
 

 

 الرصد الشهري لمواقف السلطة الفلسطينية

 2017خالل شهر نيسان 

3 /4 /2017 

أعرب رئيس السلطة، محمود عباس، عن "ارتياحه الشديد إزاء نتائج القمة العربية العادية  -
، التي اختتمت أعمالها فـي ااعـة الحسـين بـن طـمؤ للمـ،تمرات، فـي منطقـة البحـر 28الـ 

الماضي". وأشار عباس في حوار أجرته معه صـحيةة "القـدس الميت، مساء يوم األربعاء 
العربي" اللندنية عقب انتهاء القمة، إلى "مصاداة الزعماء العرب على جميع بنود مشروع 
القرار الةلسطيني، بما فيها التأكيد على التمسك بالمبـادر  العربيـة مـن ألةهـا إلـى يائهـا كمـا 

ــــى أ  ــــة القضــــية الةلســــطينية كقضــــية العــــرب يقــــوؤ، وأكــــدوا جمــــيعهم فــــي كلمــــاتهم عل مي
المركزيـــة". وحســـب اولـــه فـــ ن "امـــة عمـــان أعـــادت القضـــية الةلســـطينية إلـــى الصـــدار  مـــن 

 جديد".
طالب عضو اللجنة المركزية لـ "حركة فتح"، عـزام األحمـد، البرلمـانيين فـي العـالم "بتحمـؤ  -

إلر ــاب والتطــرل والعنــل ، المنبــع األكبــر لنشــر ا"اإلســرائيلي"مســ،ولياتهم تجــاح الحــتمؤ 
والحصـــار والجـــوع والرلـــم وجريمـــة الةصـــؤ العنصـــرا "األبرتهايـــد"، وفقـــا  لتعريـــل القـــانون 

 الدولي ونرام روما األساسي للمحكمة الجنائية الدولية".

 
5 /4 /2017 

أكد مستشار رئيس السلطة للش،ون الخارجية، نبيـؤ شـع ، أن "التحركـات العربيـة الحاليـة  -
األمريكيـــة تـــأتي ضـــمن مواـــل موحـــد، مواـــل القيـــاد  الةلســـطينية مـــن العـــود  لـــدإل اإلدار  

طــمر ســرا  األســرإل، "إســرائيؤ"لمةاوضــات الســمم مــع  ، القــائم علــى واــل الســتيطان، واح
وتحديــد مرجعيــة دوليــة لهــا". واــاؤ شــع  فــي حــدي  لصــحيةة "القــدس العربــي" اللندنيــة، 

و عــــــدم الــــــإ اب مجــــــددا  إلــــــى طاولــــــة اليــــــوم األربعــــــاء، إن "مواــــــل القيــــــاد  الواضــــــح  ــــــ
المةاوضــات، ابــؤ أن يــتم واــل الســتيطان بشــكؤ كامــؤ فــي المنــاطر الةلســطينية المحتلــة 

، وأن تكون  ناك مرجعية دولية ألا اتةـار، تقـوم علـى أسـاس حـؤ الـدولتين، 1967عام 
، وأن 1967يونيـو  حزيـران  4ة فلسطينية كاملـة السـياد  علـى حـدود دولمن خمؤ إاامة 

 تكون القدس الشراية عاصمة لها".
اجتمع الدكتور زكريـا األاـا، عضـو اللجنـة التنةيإيـة لمنرمـة التحريـر، رئـيس دائـر  شـ،ون  -

المجئــين، مــع "خليــة األزمــة لاونــروا" المكونــة مــن الةصــائؤ الوطنيــة واإلســممية وأوليــاء 



 

 

فــي  التعليمــي ا يتعلــر بتيييــر منهــار األونــرواأمــور الطلبــة واللجــان الشــعبية، للبحــ  فيمــ
منــاطر الســلطة الةلســـطينية. وعبةــرت خليــة األزمـــة عــن تخوفهــا مـــن توزيــع إدار  األونـــروا 
مــــمءات لتيييــــر بعــــج أســــاليب التعلــــيم فــــي منهــــار األونــــروا  لنشــــر  تتضــــمن تعليمــــات واح

تخول يعكـس وجهـة للمدرسين، "مما يمس ثقافة حر العود  لمجئين الةلسطينيين، و إا ال
 نرر المدرسين وأولياء األمور والطلبة".

تجا لــت اللجنــة المركزيــة لحركــة "فــتح" فــي اجتماعهــا الــإا عقدتــه برئاســة رئــيس الســلطة  -
محمــود عبــاس، فــي رام اة، اضــية الخصــومات التــي طالــت رواتــب المــورةين فــي اطــاع 

ي. ولــم يتطــرر البيــان اــز ، ومــا أعقــب إلــك مــن ردود فعــؤ ااضــبة فــي الشــارع الةلســطين
الختــامي، ول بــأا شــكؤ مــن األشــكاؤ، إلــى الخصــومات التــي اررتهــا الحكومــة، ومــا تبــع 
إلك من تنديد واسع خاصة من ايادات ونشطاء حركة فتح الإين خرجـوا اليـوم بمرـا رات 

 حاشد  في القطاع، رفضا وتنديدا بقرار الحكومة ضد المورةين.
 

9 /4 /2017 

مركزيــة لحركــة "فــتح" فــي اجتماعهــا الــإا عقدتــه برئاســة رئــيس الســلطة تجا لــت اللجنــة ال -
الةلسطينية محمـود عبـاس، فـي رام اة، اضـية الخصـومات التـي طالـت رواتـب المـورةين 
في اطاع از ، وما أعقب إلك من ردود فعؤ ااضبة في الشارع الةلسطيني. ولـم يتطـرر 

أا شــكؤ مــن األشــكاؤ، إلــى الخصــومات البيــان الختــامي لجتمــاع اللجنــة المركزيــة، ول بــ
التــي اررتهــا الحكومــة، ومــا تبــع إلــك مــن تنديــد واســع خاصــة مــن ايــادات ونشــطاء حركــة 
فتح الإين خرجوا اليوم بمرا رات حاشد  فـي القطـاع، رفضـا وتنديـدا بقـرار الحكومـة ضـد 

 المورةين.

10 /4 /2017 

زاب السياســية الدوليــة لتنرــيم دعــا روحــي فتــو ، عضــو اللجنــة المركزيــة لحركــة فــتح، األحــ -
أنشــطة داعمــة لاســرإل الةلســطينيين الــإين اــرروا خــوج إضــراب مةتــو  عــن الطعــام يــوم 

مـن الشـهر الجـارا، لتحقيـر جملـة مــن المطالـب اإلنسـانية. وأرسـؤ فتـو  الـإا يشــيؤ  17
مةوج العماات الدولية في الحركة رسالة لاحزاب السياسية الصديقة للشعب الةلسطيني 

ي العــالم ولجــان التضـامن وجمعيــات الصــدااة، وممثلــي الـدوؤ فــي المكاتــب والقنصــليات فـ
النتصــار لكــرامتهم "المعتمــد  فــي فلســطين لــدعم إضــراب األســرإل الةلســطينيين الســاعين لـــ

 ".ورفضا للمعانا  والرلم الإا تمارسه مصلحة السجون اإلسرائيلية



 

 

 
11 /4 /2017 

شـــهر الجـــارا، "موعـــدا نهائيـــا لمســـتماع إلجابـــات مـــن ال 25حـــددت حركـــة "فـــتح"، يـــوم  -
واضــحة" مــن حركــة "حمــاس"، بمــا يخــف النقســام الةلســطيني، والوضــع القــائم فــي اطــاع 

ماجد الةتياني، أن وفدا  مـن اللجنـة المركزيـة  ،حركةلاز . وأكد أمين سر المجلس الثورا ل
كـة "حمـاس"، كخطـو  أخيـر ، سيتوجه لقطاع از  خمؤ األيام المقبلة، لملتقاء بقيادات حر 

 إلنهاء النقسام الةلسطيني.
 

12 /4 /2017 

 ــدد رئــيس الســلطة محمــود عبــاس، باتخــاإ "خطــوات حاســمة ايــر مســبواة" خــمؤ األيــام  -
منـإ عشـر  أعـوام. واـاؤ عبـاس  المسـتمرالقليلة المقبلة بشأن النقسام الةلسـطيني الـداخلي 

خمؤ م،تمر لسةراء السلطة في الدوؤ العربيـة واإلسـممية الـإا انعقـد فـي البحـرين  " ـإح 
األيام نحن في وضع خطير جدا  وصعب جدا  ويحتار إلى خطوات حاسمة ونحـن بصـدد 

 أن نأخإ  إح الخطوات الحاسمة".
مـــد، األمـــين العـــام لجامعـــة الـــدوؤ أطلـــع عضـــو اللجنـــة المركزيـــة لحركـــة "فـــتح"، عـــزام األح -

األراضــي الةلســطينية المحتلــة عــام العربيــة أحمــد ابــو اليــيط، علــى تطــورات األوضــاع فــي 
فـــي ضـــوء اســـتمرار سياســـة العـــدوان "اإلســـرائيلي" وتجا ـــؤ اـــرارات الشـــرعية الدوليـــة،  67

لــل واســتمرار التوســع الســتيطاني، وأعمــاؤ القتــؤ التــي تســتمر بهــا ســلطة العــدو فــي مخت
المناطر الةلسطينية. واـاؤ األحمـد عقـب اللقـاء فـي القـا ر ، إنـه "أطلـع األمـين العـام علـى 
الجهود والتحركات التي تبإلها القياد  الةلسطينية باإلسـراع فـي إنهـاء اإلنقسـام، مـن خـمؤ 
ــــا  الشــــعب  ــــامج منرمــــة التحريــــر مــــن أجــــؤ إنهــــاء معان ــــة تلتــــزم ببرن تشــــكيؤ وحــــد  وطني

ي اطاع از ، باإلضافة إلـى حالـة الحصـار التـي يعيشـها القطـاع فـي الةلسطيني خاصة ف
 رؤ استمرار النقسام واتخاإح إريعة من ابؤ )إسرائيؤ(".

 
13 /4 /2017 

ااؤ عزام الحمد عضو اللجنة المركزية لحركة فتح إن بعج اعضاء وفد المركزيـة الـإا  -
تـــم تكليةـــه بالـــإ اب إلـــى القطـــاع موجـــودون فـــي اـــز . واكـــد الحمـــد أن  نـــاك اتصـــالت 
مباشــر  وايــر مباشــر  تجــرا مــع حركــة )حمــاس( وإلــك مــن اجــؤ اتخــاإ خطــوات عمليـــة 



 

 

ك يأتي تنةيإا لمـا تحـد  عنـه الـرئيس )محمـود( لمحاصر  النقسام وانهائه. واوضح ان إل
 عباس في كلمته في م،تمر السةراء في )العاصمة البحرينية( المنامة.

 
17 /4 /2017 

اـــاؤ عضـــو اللجنـــة التنةيإيـــة لمنرمـــة التحريـــر أحمـــد مجـــدلني، إن وفـــد اللجنـــة المركزيـــة  -
ن أجـؤ تحقيـر لحركة فتح الإا سيتوجه لقطاع از ، سيضع حركة حماس أمام خيارين مـ

نهــاء النقســام. واــاؤ مجــدلني فــي حــدي  لبرنــامج "ملــل اليــوم" الــإا يبــ   المصــالحة واح
عبــر تلةزيــون فلســطين  "إن وفــد "فــتح" ســيطر   خيــارين أمــام حمــاس، إمــا حــؤ "حكومــة 

 األمر الوااع، وتوفير الةرصة لحكومة الوفار الوطني بتسلم كافة مهامها في القطاع.
محمــود عبــاس مــن "تةــاام أوضــاع الســرإل الةلســطينيين فــي ســجون حــإر رئــيس الســلطة،  -

فـــي رـــؤ تعنـــت حكومـــة الحـــتمؤ، ورفضـــها الســـتجابة للمطالـــب  "اإلســـرائيلي"الحـــتمؤ 
اإلنسانية العادلة، وفقا لما نصت عليه التةااات والمواثير الدولية". وجدد عباس فـي يـوم 

لضـمان اإلفـرار عـنهم، وواـل معانـاتهم، األسير الةلسطيني تأكيدح على "اسـتمرار الجهـود 
 باعتبار م القضية المركزية الحاضر  بشكؤ دائم للشعب الةلسطيني وايادته".

         

19 /4 /2017 

وصــل مستشــار رئــيس الســلطة، محمــود عبــاس، للشــ،ون الدينيــة، ااضــي القضــا  محمــود  -
الهباش في لقـاء متلةـز علـى انـا  الهباش، العمليات الةدائية الةلسطينية بـ "الجريمة". وااؤ 

"i24NEWS العبرية الناطقة باللية العربية  "ل أفرر بين جريمة اتؤ تقع  نا أو جريمة "
 اتؤ تقع  ناك".

أكد عضو اللجنـة المركزيـة لحركـة "فـتح"، عـزام األحمـد، أن "اطـر أرسـلت مقترحـات، ابـؤ  -
نهـــاء النقســـام، ز ـــاء الشـــهر، إلـــى حركتـــي "فـــتح" و"حمـــاس" بهـــدل تحقيـــر المصـــا لحة واح

بانترار رد الدوحة والخطو  المقبلة من تحركها". وأضال األحمد، فـي حـوار مـع صـحيةة 
أن المقترحــات دارت "حــوؤ نقــاط الخــمل التــي بــرزت فــي الحــوار الــإا جــرإل بــين  ،اليــد

 الطرفين في النصل األوؤ من العام الماضي في اطر".
 



 

 

20 /4 /2017 

لحركة "فـتح"، مةـوج الحركـة فـي المحافرـات الجنوبيـة فـي  كشل عضو اللجنة المركزية -
اطاع از ، أحمد حلس، عن تةاصيؤ اللقاء الإا جمع وفد مركزية فتح مع حركة حمـاس 

ا أن "رسالة "فتح" إلى شعبنا،  ي مباشر  العمؤ على إنهاء النقسام فورا حموضفي از ، 
ماس"، عبـر وسـائؤ اإلعـمم، ووضع آليات لإلك". وأكد حلس رفج "فتح" للتحاور مع "ح

نهاء النقسام، وعدم دفع األمور نحو التوتير.  ألن ارار "فتح"  و توحيد الصل، واح
اكــد رئــيس الســلطة محمــود عبــاس اســتعدادح للقــاء رئــيس وزراء العــدو الصــهيوني بنيــامين  -

نتنيــا و فــي أا واــت فــي واشــنطن، تحــت رعايــة الــرئيس الميركــي دونالــد ترامــب. واالــت 
اعة العبرية، ان  إح التصريحات جاءت في سيار حدي  نشرته لـه صـحيةة "أسـا ي" الإ

 اليابانية على مواعها اإللكتروني.
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ااؤ مستشار رئـيس السـلطة للشـ،ون الخارجيـة والعماـات الدوليـة، نبيـؤ شـع ، إن "رئـيس  -
عبـــاس بنريـــرح  الـــوزراء بنيـــامين نتنيـــا و يقـــود حملـــة ممولـــة للتشـــويش علـــى لقـــاء محمـــود

فشــاؤ أ ــدال اللقــاء". وأضــال شــع  إن "نتنيــا و يقــود حملــة  األميركــي دونالــد ترامــب واح
ممولة يوجه عبر ا التهامات لاسرإل وللسلطة"، مشيرا  "لسـعي نتنيـا و عبـر  جومـه إلـى 
تةـــادا المتطلبـــات منـــه وفـــر التةاايـــات المواعـــة"، لفتـــا  إلـــى أنـــه "يتناســـى بأنـــه مطالـــب 

ن الســتيطان وتــدمير حكومتــه لمنــازؤ الةلســطينيين، وانتهاكهــا كافــة القــوانين بالحــدي  عــ
 الدولية".

 
26 /4 /2017 

شــدد عضــو اللجنــة المركزيــة لحركــة فــتح، نائــب رئــيس لجنــة فلســطين واألراضــي العربيــة  -
المحتلـــة فـــي البرلمـــان العربـــي، عـــزام األحمـــد، علـــى ضـــرور  تنةيـــإ القـــرارات الصـــادر  عـــن 

العربــــي الخاصـــــة بــــدعم القضـــــية الةلســــطينية، وضــــرور  دعـــــم نضــــاؤ األســـــرإل البرلمــــان 
إبريؤ نيسان الجارا، داعيـا المجتمـع  17الةلسطينيين الإين بدأوا إضرابا عن الطعام منإ 

ـر حالـة الصـمت تجـاح  الدولي ومنرمات حقور اإلنسان لمسـاندتهم والتحـرك العاجـؤ، وكسح
 ممارسات الحتمؤ.



 

 

27 /4 /2017 

مة القواسـمي عضـو المجلـس الثـورا لحركـة فـتح والنـاطر باسـمها فـي تصــريحات اـاؤ اسـا -
ن حركتــه تنترــر أن تقــوم حركــة حمــاس ب بماهــا برد ــا الرســمي علــى إ"للقــدس العربــي"، 

مبـــادر  إنهــــاء النقســــام بعيـــدا عــــن وســــائؤ اإلعـــمم، وان يكــــون الــــرد إلـــى عضــــو اللجنــــة 
 حركة عزام األحمد .لالمركزية ل

القيادا فـي حركـة  -)األسير المحرر أمن السلطة الةلسطينية بالعتداء على اامت أجهز  -
الشيخ خضر عدنان بالضرب واعتقاله، خمؤ مشاركته فـي العتصـام  الجهاد السممي(

التضــامني مــع األســرإل المضــربين علــى دوار الشــهداء فــي مدينــة نــابلس، بالضــةة اليربيــة 
سرإل محررين بينهم المحامي محمد عمن خـمؤ جهز  على أاأل تلك المحتلة. كما اعتدت

مشاركتهم بةعالية التضامن مـع األسـرإل فـي نـابلس، واـد واعـت اشـتباكات بـين المـواطنين 
 واوات أمن السلطة في أعقاب إلك، وبعد اعتقاؤ الشيخ خضر عدنان.

أفرجـــت أجهـــز  أمـــن الســـلطة عـــن القيـــادا فـــي "حركـــة الجهـــاد اإلســـممي"، الشـــيخ خضـــر  -
مدينــة نــابلس، أثنــاء  فــياألســير المحــرر محمــد عــمن، بعــد اعتقالهمــا لســاعات عــدنان، و 

مصــــادر  تمشــــاركتهما فــــي مســــير  داعمــــة إلضــــراب األســــرإل فــــي ســــجون العــــدو. وأفــــاد
السـلطة  ةمطالبـصحافية أن مسير  حاشد  خرجت في نابلس و تةت باسـم الشـيخ عـدنان، 

 الةورية لنداءات المترا رين. باإلفرار الةورا عنه، األمر الإا دفعها لمستجابة
 

28 /4 /2017 

استقبؤ رئيس السلطة، محمود عباس، بمقر الرئاسة فـي مدينـة رام اة، وفـدا  مـن عـائمت  -
. وأكــد الضــةة المحتلــةالشــهداء واألســرإل المضــربين عــن الطعــام مــن مختلــل محافرــات 

عباس أن "القياد  الةلسطينية تجرا اتصالت مع مختلل األطـرال الدوليـة للضـيط علـى 
من أجؤ الستجابة لمطالب األسرإل اإلنسانية والعادلة". وأشـار إلـى  "السرائيلية"الحكومة 

أن "اضية األسرإل تحتؤ الولوية في ا تمامات القيـاد "، داعيـا الجميـع إلـى "الواـول إلـى 
 سرإل واضيتهم العادلة، والتخةيل من معاناتهم ومعانا  أ اليهم".جانب ال
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ـــة لمنرمـــة التحريـــر، صـــائب عريقـــات،  - ـــة التنةيإي بــــ"تعمد  "إســـرائيؤ"اتهـــم أمـــين ســـر اللجن
ـــة  ـــة المبإولـــة لســـتئنال عملي مـــن خـــمؤ تصـــعيد البنـــاء  "الســـمم"تخريـــب" الجهـــود الدولي



 

 

"تمعــن بتصــعيد الســتيطان  "إســرائيؤ"ان صــحةي، إن الســتيطاني. واــاؤ عريقــات، فــي بيــ
والنتهاكـــات الممنهجـــة المتواصـــلة كتخريـــب متعمـــد للجهـــود الدوليـــة التـــي تبـــإؤ مـــن أجـــؤ 
اسـتئنال العمليــة السياسـية"، مضــيةا أن سياسـاتها "رســالة إلـى الوليــات المتحـد  األمريكيــة 

ـــاس  ـــرئيس الةلســـطيني محمـــود عب ـــا  لزيـــار  ال مطلـــع الشـــهر المقبـــؤ لبحـــ  التـــي تعـــدة حالي
 ."السمم"استئنال مةاوضات 

بحــ  رئــيس الســلطة محمــود عبــاس الســبت مــع نريــرح المصــرا عبــدالةتا  السيســي فــي  -
القــا ر  التحركــات السياســية بشــأن إحيــاء التســوية للوصــوؤ إلــى حــؤ للقضــية الةلســطينية، 

ية الســةير عــمء علــى أســاس حــؤ الــدولتين. واــاؤ المتحــد  الرســمي باســم الرئاســة المصــر 
يوســــل إن السيســــي أكــــد ســــعي بــــمدح للتوصــــؤ إلــــى حــــؤ عــــادؤ وشــــامؤ، يضــــمن حــــر 
الةلســـطينيين فـــي إاامـــة دولـــتهم المســـتقلة، مـــا يســـا م فـــي اســـتعاد  األمـــن والســـتقرار فـــي 
الشــرر األوســط، وتــوفير البيئــة المزمــة لتحقيــر التنميــة الاتصــادية والجتماعيــة لشــعوب 

 المنطقة.
 

 

 


