلطة السلسطينية أعلنت األحد الماضي عن استعداد السرمق السلسطيني للسسر إلى

واشنطن بصدد سالتحضير لزمارة الرئيس محمود عباسس.

ويسيد المصدر أن س(جيسون)غرمنبلت يتولى المهمة األكثر صعوبة على األرج في مجاا السياسة

الألارجية األميركية ،وهي محاولة إقناط الرئيس محمود عباس بالعودة إلى طاولة المساوضات مو
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طمأنة رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتانياهو بأن واشنطن ستراعي مصال إسرائيل الحيوية كما
لم تسعل أي إدارة سابقةس.

إي أن الألبراء في واشنطن يعتقدون أن فرل نجاح إدارة ترامب في القيام ب لك سغير موجودة

تقرمباىس ،بحسب قوا أرون ميلير  ،نائب رئيس معهد وملسون ل بحاص حالياى وال ي عمل لسنوات
طوملة أبان إدارة بيل كلينتون في تسعينات القرن الماضي كأحد أهم أعضاء الوفد األميركي
لمساوضات السلم السلسطينية اإلسرائيلية.

ويقوا سلن تكون مهمة جيسون غرمنبلت بالمهمة اليسيرة ،إي أنه بالنسبة ألولئك ال ين ما زالوا

يعتقدون أن حل الدولتين هو الصيغة الوحيدة التي من شأنها أن تضمن األمن والسلم وتقرمر
المصير لإلسرائيليين والسلسطينيين ،تعد اجتماعات غرمنبلت المتعددة مو دبلوماسيين إسرائيليين

وفلسطينيين على مد األسبوعين الماضيين علمة مبشرة على جدية إدارة ترامب في ه ا المسعىس.

ويقوا المصدر سلقد اكتشا فرمق ترامب ال ي بدأ يكرس اهتمامه إلعادة مساوضات السلم

اإلسرائيلية السلسطينية مد

السرعة التي ترتطم بها في التعامل مو قضايا الصراط اإلسرائيلي

السلسطيني سواء النشاط ايستيطاني ،أو إصرار السلسطينيين على ايستمرار في التحرمض ،أو ربما

العقبة بشأن مساوضات السلم في الشر األوس وهي أن هناك انعدام في الثقة بين رئيس وزراء
إسرائيل نتنياهو ورئيس السلطة وي يتسقان مو بعضهما البعض في أي قضية  ،ومن ثم سرعان ما

اكتشا ه ا السرمق (فرمق ترامب) أن أي محاولة متعجلة إلجراء محادثات بينهما ستبوء بالسشل
وستعرقل عملية السلمس.

القدس ،القدس2017/4/13 ،

 .48الصين :ندعم إقامة دولة فلسطينية على حدود  1967عاصمتها القدس
بكين /فؤاد قبقجي :قاا وزمر الألارجية الصيني ،وانغ يي ،اليوم الألميس ،إن بلده تدعم إقامة دولة
فلسطين ات سيادة وعاصمتها القدس الشرقية ،وفق حدود  .1967جاء لك في مؤتمر صحسي،
عقده سييس مو نديره السلسطيني ،رماض المالكي ،في بكين ،أوض فيه أنه سمن الدلم عدم تأسيس

عاماس .وشدد الوزمر الصيني على ضرورة وضو حد
دولة فلسطين ات سيادة مطلقة على مد  70ى
لمساعي عرقلة مباحثات السلم (بين اإلسرائيليين والسلسطينيين) ،ووقا أعماا بناء مستوطنات
جديدة ،واينتهاكات التي تطاا المدنيين األبرماء .وأكد ضرورة استئناا مباحثات السلم بين الطرفين

مضيسا أن الصين ستواصل دعمها فيما يتعلق بإنماء فلسطين.
في أقرب وقت،
ى
وكالة األ ناضول لألنباء2017/4/13 ،
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" .49أونروا" تخير رئيس اتحاد موظفيها المحليين بين االستقالة أو الفصل
أليرت وكالة (أونروا) يوم الألميس ،رئيس اتحاد مودسيها المحليين سهيل الهندي بين سإنهاء
غزةّ :
العمل (ايستقالة والحصوا على حقوقه الوديسية) أو السصلس و لك بعد استجابتها لمراسلت

قياديا بحركة حماس.
إسرائيلية تزعم بانتألابه ى
وأوض اتحاد المودسين المحللين بقطاط غزة ببيان مكتوب أنه جر سإملء تلك الشروط المجحسةس

الألاصة بإنهاء عمل الهندي أللا لقاء َج َمعه مو إدارة الوكالة ممثلة بنائبة المسوض العام سساند ار
بناء على طلبهم.
ميتشل وحكم شهوانس و لك ى
ولست ايتحاد إلى أن اللقاء جاء في محاولة لنزط فتيل األزمة التي أنشأتها أونروا والألاصة بإيقاا

رئيس ايتحاد بحجج واهية تضرب وطنيتنا بالصميم.

وكانت أونروا أعلنت في  27فبراير الماضي أنها قررت إيقاا رئيس اتحاد المودسين في قطاط غزة

سهيل الهندي عن العمل سمؤقتاس ،استجابة لمراسلت إسرائيلية.

وكان الهندي نسى ما أشاعته بعض المواقو اإلألبارمة ومواقو التواصل ايجتماعي بزج اسمه في

مؤكدا أن الألبر عار عن الصحة وسيقوم بملحقة جهات
انتألابات المكتب السياسي لحركة حماس،
ى
النشر قانونيا.
فلسطين أون الين2017/4/13 ،

 .51تشيلي تحتج لدى "إسرائيل" لمنعها دخول ناشط من حركة المقاطعة
تل أبيب :قدمت الألارجية التشيلية ،اليوم الألميس ،احتجاجا لد السسارة اإلسرائيلية على منو الناش
أنور مأللوا من الدألوا إلى إسرائيل واعادته إلى تشيلي من مطار سبن غورمونس.

ووفقا لموقو القناة العاشرة (غير حكومية) ،فإن الحكومة التشيلية اعتبرت ما جر بأنه غير مقبوا.

وقالت الحكومة إن مأللوا كان مو وفد من البلد كدليل ومترجم ،بعضهم فلسطينيون كانوا

سيزورون أقاربهم في بيت لحم وبيت جاي.

يشار إلى أن وزمر األمن الداأللي جلعاد أردان قرر منو دألوا مأللوا بحجة أنه من أبرز نشطاء

حركة المقاطعة الدولية ضد إسرائيل.

التاريخ :الجمعة 2017/4/14

العدد4259 :

القدس ،القدس2017/4/13 ،

ص

29

 .51فصل غزة مؤامرة تستهدف الضفة
د .فايز أبو شمالة
غزة مثل القطة ،لها سبعة أرواح ،لن تموت ألنقاى ،ولن تغر في البحر ،ولن تحتر بنار والحصار،
ولن تنتحر حزناى على طلقها من محمود عباس ،وهي تعرا أن ي مطمو إلس ارئيل في حبة رمل

من ترابها ،ألنها األرض الملعونة في اللغة العبرمة ،وألنها تشبه أشواك السدرة ،التي تمسك بجلد من

يلمسها ،فهي نبتة صحراوية قادرة على العيش والتأقلم حتى مو جساا الرواتب.

غزة ه ه التي تقو ألارج الحسابات السياسية لإلسرائيليين ،هي واجهة العمل التي تستهدا أرض

الضسة الغربية ،ل لك قضت المصلحة اإلسرائيلية أن تعيش غزة بعيدة عن إسرائيل ،وفي منأ

عن

مجرمات األحداص التي ترتب للضسة الغربية ،وه ه نقطة ايرتكاز التي استند إليها وزمر المواصلت

اإلسرائيلية “إسرائيل كاتسس ،حين حمل في زمارته إلى ايتحاد األوروبي مشروط إقامة ميناء بحري
عائم على بعد ثمانية كيلو مترات من شواطئ بحر غزة ،يهدا إلى السصل بين غزة واسرائيل ،وفي

الوقت نسسه يسصل غزة عن الضسة الغربية.

فمن هي المؤسسات السلسطينية التي تطوعت لتمومل الدراسة التي حددت مكان ميناء غزة العائم،

وعلى مقربة من الحدود اإلسرائيلية ،وبعمق ثمانية كيلو مترات من شواطئ بلدة “بيت يهيا” ،شماا
مدينة غزة ،ه ه الدراسة التي حملها وزمر المواصلت اإلسرائيلي ،وقام بعرضها في زمارته األأليرة

على قادة ايتحاد األوروبي بهدا التسومق والتمومل ومن ثم التنسي ن

في تقديري أن اإلجابة على السؤاا السابق تحدد الجهة السلسطينية التي تعمل عن جهل أو بدراية
على فصل قطاط غزة عن الضسة الغربية ،وه ه الجهة السيادية هي التي أعطت الضوء األألضر

للقطاط الألال كي يشرا على دراسة ميدانية من مئات الصسحات ،وبتكلسة مالية بلغت مليون
ونصا دوير ،دراسة تم انجازها سنة  ،2016وحملت اسم:
Global plantation connected Gaza

وأشرا على الدراسة كل من:

-1

سامر ألوري ،شركة المقاولين الموحدة

-2

الدكتور محمد مصطسى ،صندو ايستثمار السلسطيني

-4

عمار عكر ،مجموعة باا تل

-6

زاهي ألوري ،شركة المشروبات الوطنية

-3
-5

هاشم الشوا ،بنك فلسطين

نبيل الصراا ،شركة فلسطين للستثمار العقاري
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-7

سمير حليله ،شركة فلسطين للستثمار والتطومر

-8

الدكتور محمد أبو رمضان ،الوطنية موبايل

-10

عزام شوا ،سلطة النقد السلسطينية

-9
-11

جودت الألضري ،وشركة سقا وألضري

الدكتور سمير عبد هللا ،معهد سياسات البحوص ايقتصادية السلسطيني (ماس)

قد يكون هدا القائمين على الدراسة برمئاى ،وهم يعدون الألط

التطورمة لقطاط غزة حتى سنة

 ،2050بما في لك الشارط الساصل بين قطاط غزة واسرائيل من جهة الشر  ،الشارط المعروا لد

أهل غزة بشارط “جكر” وال ي يبلغ عرضه في الدراسة مائة متر ،ولكن التوقيت ال ي تمت فيه
الدراسة ،والمكان المحدد للميناء والمطار ،وطرمقة توديا وزمر المواصلت اإلسرائيلية للدراسة ،كل
لك يدفعنا إلى التدقيق ثانية في الجهات الممولة للدراسة ،وهل انجزوا الدراسة وفق مزاجهم ،أم

ضبطوا ألطوات إيقاط الدراسة وفق معالم الطرمق ال ي حدده لهم الرئيس ،بصسته المسئوا األوا عن
كل ما يألط لقطاط غزةن

وهل تجرؤ أي مؤسسة مالية فلسطينية على العمل في قطاط غزة دون أأل الموافقة المسبقة من
الرئيسن وه ا األمر اته ينطبق على رئيس الوزراء رامي الحمد هللا ال ي اتأل قرار الألصم من

رواتب مودسي قطاط غزة استجابة ألوامر الرئيس.

فما ا يدور في أللد محمود عباس تجاه قطاط غزةن هل عباس حرمل على رب

مستقبل غزة

بالضسة الغربية أم سيرب مستقبل غزة بحلوا إقليمية تباعد بين غزة والضسة الغربية ،وقد جاء قرار

الألصم من رواتب مودسي غزة دون مودسي الضسة الغربية منسجماى مو ه ا الحرلن

وهل سيغر عباس سكان قطاط غزة في بحر الدلمات مو قطو الكهرباء ،أم سيغر عباس أرض

الضسة الغربية في بحر التوسو ايستيطاني ،حين يستسرد بها اإلسرائيليونن

لنستمو إلى د .سلم فياض رئيس الوزراء السابق ،معلقاى على ألصم الرواتب ،فيقوا:

غزة ،يا سادة ،ليست حمولة زائدة .غزة كانت دوماى رافعة للمشروط الوطني ،وهي اليوم بوابة البدء في
أي جهد حقيقي لرد ايعتبار لقضيتنا ،وتحقيق التمكين الوطني في ه ه المرحلة الحرجة.

الكلم ال ي يصدر عن د .سلم فياض له وجاهته ،و لك ألن الرجل مسؤوا مباشرة عن قطو رواتب
مودسي غزة المتعاطسين مو حركة حماس سنة  ،2007وهو صاحب القرار بايستنكاا عن العمل

ال ي التزم به مودسو قطاط غزة حتى ه ا العام  ،2017عام الألصم!.
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 .52غزة بين المطرقة والسندان الفلسطينيين
حافظ البرغوثي
ا يحتجاجات الشعبية في غزة على قرار الحكومة السلسطينية حسم العلوات من الرواتب التي

يتقاضاها مودسو السلطة من انقلب حركة حماس وسيطرتها على غزة في سنة  2007من دون أن

يلتحقوا بأعمالهم بطلب من السلطة نسسها ،لم تغير رأي الحكومة التي بدت مصممة على اقتطاط

علوات طبيعة العمل واإلشراا ضمن رواتب أكثر من  88ألا مودا بين مدني وعسكري في
غزة .ولو ندرنا إلى القرار من وجهة ندر سياسية فهو دالم في توقيته ألنه جاء متأأل اىر عشر سنوات
إ كان من الواجب اتألا ه من اينقلب لوضو حركة حماس أمام مسؤولياتها طالما استولت على

القطاط فعل يها تدبير شؤونه الحياتية .لكن كان هناك من يعتقد أن سيطرة حماس طارئة وسرعان ما
ستتراجو عن انقلبها وبالتالي يجب استمرار صرا الرواتب لمودسي السلطة ككل بمن فيهم من

شاركوا في اينقلب والقتاا ضد قوات السلطة .وحتى اآلن ما زاا نواب وقيادات حماس من وزراء

وغيرهم يتقاضون رواتبهم من السلطة السلسطينية ولم تقطو عنهم .وه ا الوضو ال ي ساد كان غير
طبيعي بل ساهم في تثبيت أركان سيطرة حماس على غزة ولجم أية محاولة لمواجهة انقلبها بالقوة،

فلم تكن لد السلطة في رام هللا أية ألطة تجاه غزة سو القبوا بالحوار ال ي اتأل ته حماس وسيلة
لكسب الوقت وتثبيت حكمها في غزة كمنصة انطل لجماعة اإلألوان المسلمين ،وكأوا موطئ قدم

تسيطر عليه الجماعة في العالم العربي.

قطاط غزة األكثر كثافة سكانية في العالم وهو يقبو تحت الحصار وايعتداءات حيص دمر ايحتلا

البنية التحتية لغزة وقتل بضعة نيا من األبرماء وما زالت نيا األسر بل مأو  .فاألوضاط

ايقتصادية ألانقة في غزة حيص ترتسو نسبة البطالة لتكون األكبر عالمياى ،كما تتزايد نسبة األسر

تحت أل السقر فيما الحكومة المهيمنة في غزة ي تقدم أية ألدمات بل تموا نسسها من الضرائب

المألتلسة التي تسرضها على الناس من دون أن تقدم لهم أية ألدمات ،ألن السلطة ووكالة غوص

اللجئين هما من يتوليان الصرا على التعليم والصحة والشؤون ايجتماعية ،علماى أن السلطة كانت
تدفو أثمان الوقود والكهرباء التي توردها سإسرائيلس إلى غزة مباشرة من مستحقات السلطة الضرمبية

وكانت تبلغ أحياناى  50مليون دوير شهرماى ثم تناقصت بسبب رفو السلطة يدها عن الوقود إلى

النصا ،وقامت تركيا وقطر بتورمد الوقود إلى غزة كمنحة ،لكن أجور الكهرباء ت هب إلى ألزانة
حماس فق باعتبار أن المنحة القطرمة والتركية لها وليست لشعب غزة.

حالة مألتلطة ومرتبكة اقتصادياى وسياسياى انعكست يحقاى على الوضو المالي للسلطة نسسها حيص
بدأت الدوا المانحة تتراجو عن دعم ألزانة السلطة مباشرة وتطالب بوقا صرا رواتب مودسين ي

التاريخ :الجمعة 2017/4/14

العدد4259 :

ص

32

يعملون وعائلت األسر والشهداء ،فتوقا الدعم األمرمكي كلياى ثم البرمطاني بعد الأللا مو
السلطة حوا احتساا برمطانيا المتوقو بوعد بلسور ومطالبتها بايعت ار عن الوعد وليس ايحتساا به،
كما أن الدعم العربي تراجو إلى الحد األدنى .وفي الشهور األأليرة طلبت السلطة من قطر التوس

لتنسي اتسا

المصالحة ألن الوضو لم يعد يحتمل التأألير ي اقتصادياى وي سياسياى وسلمت قطر

مجموعة من األسئلة لتنقلها إلى حماس لكنها لم تتلق أية إجابات .وهنا كما يبدو تحركت حكومة
رامي الحمد هللا واقتطعت العلوات عن مودسي السلطة في غزة ولم تؤثر ايحتجاجات الشعبية في

قرارها بل ربما هناك ق اررات يحقة إ ا لم تستجب حماس لدعوة السلطة بالتأللي عن إدارة غزة بعد

تشكيل حماس لجنة إلدارتها وهي حكومة موازمة .وتعتزم السلطة يحقاى الكا عن دفو فاتورة

الكهرباء للحتلا طالما أن من يستوفي أجورها أي حماس ي يسددها للسلطة ،كما أن هناك قانوناى
صدر إلحالة بضو عشرات من المودسين العسكرمين والمدنيين إلى التقاعد في الضسة وغزة وه ه

اإلجراءات هدفها التقشا وتجسيا مصادر دألل حماس الداأللية من الضرائب ووضعها في مواجهة

عامة الناس ،فإما أن تتولى شؤون غزة بالكامل أو تلتزم ببنود المصالحة أي تسليم إدارة غزة والمعابر
للسلطة وتشكيل حكومة وحدة وطنية تعد ينتألابات تشرمعية ورئاسية متزامنة .فك لغز أحجية غزة

بات قرمباى على ما يبدو أم أنه يبتعد! ه ا ما ستجيب عنه ايتصايت المرتقبة بين حماس وفت .
الخليج ،الشارقة2017/4/14 ،
" .53عين الحلوة" ..أرض الصراعات

نصري حجاج

ه ه هي القو الموجودة في مأليم عين الحلوة .حركة فت  ،بكل تسرعاتها وشداياها من جماعة اللينو
التابعة لمحمد دحلن ،ومنير المقدح المتأرج بين اينتماء إلى الحركة األم وحزب هللا ،وحركة فت

األصيلة بانتمائها إلى المركز في رام هللا ،وحركة حماس ،الجبهات الشعبية والديمقراطية والنضاا
بشقيها التابو ألحمد المجديني (رام هللا) والتابو لألالد عبد المجيد (دمشق) والسلسطينية بشقيها التابو

ألبي نضاا األشقر (دمشق) والتابو لواصل أبو يوسا (رام هللا) والقيادة العامة ومندمة الصاعقة

التابعة لسورمة وحزب الشعب وحركة الجهاد اإلسلمي .واضافة إلى ه ا الأللي

القديم ،هناك

مجموعات إسلمية ،منها ما هي تابعة إلى السكر السني السلسي ،ومرتب  ،بشكل أو بآألر ،باألط ارا

اإلسلمية المقاتلة في سورمة ،مثل جبهة النصرة أو القاعدة أو داعش ،أو من هو مرتب مالياى بحزب
هللا مباشرة ،أو من أللا الشيك ماهر حمود الصيداوي السني المرتب بإيران ،مثل عصبة األنصار،
وجند الشام ،والحركة اإلسلمية المجاهدة ،وحركة الشباب المسلم ،وأنصار هللا ،وسرايا المقاومة
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التابعة مباشرة لحزب هللا ،ومجموعة المقدسي ومجموعة بلا بدر .وفي لك كله ،هناك األتراقات
األجهزة األمنية اللبنانية من مألابرات الجيش وجهاز المعلومات وأمن الدولة التي تطاوا جميو ه ه

القو السلسطينية بشكل أو بآألر .وهناك الناس ،سكان المأليم ال ين فقدوا كل ثقة بالحركات
ضحى بها لألدمة أهداا وطموحات تلك القو
والمندمات والجبهات ،وصاروا القرابين التي ي ّ
واألجهزة التي تعمل بالألساء لمصالحها اآلنية أو المستقبلية.

ما جر في عين الحلوة أألي اىر ليس قصة فرد ،أو سرامبوس كما قدمه اإلعلم اللبناني .الموضوط ليس
ٍ
إحالة إلى مأساة مأليم نهر البارد.
بلا بدر بوصسه شألصية شبهها بعضهم بشاكر العبسي ،في
بلا بدر هو صنيعة الصراعات العلنية في سورمة ،وليس حكاية فردية لشاب صغير لديه مشروط

سياسي ،أو استألباري بحت.

سعين الحلوةس المأليم األألطر في موقعه ايستراتيجي في لبنان ،فهو األكبر سكانياى وجغرافياى ،لموقعه
في الطرمق إلى جنوب لبنان ،ما يجعله على أولويات ايهتمام بالنسبة لحزب هللا ال ي استطاط

السيطرة عسكرماى ونسو اى على لبنان ،وهو ال ي يقاتل في سورمة في ٍ
حرب ،مهما نسى طائسيتها ،إيّ

أنها الحرب الطائسية األسطو .والمأليم تجمو سني مسل  ،وتوجد فيه مجموعات سياسية سنية الوعي
ّ
والتوجه والحراك .وفي لبنان ،لم يعد هناك مناطق ألارج سيطرة حزب هللا ونسو ه غير طرابلس ومأليم

عين الحلوة ،بعد أن سيطر عسكرماى على صيدا ،بعد القضاء على جماعة أحمد األسير ،ووضو

أحزاب صيدا (التقدمية) تحت جناحيه ،واستطاط أن يرهب تيار المستقبل الضعيا أساساى ،وأوجد ما
تسمى سرايا المقاومة التابعة له مالياى وعسكرماى من سنة المدينة والمأليم وما جاورهما.

سعين الحلوةس مطلوب لحزب هللا ،ألنه يشكل عائقاى في طموحاته للسيطرة على لبنان ،وألط اىر على
تحركه في اتجاه الجنوب .وقد استطاط الحزب أن يبس سيطرته على مأليم المية ومية المطل على

المأليم ،ويمثل الحد األصل بين سعين الحلوةس والقر الشيعية شرقي وجنوبي شر المأليم ،من أللا
بس

سيطرة أنصار هللا ،التنديم السلسطيني المرتب

بالحزب على سالمية وميةس ،بعد أن ساهمت

حركة حماس ،من أللا تقاعسها ،في فرض ه ه النتيجة ،كي ي تسيطر سفت س على المأليم.

ي ترمد سحماسس أن تحسم األمور لمصلحة سفت س في مأليم عين الحلوة ،ألنها ي ترمد سفت س قوية
و ات نسو  .ول لك لم تساهم بكل قوتها في المعركة األأليرة .وي يرمد حزب هللا حسماى لصال سفت س،

ألنه يرمد حسماى لمصلحة القو المرتبطة به داألل المأليم .وي ترمد أجهزة الدولة اللبنانية حسماى مدس اىر
ألحد ،ألنها ترمد أن تحافظ على اإلمساك بمساتي اللعبة إلى أن تحسم األمور في سورمة ،وسيكون
بعدها الحسم المرمو المرتب بمصلحة الراب أو الألاسر في سورمة.
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 .54أزمة الرواتب في غزة
عميره هاس
قضية الرواتب المقلصة في غزة تشير إلى أحد ايألساقات السياسية الكبيرة لسلطة محمود عباس،

ال ي بدي من أن يكاف من اجل منو السصل بين القطاط والضسة ال ي تسرضه إسرائيل من ،1991

وألاصة من  ،2007هو يساهم في تعميقه .سلطة حماس أيضا لها دور كبير في لك ،وصراط القو
بين الحركتين تضر بشكل مباشر بسكان القطاط وبالقدرة على مقاومة ايحتلا.

لكن رام هللا بالتحديد تنج في ج ب النار اليها ،احيانا بحق وأحيانا بدون حق ،كمسؤولة اساسية
عن الشرخ وكمن تترك مليوني شألل في القطاط.

في قضية الرواتب ،بحق :الألطأ ايوا هو قرار عباس من تموز/يوليو  2007لمعدم مودسي القطاط
العام ،ايمني والمدني ،في القطاط لعدم التواجد في اماكن عملهم إ ا أرادوا ايستمرار في الحصوا

على الرواتب .كان افتراضه الألاطئ في حينه هو أن إ ا تعطل القطاط العام فإن سلطة حماس

ستنهار.

ه ه الألطوة عكست استألساا قيادة فت بقوة حركة حماس وترسألها في القطاط .وسارعت حركة

حماس إلى ملء السراغ بالمودسين والوزراء والقضاة والمدعين العامين والشرطة من بين مؤمديها

ومقربيها .وهك ا نشأ جهازان متوازمان لمودسي القطاط العام :ال ين يحصلون على الرواتب شرمطة

أن ي يعملون وال ين يعملون.

حركة حماس التي فازت في اينتألابات العامة في  2006وأصبحت عامل هاما في حكومة الوحدة

الوطنية التي تم تشكيلها في ن ار/مارس  ،2007اتهمت في صيا لك العام ايجهزة األمنية لست

بألط التآمر في الضسة الغربية .وبعد حرب أهلية قصيرة ومؤلمة نجحت حماس في السيطرة على

ايجهزة األمنية في القطاط .وأمر عباس بحل حكومة الوحدة ،وتحوا اسماعيل هنية إلى رئيس

حكومة غزة وسلم فياض إلى رئيس حكومة رام هللا.

مو انهيار اقتصاد اينسا في  2013دأللت سلطة حماس إلى ازمة اقتصادية متواصلة ،ايمر ال ي
أد

إلى تراجو وتقليل رواتب المودسين .وأصبحت العبثية أكثر وضوحا .فإضافة إلى المودسين

ال ين حصلوا على الرواتب دون العمل ،كان هناك نيا المودسين ال ين يعملون ولكن بدون رواتب.

أللقت البطالة القسرمة مقابل ايجر التوتر ايجتماعي والعائلي في القطاط ،اضافة إلى التوتر ال ي

تولده البطالة سالعاديةس .وكما يؤكد مراقبون ونساء فإن البطالة مقابل األجر أللقت ثقافة ثانوية من
الكسل في اوساط عشرات نيا الرجاا والتملل من المسؤولية العائلية واللمباية وعدم ايهتمام
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بالحياة .في المقابل من استغلوا الوقت من اجل انشاء مشارمو ألاصة صغيرة ومؤقتة قاموا بإألساء
لك عن الحكومة وعن المالية في رام هللا من اجل عدم فقدان الراتب الثابت.

لقد استمر ايتحاد ايوروبي في دعم رواتب السلطة السلسطينية .وفي نهاية  2013أوصى مكتب

مراقب الحسابات في ايتحاد ايوروبي بالكا عن المشاركة في تمومل الرواتب لمن ي يعملون.
وبالسعل ،في شباط/فبراير من ه ا العام أعلن ايتحاد ايوروبي بأنه من اآلن سيمن اا  30مليون
يورو التي كانت مألصصة للرواتب في غزة لمساعدة العائلت السقيرة والتطومر.

حتى نهاية العام  2015كان  25,490من سكان غزة مسجلين كأجراء في القطاط العام المدني للسلطة

في رام هللا ،و 23,200كأعضاء في ايجهزة ايمنية .وفق ايجراء في جهاز التعليم والرفاه والصحة
للسلطة السلسطينية سم لهم بايستمرار في العمل ،ومبلغ عددهم اآلن  10نيا شألل .ورواتبهم

تقلصت با  30ا  50في المئة ،والمئات من مودسي القطاط العام في غزة ،وي سيما في ايجهزة

ايمنية ،تسللوا إلى الضسة بعد الحرب ايهلية في تموز  2007وهم يعملون هناك ،ورواتبهم ايضا تم
تألسيضها .له ا فإن الرسالة التي ترسلها السلطة هي أن سكان الضسة الغربية هم في ندرها أهم من

سكان القطاط.

إن محاولة السلطة تقرمر ألسض الرواتب بالنسقات المرتسعة للقطاط هي محاولة غير مقنعة :مجموعة

إي.ني .اكس للقتصاديين السلسطينيين واإلسرائيليين نشرت قبل فترة قصيرة بحص جديد شمل
اقتراحات لتحسين ايقتصاد في القطاط .ووجدت ه ه المجموعة أن ايمواا التي تستثمرها السلطة

في القطاط ،اضافة إلى مداأليل الضرائب المألتلسة ليست  40في المئة من الميزانية كما تزعم ،بل

 15في المئة فق  .نسبة دعم حكومي معقولة ومقبولة.

لقد تحولت الرواتب المجانية في غزة المحاصرة إلى نوط من رسوم البطالة أو مألصصات الرفاه.

ألسض الرواتب ال ي بدأ في بداية نيسان هو نوط من اصلح العبص المالي .ولكن سايصلحس يتم

على حساب ايشألال ال ين هم موالين لست ولا م.ت .ا والجمهور الكبير المتعلق بهم .عباس

ورئيس الحكومة رامي الحمدهللا ومستشارمهم يكررون نسس الألطأ السياسي ال ي ارتكبوه قبل عقد وهم

يأملون بأن الضغ

ايقتصادي على الجمهور في غزة هو ال ي سيضعضو مكانة حماس

وسيطرتها.

هآرتس 2017/4/13
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 .55كاريكاتير:
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