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 .1البردويل :عباس نسف المبادرة القطرية ...نمتلك أوراق قوة وسنضع الجميع أمام مسؤولياتهم
نشررر موقــع حركــة حمــاس ،غــزة ،2017/4/25 ،أن عضررو المبتررس الس اسرري لحربررة حمررا
األمريب رري دونال ررد ترم ررس

البردوي ررل ،ق ررال ئن الر ررئ

ر

مة ررك رل ررة مت امة ررة وواض ررحة لح ررل ال ضر ر ة

الفةسطين ة ،محذ اًر من السعي األمريبي ئلى ت ف ة ال ض ة الفةسطين ة.

وأ ررد البردويررل ا ر ل ل رراء مررت مجموعررة مررن ال ترراس والمن فررين يرروم الن نرراء فرري مدينررة ررز ،أن مررا
الفةسررطيني فرري واشررنطن س ر بون

سررعرع عةررى الررئ
ضغوطاً ببير ستمار عة ه لةمواف ة عةى الرل ة األمريب ة لحل ال ض ة الفةسطين ة.
وأض رراا :الر ررئ

ع ررا

ررع اً عةررى ال ضر ة الفةسررطين ة ،ملبررداً ر ن

توج رره ئل ررى واش ررنطن دون مش رراور أح ررد ،وب رران م ررن المفت رررع رره ف رري ررل

الضغوط التي يتعرع لها أن ستجمت ال وى الفةسطين ة بافة وال ل الفةسطيني.

وأشار البردويل ئلى أن الشعس الفةسطيني متةك أوراق قو بنير عةى الساحة الدول رة يجهةهرا ع را ،

مض فاً :ع ل أن رنهزم جم عنا أمام مشروع امع حاك ضد ز .
ودعررا الش ررفاء مررن قرراد حربررة فررتي ئلررى الوحررد مررت جم ررت الف ررائل والماة ررين مررن أبنرراء الشررعس
الفةسطيني لة مود في وجه الهجمة الس اس ة التي تستهدا ال ض ة الفةسطين ة.
منظمة التحرير
وجرردد البردويررل ال رردعو ئلررى ئعرراد ترتي ررس أوراق من مررة التحري ررر مررا ضررمن وج ررود جم ررت الف ررائل

الفةسطين ة بدااةها و ما ضمن اإلفضاء ئلى ئجراء انتاا ات جد ة تفضي ئلى برامج ورلى جديد .

وعبر عن أسفه لتحول من مة التحرير ئلى مشروع من مشروعات السةطة" ،وأ ر حت السرةطة ممنةرة
ّ
ف ط برئ سها والذي منل بدوره الشعس الفةسطيني".

وقال ئن حربة حما لن تنت ر طرو ً نتهراء الجمرود الفةسرطيني والمرلامر ضرد قطراع رز  ،ملبرداً
أنهم س طرقون جم ت األبواس لوضت حد ل ستهتار ح وق شعبنا.
ولفررت ئلررى أن حمررا

جةسررت مررت جم ررت قرروى الشررعس الفةسررطيني وأط افرره لوضررعهم

الس اس ة والضغوطات التي فرضها الرئ
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وأضرراا:

رربرنا ل ر

معنرراه العجررز وا ستس ر م أو الضررعم ،وسررنطرق رراس م ررر وجامعررة الرردول

العرب ة ،وسنضت ال ل أمام مسلول اته أمام هذا الفشل وا ستهتار ح وق الشعس الفةسطيني.
رواتب الموظفين
وقال البردويل ئن ق اد فتي في قطراع رز أبةغرت ق راد حمرا

المو فين من أبناء قطاع ز سيتوقم بدءا من الشهر ال ادم.

ار ل ل راء جمعهمرا أن ا رم رواترس

وأضاا البردويل :طةبنا من وفد ق اد فتي في ز الذي جةسنا معه قبل أ ام ئعراد الا رومات التري

تم اقتطاعها من المو فين؛ مشي اًر ئلى أن الوفد تذرع ن مشبةة الا ومات "ش ن دااةي فتي" ،فري
ش ناً دااة اً بل هو ش ن وطني".

حين شدد البردويل عةى أنه "ل

وتساءل :لماذا الع و ة عةى أبناء قطاع ز ف ط؟ ملبداً أن هذه اإلج ارءات هي ضغط س اسي دمه
الرئ

عا

بين يدي زيارته لواشنطن.

اللجنة اإلدارية
وحول تمبين حبومة الوفراق الروطني فري رز  ،جردد البردويرل ت يرد الحربرة جهوزيتهرا لترولي الحبومرة

مهامها في ال طاع وأن تحل الةجنة اإلدارية فو اًر.

ضد ز واتهامها عدم المواف ة عةى الم ادر ال طرية ،موضرحاً

واستغرس البردويل لغة الرئ

عا

ومن لم يوافى ،عةماً أن ع ا

نسم الم ادر نسفاً".

أن الحربة قدمت ردها عةى الم ادر  ،مض فاً "األ ل أن نسمت مرن ال طرريين مرن وافرى عةرى الم رادر

وأ د أن ال ض ة الفةسطين ة أ برر مرن برل األشراان ولرن ت برل أن ت رون ح رل تجرارس ،مضر فاً :هرذه

المرحةة لن ترعبنا ولن تفت في عضدنا.

وأردا :ل ررن نستس ررةم والش ررعس الفةس ررطيني ل ررن ستس ررةم وس ررننفذ ب ررل م ررا مة رره عةين ررا واجبن ررا وض ررميرنا

وشعبنا ،هذه رسالتنا لةجم ت و ع ل أن نهزم أمام مشروع امع ومجرس.

وحررول ا ت ررال األسررير المحرررر مررازن ف هررا ،أ ررد البردويررل أنرره تررم بشررم ال نيررر مررن أوراق ال ض ر ة،

وس بون هناك ما ينةج قةوس شعبنا.
وشدد البردويل أن حربة حما

ماض ة في دعم انتفاضة ال د

في الضفة المحتةة ،محذ اًر ا حت ل

من مغ ة أي اعتداء ضد قطاع ز  ،قائ ً :من عتدي عةينا سنة نه درسا قاس ا.
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وأضافت وكالة قدس برس ،2017/4/25 ،مرن رز أن البردويرل ،أ رد عةرى أن حربتره تنسرج ع قرات
جي ررد م ررت م ررر ،واير رران وروسر ر ا ،مش ررددا عة ررى أن تة ررك الع ق ررات "
المذهبي".

حبمه ررا ال ع ررد اإلي رردلوجي أو

تمبنرت
وقال البردويل ا ل ل اء اان ال تراس والمحةةرين الس اسريين فري قطراع رز  ،يروم الن نراءّ " ،

حما

من تح يى ااتراقات عديد في ع قاتها الاارج ة ،عيدا عن أي اهتمام رالمنطى المرذهبي أو

األيديولوجي .ما نفبر ه هو بيم نادم شعبنا" ،بما قال.

 .2عباس يؤكد لفدوى البرغوثي مواصلة الجهود في المحافل الدولية إلنهاء معاناة األسرى
رام هللا :أ ررد رئر ر

السر رةطة الفةس ررطين ة محم ررود ع ررا

عة ررى موا ر رةة الجه ررود الت رري تب ررذلها ال رراد

الفةسررطين ة فرري المحافررل الدول ررة بافررة لوف ررال عررن األسرررى والمعت ةررين ،وانهرراء معانرراتهم فرري سررجون
ا حرت ل .وشردد ع را  ،ار ل اسرت اله يرروم الن نراء  2017/4/25فري رام هللا ،فردوى البر روني زوجررة
األسررير مررروان البر رروني ،حضررور رئ ر

ال ائمررة العرب رة المشررتربة فرري ال ن سررت أ مررن عرروده ،عةررى

مطال ة المجتمت الدولي ومن مات ح وق اإلنسان التدال إلن اذ ح ا األسررى والمعت ةرين الفةسرطينيين

الررذين ياوضررون ئض ر ار اً عررن الطعررام احتجاج راً عةررى أوضرراعهم اإلنسرران ة ال ررع ة ،وانتها ررات ق روات
ا حت ل اإلسرائيةي المستمر لح وقهم التي بفةتها ال وانين والموانيى الدول ة.

وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)2017/4/25 ،

 .3الحمد هللا يطالب ألمانيا بالضغط على "إسرائيل" لالستجابة لمطالب األسرى
رام هللا :قر ررال رئ ر ر

الر رروزراء الفةسر ررطيني ارمر رري الحمر ررد هللا ئن هر رردا ئض ر رراس األسر رررى فر رري السر ررجون

والمعت ت اإلسرائية ة هرو المطال رة بتحسرين رروفهم اإلنسران ة ،فري رل انتهراك "ئسررائيل" لح روقهم،

التي أقرتها المعاهدات وال روانين الدول رة ،مطال راً الحبومرة األلمان رة والمجتمرت الردولي التردال العاجرل

لةض ررغط عة ررى "ئسر ررائيل" ل س ررتجا ة لمط ررالبهم العادل ررة والمح ررة ،ووق ررم باف ررة ا نتها ررات المتوا ررةة
ح هم ،ونحمل "ئسرائيل" المسلول ة ال امةة عن ح اتهم.

وطالررس الحمررد هللا ،ا ر ل بةمترره فرري مررلتمر

ررحفي ،ألمان ررا وا تحرراد األوروبرري والو ررات المتحررد

األمريب ة والمجتمت الردولي عامرة الضرغط عةرى "ئسررائيل مرن أجرل اإل فراء متطة رات تح يرى السر م،

وفررى م ررادش الشرررع ة الدول ررة وال ر اررات األمم ررة ذات ال ررةة ،مررا ضررمن تح يررى حررل الرردولتين ،وانهرراء

ا حت ل العسبري ألرضنا".
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 .4الحمد هللا مؤكدا جاهزية الحكومة لتسلم غزة :وحدة األسرى تستصرخنا إلنجاز المصالحة
رام هللا أ رد رئر

الروزراء ارمري الحمرد هللا ،ار ل جةسررة المجةر

األسربوع ة التري ع ردها برئاسرته فرري

رام هللا يوم الن ناء  ،2017/4/25أن "وحرد أسررانا البواسرل الرذين سرطرون عرزيمتهم و رمودهم أروع
الم حررم ال طول ررة فرري وجرره إللررة ال مررت اإلس ررائية ة تست رررانا جم ع راً لتح يررى الةحمررة ،وانجرراز الوحررد

والم الحة الوطن ة ،وتضافر بل الجهود إلفشال ومواجهة ماططات ا حت ل الهادفة ئلى النيل من
مشروعنا الوطني ،والعبث بوحدتنا الدااة ة".

وتررا ت أن "هررذه الوحررد تسررتدعي ا رت رراء ئلررى أعةررى درجررة ممبنررة فرروق م ررالحنا الضر ة نحررو تح يررى
الم رالي الوطن ررة العة ررا لشرعبنا ،مشرردداً عةررى ضررور التوقررم عررن المواقرم العائمررة ،واتارراذ ئجرراءات
فورية لتنفيذ م ادر س اد الرئ

ستعاد قطاع رز ئلرى حضرن الروطن ،انط قراً مرن أن ا سرتح اق

الوطني األساسي يتمنل بإنهراء ا ن سرام" ،وجردد ت يرده عةرى جاهزيرة الحبومرة الفوريرة لتسرةم الرو ازرات

والدوائر الحبوم ة في قطاع ز .

وحمل الحمدهللا الحبومة اإلسرائية ة "بامل المسلول ة" عن س مة المعت ةين الفةسطينيين وح اتهم.
وأدان المجةر

شررد اسررتهداا سررةطات ا حررت ل قطرراع السر احة فرري فةسررطين عبررر فرررع قررار عةررى

وب ر ء الس ر احة يةررزمهم ررالتوق ت عةررى تعهررد عرردم ئداررال المجموعررات الس ر اح ة ئلررى الضررفة الغرب ررة
بشرط لمنحها الت شير لداول "ئسرائيل".

وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)2017/4/25 ،

 .5قراقع :األسرى ذاهبون إلى نصر أو شهادة
دب رري  -برب ررات شر ر تو  :أ ررد رئر ر

هيئ ررة ش ررلون األس رررى والمح ررررين الفةس ررطينيين ع س ررى ق ارق ررت أن

األسرى المضربين عن الطعام ذاهبون في معربة األمعاء الااو ة حتى النها ة ،وأنهم م ممون عةى
الن ر أو الشهاد  ،مض فاً أن ئضرابهم ئنساني مطةبي امت راز ول سرت لره أي اةف رة س اسر ة .وأشرار

قراقت ،في ت ريحات لر"الب ان" ،ئلى اإلضراس الشامل الرذي عرم األ ارضري الفةسرطين ة رداً يالامر
دعم ر راً لاسر رررى المض ر رربين فر رري معر ررربتهم .وأضر رراا أن ال ر رراد الفةسر ررطين ة تمر ررار ضر ررغوطاً عةر ررى
الملسسات الدول ة ،وعةى المستو ات بافة ،لحمل "ئسرائيل" عةرى ا سرتجا ة لمطالرس األسررى قبرل أن
مسررهم أي مبررروه .وقررال ق ارقررت ئن ال رراد رفعررت قض ر ة أمررام المحبمررة الجنائ ررة الدول ررة ش ر ن الج ررائم

التي ترت بها "ئسرائيل" حى الفةسرطينيين ،ومرن برين هرذه الجررائم ،مرا ترت ره حرى األسررى ،والمطال رة
اعت ارهم أسرى حرس وف اً لة وانين والشرائت الدول ة.
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 .6السلطة الفلسطينية تقّلص ثلث نفقاتها في غزة

رام هللا  -محمد يون  :بشم مسلول رف ت أن السةطة الفةسطين ة تتجه ئلى ت ة ن نف اتها في قطاع
ررز بنسر ر ة ت ررارس  ،%30موض ررحاً "أنن ررا أعطين ررا حرب ررة حم ررا

مهة ررة لتس ررة م الحب ررم ف رري قط رراع ررز

لةحبومة الفةسطين ة ،وانتهت المهةة الن نراء ،ولرم يتح رى الطةرس ،لرذلك لرم تتررك حمرا

سوى المضي فري ئجرراءات عمة رة مرن أجرل اسرتعاد ال طراع" .وقرال المسرلول" :حمرا

لنرا أي ا رار

تريرد أن ت ري

عينتهم في ز  ،وعددهم  50ألفاً ،في مواقعهم ،لنتولى نحن دفت رواتبهم ،وهذا أمر
مو فيها الذين ّ
ن بةرره أبررداً" .وأضرراا" :حمررا عينررت المررو فين ،وعةيهررا ررفهم مررن المواقررت الترري احتةوهررا ررال و ،
والسما لمو في السةطة العود ئلى مواقعهم".

الحياة ،لندن2017/4/26 ،

" .7الخارجية الفلسطينية" تدين طي االحتالل ملف قتل الفتاة هديل عواد في القدس
رام هللا :أدانررت وزار الاارج ررة الفةسررطين ة شررد الع ررارات ئع ر ن سررةطات ا حررت ل اإلسررائيةي ئ ر ق
مةم التح يى في ق ام شرطي احت لي بإط ق النار عةى الفتاتين هديل عواد ي 14عاماً وابنة االهرا

نورهرران ع رواد ي 16عام راً  ،بذريعررة ق امهمررا طعررن رجررل مسررن فرري ال ررد

المحتةررة فرري تش ررين النرراني/

نوفمبر  ،2015حيث أقدم الشرطي عةى ئعدام الفتا هديل بينما أ اس نورهان بجرو اطيره ،و يت

مة ررا عةررى األرع لسرراعات طويةررة دون ئسررعافها .وأ رردت الاارج ررة ،فرري ب رران

ررحفي يرروم الن نرراء

 ،2017/4/25أن الوزار اإلسرائية ة وما سرمى من ومرة ال ضراء فري "ئسررائيل" هري جرزء

يتجر أز مرن

من وم ررة ا ح ررت ل ،وه رري متورط ررة باف ررة األش رربال ف رري التغط ررة عة ررى جر ررائم ا ح ررت ل ،وف رري ت رروفير

الحما ة لةمجرمين وال تةة.

وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)2017/4/25 ،

 .8اآلغا يدعو لعدم تحميل الالجئين الفلسطينيين أعباء قصور تمويل المجتمع الدولي لألونروا
رام هللا :الت ى عضو الةجنة التنفيذ ة لمن مرة التحريرر الفةسرطين ة ،رئر

دائرر شرلون ال جئرين زبريرا

اآل ا ،يوم الن ناء  ،2017/4/25في مبت ه برام هللا ،مدير برنامج الطوارش في وبالة األونرروا روبررت

ستريك .واستعرع ستريك اسرتراتيج ة األونرروا الطارئرة لت ير م الاردمات الطارئرة ار ل العشرر سرنوات
األاير وتواف ها مت استراتيج ة الدائر  .وأ د اآل ا عةرى أن ال جئرين الفةسرطينيين يرر مطرالبين بردفت
نمن ق ور المجتمت الدولي الذي يجرس أن فري التزاماتره ،اا رة فري الشرى الس اسري ،وأن اسرتمرار
معانا الفةسطينيين وال جئين منهم هو سبس استمرار ا حت ل واعتداءاته وتجاهةره ل ر اررات المجتمرت
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الرردولي الررذي يبررذل جهرروداً جد ررة أو فرررع ضررغوطاً عةررى دولررة ا حررت ل الترري يررتم التعامررل معهررا
بدولررة فرروق ال ررانون وأن المررانحين مولررون عمة ررا األض ررار والاسررائر الترري تتسرربس بهررا ا عتررداءات
واإلجراءات اإلسرائية ة.

وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)2017/4/25 ،

 .9رفع قانون تقاعد العسكريين لعباس للمصادقة عليه

رام هللا :أعةررن رئ ر هيئررة الت اعررد ماجررد الحةررو أنرره تر ّرم رفررت قررانون ت اعررد العسرربريين لة ررئ
ع ررا  ،مررن أجررل الم ررادقة عة رره ،وا رردار مرسرروم رئاسرري ررانون .وأوضرري الحةررو ،فرري ت رريحات
محمررود

إلذاع ررة " رروت فةس ررطين" ي رروم الن ن رراء  ،2017/4/25أن م ررن أب رررز م م رري ه ررذا ال ررانون أن بإمب رران
منتسس األمن الت اعد عد  15عامراً مرن الادمرة ،وفري عمرر  45عامراً ،بنسر ة  %70مرن ال ارترس الرذي
يت اضرراه ،ووف راً لرتبترره الحال ررة ول سررت المسررتح ة .وأضرراا أن هررذا ال ررانون اات رراري ول ررل العسرربريين

فرري المحاف ررات الشررمال ة والجنوب ررة ،فت راً الن ررر ئلررى أن ل ائررد الجهرراز الحررى فرري قبررول أو رفررع أي
طةس الت اعد وف اً لم ةحة العمل.

وكالة الصحافة الفلسطينية (صفا)2017/4/25 ،

تم توقيف عدد من مروجي اإلشاعات عبر الفيسبوك
" .11الداخلية" في غزةّ :
ز  :أعةنت وزار الدااة ة أن جهاز الم احث العامة التا ت لها بدأ بتوقيم عدد من مروجي الشائعات
واألا ار ال اذ ة عبر مواقت التوا ل ا جتماعي ا ل الساعات واأل ام الماض ة.

وأ د المتحدث اسم الدااة ة ئ اد البزم ،أنه سيتم اتااذ المزيد من اإلجراءات لحما ة مجتمعنا وجبهتنا

الدااة ررة م ررن الع ررابنين" ،مح ررذ اًر جم ررت نش ررطاء ومس ررتادمي مواق ررت التوا ررل ا جتم رراعي م ررن ت رررويج
الشائعات أو ن ل أا ار مجهولة الم در.

وكالة الرأي الفلسطينية لإلعالم2017/4/25 ،

 .11دبور يلتقي اتحاد نقابات فلسطين في لبنان
اسرت بل سررفير فةسررطين أشرررا دبررور وفررداً مررن ا تحراد العررام لن ا ررات عمررال فةسررطين فرري لبنرران برئاسررة

وتم ال حث في واقت ومعانا العامل الفةسطيني في لبنان.
أمين السر أبو يوسم العدويّ .
المستقبل ،بيروت2017/4/26 ،
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 .12مسؤول في حماس لـ"الحياة اللندنية" :السلطة تريد حكما كامالا بغزة
رام هللا  -محمد يون  :واف ت حما عةى طةس السةطة الفةسطين ة حل الةجنة اإلداريرة التري عينتهرا
أاي اًر في ز  ،ل نها طةبت ا تفاق أو ً عةى تفا يل ئدار الحبم ،األمر الرذي رفضرته السرةطة .وقرال
مسلولون في "حما " ئن الحربة ستواجه ئجراءات السةطة الم بةة بر "ال بر" و "ا نت ار".
وقررال مسررلول رف ررت فرري "حمررا " لر ر "الح ررا "" :

مبررن أن ناض رت لةضررغوط" ،مض ر فاً" :السررةطة تريررد

الحبررم بررام ً ،وتريررد ئ عرراد المررو فين الررذين عينررتهم الحبومررة السررا ة المنتا ررة، ،واذا تح ررى لهررا ذلررك
ستطةس تجريد حما من الس " .وتا ت" :نريد ش ار ة وطن ة، ،وا فإننا لن ناضت لةتهديرد وا بترزاز
حتى لو أ ةنا التراس".
الحياة ،لندن2017/4/26 ،

 .13ضابط إسرائيلي لـ" يديعوت" :حماس هي التهديد األقرب للمواجهة واألكثر تسارعا في التطور

األ ارضرري المحتةررة :قررال ضررا ط ببيررر فرري جر إل ا حررت ل اإلسررائيةي ،ئن أسروأ تهديررد فرري وجهررة ن ررر

"ئسر ررائيل" ه ررو ح ررزس هللا الةبن رراني عة ررى الح رردود الش ررمال ة ،ول ررن التهدي ررد األ ن ررر تس ررارعاً ف رري التط ررور
واألقرس لةمواجهة هو حربة حما

في ز .

ح فة يد عوت أحرنروت" ،أن ار ل أ رام سرتتوقم

وأضاا الضا ط اإلسرائيةي في ت ريحات ن ةتها

ئمدادات ال هرباء ئلى قطاع ز وسنرى بيم ستت را حما ".

وبشم أن الج إل اإلسرائيةي جهز أطنانا من المتفجرات ستادامها ضد أنفاق حما .

فلسطين أون الين2017/4/25 ،

 .14مشير المصري :ال يمكن ألحد أن يمس طرف سالح المقاومة

ررز -الررأي :قررال ال ررادي فرري حربررة حمررا  ،مشررير الم ررري "ئن سر

أجند الة اءات مت حربة فتي و مبن ألحد أن م

طرا ذلك الس

الم اومرة يررر مطرررو عةررى

".

وأض رراا الم ررري ار ر ل ل رراء عب ررر فض ررائ ة األق ررى "ئن المطة رروس الي رروم ه ررو ترتي ررس األولو ررات

الفةس ررطين ة فاألولو ررة اآلن ه رري ترتي ررس البي ررت الفةس ررطيني قب ررل الترتي ررس م ررت ت ارم ررس ونتن رراهو ،ل رررن
ال م الفةسطيني وتوحيده".

شار ئلى أنه أش ت أن من شروط ئتمام الم رالحة والتري شرترطها رئر

س

الم اومة في قطاع ز .
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 .15حسين الشيخ يزعم %30 :من كهرباء غزة تذهب ألنفاق حماس ومساجدها
ز  :قال عضو مربزية فتي حسين الشيخ ،ئن ح ار قطراع رز ،واجرراءات السرةطة الفةسرطين ة ضرد
مو فيها وأهالي ال طاع وسيةة من أجل ئنهاء ا ن سام و"ح ار ا ن س وا ن بين".

وأضرراا الش ر ي ا ر ل ل رراء متةفررز ،أن ئج رراءات السررةطة تضررر الم رواطن الفةسررطيني ل ررن هنرراك ا ررة

ببيررر وهرري ئنهرراء ا ن سررام ،مسررتدرباً أن أهررالي ال طرراع مسررتعدون لتحمررل الح ررار مررن أجررل ئنهرراء

ا ن س .وتوعد ز مزيد اإلجراءات ئن لرم تسرتجس حمرا
اتاذت قرار بإنهاء ا ن سام.

وأ د أن السةطة ستعتبر حما

لشرروط ع را  ،مبينراً أن السرةطة وفرتي

قوى متمرد عةى الشررع ة وأنهرا سرتتحمل الت عرات ئذا رفضرت شرروط

ع ا  .وهاجم عضو الةجنة المربزية أنفاق الم اومة ال ول ئن " %30من بهرباء رز ترذهس ألنفراق
حما

ومساجدها".

فلسطين أون الين2017/4/25 ،

 .16فدوى البرغوثي" :إسرائيل" تمنع أي اتصال مع األسرى المضربين عن الطعام

قررال المركــز الفلســطيني لإلعــالم ،2017/4/25 ،مررن رام هللا ،أن عض رو المجة ر

النرروري لحربررة فررتي

فرردوى البر رروني ،و ررفت األسرررى ررال نز الرروطني ورمرروز تحمة روا عررسء النضررال عةررى مرردار األع روام

الطويةة من األسر .وقالت البر وني ،في حديث إلذاعة موطني ،يوم الن ناء" :األسرى سرتح ون منرا
الحما ة والمساند اعت ارهم بن از وطن ا ورمو از ببير ".

ودعررت جمرراهير الشررعس الفةسررطيني لةزحررم نحررو ميرردان نيةسررون مانررد

أ ار/مررايو؛ لتوج رره رسررالة ل حررت ل تلبررد أن شررعبنا لد رره ماررزون نضررالي

لاسرى ،مشدد عةى دور اإلع م ومشاربته في هذا اليوم.

فرري النالررث عشررر مررن شررهر
ينتهرري ،وأنرره شررعس وفرري
ّ

وأض ر ررافت الغـــــد ،عمـــــان ،2017/4/26 ،م ر ررن رام هللا ،أن البر ر رروني ،أعةن ر ررت أن م ر ررةحة الس ر ررجون
اإلس ررائية ة تمنررت أي ات ررال مررت زوجهررا و رراقي المعت ةررين الفةسررطينيين المض رربين عررن الطعررام لةيرروم

النامن عةى التوالي.

وقالت البر وني "تمنت ئسرائيل الملسسات الدول ة منرل ال رةيس األحمرر وأعضراء عررس فري ال ن سرت

والمحامين من زيار األسرى المضربين .وهذا ئجراء ير قانوني ومناا أل سط الح وق اإلنسان ة".

وقال ررت البر رروني "أن مجموع ررة م ررن المح ررامين ح ررةوا عة ررى قر ررار م ررن محبم ررة الع رردل العة ررا لزي ررار

المض رربين ،يررر أن انهررم فوجئ روا حينمررا توجه روا ئلررى السررجون مررنعهم مررن م ابةررة األسرررى حجررة أن
وضت هل ء ال حي
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 .17هذا ما جرى مع خضر عدنان في خيمة التضامن بـ"الدهيشة"

بيت لحم :عةى مدال ما م الده شة جنوس شرق بيت لحم ،ومنذ اليوم األول إلضراس األسرى ،ت ام

ا مة تضرامن ة ،يتردفى ئليهرا األهرالي عةرى مردار السراعة دعمرا ،واسرنادا لاسررى ،وبران أمر

الشيخ اضر عدنان ض فا عةى الا مة.

الن نراء

وأفررادت م ررادر ئع م ررة أن أمررين سررر حربررة فررتي فرري مار م الده شررة ات ررل الشرريخ اضررر عرردنان،
وأبةغه ن وجوده في ا مة التضامن ير مرحس ه اسم ف ائل العمل الوطني.

وأضافت الم ادر أن الجبهة الشعب ة والجهراد اإلسر مي اتارذت قر ار اًر اسرت ال الشريخ اضرر عردنان

فرري الا مررة ،وفج ر برردأت تعة ررو أ روات عررع عنا ررر توتيري ررة يمعروفررة المرجع ررة األمن ررة ته رردد
ا عتداء عةى الشيخ اضر عدنان في حال دال الا مة.

ور م بل التهديردات ،اسرت بةت الجبهرة الشرعب ة الشريخ اضرر عردنان ودارل المار م فري مسرير حاشرد

وتم است اله في أحد منازل الما م ،حيث بدأ العشرات من ش اس ونساء الما م التجمهر أمام المنزل
ست ال الشيخ اضر عدنان برف ة محمرد عر ن ونرائر ح حةرة ووالرد الشرهيد اسرل األعررل؛ ل

ري

ح اً است ا ً مهي اً.

و عد بةمة من رفاق الجبهة وبةمة من الشيخ اضرر حرول حين رات برل مرا جررى والتهديردات المت ررر

التي يتعرع لها الشيخ اضر عدنان من أجهز األمن الفةسرطين ة؛ ارجرت مسرير أاررى عةرى أرسرها
الشيخ اضر عدنان وجابت شوارع الما م الهتافات الوطن ة والمرح رة ره وبإاوتره ،رفرت الشريخ عةرى

األ تاا ،وطافوا ه في شوارع الما م.

المركز الفلسطيني لإلعالم2017/4/26 ،

 .18إصابة فلسطيني بجروح خطرة برصاص االحتالل بدعوى محاولته تنفيذ عملية طعن
رام هللا  -وبررا ت :أ رريس شرراس فةسررطيني بر رران جنررود ا حررت ل ،الررذين أطة روا النررار عة رره ،عررد

هررر أم ر  ،برردعوى محاولترره طعررن أحررد الجنررود عةررى حرراجز ح روار العسرربري جنرروبي نررابة ؛ حيررث

أ يس الشاس بجرو اطر قبل اعت اله من قبل جنود ا حت ل.

وزعمررت م ررادر "ئسررائية ة" ،ان الشرراس الم رراس حرراول ال ررام طعررن لجنررديين مررن بتي ررة تا عررة لةرواء
"جرو ني" ،المبةفرة ح ارسرة موقرم لةحرراف ت قررس الحراجز ،فرتم ئطر ق النرار عة ره، ،وا رابته بجرررو ،
قبل أن يتم ن ةه ئلى مستشفى "بةنسون" في "بيتي ت بفا".
وقالررت م ررادر فةسررطين ة ،ئن الشرراس برران يرترردي ح ي ررة هررر ،وبرران حرراول اجت رراز حرراجز ح روار

العسرربري ،ئ أن جنررود ا حررت ل أطة روا النررار عة رره وأ ررابوه عررد ر ا ررات فرري ال ر طن ،وتعرررع
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ل عت ررال طري ررة عن فررة ر ررم ئ ررابته ،وتررم منررت و ررول ط رواقم الهر ل األحمررر الفةسررطيني مررن ت ررد م
اإلسعافات األول ة له ،وتم ن ةه بواسطة س ارات ئسعاا "ئسرائية ة".

الخليج ،الشارقة2017/4/26 ،

 .19ليبرمان" :إسرائيل" تتأثر مباشرة من المواجهة مع كوريا الشمالية
الداال المحتل :اعتبر وزير حرس ا حت ل" ،أف غدور ليبرمان" ،أن ئسرائيل ستت نر شبل م اشر من
المواجهة مت بورية الشمال ة .وجراءت أقروال ليبرمران عةرى اةف رة التروتر برين الو رات المتحرد وبوريرا
الشمال ة عد سةسةة تجارس نوو ة و اروا ة أجرتها األاير .

وذبر موقت 'وا ' اإلل تروني يوم الن ناء ،أن ليبرمان قال ئن 'لةمواجهة مت بوريا الشمال ة انعباسرات

م اشر عةى ئسرائيل'.

وأضر رراا ليبرمر رران "ئن الر ررزع م ال ر رروري الشر ررمالي 'ب ر ر م جونر ررر أون هر ررو حةير ررم لاسر ررد يرئ ر ر

الن ر ررام

الس رروري  .م ررن بوري ررا الش ررمال ة ع ررن طري ررى ئير رران ئل ررى س ررورية وح ررزس هللا .وب ررل ه رردفهم ه ررو ت ررو ع

ا ست رار في العالم .وهذه جماعة من المتطرفين والمجانين".

وتا ت ليبرمان 'ئن أزمة نوو ة ،حتى لو تربرزت فري بوريرا الشرمال ة ،سرتجر الشررق األوسرط أ ضرا ئلرى
حة ة الت ادم .وأي أزمة نوو ة في أي مبان في العرالم سريلنر عةرى العرالم بةره .و أريرد الرداول فري

سيناريو ،ل ن

توجد أزمة نوو ة محدود '.

وكالة الرأي الفلسطينية لإلعالم2017/4/25 ،

 .21هرتزوج يطالب ألمانيا بالتدخل إلعادة الجنود المفقودين بغزة
الررداال المحتررل :طالررس زع ر م المعارضررة اإلس ررائية ة يتسررحاق هرت رزول ،يرروم الن نرراء ،وزيررر الاارج ررة
األلماني زيغمار ابرييل التدال لدى حما

األاير .

إلعاد الجنرود اإلسررائيةيين المف رودين غرز منرذ الحررس

وجاء ذلك ا ل ل اء جمت هرتزول مت ابرييل الذي رفع شروط نتن اهو لة ائه في أع اس ت م مه

عةى ل اء من مات سارية ئسرائية ة.

ووف اً إلذاعة ريشت بيت العبرية ،فإن هرترزول طةرس مرن ابرييرل العمرل مرت عرع الردول فري الشررق
األوسط إلعاد الجنود من بين يدي حما  ،وبذلك اإلفرال عن األنيوبي ئفراهام منغستو.
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وفرري س ر اق إلاررر ،أ ررد هرت رزول عةررى ضرررور ق ررام "ئس ررائيل" ا نف ررال عررن الفةسررطينيين مررن ا ر ل
ات اع س اسة تلدي ئلى حل الدولتين واستغ ل الفر رة التاريا رة فري المنط رة مرن ار ل

ئقة مي.

رنت سر م

وكالة الرأي الفلسطينية لإلعالم2017/4/25 ،

 .21أردان يرفض االعتذار للسكان البدو عن أحداث "أم الحيران"
تررل أبيررس :رفررع وزيررر األمررن الرردااةي اإلس ررائيةي جةعرراد أردان ،يرروم الن نرراء ،ت ررد م اعتررذار ألهررالي

الن س ،عما جرى في قرية أم الحيران ،في يناير /بانون ناني الماضي.

وعةررى ئنررر ذلررك ،قرررر أردان ئلغرراء زيررار م رررر ئلررى قريررة عرعررر فرري المنةررث ،شررمال ال ر د ،عررد أن

اشترطت بةديتها ت د مه اعتذار لةسبان البدو في أم الحيران.

القدس ،القدس2017/4/25 ،

 .22ضمن مصروفات مكتب نتنياهو 90 :ألف شيكل حلويات ومكسرات
الحبومة اإلسرائية ة أن المبتس

هاشم حمدانّ :بين ت رير عن م اريم مبتس رئ
 330مةيررون ش ر بل عةررى جررزء مررن التعاقرردات ا ر ل العررام  ،2015مررن ميزان ررة و ررةت ئلررى  2مة ررار

ش بل .و را المبتس أ نر مرن  8مةيرون شر بل فري

بهدا ئقامة احتفال لتاةيد ذبر زئيم جابوتينسبي ،بما

را أ نر من

ريم العرام  2015عةرى تعاقردات مرت مرزودين

را المبترس  1,55مةيرون شر بل لمرزودين

بهدا تاةيد ذبر رح عرام زئ فري .وقرد ترم ال شرم عرن هرذه المعط رات اسرتجا ة لطةرس الجمع رة لحريرة
المعةومات.

وتبررين أن مبتررس رئ ر

الحبومررة

رررا مررا ررارس  20ألررم ش ر بل عةررى التجميررل ،و 50ألررم ش ر بل

لشربة "عالم الحةو ات" و 40ألم ش بل لر"مبسرات يروش م" .وتبين أ ضا أن مبتس رئر

الحبومرة

دفررت  85ألررم شر بل لشر بة نرواد رياضر ة .واضررطر المبتررس لرردفت مبةررر  5مةيررون شر بل ديررون ضرري ة
المسر فات يأرنونررا لبةد ررة ال ررد  ،ئضرافة ئلررى  6مةيررون شر بل ضرري ة مسر فات جاريررة .ودفررت المبتررس

أ ضا فري حزيران/يونيرو  200 2015ألرم شربيل لسرداد ديرون لشرربة "نتفيجرين" عرن السرنوات – 2013

 .2014وضررمن م رراريم العررام  2015أ ضررا 90 ،ألررم ش ر بل م ابررل اشررتراك فرري

أحرونوت" ،و  70ألم ش بل ل ح فة "هآرت ".
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 .23جنرال إسرائيلي في االحتياط :نتنياهو موجود بالحكم أكثر مما ينبغي
ر ل ضرراهر :قررال الجن ررال اإلس ررائيةي فرري ا حت رراط ،عمي ررام ل فررين ،ئن فتررر وجررود رئ ر

الحبومررة

اإلسرائية ة ،بن امين نتن اهو ،في الحبم أ نر مما ين غي وأن عة ه التنحي.

وتحرردث ل فررين ،الررذي أعةررن نيترره ترش ر ي نفسرره لرئاسررة حررزس العمررل ،إلذاعررة الج ر إل اإلس ررائيةي يرروم

الن ناء ،وقال مااط را نتن راهو' :أنرت موجرود فري الحبرم فترر أطرول ممرا ين غري ،ل رد أ رمرت رالحبم'.

وأضاا ل فين أنه بةما جرى تغيير رئ

الحبومرة سررعة أ برر بةمرا بران الوضرت أفضرل النسر ة لره

ولةجمهور ،وأن 'حان وقتنا ل ي نن ذ الحزس ون ةي الدولة .ين غي رفت ال أر  ،والجمهور س ميز ذلرك

عندما نمضي مت ح تنا'.

عةررى رئاسرة حررزس العمررل رئ سره الحررالي ،يتسرحاق هرتسرروس ،وعضروا ال ن سرت عميررر بيررت

ويتنراف

وأريئيل مر ةيت ،والوزير السابى افي

اي.

عرب 2017/4/25 ،48

 .24تعيين أول قاضية شرعية عربية في "إسرائيل"
ال ررد

المحتة ررة  -أ ا س :أعةن ررت وزي ررر الع رردل اإلسر ررائية ة ايةي ررت ش ررا يد الن ن رراء انه ررا عين ررت أول

قاض ة شرع ة عرب ة في المحا م الشرع ة اإلس م ة في ئسرائيل.

وااتررارت ئيةيررت شررا يد مررن حررزس البيررت اليهررودي ،مررت لجنررة تعيررين ال ضررا  ،المحام ررة هنرراء اطيررس

لت ون أول قاض ة شرع ة في المحا م اإلس م ة.

وقالت الوزير اإلسرائية ة في ب ان "ااترنا اليروم أول امر أر فري من رس قراع شررعي .وفري أريري ،بران
يجس أن حدث ذلك قبل فتر طويةة" ،مض فة "هذه شرى ببير لةم أر العرب ة والمجتمت العربي شربل
عام .وانا متحمسة جدا لهذا ا ات ار".

القدس العربي ،لندن2017/4/25 ،

 .25االحتالل يخطط لبناء  15ألف وحدة استيطانية شمال القدس
ال د  :شرعت وزار اإلسبان اإلسرائية ة وبةد ة ا حت ل في ال د

بتحريرك ماطرط اسرت طاني ببيرر

و"الدفت ه قدما" يهدا لبناء  15ألم وحد است طان ة فري مطرار ال رد

وأ ارضري قةنرد ا المح طرة فري

المنط ررة ا سررت طان ة المسررمى "عطررروت" الم امررة عةررى أ ارضرري الم رواطنين فرري شررمال رررس ال ررد

المحتةة.
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وذبرررت ال نررا العبريررة العاشررر ،مسرراء أمر

الن نرراء ،أن ماطررط البنرراء الجديررد ررت ررال رس مررن منررازل

الفةسطينيين ،و"بان من المفترع المواف ة عة ه منذ سنوات ئ أنه تم تجميده سبس معارضرة اإلدار

األميرب ررة السررا ة" .والماطررط ا سررت طاني الجديررد س ر بون أ بررر عمة ررة بنرراء ئس ررائية ة ت ررام مررن وراء
"الاط األاضر" في منط ة ال د
وذبرت

منذ احت لها عام .1967

ح فة 'هآرت ' العبرية اليوم ،أن الماطط شمل عةى إل ا الوحدات السبن ة ا سرت طان ة،

ملب ررد أن وزار اإلس رربان اإلسر ررائية ة ومن ررذ ت ررولي دونال ررد ت ارم ررس الرئاس ررة ش رررعت بتحري ررك ماطط ررات

است طان ة ال د

والتي بانت مجمد في عهد الرئ

السابى أو اما.

و حسررس ال ررح فة ،الماطررط ا سررت طاني ض رم أراع فرري مطررار 'عطررروت' الررذي تررم تربرره مررن قبررل
ا حت ل مرت انرد ع ا نتفاضرة النان رة فري تشررين األول/بتروبر  ،2000سربس ماراوا ا حرت ل مرن

ئقدام الم اومة الفةسطين ة عةى ئط ق النار عةى الطائرات.

وس ام الحي قرس حاجز قةند ا الرذي ف رل برين األح راء الفةسرطين ة فري شرمال ال رد

أي فرري الطرررا الشررمالي لةمنط ررة الترري

وبرين رام هللا،

ررادرتها ئس ررائيل عررد حرررس  ،67وتعتبررر هررذه المنط ررة أ نررر

المناطى بنافة سبان ة عرب ة في الضفة الغرب ة.

وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)2017/4/25 ،

 .26الجيش اإلسرائيلي 7,000 :جندي يتهرب من الخدمة العسكرية كل عام
أشارت معط ات

ادر عن الج إل اإلسرائيةي ئلرى أن نحرو سر عة إل ا جنردي وجند رة يتهربرون مرن

الادمررة العسرربرية أو

بمةونهررا حتررى نهايتهررا عبررر مبررررات مرض ر ة ونفس ر ة لررذلك ل سررت الضرررور

ررح حة فرري مع ررم األح رران .وشر ّربل الجنررود المتهربررون مررن الادمررة العسرربرية العررام الماضرري نس ر ة

 %14.6من مجمل المجندين ،وقد بةغت نس ة المجندات المتهربات نحو .%7.4
وقالت م ادر في الج إل ئن نس ة المتهربين تعرد ببيرر ، ،وانره سرعى ئلرى ت ة
 60و.%70
وأشارت الم رادر ئلرى أن هرذه ال راهر أ ر حت م ة رة

سر ما أن المتهرربين بران بإمبرانهم سرد فر ارس

الوحدات ال تال ة والوحدات الماتةفة األارى الج إل اإلسرائيةي.

التاريخ :األربعاء 2017/4/26

العدد4271 :

رها بنسر ة تترراو برين

الجزيرة نت ،الدوحة2017/4/25 ،

ص

16

 .27الخليل :مؤتمر بيت المقدس يدعو الجماهير العربية واإلسالمية لشد الرحال إلى القدس
الاةيل :دعا ملتمر بيت الم د

اإلس مي الدولي النامن "الاةيل ..واقت وتحد ات" ،الذي ن مته

وزار األوقاا والشلون الدين ة في مدينة الاةيل ،جماهير األمتين العرب ة واإلس م ة ئلى شد الرحال
ئلى ال د

والمسجد األق ى الم ارك ،والمسجد اإلبراه مي وبافة األما ن الم دسة اإلس م ة

والمس ح ة ،ودعو العةماء والدعا ئلى حث المسةمين عةى ذلك اعت اره فضيةة دين ة وضرور

س اس ة ،فرضها واجس حما ة ال د

وبافة األما ن الم دسة في فةسطين.

وطالس الملتمر في ب انه الاتامي ،يوم الن ناء ،األمتين العرب ة واإلس م ة من ا ل جامعة الدول

العرب ة ومن مة التعاون اإلس مي وبافة الملسسات ذات ال ةة ،ضرور ت نيم الجهود لحث
المسةمين لعمل وقف ات يا ن ريعها لة د

والاةيل ل الي الملسسات العةم ة وال ح ة

وا جتماع ة والايرية بافة أشبالها من أجل دعم ال مود والرباط وتنبيتهم في مواجهة ا حت ل

وأطماعه فيهما.

الحياة الجديدة ،رام هللا2017/4/25 ،

 .28إصابة ثالثة فلسطينيين بالرصاص خالل قمع قوات االحتالل لمسيرة في البيرة
بربات ش تو – وبا ت :أ يس ن نة فةسطينيين أم

الر ان ا ل قمت قوات ا حت ل

لمسير سةم ة عةى مدال مدينة البير الشمالي تضامناً مت األسرى المضربين عن الطعام .وأعةنت
المحام ة فدوى البر وني ،زوجة ال ادي في حربة فتي مروان البر وني ،أن م ةحة السجون
اإلسرائية ة تمنت أي ات ال مت زوجها و اقي األسرى المضربين عن الطعام لةيوم التاست عةى

التوالي .وقالت البر وني "تمنت ئسرائيل الملسسات الدول ة منل ال ةيس األحمر وأعضاء عرس في

ال ن ست والمحامين من زيار األسرى المضربين .وهذا ئجراء ير قانوني ومناا أل سط الح وق

اإلنسان ة".

البيان ،دبي2017/4/26 ،

" .29اللجان الشعبية" تحذر من إجراءات "أونروا" بحق موظفيها
ز  :حذر المبتس التنس ي لةجان الشعب ة ل جئين في ز  ،اليوم الن ناء" ،أونروا" من "التمادي في

طرستها" حى مو فيها.

جاء ذلك رداً عةى تحذير ئدار "أونروا" عدداً من مو فيها وا م جزء من رواتس إلارين؛ بدعوى
استادام مواقت التوا ل ا جتماعي في التعبير عن إلرائهم حول أمور وطن ة.
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وقال ب ان الةجان الشعب ة ،ئنها تتفهم قوانين الوبالة وزعمها المحاف ة عةى الح اد ة "ل ن يجس أ

أقرته األمم المتحد حين
بون ذلك عةى حساس الهو ة الفةسطين ة ،وحى التعبير عن الرأي الذي ّ
اعتمدت الجمع ة العامة لها اإلع ن العالمي لح وق اإلنسان ،وأ درته في  10د سمبر ."1948
وطالس الب ان "أونروا" التراجت عن منل هذه "الع و ات ال المة" التي طالت جم ت شرائي الشعس

الفةسطيني.

المركز الفلسطيني لإلعالم2017/4/25 ،

 .31تدهور صحة عدد من المعتقلين المضربين بالسجون اإلسرائيلية
حذرت الةجنة اإلع م ة إلضراس المعت ةين الفةسطينيين ،يوم الن ناء ،أن
رام هللا  -أ سر الع ّ :
تدهو اًر ط أر عةى الوضت ال حيٍ ،
لعدد من المعت ةين المضربين عن الطعام ،في سجون ئسرائيل.
وقالت الةجنة ،المنبن ة عن "هيئة شلون األسرى والمحررين" ،في ب ان لها ،تة ت األناضول نساة

منه ،ئن "من بين المعت ةين الذين تدهور وضعهم ال حي ،مسةمة نابت ومحمد عبد ربه ،وأمجد

النمور ".

وأضافت أن "ئدار السجون اإلسرائية ة ،تستمر بتنفيذ عمة ات ن ل لاسرى المضربين من ،والى

السجون".

محمةة ئ اها
وأشارت الةجنة ئلى "استمرار عمة ات الت عيد ،التي تنتهجها ئسرائيل حى المعت ةينّ ،
بامل المسلول ة عن ح اتهم ،اا ة أن عدداً منهم من المرضى".
وكالة األناضول لألنباء ،أنقرة2017/4/25 ،

" .31مركز أسرى فلسطين" :األسرى بحاجة إلى إجراءات عملية ال إلى تصريحات

ز  :قال الناطى اإلع مي لمربز أسرى فةسطين لةدراسات ،رياع األش ر :ئن األوضاع ال اس ة

التي ع شها األسرى ،وداول المئات منهم في ئضراس مفتو عن الطعام لةمطال ة ح وقهم حتال
ئلى "ئجراءات عمة ة عةى األرع ول
وأوضي ا ألش ر ،في ب ان

ئلى ت ريحات ف ط".

حفي الن ناء ،نه منذ بدء اإلضراس سمعنا العديد من الت ريحات

لملسسات أعربت عن تضامنها وقالت ئنها تتا ت اإلضراس عن بنس ،وفى م دمتها جامعة الدول

جيدا ل نه
ًا
العرب ة ،والبرلمان العربي ،ومن مة العفو الدول ة و يرها ،وهذا عد
ملشر ً
شبل ح ي ،و يلنر عةى مواقم ا حت ل.
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وأضاا ن أوضاع األسرى ال اس ة توجس عةى تةك الملسسات والجهات الماتةفة التحرك العاجل
لوقم جرائم ا حت ل ح هم ،وذلك التوا ل مت الملسسات الدول ة وحنها عةى اتااذا ق اررات عمة ة

ل الي األسرى ،وتشبيل لوبي ضا ط عةى ا حت ل ،والتهديد طت الع قات مت ا حت ل في
حال لزم األمر.

وكالة الرأي الفلسطينية لإلعالم ،غزة2017/4/25 ،

 .32بلدية القدس تبدأ بناء استيطاني ا في "رأس العامود"
عبد الرح م الريماوي  -ال د  :بدأت بةد ة ال د

أر

العامود ال د

العبرية ،أم

ا حت ل ة ،عمال بناء عد م ادرتها أراضي في

الشرق ة ،والمحاذ ة لةم بر اليهود ة في المنط ة وف اً لما نشرته

الن ناء .وأشارت ال ح فة العبرية ،ئلى أن بةد ة ال د

ح فة "هآرت "

ا حت ل ة أعةنت عن اطتها

لبناء مربز لر"زوار الم بر اليهود ة" الواقعة في جبل الزيتون ،في حين اشرت البةد ة بتنفيذ أعمال
البناء قبل نشر الماططات ،في الوقت الذي

عةيها ،وف اً لمزاعم ال ح فة.

عرا عد أ حاس هذه األراضي التي تم ا ست ء

وأشارت ال ح فة ئلى أن الماطط الذي يجري تنفيذه جاء ضمن تو

ة واضحة ببناء مربز ق الة

المسجد األق ى ،بي رعطي معةومات ،وارشادات حول "أما ن دفن أفراد عائ ت اليهود" الذين تون
لزيار الم بر  ،من ا ل شر وارائط ومسارات تارل من المربز ئلى ال بور ،ر م أن مرب ًاز تا عاً
ل حت ل اإلسرائيةي عمل في الم بر لت د م المعةومات لةزوار ،وهو ل
اشرت بةد ة ال د

عيداً عن المربز الذي

ا حت ل ة بتنفيذه ،ويدار من قبل جمع ة "العاد" ال مين ة المتطرفة.

االتحاد ،أبو ظبي2017/4/26 ،

" .33إسرائيل" تهدم قرية العراقيب العربية للمرة الـ 112

ال د

 -األناضول :هدمت السةطات اإلسرائية ة ،يوم الن ناء ،قرية العراقيس العرب ة في منط ة

الن س لةمر الر  112عةى التوالي.

وقال عزيز الطوري ،عضو "الةجنة المحة ة لةدفاع عن العراقيس" ،ئن قوات ببير من الشرطة

"داهمت ال رية

ا يوم الن ناء ،وشرعت في هدم المنازل وعددها  13منز ً".

وذبر أن المنازل التي تعرضت لةهدم ،مبن ة من الاشس وال ست ك وال ف ي وت طنها  22عائةة.

وأضاا الطوري ":الهدم أدى ئلى تشريد العائ ت ،ما فيها من أطفال ونساء

التاريخ :األربعاء 2017/4/26

العدد4271 :

م وى لهم اآلن".

ص

19

وتا ت الطوري ":عد ئتمام عمة ة الهدم فإن ال وات اإلسرائية ة يت في مح ط ال رية لتراقس ما ئذا بنا
سنعيد بناء المنازل أم ".

رأي اليوم ،لندن2017/4/25 ،

 .34إضراب األسرى يدخل يومه التاسع ونداءات لتحرك دولي عاجل إلنقاذهم

ز  -فتحي ّا  :دال ئضراس األسرى الفةسطينيين في السجون اإلسرائية ة أم
واستنبر مربز الميزان لح وق اإلنسان شد ا نتها ات اإلسرائية ة في حى المعت ةين الفةسطينيين،
يومه التاست.

المجتمت الدولي،

وحمل سةطات ا حت ل المسلول ة ال امةة عن ح اتهم .وطالس في ب ان أم
ّ
ا و اً األطراا السام ة الموقعة عةى اتفاق ة جنيم ال ار عة ،الوفاء التزاماته ال انون ة واألا ق ة

والتدال العاجل إلن اذ ح ا المعت ةين، ،واج ار دولة ا حت ل عةى احترام ح وقهم المبفولة موجس
ال انون الدولي.
الحياة ،لندن2017/4/26 ،

 .35النقب :استشهاد طفلين في انفجار قذيفة من مخلفات الجيش اإلسرائيلي
هاشم حمدان :استشهد طف ن ،مساء يوم الن ناء ،في انفجار قذ فة من ماةفات الج إل اإلسرائيةي،
وقت في داال ا مة في قرية الزرنوق يأبو قويدر في الن س ،وذلك في حادنة ل ست األولى من

نوعها.

وعةم أن الطفل األول هو عمر أبو قويدر يبةر من العمر  6أعوام ،أما الطفل الناني فهو ابن عمه
ر
محمد أبو قويدر ،ويبةر من العمر  10أعوام.

عرب 2017/4/25 ،48

 .36قطاع غزة :تظاهرة ضد أزمة الكهرباء

ز  -وبا ت :ت اهر جئون فةسطينيون أمام "األونروا" وسط وشمالي قطاع ز ،تنديداً استمرار

أزمة ال هرباء.

وحمل ال جئون في الت اهر التي دعا ئليها المبتس التنس ي لةجان الشعب ة ل جئين ال طاع

" افطات" تطالس ح هم في ال هرباء ،و ن الما مات هي مسلول ة وبالة الغوث الدول ة.
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وقال رئ

دائر شلون ال جئين في حربة حما

ع ام عدوان" :يجس عةى "األونروا" من منطةى

ئنساني ومن منطةى طب عة المهام الموبةة ئليها ،و س ما في موضوع اإل انة أن تغيث الشعس

الفةسطيني في قطاع ز ،وأن توفر بل احت اجاته ،ومن أهمها ال هرباء في هذا الوقت".

الخليج ،الشارقة2017/4/26 ،

 .37االحتالل يستولي على  60طنا من األخشاب ويهدم منشأة في يعبد جنوب غرب جنين

جنين :استولت قوات ا حت ل اإلسرائيةي ،يوم األربعاء ،عةى  60طنا من األاشاس ،وهدمت منش
في عبد ،جنوس رس جنين.

وأفاد ممنل ن ا ة أ حاس وعمال المشاحر بايد أبو بر لر"وفا" ،ن قوات ا حت ل مدعومة

بجرافتين ،وشاحنات ،داهمت المفاحم "المشاحر" ،لت ن ت الفحم في عبد ،واستولت عةى  60طنا من
األاشاس ،تعود لةمواطنين محمود أحمد جابر أبو بر ،ورفيى

حي زيد.

وأضاا أبو بر ،أن جرافات ا حت ل هدمت منش لت ن ت الفحم ،تعود لةمواطن أبو بر.

وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)2017/4/26 ،

 .38السيسي :اكتشفنا أنفاقا بطول ثالثة كيلومترات وعمق  45مت ار تدخل سيارات
عامر م طفى :أ د الرئ

عبد الفتا الس سي ،رئ

الجمهورية ،أنه تم ا تشاا أنفاق طولها

حوالي  3بيةومترات عمى  45مترا ،وتةك األنفاق تستط ت ئداال س ارات ئليها قائ

"شوفوا ى ممبن يتعمل فيها أ ه ،وذلك ل

له ع قة األهالي سيناء.

لةحاضرين:

ريذبر أن محاف ة اإلسماعية ة تستضيم الدور النالنة لفعال ات ملتمر الش اس ،الذي رع د شبل
دوري تحت رعا ة الس سي و حضوره ،واستضافت شرم الشيخ دورته األولى ،وأسوان الدور النان ة.
اليوم السابع ،القاهرة2017/4/25 ،

 .39عون :فلسطين تبقى أولوية ونحن مع األسرى حتى الحرية
بيروت :أ د رئ

الجمهورية الةبنان ة العماد م شيل عون ،دعم

ده لة ض ة الفةسطين ة وعدم تراجت

أولويتها الر م من التداع ات العديد المنط ة ،وبذلك ا هتمام والمتا عة لوضراس الذي ياوضه

األسرى في سجون ا حت ل ضد الممارسات ال مع ة وال روا ير اإلنسان ة التي ع شون بها.
جاءت أقوال الرئ

الجمهوري ب عدا.

عون هذه ا ل است اله لوفد اتحاد ال حفيين العرس الن ناء ال
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بما رحس الوفد ،ن يس المحررين ال حفيين الةبنانيين ال ا

عون ،الذي قدم رئ

اتحاد ال حفيين

العرس مليد ال مي والذي تحدث بدوه عن واقت الحريات ال حف ة في الوطن العربي ،وأضاا أن

الحديث عن الواقت المهني أمر مهم ئ أننا

نستط ت ئ فال ما حدث لةشعس الفةسطيني من قمت

واضطهاد و ل حد التضيى عةى األسرى في زنازينهم وحرمانهم من أ سط سبل الع إل.

القدس ،القدس2017/4/26 ،

 .41ضابط إسرائيلي :تدمير أكثر من  100صاروخ لحزب هللا في غارة على سورية الشهر الماضي
تل ابيس ر د س ا :بشم ضا ط ببير في الج إل اإلسرائيةي ،مساء اليوم الن ناء ،الن اس عن تدمير

أ نر من 100

اروخ لحزس هللا في الغار األاير لةج إل في سورية الشهر الماضي.

سةفا شن هذه
وأضاا الضا ط ،الذي لم يتم بشم الن اس عن هويته ،أن ئسرائيل تبةر روس ا ً
الغارات ،حسس اإلذاعة اإلسرائية ة .وأوضي الضا ط ،ا ل ئيجاز حفي ،أن ئسرائيل بانت تمةك
ونوه الضا ط ال بير
معةومات حول استادام الن ام السوري ألسةحة ب ماو ة و س ما از السارينّ .
ن أ بر تهديد عةى ئسرائيل ينطةى من من مة حزس هللا شما ً ول ن أ نر تهديد من حيث قابة ة

تشبةه حربة حما
ا نفجار ّ

في قطاع ز .

من جان ه ،قال وزير الدفاع ا سرائيةي افيجدور ليبرمان ئن ج إل

مت دمة ومعدات عسبرية واسةحة دمار شامل الى حزس هللا.

ده حاول منت تهريس اسةحة
رأي اليوم ،لندن2017/4/25 ،

 .41وزارة التربية الكويتية بدأت التعاقد مع  180معلم ا فلسطيني ا في رام هللا

رام هللا – بونا :بدأ وفد من وزار الترب ة في مدينة يرام هللا الفةسطين ة اجراءات التعاقد مت  180من

المعةمين والمعةمات الفةسطينيين من المت دمين لةتدري
والعةوم.

في دولة ال ويت في تا

ي الرياض ات

وقالت وبيل وزار الترب ة المساعد لةتعة م العام ورئ سة الوفد فاطمة ال ندري لوبالة األن اء ال ويت ة
يبونا ئ

ئن الوفد بدأ اجراءات التعاقد في يرام هللا أول من أم

ع ه م ابةة شا

بإجراء اات ار تحريري لةمت دمين

ة ات ار المعةمين .وو فت هذه ا جراءات نها "بدا ة تعاون وعهد جديد

ون طة انط قة بين دولتي ال ويت وفةسطين نحو مزيد من التعاون في السنوات ال ادمة".
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وتحدنت ال ندري عن المعةم الفةسطيني قائةة ان "له في ذا رتنا

دى ببي ار وجم

ونحن من تتةمذ

عةى أ ادي معةمين فةسطينيين انبتوا وجودهم في دولة ال ويت ومن ا ل هذا ال دى بدأنا بهذه

ا نط قة".

وأعربت عن سعادتها لزيار فةسطين وا ط ع عةى الواقت الذي فرضه ا حت ل اإلسرائيةي وقالت

ئن "الفةسطيني ع إل في سجن ببير وينت ل من مدينة ئلى أارى

عو ة سبس الحواجز العسبرية

،واجراءات ا حت ل".
من جهته قال وبيل وزار الترب ة ال ويت ة المساعد لةشلون اإلدارية والتطوير اإلداري فهد الغ ن في
ت ريي ممانل لريبونا ئن الرئاسة الفةسطين ة تجري ات ا ت مت الجانس اإلسرائيةي ليتسنى لةوفد
هناك.

الذهاس ئلى قطاع ز واست مال اجراءات التعاقد مت المت دمين لةتدري

وأوضي الغ ن ان "الع د مت المعةمين والمعةمات ير محدد سنوات وهو ع د مفتو ومتى ير بون

في العود

دمون است التهم".

من جهته و م وبيل وزار الترب ة والتعة م العالي الفةسطين ة
الترب ة ال ويت ة مت معةمين فةسطينيين نها "اطو مهمة ل
عةى ال عيدين الس اسي والمجتمعي أ ضا" .وقال

ري

الي لريبونا تعاقد وزار

عةى ال عيد التربوي فحسس ،وانما

الي ان "هناك ارنا مهما وببي ار بين دولتي

فةسطين وال ويت ف ما يتعةى التعة م اا ة ونريد المحاف ة عة ه وتعزيزه ألننا نفتار بوجود المعةم

الفةسطيني في ال ويت بما ال ويتي فاور

ور المعةم الفةسطيني" مشي اًر ئلى ان هذه الاطو ستفتي

المجال أمام المزيد من التعاون بين دولتي فةسطين وال ويت.

السياسة ،الكويت2017/4/25 ،

" .42قطر الخيرية" تن ّفذ مشروع فحوصات طبية شاملة لـ  1,250يتيما في غزة

الدوحة -ال ار ة :بدأ مبتس قطر الايرية في قطاع ز تنفيذ مشروع الفحن الطبي لايتام المبفولين
لدى الجمع ة في جم ت محاف ات ال طاع الام  ،بهدا الت د من

والتافيم عن عائ تهم.

حة األيتام وس متهم،

وتعمل قطر الايرية عةى ئجراء فحو ات شامةة لر  1250يت ما ،ضمن اطة تستمر شه ار بام ،
وس شمل البرنامج الطبي الفحو ات المابرية الشامةة لاطفال األيتام ،في عد م ار ز طب ة في
ز  ،ومن الم رر أن ت دم هذه الم ار ز ال ح ة نتائج الفحو ات المابرية ،وتحدد المشا ل ال ح ة

التي عاني منها األطفال ،ئلى األهالي، ،والى قطر الايرية ،وذلك ت اع الاطوات الوقائ ة.
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و عد قطاع الرعا ة ا جتماع ة وبفالة األيتام من أهم البرامج التي تنف رذها قطر الايرية في فةسطين،
حيث و ل عدد المبفولين في قطاع ز نها ة العام الماضي ئلى أ نر من  8000ينمان ة إل ا

مبفول من فئات األيتام والمعاقين واألسر الف ير .

الراية ،الدوحة2017/4/25 ،

 .43وزير خارجية ألمانيا يرفض اتصاالا هاتفيا من نتنياهو
الجزير  +وبا ت-برلين-االد شمت/ع سى الطيبي :رفع وزير الاارج ة األلماني از مار ابرييل
تة ي ات ال هاتفي من رئ

ال د

الوزراء اإلسرائيةي بن امين نتن اهو ردا عةى رفع األاير است اله في

المحتةة سبس ل اءات م رر مت من مات ئسرائية ة.

و تي رفع ابربيل تة ي ات ال من نتن اهو ئنر ا ا أناره اعتزام الوزير األلماني ل اء من مات

ئسرائية ة تو م الح وق ة.
وفي وقت سابى أم

الن ناء عبر وزير الاارج ة األلماني عن استغ ار ه من تهديد نتن اهو ،وقال ئنه

من الطب عي أن يتحدث مت ح وقيين وممنةين لةمجتمت المدني ا ل الزيارات الاارج ة ،معربا عن

أسفه لبةوس األمر حد ئلغاء الة اء.
وو م مراسل الجزير ئل ا

برام ت را نتن اهو منا ة ئهانة دبةوماس ة عةى أعةى المستوى،

اا ة تجاه ضيم حجم وزير الاارج ة األلماني .وأفاد المراسل ن ألمان ا ألغت قبل شهور ل اء

مبرمجا بين حبومتي البةدين عةى اةف ة تشريت ال ن ست لما عرا انون التسو ة ،وهو قانون سرقة
األراضي الاا ة لةفةسطينيين في الضفة الغرب ة المحتةة.

وقد زار الوزير األلماني مدينة رام هللا في الضفة الغرب ة المحتةة حيث الت ى رئ

الوزراء الفةسطيني

رامي الحمد هللا ،وأ د ابرييل مبدأ حل الدولتين اعت اره الحل الواقعي والمنط ي الوحيد إلنهاء

ال راع الفةسطيني اإلسرائيةي ،حسس تعبيره.

وحث ابرييل الفةسطينيين عةى الوحد ،وانهاء ا ن سام ،وقال ئن عدم وجود برلمان و اس انتاا ات
في األراضي الفةسطين ة ةل من الشرع ة أمام المجتمت الدولي.
وفي ألمان ا هاجمت ق ادات س اس ة ألمان ة نتن اهو ئنر ق ارره ئلغاء اجتماع بان م ر ار الن ناء ال د
الغرب ة مت

ابرييل ،عةى اةف ة ل اء األاير من مات ح وق ة ئسرائية ة مناهضة ل حت ل

وا ست طان ،وو فت الاطو الااطئة و ير الم بولة.
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وو م نوربرت روتغن ال ادي الحزس المس حي الد م راطي الحا م ورئ

لجنة الشلون الاارج ة

في البرلمان األلماني يالبوندستاس رفع نتن اهو است ال وزير الاارج ة األلماني نه "اط من

الجانس اإلسرائيةي ينير األسم الشديد".

من جهته ،استنبر وزير التعاون الدولي األلماني يرد مولر ما أقدم عة ه نتن اهو مت ابرييل .وقال

مولر-المنتمي لةحزس المس حي ا جتماعي الحا م بو ة افاريا الجنوب ة -ئنه حتى ال اد ال ين ة
ت بةت محادنات مسلولي الحبومات األجنب ة الزائرين ل دها مت الناشطين الح وقيين.

من جهته ،ندد حزس الاضر المعارع شد برفع نتن اهو ل اء وزير الاارج ة األلماني ،وقالت
ال اد ة الحزس ورئ سة لجنة الشلون ال اد ة البرلمان األلماني ريناتا بوينست " ير م بول عةى
حبومة ل اء م ر ار سةفا مت وزير اارج ة أجنبي زائر ل ده ،لمجرد حديث

اإلط ق ئلغاء رئ

األاير مت من مات ح وق ة ذات مواقم ناقد لةدولة التي يزورها".
أما ان بروته نائس رئ

"ئن نتن اهو برئ

بتةة حزس ال سار المعارع في البوندستاس ف ال في ت ريي لةجزير نت

حبومة بةد تعد الوحيد الشرق األوسط ذات ت اليد د م راط ة تعود لع ود ،بان

عة ه أن يتعامل شبل مناسس مت الضيوا األجانس ئن ر بوا الحديث مت إلارين".
بما انت د رئ

المجموعة البرلمان ة األلمان ة اإلسرائية ة مجة

نتيناهو .وقال فول ر ب ك "
سمي لهم بة ائهم ومن

مبن لرئ

سمي".

النواس األلماني "فول ر ب ك" قرار

الوزراء بن امين نتن اهو أن حدد لةساسة في ئسرائيل من

و عد ئلغاء ا جتماع بين ألمان ا ،واسرائيل عةى هذا المستوى الرف ت حدنا ناد ار في الع قات بين
البةدين ،وو فته مجةة "دير شب غل" الفض حة و نه "أسةوس ير عادي عةى اإلط ق".
الجزيرة نت ،الدوحة2017/4/26 ،

" .44فورين بوليسي" :إدارة ترامب تخطط لزيادة مساعداتها للسلطة الفلسطينية
رام هللا " -األ ام ا ل ترون ة" :ذبر ت رير أميربي نشرته

ح فة "هآرت " العبرية أم  ،أن اإلدار

األميرب ة الجديد تاطط لافع مساعداتها الاارج ة لدول العالم ،ل نها تسعى لزياد تةك

المساعدات ل الي الفةسطينيين.

و حسس الت رير الذي ترجمته هآرت

عن مجةة "فورين بول سي" األميرب ة؛ فإن ئدار الرئ

دونالد

ترامس تعتزم زياد المساعد الاارج ة لةفةسطينيين بنس ة  ،%5م ابل تاف ضها لبةدان العالم

األارى.
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وأشارت المجةة األميرب ة ئلى أنها ح ةت عةى ونائى من وزار الاارج ة ش ن هذا الماطط
األميربي الجديد ،مبين ًة أن منل هذا ال رار حاجة لمواف ة مجة
الاطو سواء من الحزس الد م راطي أو الجمهوري.

الشيوخ الذي يتوقت أن عارع هذه

وقالت المجةة ئنه من المتوقت أن تزداد المنحة المال ة لةفةسطينيين مبةر  215مةيون دو ر عد أن

بةغت العام الماضي  205م يين دو ر ،مشيرً ئلى أن دو ً من أفري ا وإلس ا والشرق األوسط
ستتعرع مساعداتها المال ة لةت ة ن ،ول ن ال رار شمل ئسرائيل.
األيام ،رام هللا2017/4/26 ،

 .45شروط أميركية للتخلي عن نقل السفارة للقدس
حفي ئسرائيةي أن تطالس اإلدار األميرب ة الرئ

توقت ت رير

الفةسطيني محمود ع ا

-ا ل

زيارته المزمعة لواشنطن قري ا -الوفاء ب عع الشروط م ابل تاةيها عن ن ل سفارتها من تل أبيس
ئلى ال د

المحتةة.

وزعم موقت "نيوز ون" اإلا اري -في ت رير نشره اليوم الن ناء -أن الو ات المتحد تن س "فاا

س اس ا" لع ا

عندما يةت ي الرئ

دونالد ترمس عد أ ام ق ئل في واشنطن ،وهو ما تاشاه السةطة

الفةسطين ة.

وجاء في الت رير أن مااوا السةطة الفةسطين ة تزايدت في اآلونة األاير عد ما تسرس من أن اء

تفيد ن واشنطن قدمت عشر مطالس ئلى مستشاري ع ا

في رام هللا.

وأوضي الموقت اإلا اري أن أهم تةك المطالس استئناا المفاوضات مت ئسرائيل دون شروط مس ة،
والمواف ة عةى مشاربة الدول العرب ة "المعتدلة" المفاوضات ،ووقم التحو ت المال ة ل طاع ز

الذي تس طر عة ه حربة حما .

بما تطالس واشنطن بوقم تحويل السةطة الفةسطين ة المستح ات المال ة لعائ ت األسرى ومن قتةتهم

ئسرائيل من الفةسطينيين ،م ابل تعهدها لرام هللا بوقم جهودها لن ل سفار واشنطن من تل أبيس ئلى

ال د .

الجزيرة نت ،الدوحة2017/4/25 ،

 .46شخصيات اعتبارية إيرلندية تسلم رسالة لرئيس الوزراء تدعوه لالعتراف بدولة فلسطين
دبةن -وفا :سةمت شا

ا عتراا بدولة فةسطين.
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الرسالة وقت عةيها نحو  90شا

ة اعت ارية ئيرلند ة يس اسيون ،ودبةوماسيون ،وبرلمانيون سا ون،

وأ اد ميون ،وأط اء ،وفنانون ،وبتاس ئضافة الى شا

الحائزين عةى جائز نوبل .
وتدعو الرسالة رئ

ات من ا تحادات العمال ة ،واننين من

الوزراء اإليرلندي ،الى ا عتراا بدولة فةسطين ،اا ة أن هذا ا عتراا تم

الت ويت عة ه اإلجماع في البرلمان اإليرلندي ش ه النواس والشيوخ في شهر بانون األول/

د سمبر عام  ،2014ومدرل عةى برنامج الحبومة الحال ة.

الحياة الجديدة ،رام هللا2017/4/25 ،

" .47دراسة في التاريخ" آلرنولد توينبي :نظرة كالسيكية إلى تاريخ متشعب
ئبراه م العري  :حين بانت ال شرية بةها منهمبة ا ل الحرس العالم ة األولى مجريات تةك المجزر
الجديد من نوعها عةى النوع اإلنساني نتيجة شموليتها وعالميتها .حين بان ال شر جم عاً مرتعبين
ير ملمنين ي مست بل وأي ا ن ،بان هناك عالم ال اد يدنو من أعوامه الن نين ،جالساً الى

حبر طوال أعوام الحرس ،أي بين  1914و1918
طاولة بتابته بل هدوء و در ببير من التجردّ ،

ألوا ال فحات بوتير بتا ة متسارعة ،همه األول فيها أن ستاةن الدر

األممي الجديد الذي

وّفرته حرس شارك فيها مع م ال شر قتا ً أو تعاطفاً أو حتى رع اً ،ألول مر في تاريخ ال شرية .بان
ذلك العالم الشاس يدعى إلرنولد توينبي .أما ال تاس الذي س در منه ستة أجزاء ضامة - ،ل ّن أ اً

من أجزائه لن ينشر قبل امسة عشر عاماً تال ة ،بدءاً من  ،-1933فهو سفره ال بير في التاريخ

ول ن في عةم التاريخ أ ضاً والذي س حمل عنوان "دراسة في التاريخ" ل دم ل راء زمنه أضام تول فة
من نوعها حول التاريخ اإلنساني منذ "الاطيئة األولى" حتى اطا ا ومذا ي ال رن العشرين .ل د نشر

توينبي دراسته الضامة تةك عةى مراحل زمن ة :األجزاء الن نة األولى بين العامين  1933و،1934

أما األجزاء الستة التال ة ففي عام واحد هو  .1939ولئن بان المللم قد شاء أن يتا ت عمةه في جزء

أو جزءين إلارين ،فإن اند ع الحرس العالم ة النان ة أوقم المشروع .والح ة أن بن اًر من الملراين
وجدوا أن من ح هم التسالل عما بان مبن أن ت ون عة ه الف ول التي لم ت تمل عد ن نة ع ود

من ا تمال األجزاء األولى.

> والحال أن مشروع ة هذا السلال تن ت من أن السنوات الفا ةة بين ئنجاز األجزاء األولى

واست مالها ،بانت شهدت مجموعة "نورات" الغة األهم ة في مجال بتا ة التاريخ ،وأبرزها نور

مدرسة الحول ات التي

شك في أن المللم بان مطةعاً عةيها ،ل ن ل

مللفه الضام .فهو عد بل شيء بان ب س ب اً من النوع الذي
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الحوادث الس اس ة وا نزياحات ال برى ،قبل أن يجعل "أهل الحول ات" من التاريخ واألد ان وا قت اد
أهم:
والن افة وت ة ات المناخ والفبر ب ً واحداً ّ
شما ً .النس ة الى "دراسة في التاريخ" نمة ما هو ّ
موحد هذا التاريخ في س اق واحد يتتا ت منذ
تاريخ اإلنسان نفسه والحوادث ال برى التي ع فت ه ّ

فجر اإلنسان ة حتى اليوم .ط عاً هناك تمايزات وقفزات ،ف ةها توينبي بل براعة وسعة عةم ،ل ن
األسا

التحدي
ي ى النس ة ال ه جريان التاريخ في نهر واحد أساسي ،ودائماً انط قاً من مبدأ
ّ

ي التاريخ حرب ة متوا ةة ،رعتبر بل
وا ستجا ة الذي ط ت الفبر التوينبي عةى الدوام .ومن هنا
تبدل أو قفز فيها مجرد تحد يتعين عةى حربة التاريخ ان تستجيس لها.

مسي اًر لحربة التاريخ
> ح ي أن هذا المبدأ لم بن جديداً ولم بن توينبي مبت ره ،ل نه بدا لد ه ّ
أ نر من أي وقت مضى حيث ئن ال اقي ي ى تف ً في سيرور الفعل التارياي مبن ت ّوره من

دون التوقم عنده .ومن هنا حين عمد الملرخ دي .سي .سامرفل الى اات ار ذلك السفر الضام
في سنوات الامسين في مجةد واحد ،قرأه م يين النا

وهم في نى عن مراجعة األجزاء "المسه ة"

ئن لم بونوا من المات ّ ين .أما النس ة الى توينبي ف د ي في الحالتين واحداً من أشهر عةماء
التاريخ في األزمنة الحدينة .ول هذا ف ط.
ووجه لوماً شديداً الى حبومة
> ولن رأ ..." :وشن الملرخ الع م حمةة ادقة عةى العدوان األن مّ .
أسدى أع م ما تعتز ه الحضار اإلنسان ة من منل عة ا
ده شت ار ها في ملامر دنيئة ضد بةد ْ
وأمجاد رائعة ،و ذنس له ا ر بته في العمل عةى مساير ربس الحضار الع رية وحل مشب ت
الف ر والجهل والمرع" .وط عاً هذا "الملرخ الع م" الذي تتحدث عنه هذه الع ارات هو أرنولد
توينبي الذي الى بونه ذلك الملرخ ال بير في ال رن العشرين ،بان طوال الامسينات والستينات محط
ئعجاس واحترام الرأي العام العربي ،ل

انط قاً من بونه ملرااً ،بل ألنه عرا في بل المناس ات

بيم عبر عن تعاطم مت ال ضا ا العرب ة .وهذا التعاطم هو ما ترحدننا عنه الع ارات الوارد
اع ه ،والتي تشبل السطور األولى من بتاس أ دره الم ري فلاد محمد شبل عن توينبي محاو ً
ف ه ان يرد لةرجل عع جميةه عةى العرس ...وذلك في وقت بان ف ه توينبي محط هجومات

اراة من جانس "الفبر الت دمي" في بريطان ا وفرنسا تتهمه حيناً المنال ة وحيناً الرجع ة ،وأح اناً

التواطل الرسمي مت الحبومة البريطان ة التي بان عمل ،عةى اي حال ،لحسابها في مجال

اات ا ه .ول د بان أعنم هجوم شن عةى توينبي في ذلك الحين ،الهجوم الذي شنته عة ه س مون

دي بوفوار في بتابها "واقت الفبر ال ميني" حيث بان من الواضي ان وراء هجومها موقفه الواضي
وال ريي من ق ام الدولة اإلسرائية ة .بيد ان هذه الاةف ات بةها
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الح

ة ،حيث اننا اليوم عد رحيل الرجل بنحو نةث قرن ي ، 1975بإمباننا ان نن ر ال ه ن ر

موضوع ة لنبتشم توينبي الح ي اةم هجمات معارض ه ،وت ري ات منا ريه يالعرس اا ة .

مر األزمان،
> فالحال ان أرنولد توينبي بان ر م بل شيء واحداً من أبرز ف سفة التاريخ عةى ّ
وحسبنا لةت ن من هذا ان ن أر "دراسة في التاريخ" حيث نجده قد رسم لةتاريخ فةسفة ت وم عةى اسا
مبدأ التطور الدائري وانح ل الحضارات .وهي فةسفة أنارت زو عة من السجال من حولها ،و تزال.
والح ة ان توينبي عرا بيم ينير السجال في بل ما بت ه .ولعل دراسته في سنواته األولى في

"المدرسة البريطان ة" نينا ،عد تارجه في جامعة ا سفورد ،بانت هي ما حدد ن رته الى انه ار
الحضارات ،من ا ل اط عه عةى تفا يل ما حل اليونان اإل ري ة.

> في  1912وبان في النالنة والعشرين من عمره ،أضحى توينبي أستاذاً مساعداً لةتاريخ ال د م في
ا سفورد .و عد ذلك بن نة أعوام ،انضم الى جهاز الماابرات التا ت لوزار الاارج ة البريطان ة ،وهو

بتةك ال فة شارك في ملتمر اري

لةس م في العام  .1919و عد ذلك ت ةس توينبي في أعمال عد

حيث رأيناه مر أستاذاً جامع اً ،نم مراس ً

حاف اً ا ل الحرس الترب ة  -اليونان ة ،وبانت تةك

الحرس هي التي أوحت له بوضت واحد من اوائل بت ه "المس لة الغرب ة في اليونان وترب ا" ي. 1922

اما بتا ه األ بر "دراسة في التاريخ" ف د شغةه طوال السنوات الوسطى من ح اته، .واذا بانت الحرس

طت العمل في ذلك ال تاس ،فإن ما فاقم ذلك بان ت ةس توينبي في العديد من المهام
قد أدت الى ت ّ
والمهن .ل ن ملرانا لم

ر عمةه طوال تةك الفتر عةى سفره الضام بل ار

بتس ،بت اً ودراسات

طاولت العديد من المواض ت من تواريخ األد ان الى الحضار الغرب ة الى بتس الرح ت.

> بما أشرنا ،ت وم فةسفة توينبي التاريا ة عةى مبدأي "التحدي وا ستجا ة" من ناح ة و "ا نه ار
الحتمي" لةحضارات من ناح ة نان ة ،في حربة دائرية

بد منها .وفي هذا اإلطار ،بان من

أ نر منه مسار لتواريخ األمم والشعوس .فاألمم والشعوس

تاةى و تنهار النس ة ،ال ه ،ما ينهار

الطب عي لن ر توينبي لةتاريخ ان تت س

عةى التعامل معه عةى انه مسار لتاريخ وحدات حضارية،

هو الحضا ارت التي حمل توينبي طب عة انه ارها في ن ث ن اط :ق ور الطاقة اإلبداع ة في اقة ة

المجتمت  -عزوا الب ة المجتمت عن محا ا اقةيته  -تفبك وحد المجتمت ا جتماع ة يوفى
تحةيل فلاد شبل في بتا ه "توينبي مبتدع المنهج التارياي الحديث"  .والحال ان ن رية توينبي قد

جوبهت العديد من ضروس ا نت اد ،ول د طاول الن د أساساً موع تحديده لمفاه م منل "الحضار"
و"الن افة" و"المجتمت" اضافة الى مغا ته في استادام النموذل اإل ري ي في سبيل دراسته تواريخ
الحضارات وأفولها ،واستادامه لاساطير وا ستعارات بو فها عنا ر مبن م ارنتها ،وعن جدار،

المعط ات الواقع ة .عةماً ن توينبي ومنذ الحرس العالم ة النان ة حرا دائر اهتمامه ومربز الن ل
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في ن ريته من عالم الحضارات ،الى عالم تواريخ األد ان معتب اًر ان األد ان هي التعبير األمنل عن

الحضارات.

الحياة ،لندن2017/4/26 ،

 .48الصدام المتجدد بين حماس وفتح ..كيف ولماذا؟
في  11أبريل/ن سان الجاريّ ،ر الرئ
الذي رع د المنامة في ال حرينّ -ن السةطة الفةسطين ة

ساري عرابي

الفةسطيني محمود ع ا

-في ملتمر سفراء فةسطين

دد "اتااذ اطوات حاسمة" ا ل "األ ام
ع ّا

ال ةيةة ال ادمة" لمواجهة "الوضت الاطير" الذي أوجدته حربة حما في ّز  .بان الرئ
بذلك حسم الجدل ش ن اإلجراءات المال ة التي فرضتها السةطة عةى رواتس مو فيها من قطاع ّز
ح را.
خطوة إلى الخلف
بدأ الت عيد األاير الذي افتتحته السةطة الفةسطين ة في رام هللا فرع حسم ببير عةى رواتس
تذرعت الحبومة الفةسطين ة زمتها المال ة بدا األمر ير
مو في السةطة من قطاع ّز  ،وبينما ّ
م نت ستناده ئلى مع ار مناط ي ير متّ ت عاد في اإلجراءات الت شف ة ،في حين بان ا تحاد
األوروبي أعةن -مطةت هذا العام -أنه سيتوقم عن تمويل مو في السةطة من قطاع ّز .

عدون عشرات اآل ا -هم أولئك الذي استجابوا لتعة مات
تعرضوا لهذا اإلجراء -ور ّ
المو فون الذي ّ
السةطة الفةسطين ة وامتنعوا عن العمل عد س طر حما عةى قطاع ز في يونيو/حزيران ،2007
وقد اتجهت حما في حينه لملء الفراس بتعيين بادر و في مو ٍ
ال لها.
وبهذا ار في قطاع ّز جهازان و ف ان ،أحدهما مو ٍ
مستنبم عن العمل ويت اضى
ال لةسةطة
ٌ
رات ه من السةطة في رام هللا ،واآلار مو ٍ
ال لحما ويت اضى رات ه منها م ابل ق امه مهامه

الو ف ة.

أاذت حما

تعاني التدريج في قدرتها عةى اإل فاء التزامها تجاه جهازها الو في منذ ارول

ق ادتها من سوريا وان طاع الدعم اإليراني عنها ،نم من عد ان س عبد الفتا

الس سي وتشديده

الح ار عةى ّز  ،مما ّعس عةيها ئداال األموال ئلى ال طاع.
وفي حين م ّ ئجراء السةطة األاير المو فين الموالين لها ،ورّبما يادم -عةى نحو ما -محمد
عّا  ،ئ أنه ّةن األموال الدااةة ئلى ّز  ،و ساعد عةى ت و ع
دح ن ا م الرئ
التاريخ :األربعاء 2017/4/26

العدد4271 :

ص

30

ً ،و فاقم مشب ت حما

الهإل أ
اقت ادها ّ
المتضررين من الح ار المتفاقم.

في ئدارتها لة طاع ،وقد ضعها في مواجهة السبان

في  8أبريل/ن سان الجاري اجتمعت الةجنة المربزية لحربة فتي ،وأ درت ب ًانا هاجمت ف ه "ال اررات
والاطوات التي اتاذتها حربة حما أاي ار" ،وأعةنت تشبيل لجنة لةحوار مت حربة حما "لةتو ل
ئلى ت ورات واضحة وحةول نهائ ة في هذا المجال شبل سريت و ما

الجاري".

يتجاوز يوم  25من الشهر

ب ان مربزية "فتي" بان الاطو األولى في ال شم عن الدوافت الفعة ة إلجراءات السةطة تجاه

مو فيها في قطاع ّز  ،التي لم ت ن ئ جزءا من عمة ة تحول تجاه قطاع ّز ت و ها ق اد
يالسةطة /فتي .

ت د ذلك عدد من الت ريحات التي تحدنت عن ئجراءات قاس ة و ير مسبوقة إلنهاء "الوضت

عد حبم حما
الااطئ" في ز  ،بان منها اطاس قاضي ال ضا الشرعيين محمود الهّاإل الذي ّ
عّا هي األهم بهذا
حرقه النبي ين  ،بيد أن ت ريحات الرئ
ّ
لغز بمسجد الضرار الذي ّ
الا ون.
حده األدنى عن منت التعام ت البنب ة مت
تسرس ح ا وتداولته أوساط م ّ
طةعة ،يتحدث في ّ
ما ّ
قطاع ّز  ،وتوقم السةطة عن ال ام التزاماتها تجاه ال هرباء والماء وال حة والتعة م والشلون
الحد األعةى تتحدث
ا جتماع ة في ال طاع، ،واحالة مو فيها ف ه ئلى الت اعد الم بر ،بينما في ّ
التسري ات عن ئع ن ال طاع ئقة ما متمردا ،وحربة حما حربة ئرهاب ة أو اارجة عةى ال انون.

الرد عةيها شعبّا عدد من الفعال ات ،وس اسّا
في الم ابل؛ استنبرت حما التهديدات ،وحاولت ّ
عامة تشمل المجة التشريعي
ا جتماع الف ائل الفةسطين ة، ،واع ن مواف تها عةى انتاا ات ّ
والوطني والرئاسة تع د عد ن نة أشهر ،و ن الةجنة اإلدارية العة ا -التي اتاذتها ق اد السةطة

ذريعة إلجراءاتها -ست ون منعدمة مجرد أن ت وم حبومة الوفاق الوطني بواج اتها تجاه ال طاع.
في التحول الراهن

تزال الدوافت الح ة لهذا التحول في ع قة السةطة الفةسطين ة طاع ّز مجهولة ،والملبد أن
شبةتها حربة حما لوشراا عةى الو ازرات في ال طاع -لم ت ن
"الةجنة اإلدارية العة ا" -التي ّ
الدافت الح ي لهذه اإلجراءات، ،وان بانت ذريعة مفيد ل اد السةطة مبن استنمارها في الدعا ة
الس اس ة وتبرير اإلجراءات.
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ّةت التحة ت تتراو بين أن بون هذا التحول جزءا من ماطط ئقة مي وبين أن بون فبر اا ّ ة
اد السةطة ،والفارق المهم بين ا حتمالين هو أن هذه اإلجراءات لن ت ون النجاعة المتايةة في

حال لم تحظ غطاء ئقة مي ودولي ،ول نها ست ون الغة الاطور في حال ح يت بذلك الغطاء.
في األشهر الامسة الماض ة تمبن الرئ

ع ّا

من ئنجاز ملتمر حربة فتي السا ت، ،واق اء

ريمه محمد دح ن ،وان ملقتا ،وتجاوز الضغوط العرب ة التي أرادت منه تبني م ادر س اس ة جديد
لةتسو ة مت "ئسرائيل" في ملتمر ال ّمة األاير الذي رع د األردن ،نم أاذ ستعد لة اء الرئ
األميربي الجديد دونالد ترمس بما هو م رر في  3مايو/أ ار ال ادم.

يبدو ذلك نجاحا في مواجهة المااطر المتمنةة في محمد دح ن وداعم ه اإلقة ميين ،بما أن ئدار

ترمس تعيد

ا ة رليتها لة ض ة الفةسطين ة ما عود بها ئلى ال واعد األميرب ة الت ةيد ة في م اربة

هذه ال ض ة ،و عني ذلك  -النس ة ل اد السةطة -فر ة جديد ين غي الت اطها لت ري

مواجهة تةك المااطر.

نجاحاتها في

بيد أن اإلدار األميرب ة و موا از عودتها ئلى الس اسات األميرب ة الت ةيد ة با ون ال ض ة

الفةسطين ة ،تتبنى س اسة ئقة م ة جديد ت وم عةى ت س

محور ئقة مي متعاون مت "ئسرائيل"

ستهدا ئيران و"اإلرهاس" ،وتجعل هذا التعاون م ّدما أو موازيا لاطط حل ال ض ة الفةسطين ة

الت ةيد ة ،ويتطةس ذلك من السةطة نمنا ّبد من دفعه.
مبن الحديث هنا عن عدد من ا حتما ت با ون اندرال ئجراءات السةطة في هذا الس اق
،واق الها عن ئدار
فإما أن بون ضرس حربة حما
وتزامنها مت الزيار المرت ة لةو ات المتحد ّ ،
قطاع ّز قد ار مطة ا ئقة مّا ودولّا في ئطار الم اربة األميرب ة الجديد  ،أو لدفت حما نحو

يذبر م تر دولة " ّز  +أجزاء من سيناء".
حل منفرد طاع ّز ّ
أو أن بون استهداا حما هو المساهمة الممبنة من طرا السةطة و ما طت الطريى عةى
وتحد من ممبنات ابتزازها بدح ن،
عزز ق اد السةطة مبانتها ئقة مّا ودولّا،
محمد دح ن ،وبهذا تر ّ
ّ
اا ّ ة أن هذا األاير لم يزل يتمتت بدعم وحما ة ئقة ميين ،وبدعم أوساط في النا ة العسبرية
واألمن ة اإلسرائية ة ،اإلضافة مت ه المال واإلع م والرجال ،مما يجعةه اط ار قائما استمرار.
ن رّيا تهاجم ق اد السةطة استمرار ما ت ول ئنها ماططات وممارسات تهدا ئلى عزل قطاع ّز
تةو بها من ئس اط حما أو
عن الضفة الغرب ة ،ول ن في حال لم تتمبن ئجراءاتها التي ّ
ئاضاعها ،فإنها قد تدفت فع

ال طاع ل نعزال حةول منفرد ت حث عن فك الح ار المفروع

المتربز أساسا في قطاع ز .
عة ه ،ئ ئذا بانت تريد في النها ة التاةن من نفوذ دح ن
ّ
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االحتماالت والمسارات
حادا من تهديدات ق اد السةطة ل طاع
النس ة لدح ن وت اره فإنه -حتى الةح ة -لم يتاذ موقفا ّ
ّز  .و مبن احتساس ذلك ملش ار عةى أن ئجراءات هذه ال اد تندرل في رل ة ئقة م ة ودول ة ،ول ن
في الم ابل نمة اعت اد لدى عع الناس الس اس ة ن اإلدار األميرب ة الحال ة ير معن ة برفت
منسوس التوتر في المنط ة.

ومن ش ن اإلجراءات التي تهدد بها السةطة أن تدفت حما

األاير في الوقت الحالي ،بما

تريدها اإلدار األميرب ة.

تريدها

فتعال مواجهة مت "ئسرائيل"

تهدد بها ق اد السةطة ،وهي ئجراءات
يةم الدوافت الفعة ة لوجراءات التي ّ
معنى أن الغموع ّ
تح ى الغطاء الوطني ،و موقم "فتحاوي" دااةي ٍ
باا ،بما أنها  -الر م من األزمات العم ة
احتواء تةك

تسببها لحما  -قد ت تي مفاعيل عبس ة -في حال استطاعت حما
التي مبن أن ّ
الحس في طاحونة
اإلجراءات أو ال مود في وجهها -في ير الي ق اد السةطة ،وقد تضت
ّ
أو طاحونة دح ن من جديد.

حما

حدها األدنى ت وم عةى ت ة ن األموال الدااةة
أما با ون اإلجراءات؛ فإنها -بما سةم -في ّ
سند بإع ن قطاع
ئلى قطاع ّز وزياد المشب ت الح ات ة ف ه و س ما مشبةة ال هرباء ،ل نها قد تر َ
ّز ئقة ما متمردا ،أو بإع ن حربة حما حربة ئرهاب ة أو اارجة عةى ال انون.
و

را الن ر عن اإلع ن الذي مبن أن

حس هذه اإلجراءات فإن الو م الذي ينطبى عةيها

عدها ئقة ما متمردا، ،واذا
في بل األحوال هو الع اس الجماعي ،وهو الو م الذي ينطبى بذلك عةى ّ
حدها األدنى ،فإن تنفيذها في ئطار ئع ن ّز
بان مبن لةسةطة أن تنفذ منفرد اإلجراءات في ّ
ئقة ما متمردا يتطةس ئسنادا دولّا ،واقة مّا ،مما عني الةجوء ئلى أطراا اارج ة لتسو ة راع

دااةي.

أما ئع ن حما حرب ًة اارجة عةى ال انون أو حربة ئرهاب ة ف عني -في لح ة "الحرس عةى
اإلرهاس" الدول ة -م ح ة الحربة اارل قطاع ّز  ،و ستدعي ذلك السعي لدى دول اإلقة م والعالم
لم ح ة الحربة ا عت ال والنفي وم ادر األموال ،وبذلك م ح ة عنا ر الحربة في الضفة

الغرب ة ما فوق ما ح ل ع س ا ن سام يعام . 2007

فإنها لن تتمبن
في حال بانت اإلجراءات فةسطين ة رفة و تنهع عةى اطة ئقة م ة أو دول ةّ ،
حدها األدنى ،ول ن نمة عوامل أارى ين غي أن تلاذ عين ا عت ار ،وهي تحالفات
من تجاوز ّ
حما

اإلقة م ة التي من الممبن أن تسعى ل ي هذه اإلجراءات .وبذلك سةوك حما
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رسالة

وفد مربزية "فتي" الذي بان م ر ار أن يةت ي ق اد حما في ّز  ،ا تفى بتسة م حربة حما
تتضمن مطالس "فتي" التي قيل ئنها تطالس حما بتسة م قطاع ّز ئلى حبومة الوفاق الوطني،
والمواف ة عةى الم ادر التي قدمتها قطر مطةت العام الجري أنناء انع اد الة اءات التحضيرية لةمجة

الوطني في بيروت.

عد ،ونمة شائعات ت ول ئنها تتجاوز المعةن ئلى مطال ة حما
تفا يل مطالس "فتي" لم تتضي ر
التاةي عن س حها وعن استعداداتها األمن ة التي ار متها طوال السنوات الماض ة ،وهو طةس

مستحيل

عني -ئن

ي -ئ أن السةطة ير معن ة التفاهم مت حما .

س ما أن األاير أعةنت مس ا أنها هي التي واف ت عةى الم ادر ال طرية ،وأنها عةى استعداد

نتاا ات شامةة في را ن نة أشهر ،ولتمبين حبومة الوفاق الوطني من ئدار ال طاع ،و التالي

حل الةجنة اإلدارية العة ا تة ائّا.
ّ
رد حما  ،وبما هو معةن فإن مهةة "فتي" لحما
تنت ر حربة فتي اآلن ّ
الجاري ،وهناك تسري ات تتحدث عن استعداد الرئ

تنتهي في  25من الشهر

الفةسطيني إلل اء اطاس مهم في األ ام ال ةيةة

ال ادمة ،وأّا بان األمر فنمة فر ة أمام الطرفين لةمناور تت ي ل ل منهما النزول عن الشجر  ،ما
يجنس الشعس الفةسطيني مزيدا من اآل م ،ويجنس ال ض ة الفةسطين ة مزيدا من المااطر.
الجزيرة نت ،الدوحة2017/4/25 ،

" .49حماس" على خطى "فتح"
فاتنة الدجاني

ِ
تحو ً في
أ ام أو ربما أساب ت معدود وترشهر حربة "حما " ون ة س اس ة جديد قيل ئنها تتضمن ّ
الموقم الفبري لةحربة اعتبره ال عع جوهرياً ،ورإله إلارون مجرد ا ات جديد .
ةحى ه تحت مسمى "ون ة الم ادش
الون ة ل ست ميناقاً جديداً ،و هي تعديل لةميناق ال ائم ،بل رت َ
والس اسات العامة" .هي نمر عامين من العمل واستمزال اآلراء داال الحربة واارجها .وحين

ردود الفعل عةيها ،ا و اً

تسربت ئلى اإلع م ،عةى األ ةس عة ٍم من الحربة ،بان الهدا ق ا
ّ
في مس لة مربزية هي قبولها دولة فةسطين ة في حدود عام .1967
ِ
توقيت تسريبها ،أو م ا دها ،أو انعباساتها
عموماً ،الون ة مرَببة ومربِبة ،ئن في مضامينها ،أو
عةى الوضت الفةسطيني .فإن بانت الحربة م تنعة التعد ت وملمنة بها و ار ة ح اً في التغيير،

تحو ت جذرية نا عة من قناعات مبن ة عةى وعي
لماذا تر ي عةى الميناق؟ وهل تمنل هذه التعد ت ّ
لةواقت الفةسطيني؟ نم بيم توفى الحربة بين قبول دولة فةسطين ة في حدود عام  1967وعدم
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ا عتراا بإسرائيل؟ وهل هذه الدولة هي نتال العمة ة الس اس ة ،وتال اً هل ّيرت الحربة موقفها من
عمة ة الس م؟ ،واذا بانت "حما " تسير عةى اطى "فتي" في مةم الحوار والمفاوضات وحل

من اس أولى أن تعمل عةى ئنهاء ا ن سام؟ نم ماذا عني

فةم الا ا الوطني ئذن؟ أل
الدولتينَ ،
اس ذبر "اإلاوان" في الون ة من دون ئع ن فك ا رت اط بهم؟

مبن لر"حما " وأن ارها أن يدافعوا عن الون ة اعت ارها عم ً ت ت ب اً لةت ّيم مت روا المرحةة
س اقاتها اإلسرائية ة واإلقة م ة والدول ة ،وما تض ه ذلك من ئن ات ئلى الحةفاء والرعا اإلقة ميين.

تضاا ئلى ذلك الضغوط التي تتعرع لها الحربة من حبومة التوافى الوطني في رام هللا من أجل
تسة م الحبم في قطاع ز  ،ومن م ر التي تس طر عةى معبر رفي ،المتنف

المحا ر ئسرائية اً.
ل ن اارل

راع "حما " من أجل ال اء،

اارل الس اق في

الوحيد ل طاع ز

ي ى أي مبرر لهذه الون ة .فهدا "حما " أ ّ ت

ل المتغيرات الس اس ة ال نير  ،ا و اً في زمن الرئ

ي

دونالد ترامس الذي

ستعد إلح اء عمة ة الس م ورعد لحرس عةى اإلس م الس اسي في إلن .وقد بون في هذا تفسير
لتغييس "اإلاوان" عن الون ة ،وال بول حدود عام .1967
وال فت في مس لة الدولة وحدودها ،عد الهدنة الطويةة األمد مت ئسرائيل في

ز  ،أن الون ة

وضعت "حما " عةى اطى "فتي" س اس اً ،فهي أش ه ما ت ون البرنامج المرحةي يبرنامج الن اط
العشر الذي تبنته "فتي" عام  1974وف ه توافى عةى ئقامة السةطة عةى أي جزء يتم تحريره من

األرع الفةسطين ة الوسائل بافة ،ومن بينها ال فا المسةي، ،وان اعترفت "فتي" ضمناً بإسرائيل عام
.1988
ل ن الحبمة ت ضي ن تتعظ "حما " من التجربة الطويةة لر "فتي" في عمة ة الس م ،فا حت ل
عطي م ا ً لةتناز ت .و الت يد

بد أن ت اذ "حما " العبر أ ضاً من رفع ئسرائيل الم ادر

العرب ة لةس م التي عرضت تطب عاً بام ً في م ابل دولة في حدود عام  1967وعود ال جئين؟ وفي

النها ة ،ست ل "حما " ئلى الطريى المسدود الذي و ةت ئل ه "فتي" والسةطة في الع قة مت
ئسرائيل ،ل ن ل قبل أن ترسةم الحربة أوراقها بةها.
تسرعت "حما " في وس الون ة .و اسم الواقع ة قدمت تناز ت
ّ

م ابل ...تناز ت لن ترغير من
الواقت شيئاً ،سواء واقت الحربة أو اعتراا العالم بها ،فالمطةوس دول اً من الحربة ،اآلن وفي السابى،
هو قبول شروط الةجنة الرباع ة الدول ة بر "ا عتراا بإسرائيل ،وا تفاقات الموقعة معها ،ونبذ

العنم" ،من دون م ابل ح ي سوى مباسس هزيةة ،ربما من قبيل ا عتراا الحربة ،ورفعها عن
قائمة اإلرهاس ،وفتي األبواس أمام ق اداتها عةى المسر الدولي.
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تسرعت "حما " .وفي قةس ون تها م مي شروط الرباع ة ل ن من دون ا تمال :دولة في حدود عام
ّ
 ،1967أي قبول حل الدولتين ما هو نتيجة عمة ة أوسةو وا تفاقات الموقعة ،والم اومة وس حها ما
له ع قة العنم .والمطةوس من "حما " أ تسير عةى اطى "فتي" أو أي ف يل إلار ،بل أن

ط لنفسها طري اً مغاي اًر في النضال عيداً من استنساخ تجارس نبت فشةها.
تا ّ
الحياة ،لندن2017/4/26 ،
 .51موقف القيادة الفلسطينية من إضراب األسرى
أحمد جميل عزم

طراد ،ويزداد زام
عد ملشر التضامن الشعبي الفةسطيني مت ئضراس األسرى عن الطعام ا ّ

ألن هذا اإلضراس
التضامن ،ول ن هذا
ةل من أن المزيد مطةوس ،وأن المزيد بان متوقعاًّ ،
ينت ر ،وهو ماتةم عن يره من اإلض ار ات و مبن أن ستمر  30أو  40يوما ئذا ما استمرت

قواعده الحال ة .في األنناء هناك موقم ئيجابي واضي من ال اد الس اس ة الفةسطين ة من اإلضراس،
ر م الهجمة اإلسرائية ة ،وي ى السلال هو عن فعال ة اآللة التن م ة الداعمة لوضراس؟.

هذا ئضراس بدون شرس الحةيس أو المتممات الغذائ ة المسموحة في ال وانين واألعراا الدول ة

ئن مروان امتنت يوم ا ننين الفائت عن قبول طةس ئدارات السجون أن يتناول الدواء
لوض ار ات .بل ّ
الذي حتاجه لمواجهة الضغط ون ن السبر ،في رسالة أنه يريد حسماً سريعاً .ومنل هذا اإلضراس
عس أن يتجاوز العشرين يوما بنير ،ف يوجد ف ه سوى الماء والمةي الةذين شب ن ذاء بل
وسيةة لمنت تعفن األمعاء.

دم مروان البر وني في ق ادته لوضراس الحالي تجربة فذ  ،لن ترنسى سهولة ،ومهما حاول أي
مراقس أو باتس عدم اإلشار لمروان بهدا ت يد الطا ت ير الشا ي والعام لوضراس ،عس

تجاهل ما فعةه .فع و عةى البدا ة ال و ة ومااطبته الرأي العام في مطةت اإلضراس ،بل منذ ما

فإنه أعد عةى ما يبدو اططا احت اط ة وفى ت وره وتوقعه السيناريوهات الممبنة،
قبل اإلضراسّ ،
أن اطو من منل و ول رسائل ووفود لةبرلمانيين الدوليين تابرهم أنه ئذا و ةت م رسالتي
ف شك ّ
هذه ،أ ون اآلن في العزل ا نفرادي ،أي بدون أي ات ال معي ،هي اطو

عس ت ةيل م دار

ال طولة والحنبة فيها .فاإلسرائيةيون يهدفون من عزله منت توج ه رسائةه لةعالم ،ول نه أعد هذه

"الرسائل الموقوتة" لترسل في مواعيدها ،مست اً العزل ،في اطو نادر من التاط ط واإلعداد.

مت نها ة هذا األسبوع ،ور م أن السيناريوهات اآلن مرشحة ألي احتمال ،منل ارت اء شهداء في

فإن حم ت تضامن شعبي أعةن عنها الفعل .ويتولى
المعت ت والسجون ،ما قد ياةط أوراقاً بنير ّ ،
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تن م حربة "فتي" دو ار متسعا تدريج اً في النشاطات .ور م محاولة رئ

الورزاء ا سرائيةي الهجوم

عةى ال اد الفةسطين ة ،في الزيار الم رر يوم األربعاء الم بل لواشنطن ،مهاجمة ت د م الجهات

فإن التضامن ماع دون توقم ،بل وأعةن
الرسم ة الفةسطين ة دعماً لاسرى وأسرهم ماد اً ومعنو اًّ ،
أمين عام الرئاسة الفةسطين ة الطيس عبدالرح م ،في افتتا م ر الجامعة العرب ة األميرب ة في رام هللا

اإلننين ،رسالة ت ييد مطة ة لوضراس ،واعتبر أن األسرى " سطرون معربة الحرية وال رامة طولة
س سجةها التاريخ حرا من نور ونار" .بما يتبنى اإلع م الفةسطيني مستو اته الرسم ة والشعب ة

اإلضراس.

هذا الموقم ينت ر أن تةح ه موجة عات ة من الدعم الميداني لوضراس ،وبرنامج مربزي يجري

تبن ه ،والسلال بيم س بون األداء التن مي لةف ائل ،مت نها ة هذا األسبوع؟ .وبيم مبن التحرك

دبةوماس اً وعرب اً لتحريك دعم ببير ،وتحويل األمر ل ض ة رأي عام ،في وقت ابت ف ه فةسطين
عن هذا الشارع ئلى حد ببير منذ سنوات؟ .و

ي أ ضاً السلال ،هل مبن تفعيل اآللة التن م ة،

لةف ائل ،وا و اً "فتي" في ما مات الشتات وأورو ا و يرها؟ .وهل مبن جذس حتى أن ار
الف ائل التي قرر أسراها عدم المشاربة ال امةة في اإلضراس ،يولهم الحى في ذلك ئلى دعم هذه

المواجهة ،التي تتعدى أهميتها بني اًر مطالس األسرى ،عةى أهميتها.

فإن تطوير
ضت األسرى ئضرابهم ضمن اطاس حربة التحرر من ا ستعمار وا حت ل ،و التالي ّ
اطاس فةسطيني عام شعبي ورسمي يترجم مضمون رسائل األسرى في مناحي ماتةفة أمر مهم
لةغا ة .ما في ذلك ال در عةى

ا ة رسالة است اق ة موجهة لودار األميرب ة التي قد تتبنى

طروحات بن امين نتن اهو في موضوع األسرى األربعاء الم بل في الة اء مت ع ا .
يوفر اإلضراس والرسائل والاطاس الموجه من األسرى فر ة الت اط الةح ة ل

نضال اً

حي مسار األداء والبو ةة.

ا ة تحرك ماتةم

عمان2017/4/26 ،
الغدّ ،

 .51لماذا يكره السيسي سيناء؟
وائل قنديل
م حمل عبد الفتا الس سي الس

المسةحة.
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معةومات عبد الفتا الس سي عن حروس م ر ضد أعدائها

تزيد عن معةومات أي مواطن عادي

عرا تاريخ بةده ،ذلك أنه ،في ذرو مةحمة حرس أ توبر /تشرين أول  ،1973ربما لم بن أهل
ساعده في الت هل متحانات النانو ة العامة عد.

مدر
الس سي قد عنروا عةى ّ
لم بن الس سي محارباً و م ات ً ،ف ط بان حمل ح ي ة الت ارير والر د الاا ة المحاربين

الح يين ،ويذهس بها ئلى ال اد الس اس ة ،فتستادمها في تشبيل الملسسة العسبرية ،وف اً ل تالول

"بامس د فيد".
بان أم

مناس ة ذبرى تحرير سيناء 25 ،أبريل ن سان ،سيناء التي بت عةيها ئسرائيل حين

تدمرها ،بما فعل عبد الفتا الس سي فيها اآلن.
انسحبت منها ،ومت ذلك لم ّ
ول المنطى ئن ا حتفال سيناء بون الذهاس ئلى سيناء ،لم مسة الرمل المش ت بدماء أ طال
طيى الذهاس ئلى سيناء ،و يجرل عةى ذلك ،هي النس ة له

ضحوا من أجةها ،ير أن الس سي
ّ
منل ز النس ة ل حت ل ال هيوني ،يتمنى لو ااتفت من الوجود ،بي يرتا من

داعها.

لةمهجرين .ولم أ ن أرجم الغيس حين
ويةفت الن ر هنا أن ا سماعية ة ،وحدها ،تنهع وطناً بد ً
ّ
قةت ،قبل أ ام ،أن بناء "ئسماعية ة جديد " في األراضي الواقعة بين سيناء واإلسماعية ة ال د مة أمر
منير لةري ة واألسئةة المتعة ة فتي موضوع استادام أراضي سيناء ح ً ألزمات ئقة م ة مزمنة.
ت ول

حم الس سي ئنه سيتجه ،في ناني أ ام ما سمى ملتمر الش اس ،األربعاء ،ئلى مدينة

اإلسماعية ة الجديد شرق ال نا  ،لتف د أعمال البناء والتشييد في المدينة ،يراف ه عدد من الش اس
الحضور في الملتمر ،نم عود ئلى الجةسة النان ة لةملتمر ،والتي ستستمر ئلى الساعة  9مساء.

بتبت سا اً أن "ا سماعية ة الجديد " ربما ت ون بديل سيناء النس ة لةس سي .وبذلك تنهع لةعس
دور اطير في " ف ة ال رن" ،مت الوضت في ا عت ار أن ئنشاءها هو المشروع الوحيد الذي ينّفذ
بجد ة ،منذ اليوم األول اتطاا الجنرال السةطة ،و موال مانحين اةيجيين األسا .

المهجرين قس اًر ،من شمال سيناء،
أ ضاً ،بانت "ا سماعية ة الجديد " حاضر  ،وطناً بد ً لةمس حيين
ّ
من دون أن تستشعر سةطات الس سي ض اً أو اج ً من ئج ارهم عةى النزو  ،وب نها بانت
راض ًة وسعيد بذلك.
ضت بجانس ابر ذهاس الس سي ئلى اإلسماعية ة هذين الابرين .األول من "الم ري اليوم" ،و ول

"بشم عضو ال ونغر

األميربي ،تشاك ف شمان ،بوال

ل اء وفد ال ونغر

عبد

مت الرئ

الفتا الس سى في ال اهر  ،في أنناء تة ه أن اء تفجيرات أحد السعم في بن ستي طنطا واإلسبندرية،

يوم  9ئبريل الجاري .وقال ف شمان ل ح فة يو .ئ  .ئ ه توداى األميرب ة ،أم

ال ونغر

بان في اجتماع استمر ساعتين ،قبل أن يندفت أحد مساعدي الرئ
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ليبةغه األا ار الملسفة .وذبر ف شمان ،في ت ر ٍ
يحات لة ح فة ،أن الرئ

الس سي التفت ئلى

ما أابره ه مساعده ،وقال ئن الت ارير ما ازلت تتوالى .وشدد

وبرر يأمام أعضاء ال ونغر
زوارهّ ،
ّ
ف شمان عةى أن التفجيرات أ دت عةى ن طة شائبة ،بان الس سي حاول ئقناع األميربيين
ضرورتها .وأوضي عضو ال ونغر

األميربي أن الس سي قال لهم :بد ً من ضرس األهداا

العسبرية ،اتوا ستهدفون المدنيين إلنناء النا

عن ال دوم ئلى م ر ،وأضاا :قال يالس سي لنا

أ ضا ئنهم ياإلرهابيون حاولون ئفساد التنا م وا نسجام بين المسةمين والمس حيين.
الابر الناني مترجم عن ال حافة اإلسرائية ة ،و ول" بشم موقت ول

المحةل اإلسرائيةي ال ارز لشلون الشرق األوسط ،إلفي سيااروا ،أن الرئ
مهةة لحربة حما

أعده
العبري ،في ت رير ّ
محمود ع ا

"س ّدم

تمنل "فك ا رت اط تدريج ا مت قطاع ز  ،وأن عةى حما

تحمل

لتسة مه الس طر عةى قطاع ز ،أو ئ اا جم ت المدفوعات لة طاع".

وأ د الموقت أن اطو ع ا

ت عات ال طاع وحدها" ،موضحا أن اطو ع ا

"المنير من ش نها أن تفاقم الوضت السيئ لسبان

ال طاع؛ واا ة مت توقم دفت فواتير ال هرباء والم اه".

تسرس عن " ف ة ال رن" ،وال مة التي
ضت اإلسماعية ة الجديد وسيناء و ز  ،وأضم عةيها ما ّ
رأسها نتن اهو في الع ة ،وضمت الس سي وعاهل األردن وع ا  ،وتايل اريطة د مو راف ة لةمنط ة

الممتد من ز ئلى اإلسماعية ة الجديد .

العربي الجديد ،لندن2017/4/26 ،

كاريكاتير:

الحياة الجديدة ،رام هللا2017/4/26 ،
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