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 إلى األبد "إسرائيل"حكومته في الجوالن: الهضبة ستبقى جزءا  من نتنياهو يترأس اجتماعا  ل .1
جلسةتاا  أمة،،الحكومة  اإلسةراليلي  عتةدت ، أن برهوم جرايسي، عن 18/4/2016، الغد، عّمانذكرت 

األسبوعي  في واحدة من مسةتوننات مرتفاةات الجةوان السةورم المحتلة ، تابيةرا عةن الموفة  الةراف  
  السوري ، كما فال بنيامين نتنياهو مع بدء الجلس ، واصفا الجوان بالجزء لالنسحاب من هذه المننت

 من "أر  إسراليل"، وأنه كان يتع تحت ما أسماه "ااحتالل السورم". 
وفال نتنياهو في كلمته التي افتتح باا الجلس ، "إننةا موجةودون اليةوم فةي مرتفاةات الجةوان. هةذه هةي 

راليلي  جلسةة  رسةةمي  فةةي مرتفاةةات الجةةوان، منةةذ أن و ةةات تحةةت أول مةةرة حيةةق تاتةةد الحكومةة  اإلسةة
عامةةا. كةةان الجةةوان جةةزءا ا يتجةةزأ مةةن أر  إسةةراليل فةةي الاصةةر التةةديم،  49الحكةةم اإلسةةراليلي فبةةل 

والدليل على ذلك هو عشرات الكن، الياودية  الاتيتة  التةي عثةر علياةا مةن حولنةا. والجةوان هةو جةزء 
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فةةي الاصةةر الحةةديق. رةالل فتةةرة ر ةةوح الجةةوان لالحةةتالل السةةورم الةةذم  ا يتجةزأ مةةن دولةة  إسةةراليل
 عاما".  19استمر 

ر  وتةةابع نتنيةةاهو فةةالال، "لتةةد ارتةةرت عتةةد الجلسةة  ااحتفاليةة  للحكومةة  فةةي مرتفاةةات الجةةوان كةةي أمةةر 
رسةةال  وا ةةح : مرتفاةةات الجةةوان سةةتبتى بيةةد إسةةراليل إلةةى األبةةد. إسةةراليل لةةن تنسةةحب مةةن مرتفاةةات 

ألةة  نسةةم ، وهنةةاك  50لجةةوان. تاةةداد السةةكان فةةي الجةةوان يتزايةةد عامةةا باةةد عةةام ووصةةل اليةةوم إلةةى ا
آاف الاالالت التي ستنتتل إليةه رةالل األعةوام المتبلة . سنواصةل تازيةز السةكان والبلةدات والصةناع  

 30فةارب  والزراع  بشتى الوسالل". وحسب فول نتنياهو، فإن عدد المسةتوننين فةي الجةوان يكةون فةد
 النار. إنالقفرى فريب  لشريط وف   5أل  سورم يسكنون في  23أل  مستونن، متابل زهاء 

وفال نتنياهو، إن "إسراليل ستواصل الامل من أجل الحفاظ على األمن والادوء على حدودنا الشمالي  
زاء فناح غزة. يتم الحفاظ على هذا الادوء نتيج  الامليات الدفاعي  والوفالي   التي يتوم باةا الجةي  وا 

اإلسراليلي وعند الحاج ، وبنبيا  الحال في حال تار نا للاجوم، ينبع هذا الادوء من إدراك أعةدالنا 
 بأننا سنرد بصرام  كبيرة للغاي ".

وأ اف نتنياهو، لتد "تحدثت أم، مع وزير الرارجي  األميركي جون كيرم وفلت له إنني أشكك فةي 
ى مةةا كانةةت عليةةه. توجةةد فياةةا أفليةةات م ةةنادة مثةةل المسةةيحيين والةةدروز فةةدرة سةةوري  علةةى الاةةودة إلةة

واألكراد الذين يحاربون بحق على مستتبلام وعلى أمنام. وفي مةوازاة ذلةك توجةد جاةات إرهابية  وعلةى 
يران وحزب هللا وجاات إرهابي  أررى تساى إلى فر  اإلسالم المتنرف على سةوري   رأساا داع  وا 

ا على بافي أنحاء الاالم. كما فلت للوزير كيرم أننا ا ناار  التسوي  السياسي  وعلى المننت  واحت
فةةي سةةوري  بشةةر  أناةةا لةةن تةةأتي علةةى حسةةاب أمةةن دولةة  إسةةراليل. ولتةةد آن األوان للمجتمةةع الةةدولي أن 

 :ياترف بالوافع وراص  بحتيتتين أساسيتين
ود، فةإن الرةط الحةدودم لةن يتغيةر. األولى: أنه بغ  النظر عم ا يحدق في النةرف اخرةر مةن الحةد

عامةةا أن ياتةةرف أريةةرا بةةأن الجةةوان سةةيبتى تحةةت  50الثانيةة : أنةةه حةةان الوفةةت للمجتمةةع الةةدولي باةةد 
 السيادة اإلسراليلي  إلى أبد األبدين".

فةي رنةوة غيةر مسةبوف  عتةدت ، أن نظيةر مجلةي، عةن 18/4/2016الشـرق األوسـط، لنـدن، ونشرت 
ااسةةتيناني  فةةي ه ةةب  الجةةوان  "كتسةةرين"لااديةة  أمةة، األحةةد فةةي مدينةة  حكومةة  إسةةراليل جلسةةتاا ا

يدعو دول الاةالم إلةى ااعتةراف باحتاللاةا وبترارهةا الصةادر منةذ سةن   السوري  المحتل . وررجت بترار
 . ب ماا إلى تروم إسراليل.1981
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، في رنوة تحد غير مسبوف ، أن حلمي موسىعن ، 18/4/2016السفير بيروت، وأ افت 
وباسترفاف وا ح لألسرة الدولي  وفوانيناا، أعلن نتنياهو أن الوفت حان كي ياترف الاالم بأن 

 ه ب  الجوان السوري  المحتل  جزء ا يتجزأ من إسراليل.
وفي ما يتناف  مع مساح سبق لنتنياهو أن شارك فياا شرصيًا للتفاو  مع سوريا بشأن إعادة 

ألول من نوعه، لحكومته اليميني  في الجوان المحتل، وأكد أن رط الا ب ، فتد عتد اجتماعًا، هو ا
 الحدود الحالي لن يتغير ماما جرى رل  الحدود في سوريا.

 "إسةةراليلي "وفةةال نتنيةةاهو، فةةي جلسةة  تظاهريةة  لحكومتةةه أفةةر جةةدول أعمالاةةا مسةةبتًا بحيةةق يركةةز علةةى 
 حت السيادة اإلسراليلي . الجوان السورم المحتل، إن هذه الا ب  ستبتى إلى األبد ت

 إننةاأحد أهداف عتد الجلس  كان فااًل اإلعالن جاارًا "من جانباا، فالت وزيرة الادل إييلت شاكيد إن 
ننتظر من أمم الاالم ااعتراف بالحدود الشمالي  إلسراليل كحدود دولي ، بما فةي ذلةك ه ةب  الجةوان 

 ."نباا
التةةول وا ةةح لألسةةرة الدوليةة ، وأي ةةًا للجماةةور فةةي "تةةال إن أوفيةةر ميكةةوني، ف "الليكةةودم"أمةةا الةةوزير 

إسراليل: نحن لن نتزحزح من هةذا المكةان. ه ةب  الجةوان كانةت نةوال التةاري  جةزءًا مةن ااسةتينان 
 ."ونحن هنا من أجل البتاء لتنوير ااستينان 1967الياودم. عدنا إلى هنا عام 

 
 مواقف سياسية ستخرج عن المألوف أبو ردينة: األيام واألسابيع المقبلة ستشهد .2

فال النانق الرسةمي باسةم الرلاسة  نبيةل أبةو ردينة  إنةه رةالل األيةام واألسةابيع التريبة  المتبلة   موسكو:
 ستكون هناك مواف  سياسي  وا ح  ستررج عن المألوف.

ني  وأ اف أبو ردين ، في تصريح لتلفزيون فلسنين من موسكو، اليوم األحد، إن الت ي  الفلسني
 أمام مفترق نرق، والرلي، محمود عبا، يتحرك عربيا ودوليا لو ع الجميع أمام مسؤولياته.

وتابع أن زيارة الرلي، محمود عبا، األوروبي  والدولي  في هذه األيام تحمل مااني كبيرة، راص  
 وأننا أمام مفترق هام ورنير.

الدول األوروبي  الاام ، اليوم الرلي،  وفال إن هنالك فرارات فلسنيني ، وهناك حرك  فلسنيني  مع
في موسكو، وباألم، كان في فرنسا، وفريبا سيتوم بجول  عربي  هام ، مشيرا إلى أن الادف من هذا 

 كله هو و ع النتا  على الحروف وعدم السماح باستمرار الو ع الحالي على ما هو عليه.
تتوف  عن كل إجراءاتاا وأن تتراجع عن كل وأكد أبو ردين  أنه يجب على الحكوم  اإلسراليلي  أن 

مواففاا المدمرة للمسيرة السلمي ، مشددا على أنه لم ياد من الممكن التبول باذه السياس  اإلسراليلي  
 األميركي وباذا التراجع الدولي في شؤون الت ي  الفلسنيني .وباذا الاجز 
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سنيني  سيؤدم إلى مزيد من الان  وفال: "نحن نحذر الجميع أن استمرار عدم حل الت ي  الفل
 والفو ى واإلرهاب في الاالم بأسره".

وأ اف أنه يجب على الدول الكبرى أن تتراجع عن مفاهيماا السابت  وانحيازها الكامل للحكوم  
اإلسراليلي ، مشيرا إلى أن الحكوم  اإلسراليلي  تجر المننت  بأسرها إلى مزيد من الان  والدمار 

 ا نااي  لاا. والمشاكل التي
 17/4/2016 ،وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
 المصري: المحكمة الدستورية التفاف على جهود المصالحةمشير  .3

أكد ع و المجل، التشرياي الفلسنيني عن حرك  حما، مشير المصرم أن مسار المصالح   :غز ة
ةةل الةةرلي، ورأى المصةةرم فةةي  المسةةؤولي  عةةن ذلةةك. عبةةا، شرصةةياً  محمةةود ازال يةةراوح مكانةةه، وحم 

تصةةريحات راصةة  لةةة"فد، بةةر،"، أن فةةرار الةةرلي، عبةةا، األريةةر بتشةةكيل المحكمةة  الدسةةتوري  الاليةةا 
ألول مةةرة منةةذ تأسةةي، السةةلن  الفلسةةنيني ، كةةان هدفةةه االتفةةاف علةةى جاةةود المصةةالح  التةةي اننلتةةت 

التةانع لتةرار تأسةي، المحكمة  الدسةتوري ، وأكد "رف  حمةا،  فبل أيام في الااصم  التنري  الدوح .
 هدفه تأبيد حكم عبا، في السلن  واإلفالت من المساءل  الت الي  والسياسي ". سياسياً  واعتبره "فراراً 

"عبةا، يصةةر علةى ااسةتفراد بالسةةلن ، مةن رةالل فراراتةه غيةةر الشةرعي  التةي يسةةتفرد  :وفةال المصةرم 
  ي  واهي ".فياا بالترار الونني، تحت مظالت فانون

 وأكةةد أن "الةةرلي، عبةةا، فافةةد للشةةرعي ، وأن وجةةوده فةةةي منصةةبه هةةو بحكةةم سةةلن  ونفةةوذ ااحةةةتالل".
وأ اف: "فرار تأسي، المحكم  الدسةتوري ، فةرار سياسةي وغالبية  أع ةالاا هةم مةن حركة  فةتح، وهةي 

  فانونية  أو بذلك تشكل سيفا سياسيا مسلنا على رفاب المؤسسةات الشةرعي  ولحمايتةه مةن أية  مسةاءل
وأكد المصرم، أن "حما،" ترى بأن فرار عبا، بتشكيل المحكم  الدستوري  الاليةا كمةا أنةه  ف الي ".

لم يكن، وأن هدفةه فتةط إفشةال جاةود المصةالح  التةي اننلتةت جلسةات بشةأناا فبةل أيةام فةي الااصةم  
 التنري  الدوح .

 17/4/2016، قدس برس
 

 والقيادات األسرى صفقة تبادل تحرر آالف  إلنجازقراقع: مستعدون للتعاون مع حماس  .4
ن ااحةةتالل شةةر ح إوالمحةةررين عيسةةى فرافةةع  األسةةرى فةةال رلةةي، هيلةة  شةةؤون  :مسةةالم  محمةةد-رام هللا 

حركةة  حمةةا، عةةن اعتتالاةةا  إعةةالنوحةةول  .األنفةةال فةةوانين التمةةع والتنكيةةل بحةةق الماتتلةةين، رصوصةةاً 
ت تبةةادل فةةي التريةةب، فةةال فرافةةع ا يوجةةد أم تنسةةيق بةةين ذا مةةا تلةةوح صةةفتاا  و  إسةةراليليينرمسةة  جنةةود 
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ذا صح أمر أسر إصفت  تبادل  إلنجازأن الايل  جاهزة للتااون مع الحرك   إاالايل  وحرك  حما،، 
، األسةةرى مةةن  األافعةةن  اإلفةةراجستسةةاعد فةةي  اإلنةةاروتةةابع: الامليةة  فةةي هةةذا  .اإلسةةراليليينالجنةةود 

حكةةام الااليةة  فةةي أم صةةفت  تبةةادل فادمةة ، وكةةذلك األسةةرى المر ةةى، األ أسةةرى نتةةاذ ونحةةن جةةاهزون إل
 والتادة السياسيين". 

 17/4/2016 ،الحياة الجديدة، رام هللاموقع صحيفة  
 

 طالب األمم المتحدة بإدراج "إسرائيل" على الئحة دول "العار" التي تنتهك حقوق األسرى يقراقع  .5
ون األسةرى والمحةررين فةي منظمة  التحريةر الفلسةنيني  اتام رلي، هيل  شةؤ  :حمدان منتصر-رام هللا 

"انتااك حتةةةةوق" األسةةةةرى الفلسةةةةنينيين وفةةةةر  الاتةةةةاب ةعيسةةةةى فرافةةةةع، رةةةةالل التظةةةةاهرة، "إسةةةةراليل" بةةةة
الجماعي عليام. ودعا األمين الاام لألمم المتحدة بان كي مون إلى عتةد اجتمةاح دولةي رةال حةول 

ونالب فرافع األمم  فافيات الدولي  تجاه األسرى الفلسنينيين.مرالفات "إسراليل" اتفافيات جني  واات
المتحةةدة ب ةةرورة إدراج "إسةةراليل" علةةى الحةة  دول "الاةةار" التةةي تنتاةةك حتةةوق األسةةرى فةةي سةةجوناا، 

 اإلنساني  بحتام. وترتكب جرالم  د  
 18/4/2016 ،الخليج، الشارقة

 
 بحر: العمل العسكري الُمقاوم طريق تحرير األسرى  .6

عتةةد المجلةة، التشةةرياي الفلسةةنيني، يةةوم األحةةد، : تحريةةر رلةةدون مظلةةوم، عبةةد الغنةةي الشةةامي – غةةزة
جلس  راص  بمناسب  "يوم األسير"، في متر وزارة األسرى والمحررين بمدين  غزة، وسط مشةارك  مةن 

 ن.مرتل  النواب والكتل البرلماني  والشرصيات ااعتباري  وذوم األسرى وعدد من األسرى المحرري
وشدد النالب األول لرلي، البرلمان الفلسنيني أحمد بحر، في افتتاح الجلس  البرلمةان الاربةي المناتةد 
في التاهرة اليوم، بمناسةب  يةوم األسةير الفلسةنيني باترةاذ "فةرارات حاسةم " لنصةرة األسةرى فةي سةجون 

علةةةى المسةةةتويات وأكةةةد بحةةةر أن كافةةة  الجاةةةود التةةةي تبةةةذل فةةةي الةةةدفاح عةةةن ف ةةةي  األسةةةرى  ااحةةةتالل.
وتةابع: "ااحةتالل  السياسي  والبرلماني  والتانوني  والشابي  "ليست البديل عن الامل الاسكرم المتاوم".

ا يفاةم إا لغةة  التةةوة، فكةةل التةةرارات والتةةوانين الدولية  واإلنسةةاني  واإلدانةةات الرسةةمي   ةةد ااحةةتالل لةةم 
الب المتاوم  الفلسنيني  وعلى رأساا "كتالب التسام" ون ياِط لاا انتباًها بل يلتي باا بار  الحالط".

 "، إلجبار ااحتالل على إنالق سراح األسرى.2اإلسراح في إنفاذ صفت  "وفاء األحرار 
 17/4/2016، قدس برس
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 طالب بتشكيل لجنة تحقيق دولية لزيارة السجون اإلسرائيليةيالحمد هللا  .7
الفلسنيني رامي الحمةد هللا بتشةكيل لجنة  تحتيةق دولية   نالب رلي، الوزراء :حمدان منتصر-رام هللا 

 لزيارة السجون اإلسراليلي  والوفوِف على تدهور أو اح األسرى وما يتار ون له من م ايتات. 
 18/4/2016 ،الخليج، الشارقة

  
 عريقات: قضية األسرى تشكل ركيزة أساسية ألي حل عادل وشامل في المستقبل .8

 أمةةةةين سةةةةر اللجنةةةة  التنفيذيةةةة  لمنظمةةةة  التحريةةةةر ،أكةةةةد صةةةةالب عريتةةةةات: دىفةةةةادم أبةةةةو سةةةةا –رام هللا 
أن ف ي  األسرى تشكل ركيزة أساسي  ألم حل عادل وشامل في المستتبل لما تمثله من  الفلسنيني ،

نسةةةاني . وفةةةال إن "ملةةة  األسةةةرى حا ةةةر فةةةي أروفةةة  المحكمةةة  الجناليةةة   اعتبةةةارات سياسةةةي  وحتوفيةةة  وا 
الدوليةة  والاربيةة  باعتبةةاره مةةن أهةةم الملفةةات الرليسةة  التةةي تةةدين ااحةةتالل وتجةةر الدوليةة  وجميةةع المنةةابر 

واعتبةر عريتةات يةوم األسةير يومةًا  مجرمي حربه إلةى المثةول أمةام الادالة  واانتصةاف لحتةوق أسةرانا".
 وننيًا وعالميًا يشاد على سياسات ااحتالل وتشريااته الاسكري  الشاذة.

 18/4/2016 ،القدس العربي، لندن
 

 ملف األسرى يجب أن يبقى على رأس أولويات العمل الوطني :واصل أبو يوسف .9
فةةال ع ةةو اللجنةة  التنفيذيةة  فةةي منظمةة  التحريةةر الفلسةةنيني  واصةةل أبةةو : وكةةااتال ،الةةرأم –التةةد، 

يوسةة  إن الفلسةةنينيين يشةةاركون فةةي منةةانق تواجةةدهم كافةة  بإحيةةاء يةةوم األسةةير الفلسةةنيني "ل بتةةاء 
وأ ةةةاف "ملةةة  األسةةةرى يجةةةب أن يبتةةةى علةةةى رأ، أولويةةةات الامةةةل  الماتتلةةةين حا ةةةرًا".علةةةى ملةةة  
 الونني".

 18/4/2016 ،الرأي، عّمان
 
 رفع دعاوى باسم األسرى ضّد االحتالل" يدعو لالتشريعي"رئيس لجنة األسرى في  .11

محمةةةد شةةةااب، رلةةةي، لجنةةة  األسةةةرى فةةةي  : ذكةةةرتحريةةةر رلةةةدون مظلةةةوم، عبةةةد الغنةةةي الشةةةامي -غةةةزة 
النالةةةب عةةةةن "التغييةةةةر واإلصةةةالح"، أن سةةةةلنات ااحةةةةتالل تاتتةةةل فةةةةي سةةةةجوناا و  ،لمجلةةة، التشةةةةريايا

لتشةةرياي الفلسةةنيني، ل رةةالل جلسةة ودعةةا شةةااب،  أسةةير فلسةةنيني وعربةةي. 200آاف و 7المرتلفةة  
يةةةوم األحةةةد بمناسةةةب  "يةةةوم األسةةةير"، فةةةي متةةةر وزارة األسةةةرى والمحةةةررين بمدينةةة  غةةةزة، جاةةةات عتةةةدت 

حكومةةةة   الامةةةةل علةةةةى رفةةةةع الةةةةدعاوى "الفرديةةةة  والجماعيةةةة " باسةةةةم األسةةةةرى وذوياةةةةم  ةةةةد  اارتصةةةةال 
ونالةةب المؤسسةةات الدوليةة ، وراصةة  مجلةة، حتةةوق اإلنسةةان  ااحةةتالل وفادتةةه أمةةام المحةةاكم الدوليةة .
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علةةى أو ةةاح األسةةرى فةةي سةةجون ااحةةتالل، ومااينةة   لالنةةالحبةةاألمم المتحةةدة، تكليةة  لجنةة  دوليةة  
 رر  للتانون الدولي بما في ذلك اتفافي  جني . اانتااكات الصا

وناشد شااب برلمانات الاالم إلى تحمل مسؤولياتام "التانوني  واألرالفي  واإلنساني " تجاه مةا يتاةر  
له زمالؤهم من نواب الشاب الفلسنيني من ارتناف وا هانات واعتتاات ومحاكمات إداري  بانل  في 

ة تشةكيل "الةتالف عةالمي" مةن مؤسسةات حتةوق اإلنسةان إلنةالق وشدد على  رور  سجون ااحتالل.
حمل  عالمي   د سياس  ااعتتال اإلدارم والازل اإلنفرادم واإلهمال النبةي التةي يمارسةاا ااحةتالل 

 بحق األسرى.
 17/4/2016، قدس برس

 
 ؤكد على أن الشعب الفلسطيني ال ينسى قضية األسرى ييوم األسير  :مصطفى البرغوثي .11

فال األمين الاام لحرك  "المبادرة الفلسنيني "، مصنفى البرغوثي "إن ملة  : وكاات ،الرأم –، التد
تتديماا لمحكم  الجنايات الدولية ، وا زالةت المحكمة  تةدر، فةي  األسرى هو أحد أهم الملفات التي تم  

ه الامةل مةن وأ اف البرغوثي" المحكمة  هةي أحةد أوجة إمكاني  رفع ف ايا جرالم حرب  د إسراليل".
أجل حري  األسرى، وا بد مةن فةر  عتوبةات ومتاناة  إلسةراليل، يجةب أن يكةون ااحةتالل راسةرًا". 
وأشةةار البرغةةوثي إلةةى أن الفااليةةات التةةي ينظماةةا الفلسةةنينيون فةةي إحيةةاء يةةوم األسةةير تؤكةةد علةةى أن 

 "الشاب الفلسنيني ا ينسى ف ي  األسرى، وأنه ا يمكن إهمالاا".
 18/4/2016 ،انالرأي، عمّ 

 
 عقد إعادة إعمار جديد ضمن المنحة الكويتية 300الحساينة يعلن توقيع  .12

إنةه  ،فيافةي تصةريح صةح ،مفيد محمد الحسةاين الفلسنيني فال وزير األشغال الاام  واإلسكان  :غزة
 ةةةمن المنحةةة  الكويتيةةة ،  عتةةةد جديةةةد ألصةةةحاب المنةةةازل المةةةدمرة كليةةةاً  300توفيةةةع  ااثنةةةين يةةةومسةةةيتم 
وأو ةةح الحسةةاين ، فةةي تصةةريح  .مت ةةرراً  1,154توفيااةةا بالسةةابق وشةةملت  للاتةةود التةةي تةةم   تكمااً اسةة

صحفي مساء يوم األحد، أن نوافم الةوزارة ستتواصةل مةع المسةتفيدين مةن المنحة  الكويتية  برصةول 
 ألةة  مةةوانن مت ةةرر جزليةةاً  12وأ ةةاف أنةةه سةةيتم دفةةع تاوي ةةات ألكثةةر مةةن  توفيةةع الاتةةود الجديةةدة.

 ، حيق تواصل نوافم الوزارة التواصل مع المت ررين استالم مبالغ التاوي ات.بليغاً  جزلياً و 
 17/4/2016 ،وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
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 السلطة الفلسطينية تقرر إرسال وفد طبي لإلكوادور للمساعدة بعالج ضحايا الزلزال .13
مود عبا،، يوم األحد، بإرسال وفد نبي مترصل، إلةى مح ي فلسنينال السلن أوعز رلي،  :رام هللا

وأو ةةح وزيةةر الصةةح   ، للمسةةاعدة فةةي إنتةةاذ  ةةحايا الزلةةزال الةةذم  ةةرب الةةبالد.اإلكةةوادورجماوريةة  
التنسةيق بةين وزارتةي الرارجية  والصةح  إليفةاد وفةد  جواد عةواد، فةي بيةان صةحفي، يةوم األحةد، أنةه تةم  

 للمساعدة في عالج  حايا الزلزال. كوادورنبي وأدوي  بشكل عاجل إلى اإل
من عالفات الصةداف   بدوره، فال وزير الرارجي  ريا  المالكي، إن هذا التدرل الااجل يأتي اننالفاً 

لموف  فلسنين الت امني مع جميع دول الاالم، وفي  التوي  التي تربط فلسنين باإلكوادور، وترسيراً 
من مساعدات فوري  وعاجلة ، رغةم شةح المةوارد ومحدودية  ااندفاح الفورم لتتديم ما تستنيع فلسنين 

  اإلمكانيات.
وبي ن أن الوكال  الفلسنيني  للتاةاون الةدولي تحركةت مةع وزارة الصةح  إليفةاد رمسة  عشةر كةادرًا نبيةًا 

كةةةوادور، بالتاةةةاون والتنسةةةيق مةةةع مترصصةةةًا فةةةي مجةةةال النةةةوارل والكةةةوارق، للتوجةةةه يةةةوم اإلثنةةةين ل 
 لفلسنيني.الصندوق التومي ا

 17/4/2016 ،وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
 
 ما يمّكنها من إنجاز صفقة تبادل أسرى مشرفة ألمتنا وشعبنا القسامأبو عبيدة: لدى كتائب  .14

أكد النانق الاسكرم باسم كتالب الشايد عز الدين التسام أبو عبيدة على أن لدى كتالب التسام ما 
ناا من إنجاز ص  فت  تبادل أسرى مشرف  ألمتنا وشابنا وكل نالب الحري  في الاالم.يمك 

وفال أبو عبيدة في رسال  وجااا للادو الصايوني، يوم األحد: إن المراوغ  ومحاوات التملل من 
دفع الثمن لن تجدم نفاا فالمكابرة والتفز على الحتالق والت ليل هي لاب  تجاوزها الزمن فالنريق 

عبيدة رالل كلم  متلفزة بثتاا ف الي  األفصى في ذكرى يوم األسير الفلسنيني،  وتابع أبو وا ح.
على فيادة الادو أن تدرك أن رل  أسرانا رجاًا ا يارفون نامًا للاي  إا بتحرير إروانام من التيد 

 واأليام ستثبت وفاء األحرار باادهم وصدق وعدهم.
سرى وما يتار ون له من عذابات في سجون وأكد أن كتالب التسام تتابع من كثب ف ي  األ

 ااحتالل وهي ا تزال تحمل مشال تحرير وتحنيم فيودهم.
ورانب أبو عبيدة األسرى في سجون ااحتالل فالاًل: ثتوا أياا الرجال أن فجر الحري  فريب ويوم 

 الرالل فادم بإذن هللا، فتحريركم رسال  سامي  تحتل التلب من عتيدتنا الاسكري .
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  أن الرهان الرابح هو على فيادة المتاوم  بأ اف أن إرواننا األسرى يدركون جيدًا من وافع التجر و 
وجندها الميامين، وهذه الثت  هي الرصيد األكبر لنا في ااستمرار في مشروح تحرير األر  

 واإلنسان من فب   ااحتالل.
 17/4/2016موقع حركة حماس، غزة، 

 
 ا قريبعن جميع األسرى عمّ  باإلفراجمشعل: ملتزمون  .15

فال رلي، المكتب السياسي لحرك  "حما،" إن حركته ملتزم  باإلفراج عن جميع األسرى : الدوح 
 التدامى والجدد عما فريب.

ونالب مشال رالل كلمته في يوم األسير الفلسنيني وذكرى استشااد التيادم عبد الازيز الرنتيسي، 
تمام المصالح  فالال: "التتينا في الدوح  لماالج  الت ايا ( بالتوحد في اان4-17يوم األحد ) تفا   وا 

 الرالفي  التي أوففت نريق المصالح  في السنتين الما يتين".
وجدد مشال التزام حركته باإلفراج عن جميع األسرى التدامى والجدد، فالال: "نحن متفوفون على 

نساني  ااحتالل أرالفيا بدليل تااملنا مع األسير شاليط،  ألننا شاب مستند إلى دين عظيم ورحم  وا 
 وفيم وتراق ناتز به".

ووجه رسال  لألسيرات واألماات في سجون الدامون وهشارون، فالال: "نحن ماان وأعلم أن با ان 
 ينتظرن أحكاما عالي  لكن حريتان ستكون في متناول اليد رغما عن الادو".

يت فبل أيام كتابك، فلله درك وبورك جادك وأرصك كما وجه رسال  لألسير محمود عيسى: "أهد
 كل األسرى، لكن التحي  من رالل أري أبو البراء لكم جمياا". إلىبااسم، فأنت بمكانتك وتحي  

وحول ااتاامات التي توجه للحرك  بالتدرل في شؤون الدول األررى، فال: "كنا وما زلنا وسنبتى 
لي، لنا أم ماارك جانبي ، ولن نتدرل بشأن أم دول  في نحصر ماركتنا مع ااحتالل بفلسنين، و 

وأ اف: "هناك با  الدول تريد التجاوب مع حما، بشروناا، لكن فرارنا ا ير ع ألم  الاالم".
ذا نجحتم في  شرو ، ومبدأ الشرو  نرف ه، ومن أراد أن يتاامل مانا يتاامل مانا كما نحن، وا 

وتابع: "فيادة الحرك  تمد الرنى لتنوير الاالفات لكن  فر  شرونكم على أحد فاذا لي، مانا".
لي، على حساب أحد فنحن شاب واحد، ونساى ألن يكون فرارنا السياسي واحدا، ونحن نردم شابنا 

 من رالل جلب الدعم والموف  المساند ومالحت  إسراليل".
 17/4/2016، المركز الفلسطيني لإلعالم
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 وال استقرار إال بتحريرهم وال حل  فتح: قضية األسرى إحدى ثوابتنا  .16
فالت حرك  فتح، "إن ف ي  حري  األسرى إحدى ثوابتنا الونني ، فال حل وا سالم وا : رام هللا

ااحتالل إا بإنالق حريتام، فاألسرى متاتلون من أجل الحري ، كفلت كل  أمن لدول استترار وا 
 التوانين والشرالع الدولي  حتوفام في الحري ".

وأ افت الحرك ، في بيان لمناسب  يوم األسير الفلسنيني يوم األحد، أناا تامل وبافتدار ووفق 
منظوم  عمل فانوني  على أعلى المستويات، على و ع مل  األسرى أمام محكم  الجنايات الدولي ، 
حيق ترتكب سلنات ااحتالل بحتام جرالم منظم  وممناج  أدت استشااد منا لين في 

اا، التي باتت أشبه بماتتالت النازي ، يتتل فياا المنا لون الفلسنينيون ببطء وبوسالل ماتتالت
  متنوع .

وشددت على أن ف ي  حري  األسرى ف ي  ونني  ا ترل فصياًل أو تنظيمًا باينه، وأن ت افر 
، وتحديدا عمل التوى الونني  الفلسنيني  مع توجاات التيادة على الصاد المحلي  والاربي  والدولي 

في المنظمات األممي ، وحشد كل الجاود والربرات الونني  من أجل تحريرهم، سيتصر من زمن 
 شابام، وهذا يتت ي إعالء المصالح الاليا فوق كل اعتبار. إلىحرارًا أبتالام في األسر لياودوا 

المحرر كان أم محرر ماما بلغت ال غو ، فالمنا ل  إباادوأكدت فتح أناا لن تتبل بتاجير أو 
هدفه الاي  بحري  وسالم في وننه وفي بيته وفريته ومدينته، ومجتماه، وا يمكن للحرك  أن تتبل 
بافتالح المنا ل المحرر، ومن يتبل فإنه شريك في عملي  تاجير وتشريد الموانن الفلسنيني من 

بالتنسيق مع فيادة وننه. وفالت الحرك  إناا برليساا وفالدها الاام الرلي، محمود عبا،، تحرل 
منظم  التحرير، على إبتاء حري  األسرى شرنا رليسًا ألم تتدم في الاملي  السياسي  مع دول  
ااحتالل، وتؤكد في هذا المتام على  رورة توسيع فاعدة الاب  الشابي ، وتازيز صفوفاا إلثتال 

   في ميدان المجتمع الدولي.ال غط على دول  ااحتالل بالتوازم مع المارك  الدبلوماسي  والسياسي
 17/4/2016وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية، وفا، 

 
 غزةأردوغان وقادة األمة اإلسالمية التخاذ خطوات ملموسة لرفع الحصار عن  حماس تدعو .17

دعت حرك  المتاوم  اإلسالمي  "حما،"، الرلي، التركي رجب نيب أردوغان وفادة األم  اإلسالمي  
 سياس  وا ح  وحازم  واتراذ رنوات ملموس  لرفع الحصار عن فناح غزة بشكل كامل.إلى تبني 

وفالت الحرك  في رسال  رانبت باا رلي، التم  اإلسالمي  وفادة األم  المجتماين في مؤتمر التم  
اإلسالمي ، إنه ا بد لرفع الحصار أن يت من فتح الماابر أمام المواننين وحرك  التجارة، والسماح 

 بإفام  ميناء بحرم ومنار جوم، في إنار وحدة ال ف  والتناح أر ًا وشابًا.
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ونالبت حما، زعماء األم  بالمبادرة تجاه دعم شابنا الفلسنيني والوفوف إلى جانبه، وتتديم كل 
نتاذه من  أشكال الدعم له، مردفً  "نايب بكم أن تتحركوا لنصرة التد،، والمسجد األفصى المبارك وا 

 التاويد والتتسيم".مرننات 
وأشارت إلى انتفا   شابنا في التد، وال ف  في مواجا  ااحتالل وااستينان، ودفاعًا عن أر ه 
فام  دولته المستتل   ومتدساته، في سبيل تحتيق نموحاته في التحرر والترلل من ااحتالل وا 

 والاي  بكرام  كبافي شاوب الاالم.
، فرص  كبيرة من أجل تأكيد مركزي  الت ي  الفلسنيني  بين وأو حت أن اناتاد التم  اإلسالمي 

ف ايا األم  الاربي  واإلسالمي ، مؤكدة تاانفاا مع كل ف ايا األم  وااهتمام بمصالحاا وأمناا 
 واستترارها وتنلاات شاوباا.

 واستار ت الرسال  وافع الممارسات واانتااكات اليومي  التي ترتكب  د شابنا الفلسنيني في
منانق تواجده كاف ، منباً  إلى إن استمرار هذه المااناة اإلنساني  الكبرى لاو دليل على تراجع فيم 

، وتشجيع دول  ااحتالل ارتكاب مزيد من الجرالم والاتوبات بحق اإلنساناإلنساني  واحترام حتوق 
 شابنا الفلسنيني.

 17/4/2016موقع حركة حماس، غزة، 
 
 لميناء لخدمة أغراضها الفئوية: فتح ترفض فكرة احماس .18

أكد النانق باسم حرك  المتاوم  اإلسالمي  "حما،" سامي أبو زهرم أن تصريحات حرك  فتح حول 
وجود مفاو ات بين حما، وااحتالل بشأن ميناء بحرم هي ادعاءات سريف  تستادف التغني  

 على موف  فيادة فتح المتورن  في حصار غزة.
يح صحفي أن إصرار فتح على رف  فكرة الميناء يؤكد رغبتاا باستمرار وبي ن أبو زهرم في تصر 

الحصار لتوظيفه ألغرا  فلوي ، مو حًا أن حما، ا تلتفت إلى ادعاءات فيادة فتح ألن من 
 يمار، التااون األمني مع ااحتالل ويتفارر به ا يحق له الحديق عن فادة وصناح المتاوم .

حمد عبد الرحمن، أكد أنه ا يحق لتركيا نرح شر  رفع الحصار عن وكان التيادم في حرك  فتح أ
فام  ممر مالي في أم اتفاق مع "إسراليل"  الاالفات بيناما، وأنه ا يحق ألحد  إلعادةفناح غزة وا 

 التفاو  في ف ايا غزة دون السلن  الفلسنيني .
 17/4/2016موقع حركة حماس، غزة، 
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 على الوضع الفلسطينيهنية يطلع سفير جنوب أفريقيا  .19
، 2016-4-17استتبل نالب رلي، المكتب السياسي لحرك  "حما،" إسماعيل هني ، األحد : غزة

 ساادة سفير دول  جنوب أفريتيا أشرف سليمان رالل زيارته إلى فناح غزة.
لاا في وتنرق هني  رالل لتاله بسليمان إلى الاالف  المتين  مع دول  جنوب أفريتيا والمواف  الثابت  

 دعم الت ي  الفلسنيني  وراص  الرلي، الراحل نيلسون مانديال.
وأنلع هني  سليمان على الو ع الفلسنيني الراهن والتحديات التي تواجه الشاب الفلسنيني وراص  

واستار  الجاود المبذول  لتحتيق المصالح ،  ف ي  التد، واألسرى واألفصى وحصار فناح غزة.
 اإليجابي  نحو تنوير الاالف  مع مصر.وجاود فيادة الحرك  

 17/4/2016، فلسطين أون الين
 
 هنية يناقش ملف المصالحة مع العمادي والمصري  .21

استتبل نالب رلي، المكتب السياسي لحرك  المتاوم  اإلسالمي  "حما،"، إسماعيل هني ، في مكتبه 
 صيات الفلسنيني  المستتل .اليوم األحد، السفير التنرم محمد الامادم ومنيب المصرم أحد الشر

 وجرى رالل اللتاء نتاٌ  مامٌق في آرر تنورات مل  المصالح  وسبل إنجاحاا.
 17/4/2016موقع حركة حماس، غزة، 

 
 قضية األسرى هي على رأس أولويات المقاومة الفلسطينية وكتائب القسام: الحية .21

ا ذراعاا الاسكرم "كتالب التسام" أكدت حرك  "حما،"، أن المتاوم  الفلسنيني  وفي متدمتاة: غز 
 تامل ليل ناار من أجل تحرير األسرى من سجون ااحتالل اإلسراليلي.

جاء ذلك على لسان رليل الحي  ع و المكتب السياسي للحرك  في كلم  له رالل مارجان رنابي 
بمناسب   ، أمام متر اللجن  الدولي  للصليب األحمر بغزة عتب مسيرة جماهيري 2016-4-17األحد 

 يوم األسير الفلسنيني نظماا لجن  األسرى في التوى الونني  واإلسالمي .
وشدد الحي  على أن ف ي  األسرى في سجون ااحتالل هي على رأ، أولويات المتاوم  الفلسنيني  

  و"كتالب التسام".
يتينا، وهي وفال التيادم في حرك  "حما،"، مرانًبا األسرى في سجون ااحتالل: "ف يتكم هي ف 

على رأ، جدول أعمالنا، ويامل مجاهدونا في المتاوم  الفلسنيني  وفي متدمتاا كتالب التسام ليل 
وأ اف: "أفاالنا تسبق أفولنا، وما صفت  وفاء األحرار )صفت  شاليط(  ناار من اجل تحريركم".
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أجل إنالق سراح يننا"، مشددًا على  رورة أن يامل الجميع من بعندكم ببايد وها هم محرروها 
  جميع األسرى في سجون ااحتالل.

 17/4/2016فلسطين أون الين، 

 
 قضية األسرى حاضرة في وجدان وضمائر شعبنا: العالول .22

مع تاادات  ،أحيا الفلسنينيون على مرتل  انتماءاتام يوم األسير الفلسنيني: زبون  كفاح- رام هللا
سجون مرتلف  بينام  آاف أسير يتباون في 7ن نحو رسمي  وفصاللي  بتبيي  السجون اإلسراليلي  م

 نساء وأنفال.
إن ف ي  األسرى  ،محمود الاالول ،وفال التيادم الفلسنيني ع و اللجن  المركزي  لحرك  فتح

محصورة في هذا اليوم. هذا اليوم هو  وليست ،حا رة في وجدان و مالر شابنا في كل األيام
 ما في بافي األيام فنامل من أجل تحريرهم وتحرير األر .أ ،موعد لتسليط ال وء على ف يتام

من أجل  ،وت ع التيادة الفلسنيني  مل  األسرى  من الملفات الناالي  التي يجب حلاا مع إسراليل
اإلفراج عن أسرى  من مفاو ات  إنااء الصراح وتوفيع اتفاق سالم. ونجحت في مرات عدة في

ماتبرة أن تبيي  السجون لن  ،ا توافق عليه حرك  حما، وهو الناج الذم ،وصفتات مع إسراليل
 إجباري . يتم سوى بصفتات تبادل

 18/4/2016الشرق األوسط، لندن، 

 
 األحمد: البرغوثي يستحق بجدارة جائزة نوبل للسالم .23

فال ع و اللجن  المركزي  لحرك  فتح عزام ع و البرلمان الاربي عزام األحمد، إن  وفا:-التاهرة
المنا ل مروان البرغوثي يستحق بجدارة جالزة نوبل للسالم ألنه نا ل من أجل حري  شابه األسير 

فام  الدول  الفلسنيني   ومن أجل إحالل السالم الاادل والدالم من رالل إنااء ااحتالل اإلسراليلي وا 
 وعاصمتاا التد، الشري .

ي التي اننلتت أعمالاا اليوم األحد وأ اف األحمد على هام  أعمال الجلس  الرابا  للبرلمان الارب
بمتر الجاما  الاربي ، إن البرلمان الاربي رصل جلس  راص  بمناسب  ااحتفال بيوم األسير 
الفلسنيني وذلك إلحياء هذه المناسب  والامل على إنالق حمل  واسا  عربيا ودوليا إلنالق سراح 

في األسر  15ثي والذم درل عامه ع و اللجن  المركزي  لحرك  فتح المنا ل مروان البرغو 
نالق سراح األسرى الفلسنينيين وتبيي  السجون   الحري . أسرم من كاف   اإلسراليلي اإلسراليلي وا 
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وأو ح أن البرلمان الاربي تبنى ترشيح األسير البرغوثي للحصول على جالزة نوبل للسالم تابيرا من 
عم صمود األسرى الفلسنينيين، وهذا الترشيح البرلمان الاربي عن دعم ن ال الشاب الفلسنيني ود

الرمزم هو بمثاب  دعم للت ي  الفلسنيني  واألسرى التاباين حاليا في سجون ااحتالل والذين يزيد 
 نفل. 400أسير منام أكثر من  7000عددهم عن 

المرتص   وأشار إلى أن البرلمان الاربي سيرسل وفق الترارات التي اترذت رسال  للجن  نوبل الدولي 
بمنح هذه الجالزة ِلَمن يستحتاا حيق أن المنا ل البرغوثي يستحتاا بجدارة وهو الذم نا ل من 

فام  الدول  الفلسنيني  وعاصمتاا التد، الشري ، و  ي ًا سيوجه البرلمان أأجل إنااء ااحتالل وا 
إلنالق سراح األسير لجميع البرلمانات الونني  واإلفليمي  من أجل اان مام إلى الحمل  الدولي  

 البرغوثي.
 17/4/2016، الحياة الجديدة، رام هللا

 
 لتسابق من أجل تحرير األسرى لالفصائل الفلسطينية البطش يدعو  .24

السابع عشر من  يوافقأحيا الفلسنينيون في فناح غزة يوم "األسير الفلسنيني"، الذم : غزة
مته اللجن  الاليا للتوى الونني  واإلسالمي  وفي مارجان رنابي مركزم أفا أبريل/نيسان من كل عام.

( أمام متر الصليب األحمر، أك د رالد البن ، ع و المكتب السياسي 4-17بغزة، يوم األحد )
للجااد اإلسالمي، متحدثًا باسم التوى، أن  شابنا الفلسنيني لن يتبل باستمرار اعتتال أبناله عشرات 

 ددًا على أن  هذا الزمن فد ولى.السنين في سجون ااحتالل الصايوني، مش
ودعا البن  الفصالل الفلسنيني  ممثل  بأذرعاا الاسكري ، بالتسابق من أجل تحرير األسرى، منالبًا 
بتبني استراتيجي  ونني  للتبادل الدورم والمنظم مع ااحتالل، وفال: "نحن على موعٍد فريب مع 

ون ال مستمر حتى الاودة وتحرير األسرى، وسنبتى  صفت  وفاء األحرار الثاني  والثالث ، وهذا جااد
 متمسكين بمتاومتنا المشروع  وحتوق شابنا كاملً  غير منتوص ".

وشدد أن ه لن يررج األسرى من سجون ااحتالل إا بالتوة والتبادل وفر  اإلرادة، داعيًا إلى  رورة 
جنود ااحتالل ومستوننيه ل مان تبني استراتيجي  ونني  موحدة، كما نالب فصالل المتاوم  بأسر 

 تبادل األسرى مع سجون ااحتالل.
 17/4/2016المركز الفلسطيني لإلعالم، 

 
 
 



 
 
 
 

 

 18 ص                                              3907 العدد:        18/4/2016 اإلثنين التاريخ: 
  

 فصائل تدعو لتبني استراتيجية وطنية لتحرير األسرى : الغزة .25
دعت الفصالل والتوى الونني  واإلسالمي  في فناح غزة أم، األحد، إلى تبني استراتيجي  ونني ، 

 ميع األسرى الفلسنينيين من سجون ااحتالل اإلسراليلي.تادف لتحرير ج
وأكدت الفصالل رالل مسيرة دعت لاا لجن  األسرى للتوى الونني  واإلسالمي  أهمي  تكوين 

 استراتيجي  ونني ، لتبادل دورم ومنظم مع ااحتالل، إلنالق سراح جميع األسرى.
، واننلتت من أمام ساح  الجندم المجاول وشارك في المسيرة الشابي  جميع الفصالل الفلسنيني 

وسط مدين  غزة صوب متر منظم  الصليب األحمر، وسط هتافات ونني  لدعم األسرى وأررى 
 منالب  باإلفراج عنام.

 18/4/2016السبيل، عمان، 
 
 سرى حماس: نترقب وعد "القسام" الصادق بتحريرناألالهيئة القيادية  .26

الاليا ألسرى حرك  "حما،"، على أن "األسرى ا ينتظرون المزيد من  أكدت الايل  التيادي : رام هللا
 ااحتفاات والرنابات الرنان ، بل هم في شوق إلى رؤي  األفاال".

وأكدت الايل  في بيان لاا، يوم األحد، على  رورة نصرة ف ايا األسرى، راص  الازل اانفرادم 
بت الشاب الفلسنيني، التي سالت في سبيلاا دماء وااعتتال اإلدارم، داعي  إلى "التوحد على ثوا

وتابع البيان الصادر عن أسرى "حما،"، بمناسب  "يوم األسير الفلسنيني"،  الشاداء والجرحى".
"الرسال  التي ُأسرنا من َأجلاا ا ينبغي أن تغيب عن أذهان شابنا وفيادته، هي رسال  الواجب 

 رها".والصمود، رسال  فلسنين من بحرها إلى نا
وأ اف "نرفب المستتبل التريب في ظل الوعد الصادق من فبل فسامنا ومتاومتنا، وكلنا أمل أن 
تكون هذه الذكرى آرر أيامنا في سجون ااحتالل، وأن يكون يوم األسير هذا الاام، هو األرير الذم 

 نشاده في السجون".
 17/4/2016، المركز الفلسطيني لإلعالم

 
 نقاط مراقبة جديدة وثابتة وتقيم مصر من عناصرها على حدود تزيدس حما"الشرق األوسط":  .27

نشرت حرك  حما، مزيدا من عناصرها األمني  على الحدود مع مصر  من سلسل  من : رام هللا
الما ي ؛ إلثبات توجاات جديدة  اإلجراءات التي اترذتاا الحرك  في فناح غزة على مدار األسابيع

ن من حما، إلى آررين بنوا في اليومين الما يين موافع أمني  جديدة وان م مسلحو  نحو التاهرة.
وو ات كرافانات كذلك في موافع  على نول الشريط الحدودم تحولت إلى نتا  مرافب  ثابت  إ افي 
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: إن الحرك  ماني  بتازيز األمن على الحدود مع مصر "الشرق األوسط"وفالت مصادر أمني  لة فريب .
 ذلك. الاناصر األمني  إذا افت ت ال رورةوسترسل مزيدا من 

على الرغم من أن الحرك  كانت تسينر تماما على الحدود فإناا ماني  أن تثبت للتاهرة : وأ افت
 جدي  تااداتاا بأا تكون غزة مننلتا ألم أعمال  د مصر.

، كما وأكدت المصادر أن الاناصر األمني  لحما، ستمنع أم تسلل من غزة إلى سيناء أو الاك
وبحسب المصادر فإن حما، ترافب ما هو فوق األر   ستمنع أم تاريب لألسلح  إلى الرارج.

 وتحتاا على الحدود مع مصر في إشارة إلى األنفاق.
 18/4/2016، لندن، الشرق األوسط

 
 يعتقل قيادي في حماسو يقتحم عدة مناطق بالضفة االحتالل .28

ين، عدة منانق من ال ف  الغربي  والتد، المحتلتين، افتحمت فوات ااحتالل، فجر ااثن: الرليل
 ترللاا اعتتال عدد من المواننين من بينام فيادم في حما،.

وداهمت فوة من جي  ااحتالل الصايوني فجر ااثنين، منزل التيادم في حرك  حما، الشي  مازن 
 40الل عزات النتش  )واعتتلت فوات ااحت عاما(، في الرليل جنوب ال ف  المحتل . 42النتش  )

عاما( من الرليل وهو شتيق الشايد شااب النتش ، كما اعتتلت محمد نشأت حمامرة من بيت لحم، 
وفتشت فوات ااحتالل منزل  ومجدم البرغوثي من رام هللا واعتتل مساء أم، على حاجز عنارة.

لمدين  وعبثت بمحتوياته التيادم مازن النتش  الكالن في شارح السالم بالترب من مسجد األنصار با
 وأرعبت ذويه، فبل أن تامل على تكبيله وتنتله إلى جا  مجاول .

 18/4/2016، المركز الفلسطيني لإلعالم
 
 بينهم نشطاء في حماس أنشطة تتعّلق بالمقاومةبتهمة فلسطينيين  عشرةاالحتالل يعتقل الضفة:  .29

فلسنينيين من  10لي، فجر اليوم األحد، اعتتلت فوات ااحتالل اإلسرالي: رلدون مظلوم -الرليل 
مرتل  بلدات ومدن ال ف  الغربي  ومدين  التد، المحتلتْين، عتب دهم منازل عالالتام وتفتيشاا 

 والابق بمحتوياتاا.
وأو ح تترير صادر عن جي  ااحتالل، أن فواته اعتتلت تسا  فلسنينيين مم ن وصفام 

 ممارس  أنشن  تتال ق بالمتاوم   د الجنود والمستوننين.بة"المنلوبين"، بينام ثماني  متامين ب
وأشار التترير إلى أن ااعتتاات نالت فلسنينًيا من مدين  رام هللا )شمال التد، المحتل (، وسبا  

 من مدين  الرليل وفراها )جنوب التد،(، وشاًبا من مدين  بيت لحم )جنوب التد،(.
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تحامات وااعتتاات شملت بلدة سلواد، شرفي رام هللا، وبلدتي وبي نت المصادر الابري  أن حمل  ااف
ذنا غرًبا، وفري  مراح رباح جنوبي بيت لحم. افت  النظر إلى أنه من بين  بيت أمر شمالي الرليل، وا 

 ثالث  فلسنينيين ينتمون لحرك  "حما،". المتالتين
 17/4/2016قدس برس، 

 
 إال وصلته ء هام من التاريخ اإلنساني ولم تترك انحطاطا  تعيد كتابة جز  اليونيسكومنظمة نتنياهو:  .31

امين نتنياهو منظم  األمم المتحدة للتربي  والالةوم والثتافة  يهاجم رلي، حكوم  ااحتالل بن :-التد، 
 )يونيسكو( مساء أم، السبت، لتولاا إن الياود لي، لام صل  بالمسجد األفصى.

سةكو "تتجاهةل" مةا زعةم أناةا "عالفة  تاريرية  فريةدة مةن نوعاةا وفةال نتنيةاهو فةي بيةان إن منظمة  اليوني
تةةربط الديانةة  الياوديةة  بجبةةل الايكةةل )المسةةمى الياةةودم لألفصةةى("، مةةدعيا أن الايكلةةين األول والثةةاني 

 شي دا لمدة أل  سن  هناك وأن كل ياود الاالم صلوا في المسجد رالل آاف السنين، حسب فوله.
ا مةا يةتام األمةم المتحةدة باانحيةاز  ةد إسةراليل، إن "هةذا فةرار سةري  آرةر وفال نتنياهو، الةذم كثيةر 

تاتمةده األمةم المتحةةدة"، م ةيفا أن الايلةة  الاالمية  "تايةةد كتابة  جةزء أساسةةي مةن تةةاري  البشةري ، وهةةي 
 تبرهن مرة أررى أنه ا يوجد هناك مستوى أدنى لن تنرف  إليه".

اليونيسةكو، كارمةل شةةاما، فةي بيةان عتةةب نشةر التةرار إنةةه مةن جانبةه، فةال سةةفير إسةراليل لةدى منظمةة  
بغ  النظر عن فرار اليونيسكو، فإن "التد، سوف تبتى دالمةا كجةزء مةن عاصةم  إسةراليل والشةاب 

 الياودم".
 18/4/2016موقع صحيفة القدس، القدس، 

 
 ُيعّد وصمة مخجلة لـ"إسرائيل" مع الفلسطينيين على الحواجز التعامل: أوري أريئيل .31

الفلسةنينيين علةى الحةواجز  انتتد وزير الزراع  اإلسراليلي أورم أريليل الظروف التةي تواجةه: تل أبيب
سراليل. وفال في حديق إذاعي أم، إن هذه الظروف التي يمر باا الفلسنينيون رةالل  بين ال ف  وا 

 ."وصم  مرجل  لدول  إسراليل والجااز األمني"وفوفام على الحواجز تاتبر 
يليةةل أنةةةه افتةةرح علةةةى رلةةي، الحكومةةة  نتنيةةاهو الامةةةل مةةن أجةةةل إفامةة  سةةةالم افتصةةادم مةةةع وكشةة  أر 

اافتصةادم فةي ال ةف  الغربية  وفنةاح  الفلسنينيين والتيام برنوات من جانب واحةد لتحسةين الو ةع
غزة. وأكد أنه ا يرى سببا يمنع بناء ميناء بحرم في التناح وعدم تحويةل الغةاز والميةاه المحةالة إلةى 

فةي المالة  مةن  100فم ببناء الميناء في غةزة فةي ظةل "حديثه إلى نتنياهو فالال:  ل ف . ووجه أريليلا
وتتةةول سةةندر،  األمةةن وثمةة  نريتةة  لامةةل ذلةةك. أنةةا أفةةول لةةك هةةذا عةةن وعةةي. لمةةاذا تتةة  علةةى الحيةةاد
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أريليةل وأ ةاف  "سةن . ا يوجةد لاةم أم مينةاء دولةي لمةاذا ا يكةون لةديام مينةاء  47نحن ندر، منةذ 
أنتةل الغةاز إلةى نةابل، والرليةل ونةولكرم وجنةين. لةدينا غةاز افاةل " احتا ماتبا علةى موفة  نتنيةاهو:

 أرذوا.  –ذلك من جانب واحد ولي، وفتا لمتولته الماروف  )متول  نتنياهو( إذا أعنوا 
ينيين . وفةةةال أريليةةةل إنةةةه ا يجةةةب علةةةى الفلسةةةن"نتحمةةةل المسةةةؤولي  عةةةن المننتةةة . أعناةةةم المةةةاء نحةةةن

علةةى الحةةواجز فةةي انتظةةار  المةةرور عبةةر الحةةواجز الاسةةكري  دارةةل ال ةةف . اذهةةب وانظةةر كيةة  يتفةةون 
الدرول إلى إسراليل. هذا أمر مرجل وعار على دول  إسراليل والجااز األمني. يت  هناك أنا، فةي 

هةل  الحةار وفةي الشةتاء المةانر. مةا هةي مشةكلتنا فةي تسةوي  األمةر  ظروف غير ماللم  في الصي 
إلةى  . ووصة  أريليةل كية  يصةل الامةال الفلسةنينيون "مليون شيكل على هةذا  50تكمن في صرف 

الحةةاجز فةةي الثالثةة  صةةباحا كةةي يةةدرلوا إلةةى إسةةراليل فةةي السةةابا  صةةباحا وينتظةةرون هنةةاك لسةةاعات 
 تحت الشم، ومن دون ماء.

 "البيةةةت الياةةةودم"حةةةزب وأثةةةارت تصةةةريحات أريليةةةل اسةةةتاجانا واسةةةاا فةةةي إسةةةراليل إذ إنةةةه ينتمةةةي إلةةةى 
متغنرسةةةةةة  وعنصةةةةةةري   ةةةةةةد  الماةةةةةةروف بسياسةةةةةةته اليمينيةةةةةة  المتنرفةةةةةة . وهةةةةةةو ماةةةةةةروف بتصةةةةةةريحات

فيادة الجي  التي ت ايق المستوننين. ورأى  "فرل"الفلسنينيين. واعتتد البا  أن هدفه مناا هو 
سينرة على كامل الراف  لتيام دول  فلسنيني  الداعي إلى بتاء إسراليل م آررون أناا تصب في فكرة

وهةو فةادم مةن  فلسنين. ولكن هناك من يرى أي ا أن ظروف الفلسنينيين التي يشادها الوزير يوميا
 مستوننته جالت حتى واحدا مثله يصيح  دها.

 18/4/2016، الشرق األوسط، لندن
 

 التنسيق بين تل أبيب والقاهرة أفضل من السابق مستوى : شتاينتز .32
، إن زاينتت، يوفةةال شةةاإلسةةراليلي ال "وزيةةر النافةة " فةةي حكومةة  ااحةةتالل فةة: رلةةدون مظلةةوم -الناصةةرة 

 الريا  بحري  المالح  اإلسراليلي  في م يق تيران "إيجابي ". التزامالتصريح الساودم حول 
ف  "يسراليل هيةوم" الابرية ، يةوم األحةد، "عملًيةا هةذه هةي المةرة األولةى يوأفاد في تصريحات نتلتاا صح

ياا الساودي  رسمًيا ودولًيا إزاء إسراليل، والذم ياني منح الشرعي  الساودي  غير المباشرة التي تلتزم ف
سراليل".  اتفاق السالم بين مصر وا 

علةةى أن مسةةتوى التنسةةيق بةةين تةةل أبيةةب والتةةاهرة "أف ةةل بكثيةةر مةةن أم وفةةت سةةابق"،  زاينتتوشةةدد شةة
لةى انفةراد"، وهةو عملًيةا أول لتةاء علنةي رفيةع مبيًنا أنه التتى فبل أسبوعين وزير الرارجية  المصةرم "ع

 المستوى منذ رلع نظام مبارك.
 17/4/2016قدس برس، 
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 والشعب اليهودي "دولة إسرائيل"معركة سياسية متواصلة ضد " هي اليونسكولبيد: قرارات " .33
 "كواليونسةة"يليةةر لبيةةد المنظمةة  الدوليةة   "يوجةةد مسةةتتبل"التةةد، الاربةةي: هةةاجم رلةةي، حةةزب  –رام هللا 

وباق برسال  إلى األمين  الاام  للمنظم  ايرينا بوكوفا نلب فياا الامل إللغاء الترار بشجب الاةدوان 
محاولة  مرجلة  "اإلسراليلي في الحرم التدسي الذم وصفه بوصم  عار. وادعى أن هذا الترار يشكل 
 ةةةد دولةةة  إسةةةراليل إلعةةةادة كتابةةة  التةةةاري  وا عةةةادة كتابةةة  الوافةةةع كجةةةزء مةةةن ماركةةة  سياسةةةي  متواصةةةل  

الةذم ثبةت مةرة تلةو مةرة بأنةه  –. وفةال إن التحةري  الفلسةنيني بشةأن جبةل الايكةل "والشاب الياودم
اإلرهاب الحالية . هةذا التةرار يغةذم وينيةل موجة  "كل  حياة عشرات اإلسراليليين في موج   –كاذب 

  ."ت من المسؤولي وسيؤدم إلى موت المزيد من األبرياء ولن تتمكنوا من اإلفال "اإلرهاب"
 18/4/2016القدس العربي، لندن، 

 
 الفلسطينية العائالتهذه لمعاناة رهيبة عاشتها  ا  ضع حديبالغ األهمية وعودة: قرار درعي  .34

أرييةةه درعةةي المحكمةة  الاليةةا فةةي التةةد،  يفاجةةأ وزيةةر الدارليةة  اإلسةةراليل: الشةةرق األوسةةط - تةةل أبيةةب
اإلفامةة   ألفةةي فلسةةنيني بنافةة  الاويةة  الزرفةةاء التةةي تتةةيح لاةةمبةةبالي يالةةن فيةةه أن وزارتةةه فةةررت مةةنح 

عامةةا. وفةةد رحةةب الفلسةةنينيون باةةذا  13المؤفتةة  وتمكةةنام مةةن لةةم شةةمل عةةالالتام وذلةةك ألول مةةرة منةةذ 
الةذم توجةه بمنلةب باةذا الرصةول إنةه فةرار بةالغ  أيمةن عةودة "التالمة  المشةترك "الترار وفال رلةي، 

 اة رهيب  عاشتاا هذه الاالالت.األهمي  فيه يو ع حد لماان
وفال عودة إن هناك ألوًفا أررى من الاةالالت الفلسةنيني  الممزفة  التةي ياةي  فياةا الةزوج فةي ال ةف  

واألواد فةةي إسةةراليل ولةةم يلتتةةوا نيلةة  السةةنين  الغربيةة  أو فنةةاح غةةزة أو حتةةى األردن ومصةةر والزوجةة 
ف ةةاياهم ويمةةنحام المواننةة  ويحولاةةا إلةةى  الما ةةي . وأعةةرب عةةن أملةةه فةةي أن يةةدر، الةةوزير درعةةي

 وليست مؤفت . وتااد عودة بمواصل  متابا  الت ي  مع الوزير. موانن  دالم 
 18/4/2016الشرق األوسط، لندن، 

 
 نتنياهو عن الجوالن المحتل استعمارية تصريحاتغطاس: باسل  .35

كتور باسةةل غن ةةا،، تاتيًبةةا علةةى اجت: النيةةب غنةةايم مةةاح الحكومةة  اإلسةةراليلي   يةةوم صةةر ح الن الةةب الةةد 
ةةةةورم  المحتةةةةل  وتصةةةةريحات نتنيةةةةاهو مةةةةن هنةةةةاك بةةةةأن  هةةةةذا ااجتمةةةةاح وهةةةةذه  األحةةةةد، فةةةةي الجةةةةوان الس 
د الن بيا  ااستاماري   والادواني   إلسراليل، وأن  أم  كالم عةن سةالم بةين إسةراليل  الت صريحات إن ما تؤك 

وري   المحتل ة  إن مةا  ومحيناا الاربي  إن ما هي مح  كذب وافتراء، و  ما فاله نتنياهو على األرا ي الس 
هةةي الحتيتةة ، وهةةي تكشةة  أن  إسةةراليل مت جاةة  إلةةى المزيةةد مةةن ااسةةتينان وتكةةري، ااحةةتالل وفةةر  
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ولي  . ورأى الن الب غن ةا، أن ةه  األمر الوافع بالتو ة،  ارب  عر  الحالط بكل  الترارات والمااهدات الد 
ولي  إسةةةراليل كمةةةا عوملةةةت دول أرةةةرى، إلرغاماةةةا علةةةى احتةةةرام حةةةان الوفةةةت لكةةةي ياامةةة ل المجتمةةةع الةةةد 

ولي  ، أم بفر  الاتوبات التاسي  علياا.  اإلرادة والترارات الد 
 17/4/2016، 48عرب 

 
 الكنيست للمسجد األقصى أعضاءاالستمرار في حظر زيارة  يقرر روني الشيخ .36

المفت  الاام في شرن  ااحتالل روني الشةي   أن  ذكرت مصادر عبري :"التد،" دوت كوم-رام هللا 
 الكنيست للمسجد األفصى، حتى إشاار آرر. أع اءفرر ااستمرار في حظر زيارة 
لةه فياةا انةه اترةذ هةذا التةرار  أو ةحرلةي، الكنيسةت يةولي ادلشةتاين  إلةىوكان الشي  فد باةق برسةال  

 شار التانوني للحكوم  افيحام مندلبليت.توصي  من الجاات األمني  وبموافت  المست إلىاستنادا 
 بإعمةةالبةةأن هنةةاك محةةاوات مةةن فبةةل مةةن اسةةماهم بةةالمتنرفين مةةن "الجةةانبين" التيةةام  وأ ةةاف الشةةي 

تةةؤدم  أنزيةةارة النةواب للحةةرم التدسةةي مةن شةةأناا  أناسةتفزازي  فبيةةل عيةد الفصةةح الياةةودم، مشةيرا إلةةى 
انةةه سةةيتم  إلةةىالرنةةر، مشةةيرا  إلةةى األمةةن  فياةةا درجةة  تاةةر  إلةةىتصةةايد حةةدة التةةوتر فةةي المكةةان  إلةةى

 النظر في مو وح زيارة أع اء الكنيست لألفصى باد انتااء عيد الفصح.
 18/4/2016موقع صحيفة القدس، القدس، 

 
ا رسمي ا ضد هرت اإلسرائيليالشرطة  .37  زوجتفتح تحقيق 

 ، ظاةةر اليةةوم األحةةد، 433 فامةةت الوحةةدة التنري ةة  للتحتيةةق بت ةةايا ااحتيةةال،  اهةةاف: النيةةب غنةةايم
ةةةايوني   يتسةةةحاق هرتةةة ، تحةةةت ناللةةة  زوجبةةةالت حتيق مةةةع ع ةةةو الكنيسةةةت وزعةةةيم حةةةزب  الماسةةةكر الص 

الت حةذير، وذلةةك بشةبا  تنفيةةذه مرالفةةات بتلت ةي تبر عةةات رالًفةةا للتةانون، وعةةدم تتديمةةه تتريةًرا بشةةأن تلت ةةي 
 تبر ح، إ اف  لمنحه بالًغا كاذًبا.

أبيةةب، حيةةق فةةام -  بمدينةة  تةةل433نيلةة  سةةت  سةةاعات، فةةي متةةر   اهةةاف  زوجهرتةةوامت ةةد الت حتيةةق مةةع 
 المحت تون راللاا بالت حتيق ماه حول اانترابات الت مايدي   لرلاس  حزب الامل، فبل ثالق سنوات.

مةةةه هرتةةة ولةةة  بشةةةأن تبر عةةةات تلت اهةةةا فبيةةةل اانترابةةةات  زوجوتنةةةر ق الت حتيةةةق لةةةبالي كةةةاذب فد  لمرافةةةب الد 
 .2013ايدي   بحزب الامل عام الت م

 17/4/2016، 48عرب 
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 في الضفة تحقق تقدماالجيش اإلسرائيلي : مفاوضات وقف عمليات "الجيش"إذاعة  .38
التةةةةةةد، الاربةةةةةةي: كشةةةةةةفت مصةةةةةةادر إسةةةةةةراليلي  عةةةةةةن تجةةةةةةدد المحادثةةةةةةات بةةةةةةين الفلسةةةةةةنينيين  –رام هللا 

رةةةل مةةةدن ال ةةةف  الغربيةةة ، أو واإلسةةةراليليين برصةةةول وفةةة  عمليةةةات جةةةي  ااحةةةتالل اإلسةةةراليلي دا
حسب اتفاق أوسلو. وفد حتتت تتدمًا اعتبر ملموسةًا وباتةت فريبة   "أ"تحديدًا منانق السلن  المصنف  

من التوصل اتفاق بين الجانبين لوف  افتحامات المةدن علةى الةرغم مةن التأكيةد الفلسةنيني علةى نية  
 دان  ااستينان اإلسراليلي.التوجه إلى مجل، األمن الدولي استصدار فرار دولي إل

وأوردت إذاعةة  جةةي  ااحةةتالل اإلسةةراليلي علةةى لسةةان مسةةؤول كبيةةر فةةي وزارة الجةةي  أن المفاو ةةات 
اسةةتؤنفت مةةع الجانةةب الفلسةةنيني مةةن أجةةل ااتفةةاق علةةى إعةةادة انتشةةار التةةوات فةةي مةةدن ال ةةف  علةةى 

من أجل نرح مشروح فرار جديةد الرغم من توجه الرلي، الفلسنيني محمود عبا، إلى األمم المتحدة 
  لمجل، األمن إلدان  ااستينان.

وأشار المسؤول اإلسراليلي إلى توفاات باإلعالن عن اتفاق فةي غ ةون أسةبوح، وأن ااتفةاق سةينل 
على أن تتم إعادة انتشةار التةوات اإلسةراليلي  بشةكل ا  "أ"على انسحاب فوات ااحتالل من المنانق 

ي التاباةة  للسةةلن  وبشةةكل يسةةمح لتةةوات األمةةن الفلسةةنيني  بإعةةادة اانتشةةار يسةةمح لاةةا بةةدرول األرا ةة
 .أوسلوعلى مدارل المدن الفلسنيني  وتولي الماام األمني  كامل  في هذه المنانق وفق اتفاق 

 18/4/2016القدس العربي، لندن، 
 
 يعارض تقليص النشاط األمني اإلسرائيلي بمدن الضفة "الشاباك" .39

م جاةةاز األمةةةن الاةةةام اإلسةةراليلي )الشةةةاباك( رلةةةي، الحكومةة  بنيةةةامين نتنيةةةاهو، ووزيةةةر سةةةل  : بةةالل  ةةةاهر
األمن موشيه يالون، ومسؤولين كبار فةي جاةاز األمةن، وثيتة  سةري  اعتةر  فياةا علةى تتلةيل النشةا  

 األمني لالحتالل اإلسراليلي في مدن ال ف  الغربي .
إسةةراليليين رفياةي المسةةتوى فةولام إن الوثيتةة  التةةي  ونتلةت صةةحيف  "هة"رت،" اليةةوم ااثنةين، عةةن مةوظفين
وادعةى الشةاباك أن منةي اإلسةراليلي فةي المننتة  "أ".فدماا الشاباك شةملت تحفظةا مةن تتلةيل النشةا  األ

تفاهمات حول هذا المو وح بين إسراليل والفلسنينيين من شأناا و ع فيود سياسي  تؤدم إلى تتليل 
  تالل فةةي المةةدن الفلسةةنيني  وي ةةع صةةاوبات أمةةام إحبةةا  عمليةةات.حريةة  النشةةا  األمنةةي لجةةي  ااحةة

وأشارت الصحيف  إلى أن موف  الجي  اإلسراليلي ووزير األمن يالون مااك، لموفة  الشةاباك ويةرون 
أن هةةذه الرنةةوة لةةن تمةة، بتةةدرة إسةةراليل علةةى إحبةةا  عمليةةات، ويةةرون أن أجاةةزة األمةةن التاباةة  للسةةلن  

 فيذ فسم كبير من النشا  األمني الذم ينفذه جي  ااحتالل حاليا.الفلسنيني  بإمكاناا تن
 18/4/2016، 48عرب 
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 مناورة كبيرة بالجوالن واألغوار يبدأالجيش اإلسرائيلي  .41
بدأ الجي  اإلسراليلي اليوم ااثنين، مناورة عسكري  كبيرة بإشراف هيلة  األركةان الاامة  : بالل  اهر

 وستستمر نوال األسبوح الحالي بحسب تتارير إعالمي  إسراليلي .وفيادة الجبا  الشمالي  للجي ، 
وأعلن الجي  اإلسةراليلي أنةه رةالل فتةرة المنةاورة سةتالح  حركة  نشةن  لتةوات األمةن، وبيناةا سةيارات 

 عسكري  وتحليق نالرات في مننت  ه ب  الجوان المحتل  وشمال غور األردن.
إن المناورة مرنط لاا سةلفا وأناةا تجةرم فةي إنةار سلسةل   وفال النانق الاسكرم اإلسراليلي في بيان

 .الحالي، وغايتاا الحفاظ على فدرات التوات وجاوزيتاا 2016المناورات المتررة للاام 
 18/4/2016، 48عرب 

 
 تنامي العنصرية اإلسرائيلية ضد العرب :جمعية حقوق المواطن اإلسرائيلي .41

أمة،، بةي ن أن شةركات بنةاء إسةراليلي  تتةيم حي ةا سةكنيا كشة  تحتيةق نشةر : برهةوم جرايسةي - الناصرة
في مدين  يافا الفلسنيني  على أرا ي عربية  مصةادرة، تمنةع الاةرب مةن شةراء بيةوت فياةا، بمةن فةيام 
الاةةرب مةةن أهةةل المدينةة ، إذ يةةدعي موظفةةو الشةةرك  لنالةةب الشةةراء إن كةةان عربيةةا، أنةةه لةةم يبةةق بيةةوت 

وظفةةةون الياةةةودم، بوجةةةود عةةةر  واسةةةع مةةةن البيةةةوت، أن "الجيةةةرة للبيةةةع، وفةةةي نفةةة، اللحظةةة ، ُيبلةةةغ الم
 حسن "، لمن يستفسر عناا.

وجةرى التحتيةةق بةدعم مةةن جمايةة  حتةوق المةةوانن اإلسةةراليلي التةي تلتةةت شةةكاوى مةن مةةواننين عةةرب، 
 ةةةد شةةةرك  تسةةةويق البيةةةوت، بةةةأن الشةةةرك  تةةةرف  بةةةياام بيوتةةةا. ونشةةةرت صةةةحيف  "يةةةدياوت أحرنةةةوت" 

، إذ تم تسجيل مكالمات أجراها ياود لغر  التحتيةق، وادعةوا أناةم يريةدون شةراء تفاصيل هذا التحتيق
 لتاء سريع.  إجراءبيت، فتلتوا ردا إيجابيا، وحتى أن الموظف  في الشرك  عر ت 

وحسةةب التسةةجيل، فحينمةةا سةةأل الياةةودم )المحتةةق( إذا يوجةةد عةةرب فةةي الحةةي الجديةةد، كانةةت الموظفةة  
وري ، وفالت إنه على حد علماا ا يوجةد ولكناةا سةتفحل. واحتةا اتصةل حذرة جدا، ولم تتدم إجاب  ف

مسؤول في الشرك  بالياودم ذاته فةالال، إنةه ا يسةتنيع تتةديم جةرد باألسةماء التةي اشةترت حتةى اخن 
بيوتا، ولكن ما يارفه هو أن "الجيرة حسن "، في رمز لادم وجود عرب، دون أن يننةق بةذلك، كةي ا 

 لف  فانون فالم.يكون مار ا لمرا
ويتأكد األمر من مكالم  أجراها ياودم آرر، ثم مكالمتين لاربيين، كل واحد مناما تلتةى ردا منابتةا: 

 لم ياد لدينا بيوت للبيع.
 18/4/2016، الغد، عّمان
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 في القوقاز االستراتيجي "إسرائيل"أذربيجان حليف "معاريف":  .42
اري  يوسي ميلمان عما سماه "الاالفة  الغرامية " بةين تحدق الربير األمني اإلسراليلي في صحيف  ما

إسةةراليل وحليفتاةةا الشةةياي  فةةي بةةالد التوفةةاز أذربيجةةان، فةةي ظةةل التاةةاون األمنةةي ااسةةتربارم بينامةةا 
بجانب عمليات تصدير السالح بمبالغ مالي  كبيرة، بحيق تحولت أذربيجان المصدرة للنفط إلى الدول  

 اليل في شمال مننت  الشرق األوسط.المسلم  األكثر فربا من إسر 
وأ اف أن الاالفات الوثيت  بةين إسةراليل وأذربيجةان بةدأت فةور إعةالن األريةرة اسةتتاللاا عتةب تفكةك 

، وهذه الاالفات في نريتاةا للتنةور والتنةامي راصة  أن الةرلي، 1991ااتحاد السوفياتي السابق عام 
 .تراتيجي اساألذرم إيلاام عليي  يرى في إسراليل حليف  

وأشةةار إلةةةى أن هةةذا التحةةةال  يةةةزداد فةةوة علةةةى رلفيةةة  انةةداح الصةةةراح المتجةةةدد بةةين أذربيجةةةان وجارتاةةةا 
أرمينيةةا للسةةينرة علةةى إفلةةيم نةةاغورنو كربةةال المتنةةازح عليةةه بينامةةا، حيةةق يسةةتردم جةةي  أذربيجةةان فةةي 

 هذه الماارك أسلح  ووسالل فتالي  إسراليلي .
ات التجاريةة  الثنالية  بةةين إسةراليل وأذربيحةان تصةةل إلةى عةةدة مليةارات مةةن وأكةد ميلمةان أن فيمةة  الاالفة

الةةةدوارات، بمةةةا فةةةي ذلةةةك شةةةراء الةةةنفط األذرم لمحنةةةات النافةةة  اإلسةةةراليلي  بجانةةةب صةةةفتات السةةةالح، 
 ف ال عن اللتاءات الثنالي  المشترك  بيناما، والزيارات المتبادل  بين وزراء الدولتين.

الةةرلي، اإلسةةراليلي السةةابق شةةماون بيةةري، مةةع نظيةةره األذرم، كمةةا فةةام وزيةةرا التتةةى  2012وتةةابع "فةةي 
الدفاح اإلسراليليين السابق بنيةامين بةن ألياةازر والحةالي موشةيه يالةون بزيةارتين لبةاكو، وهةو مةا يشةير 

 إلى أن إسراليل ترى في أذربيجان سوفا ماما لبيع األسلح  والمواد التتالي  في آسيا باد الاند".
م ميلمةةان متالةةه بتأكيةةد أن إسةةراليل تبيةةةع ألذربيجةةان نةةالرات اسةةتنالح ومةةواد اسةةترباري  متنةةةورة ورةةت

مليةون  150ومراكز سينرة وتحكم، وهناك توجه إسراليلي لبيع أذربيجان فمرا صةناعيا للتجسة، بتيمة  
إسةةراليل  دوار، ا تشةةمل كلفةة  اإلرسةةال والمحنةة  األر ةةي ، وهةةذا بجانةةب الةةدور الكبيةةر الةةذم تتةةوم بةةه

 سفين  لحراس  السواحل األذري  بكلف  ربع مليار دوار. 12لبناء 
 17/4/2016، الجزيرة نت، الدوحة

 
 شمال غرب الضفة ةدونم من أراضي قرية الزاوي 2,400االحتالل يعتزم مصادرة  .43

 لإسرالي تستولي أن الغربي  ال ف  غرب شمال فلسنيني  فري  سكان يرشى: صوافن  علي- هللا رام
 (.دونم 2,400 بمصادرة فرارا تسلمام باد أرا يام من تبتى ما على
 إسراليليا فرارا هناك أن تبلغنا" األحد يوم الاات  عبر لرويترز الزاوي  بلدي  رلي، حمودة نايم وفال

 ".الدول  ألغرا  مصادرة يسمى ما تحت مناا تبتى ما هي الزاوي  أرا ي من دونم 2400 بمصادرة
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 أصبحت حيق 2004 عام في جرت التري  ألرا ي واسا  مصادرة عملي  آرر أن حمودة وأ اف
 . 1948 عام أرا ي عن لفصلاا إسراليل أفامته سياج رل  األرا ي هذه
 عن الغربي  ال ف  تفصل التي الغربي  الحدود عن كيلومترات ب ا  باد على الزاوي  فري  وتتع

 .نسم  6,000 نحو حاليا ويسكناا إسراليل
 
 با  عليه واعتر  المساح  هذه بمصادرة الثمانينات أوالل صدر فديم فرار هناك" حمودة فالو 

 ".المننت  ترسيم إعادة يريدون  أنام أو الترار جددوا أنام  حاو  .حينه في األهالي
 زيتون  بأشجار مزروع  با اا زراعي  ماظماا أرا ي مصادرتاا سيتم التي األرا ي" وأ اف
 ".مامرة
 عمارات هناك .المننت  على والسينرة المستوننات لتوسا  مرننا هناك أن الوا ح نم" وتابع
 ".المننت  توسيع يحاولون  أنام يبدو .األريرة الفترة في المتابل  المننت  في تبنى

 17/4/2016، وكالة رويترز لألنباء
 
 سطينيالفلمركز األسرى للدراسات: تقرير مفصل عن األسرى بالتزامن مع يوم األسير  .44

أسير  7000سجون ااحتالل وصل لما يزيد عن  فيأكد مركز األسرى للدراسات أن عدد األسرى 
بأو اح ا تناق، حيق تم منع الزيارات مع الازل اانفرادم واألحكام اإلداري ، وتواصل التفتيشات 

كما ونوعا، الاادي  ومنع امتحانات الجاما  والثانوي  الاام  ومنع إدرال الكتب، وسوء الناام 
تفتتر للحد  التيوأماكن ااعتتال  الجماعيوالتفتيشات المتواصل  وافتحامات الغرف ليال والنتل 
األمرا  المزمن  ولمن  لذوم وراص   النبياألدنى من شرو  الحياة اخدمي ، وسياس  ااستاتار 

 يحتاجون لامليات عاجل .
 

 السجون  فيالمرضى 
أسير ممن ياانون من أمرا  مرتلف  تاود  1700عن ى ما يزيد ارتفات فالم  األسرى المر ى إل

أسباباا لظروف ااحتجاز الصاب  والماامل  السيل  وسوء التغذي  وهؤاء جمياا ا يتلتون الرعاي  
الالزم ، واألرنر أن من بينام عشرات األسرى ممن ياانون من أمرا  مزمن  كالسرنان والتلب 

 ربو والروماتزم والبواسير وزيادة الدهون والترح  ودون أدنى اهتمام.والكلى والغ روف وال غط وال
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 التعذيب
كل من درل السجون اإلسراليلي  مور، بحته أشكال متاددة من التاذيب النفسي والجسدم بال 
استثناء ، ويبدأ التاذيب منذ لحظ  ااعتتال وما يصاحبه من إدرال الروف والرعب في فلوب 

جرام تجاه األسير نفسه وأمام أبناله وأهله، كما يتامد مد ااحتالل إبراز التسوة واإلاألهالي، حيق يتا
ااحتالل بتتديم اإلهانات واللكمات )ال رب( لألسير وذويه فبل ارتنافه من بيته، ويتبع ذلك 
التاديد بالتتل، أو النفي، أو هدم البيت، أو ااغتصاب، أو اعتتال الزوج ، وتغني  الرأ، بكي، 

التحتيق، وو ع الماتتل في ثالج ،  فيملوق، وعدم النوم ، وعدم الاالج ، واستردام الجروح 
والوفوف لفترات نويل  ، واستردام المربط البالستيكي لليدين ، ر  الماء البارد والسارن على الرأ، 

ا على كرسي ، والموسيتى الصارب ، ومنع األسير من التيام بالشاالر الديني ، وربنام من الرل  إم
صغير الحجم أو على بالن  متحرك  بادف إرهاق الاامود الفترم لألسير وا عياله، األسير بالشلل أو 
 فيإصابته بااه  مستديم  أو فد يؤدم للوفاة ، واألرنر من كل ذلك ، استردام التوة المبالغ فياا 

 حتيق .الت فيالتحتيق والتمع وفى كثير من األحيان أدت إلى استشااد األسرى 
 

 اإلداريون المعتقلون 
في  اإلداريون السجون، والماتتلون  في إداريا ماتتال 750ااحتالل ما يتارب من  سلناتتاتتل 

السجون اإلسراليلي  موجودون بدون تامه أو محاكم ، بمل  سرم ا يمكن للماتتل أو محاميه 
لتجديد بااستلناف، وهنالك موج  عليه، ويمكن تجديد أمر ااعتتال اإلدارم مرات فابل  ل اانالح

نااءااعتتال  إعادةالسجون من األسرى لكسر فرار  فيالمفتوح  عن الناام  اإل راباتمن  مل   وا 
 .اإلداريين

 
 السجون  فياألسيرات 
فتاة فاصر، وأفدمان األسيرة لينا الجربوني، وترتكب  17السجون من بينان  فيأسيرة  68هنالك 
السجون أهماا نريت  ااعتتال الوحشي   فياانتااكات بحق األسيرات  ااحتالل عشرات سلنات
 ،والحرمان من األنفال ،ونرق التحتيق الجسدي  والنفسي  ،أمام أعين ذوياا وأنفالاا الصغار لألسيرة
وأشكال الاتابات دارل السجن  ،والتكبيل أثناء الوادة ،للحوامل من األسيرات النبي واإلهمال

والتفتيشات ااستفزازي  من فبل  ،"األسيرات" وااحتجاز في أماكن ا تليق بان ،ازل والتوةبالغرام  وال
سوء  ،توتر وبالغاز المسيل للدموح أموتوجيه الشتالم لان وااعتداء عليان بالتوة عند  ،أدارة السجون 

 ،لزيارات أحياناً والحرمان من ا ،الماامل  أثناء رروجان للمحاكم والزيارات أو حتى من فسم إلى آرر
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وفى الازل يكون سجينات جناليات ياوديات بالترب من األسيرات الفلسنينيات يؤثرن سلبًا على 
 مجمل حياتان .

 
 السجون  فياألطفال 

واألنفال يتار ون  السجون، في 18 ةنفل دون سن ال 480تاتتل دول  ااحتالل ما يتارب من 
تكفل حماي  هؤاء التاصرين وتأمين  التيثيق الدولي  انتااكات صارر  ترال  كل األعراف والموا

حتوفام الجسدي  والنفسي  والتاليمي  وتواصلام بأهليام ومرشدين يوجاون حياتام والتاامل ماام 
 السجون.كأنفال ولي، كإرهابيين كما تتاامل ماام إدارة 

 
األسرى األشبال من فتدان الاناي  الصحي  والثتافي  والنفسي  وعدم وجود مرشدين دارل  ياانيكما 

كثير من األحوال، والتروي  والتنكيل بام  فيالسجن، واحتجازهم بالترب من أسرى جناليين ياود 
 ااعتتال.أثناء 
 

 النواب
 باإل اف عتتال اإلدارم، ، ثالث  منام ير اون لالاإلسراليلي السجون  فيمن النواب  ست هنالك 

عام،  30احمد سادات" المحكوم والنالب " مرات، رم،للنالب "مروان البرغوثى" المحكوم بالمؤبد 
 شار . 15والنالب  " رالدة جرار" المحكوم  

 
 العزل االنفرادي

سرى، ياتبر الازل من أفسي أنواح الاتوبات التي تلجأ إلياا إدارة مصلح  السجون اإلسراليلي   د األ
حيق يتم احتجاز األسير بشكل منفرد في زنزان  ماتم  و يت  لفترات نويل  من الزمن ا يسمح له 

 راللاا االتتاء باألسرى.
ياي  األسرى المازولون في أفسام الازل ظروفًا جانمي  ا تناق مسلوبين من أدنى ماايير حتوفام 

يومي، مازولين اجتماعيًا عن سالر زماللام  اإلنساني  والمايشي ، يتار ون لل رب واإلذال بشكل
بالسجن وعن الاالم الرارجي. ويمكن تشبيه الزنازين التي يازلون فياا بالتبور، وف ى با  
األسرى سنوات نويل  في زنازين انفرادي  مازولين عن الاالم الرارجي كليًا وررجوا مناا مصابين 

 بأمرا  نفسي  وع وي  رنيرة.
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 سرى المحررين إعادة اعتقال األ
والذم يسمح لالحتالل بإعادة اعتتال أم أسير  ،1651ولال آرر انتااك فى هذا المل  هو فرار 

من رالل ااستناد  مرالف ، أمفي حال ارتكاب األسير  األصلي ،محرر حتى نااي  مدة محكوميته 
استلناف    عن راليا أوإلى أدل  سري  ا ينلع علياا األسير أو محاموه، وتلفيق تام لام كالمسلولي

مع أنشنتام األمر الذى يثير مراوف كبيرة باستادافام ومحاوات اغتيالام بحجج واهي ، كما حدق 
 شاليط". -أسيًرا من المحررين في صفت  "وفاء األحرار  70

 17/4/2016، للدراسات األسرى مركز 
 
 للقطاع الشهر المقبل غزة: خط غاز إسرائيلي ثان   .45

و ا، : النيب غنايم أعلن رلي، جماي   أصحاب محن ات الوفود والغاز في فناح غز ة، محمود الش 
روح بتركيب رط  غاز ناي ثان بمابر كرم  ار المتبل،  أبواألحد، توف اه الش  ، رالل الش  سالم الت جارم 

 باد أن وافتت إسراليل على الرنوة، وذلك لتوسيع إمدادات الغاز لتتوي  توليد الكارباء.
الفلسنيني ون مصادف  إدارة الماابر اإلسراليلي   على مرن ط تركيب الرط  الجديد بالمابر،  وينتظر

و ا، الذم أ اف أن  هيل  البترول الفلسنيني   هي  "برغم وجود موافت  على إنشاء الرط "، كما أشار الش 
ل تركيب رط  الغاز.  من سيمو 

كن  250التي تدرل التناح يوميًّا، فبدًا من  ومن شأن رط  الغاز الجديد أن يزيد من كمي   الغاز
 نن  يوميًّا في حين تشغيل الرط  الث اني. 400يوميًّا، سيصل الت زويد بالغاز إلى نحو 

ان، إذ يحتاج التناح إلى ما يتارب  ك  وا تكفي كمي ات الغاز الموردة إلى غز ة حاليًّا احتياجات الس 
، ألجل سد  حاجات التناح.  افي الكمي   المستوردة حاليًّا بشكل  يومي 

 17/4/2016، 48 عرب
 
 فلسطينيين بعد اعتقالهم 207الحتالل قتل : اهيئة شؤون األسرى  .46

فلسنينيين، عتب  207ذكرت مصادر حتوفي  فلسنيني  أن فوات ااحتالل اإلسراليلي فتلت : رام هللا
 .1967اعتتالام منذ الاام 

 71ل  شؤون األسرى والمحررين، عبد الناصر فروان ، إن وفال مسؤول "دالرة اإلحصاءات" في هي
ارتتوا نتيج  التتل  74بسبب اإلهمال النبي، باإل اف  لة  55نتيج  التاذيب، و استشادوافلسنينًيا 

 الامد والتصفي  المباشرة باد ااعتتال مباشرة.
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دوا نتيج  ، أن سبا  أسرى فلسنينيين استشا2016-4-17وأو ح في بيان صحفي يوم األحد 
 إنالق النار المباشر عليام من فبل جنود ااحتالل اإلسراليلي وهم دارل السجون.

وأشار فروان  إلى أن عشرات األسرى "توفوا" باد رروجام من سجون ااحتالل بفترات وجيزة "نتيج  
ى ألمرا  أصيبوا باا دارل السجون"، افًتا النظر إلى تصاعد عمليات اإلعدام لاشرات الجرح

 والمصابين رالل "انتفا   التد،".
 17/4/2016، فلسطين أون الين

 
 في السجون اإلسرائيلية يناألسرى المقدسيمئات  .47

أسرى من مدين  التد،، من بينام  509يتبع في سجون ااحتالل اإلسراليلي : أسيل جندم-التد، 
ا ونمرة ويركا، عاما، ياتتلون في مراكز األحداق في عك 14عشرة أنفال تتل أعمارهم عن 

 .1948باألرا ي المحتل  عام 
وير ع األنفال بالسجون لتوانين صارم  أشبه بسجون البالغين، وياد النفل المتدسي محمد 
 12حوشي  من البلدة التديم  بالتد، المحتل  أصغر نفل متدسي باذه المراكز، ويبلغ من الامر 

 عاما.
ثالق منان متزوجات، باإل اف  لرم، فاصرات كما تتبع رل  الت بان عشر سيدات من التد،، 

 .118عاما، ويبلغ عدد التاصرين الذكور  18تتل أعمارهن عن 
وياتبر النالب بالمجل، التشرياي محمد أبو نير أكبر األسرى المتدسيين سنا بالسجون اإلسراليلي  

ر باإلبااد عاما رل  الت بان وصدر بحته أم 33عاما، وف ى ما مجموعه  66ويبلغ من الامر 
أسيرا،  23ويبلغ عدد األسرى المتدسيين الذين ير اون لة ااعتتال اإلدارم  عن التد، منذ سنوات.

بينام أربا  فاصرين. وأفدمت سلنات ااحتالل منذ منتص  سبتمبر/أيلول الما ي على اعتتال 
مسنا اعتتل  35، و14منام دون سن الة 76فاصرا  595فتاة و 22سيدة، و 87متدسيين منام  1705

ماظمام رالل األيام الما ي ، وأصدر بحق عدد منام أوامر إبااد عن المسجد األفصى لفترات 
 شابا. 890متفاوت ، باإل اف  إلى 

وأفرج عن عدد كبير من هؤاء الماتتلين باد ر وعام للتحتيق وصدور لوالح اتاام بحتام، ومنام 
 ن البلدة التديم  والمسجد األفصى المبارك.من تم تحويله للحب، المنزلي، وُأباد آررون ع

 17/4/2016. نت، الدوحة، الجزيرة
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 للجنائية الدولية وخطأ أوسلو كان فظيعا   ملفا   عد  قراقع لـ"القدس": نُ  .48
فال رلي، هيل  شؤون األسرى والمحررين عيسى فرافع، إن حرك  حما، لم تنلب من : رام هللا

 . أم تدرل رسمي، رغم أن الايل  جاهزة لتتديم المساعدةالايل  أم كشوف بأسماء األسرى وا
كان "فظياا"، حيق لم يدرج في  1993وأ اف فرافع، أن الرنأ الذم وفع في اتفافيات أوسلو عام 

سراح األسرى، ولم يحدد اإلنار التانوني لصف  ومكان  األسرى في  إنالقاتفاق إعالن المبادل 
 ااحتالل بالتالعب بت ي  األسرى وممارس  المساوم  واابتزاز.ااتفاق، مما ترك المجال لحكوم  

جاءت تصريحات فرافع رالل حديق منول مع صحيف  "التد،" أجراه الزميل وليد أبو سرحان، 
 نل اللتاء:جزء من وفيما يلي 

 المستوى المنلوب ما سبب ذلك  إلىا يرتتي  األسرى بان الت امن الرسمي والشابي مع  أرى  
ى الت امن مع األسرى أعتتد أنه جيد ورالع، وفي الاشر سنوات األريرة ارتتت ف ي  مستو  -

 عشرةاألسرى في الوعي المحلي واإلفليمي والدولي أكثر من أم فترة سابت ، حيق عتد أكثر من 
 مؤتمرات دولي  با اا تحت رعاي  األمم المتحدة تتالق باألسرى.

ك أكثر وأكثر ألن حجم الامجي  اإلسراليلي  واألمريكي  على وكل هذا يتنلب المزيد من الامل والتحر 
وا زال اإلسراليليون يحاولون شنب الاوي  الن الي  واإلنساني   ،الماتتلين أصبحت شامل  وواسا 

 .كإرهابيينلألسرى والتحري  عليام 
 

  األسرى مسؤولين فلسنينيين بين  أبناءهل هناك 
بين  ااعتتاللم يميز في حمالت  وااحتاللنا، الااديين والفتراء، الغالبي  من الماتتلين هم من ال -

صغير وكبير وبين مسؤول وغير مسؤول، ويالح  أن الكثير من األسر الفلسنيني  يوجد فياا أكثر 
من شرل في السجون، وأحيانا األب وأبناؤه وزوجته، أما برصول أبناء مسؤولين دارل السجن، 

 راد منام ولكن ليست هي السم  الغالب .فربما مرت فترات اعتتل أف
 

 سرى عرب  وما هو عددهم أهل هناك 
عربيا راص  من لبنان واألردن ومصر والجوان المحتل، ويوجد أسير بلجيكي.  أسيرا 30يوجد  -

 وأعيدعاما في السجون اإلسراليلي   27ويذكر أن األسير صدفي المتت من الجوان كان فد ف ى 
هللا أبو جابر من األردن أفدم األسرى الارب  ي الاام، وكذلك ياتبر األسير عبداعتتاله فبل حوال
 سن  دارل السجون. 16حيق يت ي 
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لدى حرك  حما، في فناح غزة، هل سنشاد  أسرم عن وجود جنود إسراليليين  وأنباءهناك حديق 
 صفت  تبادل جديدة 

مسؤولين في حما، عن وجود جنود ما صحت األنباء المتواترة والصادرة عن فياديين و  إذا -
لدياا فاذا بالفال يمكن من إجراء صفت  تبادل ل فراج عن عدد كبير من الماتتلين  إسراليليين

رف ت اإلفراج عن أسرى  إسراليلالفلسنينيين، وأمل أن يتم ذلك بأسرح وفت ممكن، راص  أن 
 ع الثمن.رالل عملي  المفاو ات، وارتارت الحرب والادوان وعلياا أن تدف

 
هل هذا الرفم كفيل بتبيي   التسام،لدى كتالب  وأشالء أحياءالحديق يدور عن رمس  جنود ما بين 

  األسرى سجون ااحتالل من 
وجود رمس  جنود لدى حما، كما أعلن عن ذلك، كفيل بإنالق سراح األاف من األسرى  -

ا اإلفراج عن كل األسرى التدامى وتجاوز با  األرناء التي وفات في صفت  وفاء األحرار ا سيم
عاما وكاف  النساء، والتيادات السياسي  والنواب وعلى رأسام مروان  20الذين يت ون أكثر من 

اعتتالام باد تحررهم في صفت  وفاء األحرار، والمر ى  أعيداألسرى الذين  إلى إ اف وسادات، 
 شوبكي وغيرهم.والماافين والمصابين وكبار السن كاللواء األسير فؤاد ال

 
ع وا في محكم  الجنايات الدولي ، هل رفاتم دعوى ف الي   د ااحتالل بشأن  أصبحتفلسنين 
 بناء على تلك الا وي   أم ما زالت تلك الا وي  حبرا على ورق  األسرى 

اتفافي  ومااهدة دولي  رنوة  44المحكم  الجنالي  الدولي  والى  إلىياتبر ان مام فلسنين كدول   -
استراتيجي  هام  جدا من أجل حماي  حتوق شابنا وأسرانا من الجرالم اإلسراليلي  المستمرة. ولتد تم 

المحكم   إلىوالمرالفات الجسيم  بحق األسرى في البالي الفلسنيني الذم فدم  ااحتاللجرالم  إدراج
حق األسرى في ب إسراليل، وكذلك تم تزويد هيل  المحكم  بتتارير مفصل  حول جرالم 2015عام 

وتم ، 2016 أذار/ مار،السجون رالل اللتاء الذم عتد مع هيل  المحكم  في عمان في شار 
النلب من هيل  المحكم  في اإلسراح بفتح تحتيتات مع المسؤولين اإلسراليليين، نأمل أن يتم ذلك 

 بسرع . 
 17/4/2016موقع صحيفة القدس، القدس، 
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 الفلسطينية ت تـضامـنيـة فـي مـختـلـف الـمنـاطـقيـوم األسير: مهرجانات ومسيرا .49
أحيا الشاب الفلسنيني في ال ف  والتناح، أم،، يوم األسير الفلسنيني الذم  "وفا": - "األيام"

يصادف، السابع عشر من نيسان من كل عام، بفااليات ومارجانات رنابي  ومسيرات ووففات 
حتالل، نظمتاا الفصالل الونني ، وهيل  شؤون ت امني  وفاء لألسرى واألسيرات في سجون اا

 األسرى، ونادم األسير، والمؤسسات والفااليات المحلي .
وباذا الصدد، أكد مسؤولون، وفصالل، ومؤسسات، أم،، أهمي  مساندة األسرى، وتكثي  التحركات 

 على مرتل  الصاد ل فراج عنام من سجون ااحتالل.
لمناسب  يوم األسير، إلى مركزي  مل  األسرى في حياة الشاب وأشاروا، في بيانات صادرة عنام 

 الفلسنيني، و رورة نرح ف يتام في كاف  المحافل الدولي 
 18/4/2016األيام، رام هللا، 

 
 أسير يخوضون إضرابا  تضامنيا   3,000: مركز أسرى فلسطين .51

حد ت امنًا مع زماللام أسير فلسنيني، أم، األحد، إ رابًا عن الناام ليوم وا3,000 غزة: را  
األسرى في سجن نفح ، الذين يتار ون لاملي  فمع "همجي " من فبل ما تسمى "إدارة مصلح  

 السجون"، حسبما أعلن.
"مركز أسرى فلسنين للدراسات" ريا  األشتر إن األسرى في أربا   ةوفال النانق اإلعالمي ل

من عدد األسرى في سجون  %40ي سجون )هي نفح ، ريمون، ايشل، والنتب(، ويمثلون حوال
ااحتالل، را وا إ رابًا عن الناام ليوم واحد، وذلك ردًا على ااعتداءات التي تار  لاا األسرى 

أسيرًا بجروح ور و  وارتنافات نتيج  ر  الغاز  48في "نفح "، األمر الذم أدى إلى إصاب  
ترة" رغم مرور أربا  أيام على عليام. وأكد األشتر أن األو اح في سجن نفح  ا تزال "متو 

دارة السجن ا تزال تتربل باألسرى في ظل وجود مدير السجن الحافد المدعو "استي"  ااعتداء، وا 
 ومدير أمن السجن المدعو "آفي عمرون".

 18/4/2016، الشارقة، الخليج
 

حباط محاولة أداء طقوس تلمودية فيه ..يستأنفون اقتحام األقصى يهود مستوطنون  .51  وا 
"وفا": استأن  مستوننون ومجندات شرن  ااحتالل بلباسان الاسكرم، افتحامام للمسجد  -التد، 

األفصى المبارك، أم،، من باب المغارب ، ونفذوا جوات مشبوه  واستفزازي  فيه، وتصدى لام 
 المصلون باتافات التكبير ااحتجاجي .
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ين الياود أداء نتو، وشاالر تلمودي  هذا وأحبط حرا، المسجد والمصلون محاول  أحد المستونن
في مننت  باب الرحم ، الوافا  بين باب األسبا  والمصلى المرواني، وا نرت شرن  ااحتالل 

 إلى إرراجه من المسجد، تحسبًا من ردة فال المصلين.
 18/4/2016األيام، رام هللا، 

 
 ية سنويا  السلطة الفلسطين إيراداتخسائر  دوالرمليون  285البنك الدولي:  .52

السلن  الفلسنيني  ترسر سنويا  إنفال البنك الدولي في تترير جديد له  :الحالوة أبوزكي  - التد،
أن  إلىمليون دوار من اإليرادات سنويا جراء الترتيبات اافتصادي  الحالي  مع إسراليل مشيرا  285

 م  على السلن .ترف  بشكل ملمو، من ال غو  المالي  الاا أنهذه اإليرادات يمكناا 
وفال ستين او يورجنسن، المدير التنرم لل ف  الغربي  وفناح غزة بالبنك الدولي باذا الشأن "إذا تم 

إلى أفل من مليار دوار، وت ييق  2016رف  رسالر اإليرادات، يمكن رف  عجز الموازن  عام 
 ".%50الفجوة التمويلي  المتوفا  بأكثر من 

، التي و ااا برتوكول باري،، والتي من راللاا اإليراداتتيبات تتاسم تر  أن إلىالتترير  وأشار
تتولى حكوم  إسراليل تحصيل  ريب  التيم  الم اف  ورسوم ااستيراد واإليرادات األررى نياب  عن 

 السلن  الفلسنيني ، ثم يتتاسماا النرفان على أسا، شارم، لم ُتنفذ بشكل منتظم.
من ثلثي اإليرادات الفلسنيني  الاام ،  أكثرليه إيرادات المتاص ( وتشكل اإليرادات )ما ينلق ع

وتأتي غالبي  الرسالر التتديري  للمالي  الاام  من تسرب ال رالب المفرو   على التجارة الثنالي  مع 
 إسراليل، ومن رف  فيم  الواردات الفلسنيني  من بلدان ثالث .

ون دوار )كما يتدرها البنك الدولي(، اإليرادات التي تجبياا ملي 285وا تشمل الرسارة السنوي  البالغ  
من مساح  ال ف  الغربي ، وماتزال تحت السينرة  %61إسراليل من المننت  "ج"، التي تشكل 

 اإلسراليلي ، والتي ا يمكن حساباا بسبب التيود المفرو   على البيانات.
 17/4/2016موقع صحيفة القدس، القدس، 

 
 مكن الحديث عن تطوير سوق العمل وخفض البطالة في ظل االحتالل"ماس": ال ي .53

أبو فرح : أبرزت دراس  لمااد أبحاق السياسات اافتصادي  "ما،"، أن ااحتالل  سالد –رام هللا 
اإلسراليلي وممارساته، تاتبر من أهم الاوامل التي تحد من كفاءة سوق الامل، مشيرة في الوفت 

وء إلى مجموع  من التدرالت الحكومي ، لزيادة كفاءة السوق، والحد من اللج إمكاني ذاته، إلى 
 البنال .
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وأو حت دراس  "تتييم كفاءة سوق الامل"، وعر ت مانياتاا رالل ورش  عمل نظماا "ما،" في 
متره برام هللا، أم،، أنه ا يمكن الحديق عن تنوير سوق الامل، ورف  مستويات البنال  في 

 ام، في ظل استمرار ااحتالل.فلسنين بشكل مستد
وبينت الدراس ، وهي من إعداد الباحق بالل الفالح، وهدفت إلى تتييم كفاءة سوق الامل، بااسترشاد 
بادد من الماايير التي حددها المنتدى اافتصادم الاالمي، "أن تحرر سوق الامل من فيود التدرل 

ب ماايير المنتدى اافتصادم الاالمي، إا أن الحكومي والنتابي، فد منحه كفاءة ومرون  عالي  حس
 هذه الميزة لم تناك، بشكل إيجابي على مررجات سوق الامل".

ودللت على ما ذهبت إليه بارتفاح مستويات البنال ، م يف : "مادل البنال  ا يزال مرتفاا في 
أثير التيود ال ف ، ووصل إلى حدود غير مسبوف  في فناح غزة، ويرجع ذلك بشكل أساسي إلى ت

 على اافتصاد، والحد من توسع نشاناته".  اإلسراليلي 
وأوردت "هذه التيود تشمل، منع ااستثمار في منانق "ج"، وعزل التد، عن ال ف ، وحصار 
التناح، بالتالي فإن هذه التيود منات من تحتيق الفوالد المترتب  على كفاءة سوق الامل، ومن أهماا 

 رفع مستوى التشغيل". 
 ونوهت إلى أن دور النتابات في تحديد مستوى األجور الاام للتناح الرال، يكاد يكون مادوما. 

 18/4/2016األيام، رام هللا، 
 

 "كامب ديفيد"توسيع  ريدت ": الرئاسة المصريةاألخبار" .54
يامل الرلي، المصرم، عبد الفتاح السيسي، على أن تكون ف ي  جزيرتي تيران وصنافير  :التاهرة

 في "السالم" مع تل أبيب. استراتيجي تل السيادة علياما إلى الريا ، بواب  لشراك  ون
ووفتًا لمالومات نتلتاا مصادر من ثالق جاات سيادي ، تحدثت إلى "األربار"، فإن اتصاات مكثف  
سراليل، فد تتبااا جلسات مفاو ات فريب ، جرت لالتفاق على آلي  الو ع  بين مصر والساودي  وا 

سكرم في الجزيرتين ومدرل رليج الاتب ، في وفت تتترح فيه با  األصوات المصري  بدعم من الا
الرلاس  توسيع "كامب ديفيد" لتشمل الساودي  ودوا عربي  أررى، متابل تنازات إسراليلي  ت من 

 الم ي  في "حل الدولتين" والاودة إلى المفاو ات مع السلن  على هذا األسا،.
عن سيناريوهات عدة تدرساا الساودي ، على أن تنبق باد الحصول على موافتات  المصادر تحدثت

سراليلي  وفق األو اح السياسي . لكن الثابت هو "استمرار التنسيق السياسي والاسكرم"  مصري  وا 
بين البالد الثالق بصورة مكثف  رالل األسابيع المتبل . وأ افت المصادر أن "رؤي  الرلاس  

وسيع كامب ديفيد هو إحالل السالم في المننت  مع تنبيق التزامات إسراليلي  واسا " المصري  في ت
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لم تو ح تفاصيلاا، نافل  أن "تل أبيب رحبت بذلك في ااتصاات التي جرت رالل الشاور 
الما ي  وعب ر عناا الرلي، )السيسي( رالل زيارته األريرة إلى األمم المتحدة في أيلول الما ي"، 

 كدت أن "التفاصيل ستبتى سري  حتى إشاار آرر".لكناا أ
وبينما استبادت المصادر نفساا، تانيل ااتفافي  المصري  ةة الساودي  على رلفي  الرف  الشابي 
لاا في مصر، لم تنته األصداء الدارلي  لالتفافي ، التي لم ترسل باد إلى مجل، النواب، ولم ُتار  

ى توفيااا، ومع تزايد أصوات الرف  وتراجع مؤيدم الرلي، عبد تفاصيلاا برغم مرور عشرة أيام عل
الفتاح السيسي، لكن  تظاهرات الجما  الما ي  التي شارك فياا عشرات اخاف، ماثل  أمام السيسي 
كرسال  تحد  وكسر للروف. كما تتصاعد المشكالت الدارلي  بين صفوف المؤيدين، وراص  رلي، 

الحكومي ، أحمد النجار، الذم أعلن با  الااملين لديه تظاهرهم  مجل، إدارة مؤسس  "األهرام"
  ده ألسباب إداري  من أجل المنالب  بازله، في وفت يتمسك فيه النجار بة"مصري   الجزر".

ظاار أن الماار    وبمالحظ  أن اللغ  اإلعالمي  الدارلي  تغي رت عبر ااعتراف بالتظاهرات وا 
لك انتتاد صريح للسيسي، الذم اعترف بأنه حرل على سري  بدأت في الظاور، لم يصاحب ذ

المفاو ات مع الريا ، بل حاول كثيرون توجيه ااتاامات إلى الحكوم ، على أناا "سوء إدارة 
أزم "، لكن المصادر السابت  تنتل أن الرلي، "غا ب" مما حدق في الشارح وراص  "اإلساءة إلى 

ي الاتافات وعبر موافع التواصل ااجتماعي"، لذا نلب من والدته الراحل  وتوجيه السباب له ف
مساعديه " رورة الرد على هذه اإلساءات بنريت  غير مباشرة"، مبديًا لام استاداده لة"الرحيل عن 

 السلن  إذا كان هذا األمر منلبا شابيا حتيتيا".
 18/4/2016، ، بيروتاألخبار

 
 بديال لقناة السويس والصين تنشئان خطا "إسرائيل": صحيفة عبرية .55

مليار دوار، تم ي إسراليل والصين فدما نحو تنفيذ مشروح يستادف  2 بتكلف : والل عبد الحميد
بناء رط سك  حديدي  يكون بديال لتناة السوي،، وفتا لصحيف  الجماين  الياودي  في تترير يازم إلى 

شين صرح مؤررا أن الدولتين لم ، لكن السفير الصيني لدى تل أبيب تشان يونغ 2014أوارر مار، 
 توفاا اتفافا باد رغم مرور عامين.

الصحيف  التي يتع مترها بالوايات المتحدة ذكرت آنذاك أن التحال  اافتصادم المتنامي بين  
إسراليل والصين فنع أشوانا متتدم  لتنفيذ مشروح بتكلف  مليارين من الدوارات، يستادف إنشاء رط 

ومترات يربط إيالت على البحر األحمر بميناء أشدود على البحر المتوسط، كيل 300شحن بنول 
 استنادا إلى تترير لمجل  دويتشه فيله األلماني .



 
 
 
 

 

 38 ص                                              3907 العدد:        18/4/2016 اإلثنين التاريخ: 
  

ميد" حصل على ال وء األر ر من حكوم  رلي، الوزراء اإلسراليلي  -المشروح الملتب بة "ريد 
 ي فترة تناهز السنوات الرم،.بنيامين نتنياهو، وأشارت الصحيف  إلى إن اانتااء منه سيتم ف

إناا المرة األولى التي سنكون فياا فادرين على مساعدة دول أوروبا وآسيا "وعلق نتنياهو فالال: 
وبالنسب  لنتنياهو، فإن رط السك  الحديدي   للتيتن من امتالكام رط اتصال مفتوح بين التارتين".
يالت، في رحل  ا تتجاوز الساعتين.  سيكون لديه استردامات مدني ، إذ سيربط بين تل أبيب  وا 

بي دم أو"  -إيالن ماور، التنصل اإلسراليلي السابق لدى شنغاام، والرلي، التنفيذم لشرك  "شينج
ااستشاري  شدد على أنه بدون المساعدات األجنبي  وااستثمارات الصيني ، سيبتى المشروح حبي، 

 األدراج لمدة سنوات.
أم استثمار أو ارتبا  من الشركات والحكوم  الصيني ، أو أم دول  أررى، أعتتد أن “وم ى يتول: 

 سواء أوروبي  أو أمريكي  في إسراليل شيء جيد".
رط الشحن الجديد سيتسبب في زيادة فرل التارة اإلفريتي  للحصول على السلع، ا سيما وأن  

 مليار دوار. 120اوم الصين تاتبر الشريك التجارم األكبر للتارة السمراء، بإجمالي يس
وعالوة على ذلك، بحسب الجماين ، يمنح المشروح الجديد نريتا بديال لتناة السوي، التي تسينر 

 علياا مصر.
 17/4/2016، مصر العربية، القاهرة

 
  إس" 4"جي المتحدة لمقاطعة شركة  األممب لتطا "األردن تقاطعحملة " .56

دن تتانع" رسال  باسم األسرى األردنيين والفلسنينيين سل مت حمل  "األر : نيفين عبد الاادم -عمان
األمن  لردمات G4Sالصايوني إلى منظمات األمم المتحدة المتاافدة مع شرك   ااحتاللفي سجون 

والحماي  والمدرج  بنداء المتانا  الاالمي لتوانلاا مع ااحتالل الصايوني، نالبتاا فياا بإلغاء 
 سب  ذكرى يوم األسير.عتودها مع الشرك ، وذلك بمنا

وبالتزامن مع تسليم الرسالل لألمم المتحدة، نظمت حمل  األردن تتانع تحركا إلكترونيا على وسالل 
شرصا من األردن والمغرب وفلسنين ومصر وجاوا  280التواصل ااجتماعي شارك فيه أكثر من 

اا لحتوق اإلنسان في انتااكات G4Sألمم المتحدة إللغاء عتودها مع امن رالله رسالل إلى 
 فلسنين.

 18/4/2016، الدستور، عّمان
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 "خيارات الالجئين الفلسطينيين في ممارسة المهن الحرة في لبنان"ورشة عن بيروت:  .57
برنامج األمم المتحدة "نظ مت "مبادرة المساح  المشترك "، بالشراك  مع "منظم  الامل الدولي " و

مركز الامل والحماي  ااجتماعي "، ورش  عن "الفلسنيني" ومنتدى الحوار اللبناني "اإلنمالي" و
"ريارات الالجلين الفلسنينيين في ممارس  المان الحرة في لبنان اليوم"، في فندق "راديسون بلو"، 
عين المريس  بيروت. وشارك في الورش  ممثلون لوزارة الصح  ولبا  الباثات الديبلوماسي  

 والمؤسسات الدولي .
منظ م  الامل الدولي   استمرار جاود المنظم  لتحسين ظروف عمل الالجلين الفلسنينيين  وأكد ممث ل

و ع " في لبنان. ثم فد مت "مبادرة المساح  المشترك " لمح  عن عملاا والايلات المشارك ، لة
ناني  سياسات لبناني  وا ح  في ما يتال ق بوجود الالجلين في لبنان، مبني   على احترام السيادة اللب

ومصلح  اللبنانيين احتراًما كاماًل، وعلى دعم حتوق الالجلين الفلسنينيين األساسي  إلى حين 
 عودتام إلى ديارهم.

ثم نوفشت دراس  فانوني  تحمل عنوان "حق  الالجلين الفلسنينيين في الامل في لبنان إمكاني  
، ودراس  ميداني  تحمل عنوان "وافع أعدها المحاميان نزار صاغي  وكريم نم ور "ممارس  المان الحرة

ها الدكتور محمود الالي.  عمل الالجلين الفلسنينيين في المان الحرة في لبنان" أعد 
عن مان  التمري  والالجلين  2015ثم كان عر  لنتالج الحوار الذم أجراه المنتدى عام 

لين اللبنانيين في هذه المان  الفلسنينيين. وارتيرت مان  التمري  كدراس  حال ، علًما أن عدد الاام
ا يفي بحاجات السوق، وأنه يوجد عدد من الممر ين الفلسنينيين المؤهلين لممارس  هذه المان ، 

 لكن التانون ا يتيح لام ممارستاا بشكل شرعي. 
مرارج فانوني  وعملي  من شأناا  إلىوأبرزت المنافشات الحاج  إلى متابا  الحوار من أجل التوصل 

 ردم مصلح  المانيين من الالجلين الفلسنينيين ومصلح  لبنان على حٍد سواء.أن ت
 18/4/2016، المستقبل، بيروت

 
 دمشق تدين قيام حكومة االحتالل اإلسرائيلي بعقد اجتماع في الجوالن السوري المحتل .58

رلي،  في رنوة تحد غير مسبوف ، وباسترفاف وا ح لألسرة الدولي  وفوانيناا، أعلن :حلمي موسى
الحكوم  اإلسراليلي  بنيامين نتنياهو أن الوفت حان كي ياترف الاالم بأن ه ب  الجوان السوري  

 المحتل  جزء ا يتجزأ من إسراليل.
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وفي ما يتناف  مع مساح سبق لنتنياهو أن شارك فياا شرصيًا للتفاو  مع سوريا بشأن إعادة 
لحكومته اليميني  في الجوان المحتل، وأكد أن رط الا ب ، فتد عتد اجتماعًا، هو األول من نوعه، 

  الحدود الحالي لن يتغير ماما جرى رل  الحدود في سوريا.
في الجوان. ودعت وزارة الرارجي ، في  اإلسراليلي سارعت دمشق إلى إدان  اجتماح الحكوم  و 

م المتحدة ومجل، األمن رسالتين وجاتاما إلى األمين الاام لألمم المتحدة ورلي، مجل، األمن، "األم
إلى التدرل الفورم إلدان  عتد مثل هذا ااجتماح الالمسؤول، وللمنالب  بادم تكرار هذا الامل 

 األهوج، وراص  أنه ياتد على أر  سوري  محتل ".
"الجماوري  الاربي  السوري  إذ تؤكد إصرار شاب سوريا على مكافح  اإلرهاب والن ال  أنوأ افت 

عن األر  السوري ، ودحر الجماعات اإلرهابي  المسلح ، المدعوم  رارجيًا، في سبيل دحره 
وراص  من فبل إسراليل وتركيا والساودي ، فإناا لن تنسى أو تتوانى في إصرارها على ااستمرار في 
بذل الغالي والنفي، من أجل تحرير الجوان السورم الصامد من دن، ااحتالل اإلسراليلي، وعلى 

في متاومته وسياساته وممارساته غير الشرعي  المتمثل  في فر  إجراءاته وفوانينه البانل   ااستمرار
 على األرا ي السوري  والاربي  المحتل ".

 18/4/2016، السفير، بيروت

 
 عت تعذيب األسرى الدولة الوحيدة في العالم التي شر   "إسرائيل"جامعة الدول العربية:  .59

أكدت جاما  الدول الاربي ، اليوم األحد، أن استمرار سلنات ااحتالل في  :الحياة الجديدة –رام هللا 
التنصل من تنفيذ فرارات الشرعي  الدولي  وانتااكاا للتانون الدولي وتشريع فوانين التاذيب بحق 
األسرى والماتتلين وبأساليب محرم  دوليًا تتنافى مع المواثيق الدولي  واإلعالن الاالمي لحتوق 

 ن.اإلنسا
وأ افت الجاما  في بيان وصل "الحياة الجديدة" نسر  منه، "يأتي إحياء يوم األسير الفلسنيني في 

بإحياله في هذا التاري  من كل عام، في الوفت الذم  2008تنفيذًا لترار فم  دمشق عام  17/4/2016
م للتاذيب يتار  فيه األسرى الفلسنينيون في سجون ااحتالل اإلسراليلي منذ لحظ  اعتتالا

 والان  الشديد وال غط النفسي الاالل". واإلذالوالتنكيل 
وأشارت الجاما  إلى أن إسراليل )التوة التالم  بااحتالل( تمار،  د األسرى عمليات فمع وحشي ، 
 ارب  بار  الحالط المواثيق والمااهدات الدولي  وماايير حتوق اإلنسان واالتزامات المتالت  باا 

الاالمي لحتوق اإلنسان واتفافي  جني  المتالت   واإلعالنالمحدد في ميثاق األمم المتحدة  على النحو
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بماامل  أسرى الحرب واتفافي  جني  المتالت  بحماي  المدنيين وفت الحرب، في استاداف وا ح 
 .لألر  استينانًا وتاويدا، ول نسان أسرًا وتاجيرًا تشريدًا ومااناة مستمرة في ظل ااحتالل

ودعت الجاما  إلى تفايل مل  األسرى دوليًا واستردام كاف  الوسالل الممكن  والمشروع  لدعمام 
نالق سراحام ومالحت  الجرالم واانتااكات اإلسراليلي   ومساندتام لو ع حد لمااناتام المتفافم  وا 

لتي شرعت أمام جاات اارتصال الدولي ، مؤكدة أن إسراليل هي الدول  الوحيدة في الاالم ا
 التاذيب بحق األسرى.

وأكدت أن ف ي  األسرى والماتتلين الارب في سجون ااحتالل اإلسراليلي ستظل في نليا  الت ايا 
تلك الت ي  في جميع  إبرازالتي تتصدر اهتمامات الجاما ، حيق أناا ا تدرر جادًا في سبيل 

 سرى والماتتلين الفلسنينيين والارب.سراح كاف  األ إنالقحتى يتم  واإلفليمي المحافل الدولي  
 17/4/2016، الحياة الجديدة، رام هللا

 
 "نوبل"البرلمان العربي يتبنى ترشيح البرغوثي للحصول على  .61

أعلن رلي، البرلمان الاربي أحمد الجروان، عن تأييد البرلمان لترشيح النالب الفلسنيني، ": وام"
زي  لحرك  فتح، وع و المجل، الونني الفلسنيني، األسير مروان البرغوثي، ع و اللجن  المرك

 لنيل جالزة نوبل للسالم، دعمًا للحري  والسالم ولكل أبناء الشاب الاربي الفلسنيني.
وشدد الجروان على عدم شرعي  اإلجراءات وااعتتاات "اإلسراليلي "، موجاًا التحي  لصمود األسرى 

ي، مالنًا ان مام البرلمان الاربي للحمل  الدولي  من أجل الفلسنينيين أمام فوانين ااحتالل الصايون
إنالق سراح كاف  األسرى الفلسنينيين، وفي متدمتام النالب البرغوثي، منالبًا المجتمع الدولي 

 واألمم المتحدة، بتنبيق التوانين الدولي  لحل الت ي  الفلسنيني .
 18/4/2016الخليج، الشارقة، 

 
 على حق وعلينا معاملة الشعب الفلسطيني باحترام وكرامة ئما  ساندرز: نتنياهو ليس دا .61

المحرمات في حملته لنيل ترشيح حزبه إلى  أحدب: كسر الديمتراني بيرني ساندرز .ف.أ –نيويورك 
ردا "غير متكافئ"، منالبا  2014بي ، حين اعتبر الحرب اإلسراليلي  على فناح غزة عام البيت األ

 نا في النزاح اإلسراليلي الفلسنيني.تواز  أكثرباعتماد سياس  
وفبل أيام فليل  من اانترابات التمايدي  الاام  في واي  نيويورك، كان لتصريحات سناتور فيرمونت 

 الرمي، رالل مناظرة تلفزيوني  مع هيالرم كلينتون، وفع كبير.
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نظل  أنحق. ا يمكننا  رلي، الوزراء اإلسراليلي بنيامين نتانياهو "لي، دالما على إنوفال ساندرز 
 منحازين على الدوام".

السالم في هذه المننت  التي شادت الكثير من الكراهي  والحروب فسيتاين  إحالل"إذا أردنا  وأ اف
 علينا ماامل  الشاب الفلسنيني باحترام وكرام ".

من ثماني   ثرأكوفال دانيال سيرادسكي المسؤول الونني لمجموع  "الياود من اجل بيرني" التي تاد 
تصريحات المرشح كانت لتبدو نبياي  تماما في  إناف مؤيد على صفحتاا على موفع فيسبوك آ

 .آرربلد  أم
 أنإلى اليمين إلى حد  األريرة"الرناب في السياس  الياودي  األمريكي  انحاز في الاتود  أنوتدارك 

 على انه متنرف مااد إلسراليل". اخنبيرني يكاد يتدم 
صحيف  "نيويورك تايمز" انه لو صدرت مثل هذه التصريحات في آرر انترابات تمايدي   وكتبت

 ، لكانت ستشكل انتحارا سياسيا حتيتا.1992ديمتراني  شادت منافس  محتدم  عام 
 أنسيرادسكي ا يوافق على هذا الرام ويتول "ا اعتتد انه انتحار سياسي، لكن من الوا ح  أنغير 

 ن الذين يتبنون رنا متشددا بشأن ما يجرم في إسراليل".ذلك ا يساعده بي
من الناربين في نيويورك وغالبيتام ديموفرانيون،  %20الياود األمريكيين يمثلون  أنويشير إلى 

تصريحات ساندرز  أندعم ثابت إلسراليل، غير  إبداءوهذا ما حتم على المرشحين لفترة نويل  
 الناربين، وا سيما الشبان منام. تاك، تغييرا في الذهني  بين هؤاء

عاما( عن "سرورها الكبير" لرؤي  مرشح للرلاس  يتناول مو وح  29شارون غولدتسفيك ) وأعربت
بة"رياح  أشبهكرام  الفلسنينيين، وهي عاشت في إسراليل ومتزوج  من إسراليلي وتص  ساندرز بأنه 

 تجديد مناش ".
تتتدم هيالرم كلينتون عليه سواء لدى  إذه على ما يبدو، ل تأييداجرأة ساندرز لم تناك،  أنغير 

على مستوى الواي  ككل حيق  أولوزيرة الرارجي  السابت (  %60متابل  %40الناربين الياود )
 نتن . 13الفارق بيناما 

 18/4/2016، القدس العربي، لندن
 

 منزال  في القطاع 6527برنامج األمم المتحدة اإلنمائي يشرع بصرف تعويضات إلعادة تأهيل  .62
األيام": باشر برنامج األمم المتحدة اإلنمالي، بتمويل من الصندوق الساودم للتنمي  بصرف "–غزة 

لحتت بمنازل عدد من الاالالت الفلسنيني  غير الالجل  في فناح غزة  أمتاوي ات عن األ رار 
 مليون دوار. 31.8وذلك بتيم  
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، أن صرف المبلغ المذكور جاء من رالل المنح  الساودي  البرنامج في بيان صدر عنه أم وأعلن
المرصص  لتاوي ات األ رار للمنازل التي ت ررت رالل الحرب األريرة على غزة بشكل نفي  

 أو بالغ أو غير فابل للسكن.
أسرة من فل  األ رار  6527وبين البرنامج أن عدد المستفيدين من المرحل  األولى للصرف بلغ 

لغ يتراوح ما بين رمسمال  إلى رمس  آاف دوار لكل أسرة مت ررة كمرصصات النفيف  بمب
إلعادة تأهيل وصيان  منازلام وذلك بمبلغ إجمالي بلغ سبا  ماليين دوار، وسيستمر الصرف لبافي 

 المواننين من الفلات المرتلف  رالل األشار الست  المتبل .
ر من الشار الما ي مذكرة تفاهم مع وكال  الغوق وكان برنامج األمم المتحدة وفع في الرام، عش

مليون دوار من الصندوق الساودم للتنمي  تم  31.8"األونروا" في متر األريرة في غزة بمبلغ 
المنازل المت ررة حيق ح ر التوفيع كل من مدير  إعمار إعادةترصيصه لتغني  كلف  أعمال 

 اإلنماليلمدير الاام لبرنامج األمم المتحدة في غزة بو شاك، والممثل الرال ل أونرواعمليات 
 روبيرتو فالنت.

مليون دوار أميركي من التمويل  4.65وفي سياق متصل أعلنت أونروا أناا تاتزم توزيع ما يزيد على 
مليون دوار إلعادة اإلعمار  1.35المتاح للدفاات الثاني  أو الثالث  إلعادة البناء، رصل مناا 

 عمال اإلصالح للمساكن المت ررة بشكل بالغ.دوار أل مليون 3.3و
عالالت اجل   710وبحسب بيان صدر عن "األونروا" أم،، فان األموال ستصل إلى ما مجموعه 

في مرتل  أنحاء فناح غزة، وستتمكن الاالالت من الحصول على المساعدة عبر البنوك المحلي  
 رالل هذا األسبوح.

بما يشمل دعم إعادة إصالح المنازل وا عادة البناء وحلول اإليواء  وأكدت أونروا أن اإليواء النارل 
المؤفت يندرج  من أولوياتاا التصوى مجددة التزاماا بدعم الاالالت المت ررة رغم أن ذلك يتنلب 

 تموياًل جديدًا لمواصل  تتديم المساعدات  من برنامج المساعدات النتدي  ل يواء.
 18/4/2016، األيام، رام هللا

 
 الساخنة تهدد ما تبقى من سيادة فلسطينية وهمية اإلسرائيليةالمطاردة  .63

 عدنان أبو عامر
، وتوسع رفا  الامليات الفلسنيني   د 2015شكل انداح اانتفا   األريرة منذ أكتوبر 

صاب  أكثر من  33اإلسراليليين، وستو   آررين، فرص  للجي  اإلسراليلي  250فتياًل إسراليليًا وا 
اح  كاف  منانق ال ف  الغربي ، بدعوى المناردة السارن  للمنلوبين األمنيين الفلسنينيين، استب
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دون تمييز بين منانق "أ، ب، ج"، التي بدأتاا إسراليل عتب تنفيذها لاملي  السور الوافي بال ف  
 2002-2001عتب انداح الامليات ااستشاادي  للفصالل الفلسنيني  عامي  2002الغربي  عام 

 دارل إسراليل، التي فتلن وأصابت ملات اإلسراليليين.
، ال ف  الغربي  البالغ  مساحتاا 1995بين الفلسنينيين واإلسراليليين عام  2وفد فسم اتفاق أوسلو 

أفسام: األولى منانق "أ" وت م المراكز السكاني  الفلسنيني  الرليس ، وتر ع  3إلى  2كم 5,844
داريًّا، ومساحتاا لسينرة فلسنيني  كامل  أم من ال ف ، والثاني  منانق "ب" وهي الترى  %18نيًّا وا 

من  %21والبلدات المالصت  للمدن، الرا ا  لسينرة مدني  فلسنيني  وأمني  إسراليلي ، بنسب  
من ال ف ، وهي الوحيدة المتالصت  وغير المتتنا  في  %61ال ف ، والثالث  منانق "ج" ومساحتاا 

داريًّا.ال ف ، وتتع ت  حت السينرة اإلسراليلي  الكامل  أمنيًّا وا 
 

 التنسيق األمني 
أمين متبول، أمين سر المجل، الثورم لفتح، فال "للمونيتور" أن "إصرار إسراليل على افتحام منانق 
"أ" بال ف  الغربي ، مؤشر على رغبتاا بتوتير األو اح األمني  مع الفلسنينيين، ومؤشر على 

توصيات المستويين األمني والاسكرم اإلسراليلي، التي بلورتاا فيادتا الجي  رف اا األرذ ب
، وتت من سلسل  تسايالت للسلن  2015اإلسراليلي وجااز األمن الاام الشاباك في أوارر نوفمبر 

الفلسنيني ، وتتوي  أجازتاا األمني ، بمنحاا المزيد من األسلح ، ومنح تصاريح الامل للفلسنينيين 
نالق سراح أسرى فلسنينيين، ومنح تصاريح لتصدير ب الع من ال ف  للمصانع دارل إ سراليل، وا 

تاح  المجال للفلسنينيين للبناء بمنانق "ج" في ال ف ، وعدم افتحام منانق "أ"، ما  اإلسراليلي ، وا 
ياني أن إسراليل لدياا تتدير سياسي رانئ فد ي ر مننت  الشرق األوسط كلاا، ألنه فد يفجر 

ألو اح أكثر مما هي عليه حاليًا، والتيادة الفلسنيني  لدياا آليات للرد على هذه الرنوات ا
اإلسراليلي ، كالدعوة لوف  التنسيق األمني مااا، وا عادة النظر في مصير ااتفافيات الموفا  مع 

التنسيق  ، واتفاق1994، واتفاق باري، اافتصادم لاام 1993إسراليل، كاتفاق أوسلو السياسي لاام 
 ".1994األمني لاام 

أبريل عن رلي، الوزراء اإلسراليلي "بنيامين نتنياهو" تأكيده  7ونتلت صحيف  ه"رت، اإلسراليلي  يوم 
أن حري  عمل الجي  اإلسراليلي في منانق "أ" أمر متد،، ما ياني إفساح المجال للجي  لدرول 

 ، ب، ج".كاف  منانق ال ف  الغربي  دون تمييز بين تتسيمات "أ
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 7فيما هدد "نفتالي بينيت" وزير التاليم اإلسراليلي في حديق لصحيف  ه"رت، أي ًا في اليوم ذاته 
أبريل، بزعزع  أركان االتالف الحكومي إذا تم تتليل عمليات الجي  في هذه المنانق، ألن 

 سينرة الجي  علياا  مان  ألمن إسراليل.
  بمنانق "أ" بال ف  في مالحت  واعتتال المنلوبين أمنيًا يكمن هدف إسراليل من المناردة السارن

إلسراليل، ممن يرننون لتنفيذ عمليات مسلح   دها، وتشباام المرابرات اإلسراليلي  بة"التنبل  
المتكتك " التي فد ا تحتمل إجراء التنسيق مع األمن الفلسنيني اعتتالام، مما يستغرق با  

رفي عن عيون األمن الفلسنيني، وتنفيذ هجمته، وفد اعتتلت إسراليل الوفت، وينجح المنلوب من الت
 آاف فلسنيني بين أكتوبر ومار،. 3

مسلول فلسنيني يتابع مجريات التنسيق األمني مع إسراليل، رف  كش  هويته، فال "للمونيتور" أن 
اانتتال مناا،  "السلن  الفلسنيني  تاتبر منانق "أ" وحدة واحدة ا تتبل التجزل ، وترف  فكرة

وتصر على عودة السيادة الفلسنيني  الكامل  علياا، واحترام إسراليل لاذه السيادة، وعدم انتااكاا 
ألم سبب، وفد نالب مسلولون فلسنينيون من نظرالام اإلسراليليين في األسابيع األريرة باستاادة 

السلن  لم تتسامح ولن توافق هذه السيادة علياا، وفق جدول زمني محدد وفصير دون تأرير، ألن 
 على النرح األمني اإلسراليلي المسمى المناردة السارن ".

تصر إسراليل على استمرار المناردة السارن  للفلسنينيين بمنانق "أ"، رغم تأكيد فالد المننت  
أبريل، أن السلن   7الوسنى بالجي  اإلسراليلي "روني نوميه" لصحيف  ه"رت، اإلسراليلي  يوم 

ذا كانت إسراليل منذ انداح موج  الامليات ا ز نشاناتاا  د منفذم الامليات فياا، وا  لفلسنيني  تاز 
من مكافحتاا في ال ف  الغربي ، فيما تؤدم السلن  الفلسنيني   %85أكتوبر الما ي مسلول  عن 

لنشانات من ا %40، فإن الماادل  تغيرت منذ مار، الما ي، حيق تتوم السلن  بة%15دورا بنسب  
سراليل تتوم بنشانات أمني  وعسكري  في ال ف  الغربي  بنسب   األمني  لمالحت  منفذم الامليات، وا 

 ، حسب فوله، ومع ذلك فإن إسراليل كما يبدو ا تثق إا في فواتاا األمني  لحف  أمناا.60%
مار، أن  15مع أن مصدرا سياسيا إسراليليا، رف  كش  هويته، فال ل ذاع  الابري  يوم 

المحادثات السري  مع الفلسنينيين برصول نتل با  المنانق لسينرة السلن  الفلسنيني  األمني ، 
لم تفِ  لشيء بسبب رف  استجاب  الفلسنينيين للشرو  اإلسراليلي ، ولذلك آلت المحادثات ماام 

ي  والاسكري  إلى نريق مسدود، ولم يتم التوصل لتفاهمات ماام حول تغيير نمط النشانات األمن
اإلسراليلي  في مدن ال ف  الغربي ، وأن الجي  اإلسراليلي يامل في أم مكان وزمان بمتت ى 

 احتياجاته الاملياتي .
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ناي  الرجوب، التيادم في حما، بالرليل، ووزير األوفاف الفلسنيني السابق، فال "للمونيتور" أن 
إلسراليليين، ورغم أن األجازة األمني  الفلسنيني  "المناردة السارن  مو وح فديم جديد لم يتغير عند ا

تتدم ردمات جليل  لألمن اإلسراليلي، وهي تتوم بحماي  المشروح الصايوني ولي، المشروح الونني 
الفلسنيني، لكن الجي  اإلسراليلي ا يثق أحيانًا بالمالومات التي تتدماا له، مما ي نره لدرول 

تبتى من هيب  شكلي  للسلن  الفلسنيني  في ال ف ، ويجالاا  منانق "أ" مباشرة، ويت ي على ما
حريص  فتط على إبتاء شبك  مصالحاا مع اإلسراليليين لصالح با  المتنفذين في السلن  

 الفلسنيني  دون عالف  بالت ي  الونني  الفلسنيني ".
 

 السيطرة الميدانية
ي اجتياحه لمنانق "أ"، ينرح عالمات درول اانتفا   شارها السابع، ومواصل  الجي  اإلسراليل

استفاام حول مصير المفاو ات األمني  للجانبين منذ مار، الما ي، حول إعادة انتشار إسراليلي  
من مدن فلسنيني ، كرام هللا وأريحا، لكن استمرار المناردة السارن  فد يشير لرغب  إسراليلي  بافتناح 

بتاء سينرتاا األمني   علياا بأسماء مرتلف ، كمنانق أمني ، التدرل با  أرا ي ال ف ، وا 
 السارن، حماي  المستوننات.

حسن رريش ، النالب الثاني لرلي، المجل، التشرياي الفلسنيني، فال "للمونيتور" أن "المناردة 
أناا تتم بالتنسيق مع األمن  %100السارن  مسأل  ثابت  في الناج الاسكرم اإلسراليلي، ولدم فناع  

ني، وهذا التنسيق يزداد يومًا باد يوم، بإحبا  الامليات الفدالي ، وتبادل اعتتال المتاومين الفلسني
الفلسنينيين بين أجازة أمن الجانبين، مما يشير لادم جدي  السلن  الفلسنيني  في تحذيراتاا بوف  

 ين".التنسيق األمني، ويمنح إسراليل الغناء األمني في منارداتاا السارن   د الفلسنيني
من الناحي  الاملي ، يبدو أن الجي  اإلسراليلي يدرل منانق "أ" كما يشاء، وينفذ فياا مناردات 
سارن ، وأحيانًا يبلغ السلن  الفلسنيني ، وينلب مناا مالومات أمني  عن با  المجموعات 

بمدن  المسلح ، ثم ينسحب من المننت  باد إلتاء التب  على المنلوبين األمنيين له، كما يحصل
 الرليل ونابل، وجنين ورام هللا.

سراليل، لكن الجي  اإلسراليلي يتوم في  ورغم استمرار التنسيق األمني بين السلن  الفلسنيني  وا 
األشار األريرة بافتحامات تلك المدن الفلسنيني ، دون تدرل أجازة األمن الفلسنيني ، بل إنه ينلب 

تي ينوم الجي  اإلسراليلي افتحاماا تحت بند المناردة مناا إرالء موافااا األمني  والشرني  ال
 السارن .
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رالد نايرات، أستاذ الالوم السياسي  بجاما  النجاح الونني  بنابل،، ومدير عام المركز المااصر 
للدراسات وتحليل السياسات في ال ف ، فال "للمونيتور" أن "استمرار إسراليل بالمناردة السارن  يلبي 

لشابي بين اإلسراليليين، ويمنحاا الحصول على مالومات أمني  دفيت  وكثيف  عن ال ف  لاا التبول ا
أكثر من األمن الفلسنيني، وهي تف ل وجود أجازتاا األمني  بجانب نظيرتاا الفلسنيني  في الوفت 

 ذاته دارل ال ف ، لحف  األمن بنسب  كامل ".
اليل فد توف  منارداتاا السارن   د المنلوبين أريرًا .. لي، من الوا ح في األفق التريب أن إسر 

الفلسنينيين، مع استمرار اانتفا  ، في ظل عدم فدرة السلن  الفلسنيني ، المغلوب  على أمرها، 
بوففاا أو كبح جماحاا، ا سياسيا وا عسكريا، مما يت ي تدريجيًا على ما تبتى من سيادة وهمي  

 نق ال ف  الغربي .منحاا اتفاق أوسلو لاا على ماظم منا
 14/4/2016المونيتور، 

 
 في تراجع وهذه مؤشرات التغيير في منطقتنا اإلسرائيلية األمريكيةالعالقة  .64

 منير شفيق
عند الدرول في مارك  فاصل  للتغيير عليك أن تدفق في و ع التو ة الُمَسْيِنرة التي ُيراُد اإلناح  

 با  الشاب التي ُيراُد لاا أن تحتق التغيير.باا أكثر من التدفيق فيما تاانيه جباتك أو ج
ما من تغيير يحدق بثورة، أو انتفا  ، أو متاوم  شابي  مسلح ، أو سلمي  إا  ويكون الشر  األول 
أن تدرل التوة الُمَسْيِنرة التي ُيراُد أن يناَح باا في مرحل  ال ا ، أو الشيرور ، أو الفساد 

ى الحكم أو السينرة. فمثال حدوق شرول وتناف ات دارل التوى المستشرم إلى حد إفساد التدرة عل
ومن ثم ارتباكاا وت"كلاا وانتشار ف الحاا، ومن مظاهر ذلك ترب ناا في الحكم واتراذ  التأثير،ذات 

 الترارات.
وهنا يكون المحكومون أو الشاب فد يلسوا من أم  إصالح أو تغيير. وشاروا بما راح يدَب في 

اكم  والمترفين حولاا من حال   ا  وفساد وتناف ات. وذلك لترتفع الثت  بإمكان صفوف التوى الح
ياا واانتصار علياا. فيننبق عليام التول   ."ولم ياودوا فابلين أن ُيحَكموا أكثر"تحد 

ل وهاتان الحالتان، بالنسب  إلى التو ة الُمَسْيِنرة، أو بالنسب  إلى الُمَسْيَنر عليام ترتلفان عن المراح
م بالصالب  والنشا   السابت  لاما. وذلك عندما كانت التو ة الُمَسْيِنرة فتي  وصاعدة ومتحمس   وتتس 
صالح األو اح، أو إرراج البالد من أزمات ماي ن .  والامل. وفد حملت للو ع وعودا باإلنجاز، وا 

الكاذب، بأن الااد الجديد وفي المتابل تكون التو ة الُمَسْيَنر علياا أو للشاب، با ا من األمل، ولو 
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سيحتق جزءا من وعوده. ف ال عما يكون فد كسب من هيب ، وهو يصاد نحو التمكين وفر  
 سلنته.

ومن هنا يكون التدفيق في حال  التو ة الُمَسْيِنرة ماما جدا في مرحلَتْي الصاود والابو ، أو الفتو ة 
م بالصير والنف، النويل، وفي الحال   والشيرور ، ففي الحال  األولى يجب اتب اح استراتيجي  تتس 

الثاني  يجب اتب اح اإلفدام والدرول في مارك  الحسم عندما تحين المناسب  الجيدة أو حين تأتي 
 لحظ  درول المارك  الفاصل .

وعر فه بأنه الو ع الذم يكون الحاكمون فيه  "الو ع الثورم "لتد سم ى لينين المرحل  الثاني  بتشك ل 
حوا غير فادرين على الحكم، ويكون المحكومون فد درلوا في و ع عدم احتمال الحكم أكثر، فد أصب

ة أنول.  أو غير فابلين أن ُيْحَكموا لمد 
َذا َأَرْدَنا َأن نُّْاِلَك َفْرَي  َأَمْرَنا ُمْتَرِفيَاا َفَفَسُتوا ِفيَاا َفحَ  قَّ وهنا يمكن للمرء أن ُيمِاَن جيدا في آي  )َواِ 

. أما الُمتَرفون فام عادة الحكام وأصحاب السلن  والثروة. 16ا اْلَتْوُل َفَدمَّْرَناَها َتْدِميرا( اإلسراء:َعَلْياَ 
واألمر هنا بأن يفستوا يدل ل على سن   جاري  على الدول وهي درول حكاماا وأهل السلن  والثروة 

   والتايل  للستو .فياا )مترفوها( في حال  الفساد والفسق والفجور وكلاا مدعاة لل ا
. 11ومما يدعم هذه الُسن   ما جاء في آي  )ِإنَّ َّللاََّ ا ُيَغيِ ُر َما ِبَتْوم َحتَّى ُيَغيِ ُروا َما ِبَأنُفِسِاْم( الرعد:

وذلك حين ُيغي رون حالتام التي أوصلتام إلى الحكم أو المنا  أو الثروة بحال  الترف والفساد 
ما كانوا عليه من حال أنام باا هللا عليام إلى حال تؤد م بام إلى  والفسوق. فيتسب بون بتغيير

 الستو .
وأما بالنسب  إلى نظري  التدفيق في حال  التو ة الُمَسْيِنرة أكثر من التدفيق في حال التو ة المنا  باا 

 .249البترة:…( ِن َّللاَِّ التغيير، فيمكن فراءتاا في آي  )َكم مِ ن ِفَل  َفِليَل  َغَلَبْت ِفَل  َكِثيَرة ِبإذْ 
ألن تغلب فل  فليل  على فل  كثيرة يكون في حال  كثرة فد وهنت وأصاباا التراجع والفساد أو الغرور 
واإلعجاب بالكثرة. فأصل السن   بين الكثرة والتل  هي غلب  الكثرة على التل . ولكن هذا التانون يتغي ر 

 "كم من فل "دة ومتنوع . ولاذا حملت اخي  التتي د بابارة حين تفسد الكثرة وأسباب فساد الكثرة متاد  
 ليررجاا من اإلنالق وللال ُتفَام بأن التل  يمكن أن تتغل ب دالما على الكثرة.

من هنا عندما يتم التدفيق في المرحل  الراهن  التي تمر  باا اانتفا   الفلسنيني  في مواجا  نتنياهو 
ا  ااحتالل وااستينان في كل من التد، وال ف  الغربي ، كما وحكومته وجيشه، أو فل في مواج

مواجا  مشكَلَتْي األسرى وفك الحصار عن فناح غزة، ا بد  من أن يدفق في و ع التو ة الُمَسْيِنرة 
 أوا ثم في و ع الشاب الفلسنيني ثانيا. كما التتدير الاام للو ع الاربي واإلفليمي والدولي ثالثا.
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دة في تتدير الموف ، وا سيما عند  هذه الرنوات الثالق إذا جاز التابير تحفاا رالفات متاد 
التدفيق في و ع الكيان الصايوني، وا سيما إذا ما اتجات فراءته إلى اعتباره في حال   ا . وفد 
درل مرحل  تدهوره، واهتزاز فدرته على الحكم والسينرة. ألن هذه التراءة ترتل  عما استتر  في 

ن ومدعوم دوليا. ويستنيع أن ي رب وينتصر، وا تمكن الا تول عبر تجارب سابت  بأنه فوم ومتمكِ 
هزيمته. ثم أ   المو وع  الواسا  اانتشار في المرحل  األريرة، والتي تاتبر أن األو اح 
الاربي  في حال  رراب ودمار بسبب ما ياص  باا من انتسامات وحروب وفتن نالفي ، وظواهر 

من هذا الو ع هو الكيان الصايوني  "الكاسب الوحيد"أو  "المرتاح الوحيد"  ومتوحش  فيما منحرف
 ."في أحسن أو اعه وحااته"الذم هو 

ولكن ا ما استتر ت عليه الاتول يجب أن يستمر إذا كانت الوفالع والتنورات الجديدة وموازين التوى 
ى فر ي  رانل  تتول: ما دام الو ع أصبحت شيلا آرر، وا ما يسود من مو وع  تستند إل

 أن يجب المو وعتان فااتان. ″ممتاز"، و"جيد"الاربي سيئ فو ع الكيان الصايوني بال رورة 
نما أي ا، ألن الوفالع  الثاني  الفر ي  أما. باما يؤرذ وا تستنا فليست فاسدة من أساساا فحسب، وا 

و ع الكيان الصايوني أ ا  وأسوأ حاا من  والتنورات الجديدة وموازين التوى تذهب إلى اعتبار
 أي   مرحل  سابت  مر  باا. كي  

في فناح غزة( أن الجي   2014و 2012و 2008/2009في لبنان و 2006أوا: أثبتت حروب أربع )
الصايوني ُهِزم باا. ولم ياد فادرا حتى على احتالل فناح غزة وجنوب لبنان. وهو الذم كان يكتسح 

ا  بساعات وأيام. وكان ياتبر أن الاواصم الاربي  في متناوله عسكريا. ويرجع هذا المنانق الشاس
له إلى فوات شرن  لتثبيت ااحتالل وااستينان  التنو ر في و اه و افه إلى عاِملْين: األول تحو 
ه ومواجا  انتفا تين ومتاوم  متنو ع  متواصل . والاامل الثاني درول فيادته و بانه في عالم الرفا

واألعمال )البزن،/والفساد(. وأصبحوا ينالون رتبام في غير ميدان المناورات والتدريب الاسكرم 
والحروب، وراحوا يتودون جنودهم من وراء شاشات البالزما كما أشار أحد التتارير في تتويم حرب 

 في لبنان. 2006
د متارنتاا بالتيادات السياسي  ثانيا: لتد حدق تغيير جوهرم في مستوى التيادة السياسي  الحالي  عن

مندمجا بالمشروح ااستامارم  "عماليا يساريا"السابت  التي انحدرت من فيادات غربي  تحِمل تراثا 
م بة م الحالي  التيادة أما. "ف ي "و ،″مشروح"، وحْمل "الفتوة"و "الناللاي "الاالمي وكانت تتس   فتتس 

 إدارة في الحمافات وارتكاب والنظرم  الثتافي  وال ا األفق، و يق المستوى  وهبو  بالترل 
 ُحماِتاا مع حتى الاالفات وسوء والازل  بيناا ما في واانتسامات الفساد عن ف ال الصراح،
ها. تحو ات عن ناهيك الغربيين،  الرأم الاام الاالمي  د 
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درعي في حكوم   فالى سبيل المثال مع منلع هذا الشار وحده أعلن عن تور   وزير الدارلي  أرييه
بالسجن ثالق  1999نتنياهو في ف ي  فساد جديدة. وذلك على رغم من صدور حكم عليه عام 

سنوات بتام  أسمتاا الحكوم  بالمشين . وها هو ذا اخن أصبح من فادة الكيان. ويتولى وزارة 
 سيادي .

ثق "بتسيليم"وصاَحَب هذه الف يح  انتشار فيديو عبر منظم   لحظ  بلحظ  كيفي   الصايوني  يو 
إعدام جندم إسراليلي للشاب الفلسنيني عبد الفتاح الشري  في الرليل. األمر الذم أربك نتنياهو 
ووزير دفاعه غادم إيزنكوف، ووزير األمن موشيه يالون فا نروا إلى التنصل من المسؤولي  

فج ر صراعا دارليا في  الجي . األمر الذم "أرالفي "وتحويل الجندم للتحتيق واعتباره رارجا عن 
الوزارة وفي الشارح. مما ا نر النياب  الاام  الاسكري  بأن تغي ر التام  من التتل الامد إلى غير 

 الامد. ما يدل ل على مستوى فا ح من التيادة وفي إدارة الصراح.
اانحدار هذان المثالن يانيان صورة تدعم سم  درول سلن  ُمَسْيِنرة في مرحل  الترب ط والفساد و 

 والستو .
هذا ولال تحر ك السيناتور األمريكي باتريك لياي الذم بادر وبمؤازرة عشرة أع اء في الكونغر، 

نيسان/  3إلى كتاب  رسال  إلى وزير الرارجي  جون كيرم، كما ورد في متال  أمال شحادة )الحياة 
توق اإلنسان بما فيه التاذيب ( نالب فياا بالتحتيق في األنباء التي تتحدق عن ررق ح2016أبريل 

واإلعدامات الميداني  في الكيان الصايوني، يدل ل من جا  على ا نراب في عالف  التيادة 
الصايوني  بحلفالاا في أمريكا والكونغر، األمريكي كما يدل ل على ارتباك في فدرة اللوبي الصايوني 

ز التراءة التي تر  ى الكيان الصايوني يمر  في أ ا  أو أسوأ األمريكي على حماي  نتنياهو. مما ياز 
حااته. ومن ثم جاوزي  فيادته للتراجع أمام  ربات اانتفا   إذا ما أصبحت شابي  شامل . 

 فالتغيير فد تاي أ شرنه األول.
 17/4/2016، رأي اليوم، لندن

 
 األسرى وفن كتمان الوجع .65

 أحالم التميمي
ن الوجع يوم مناتاا مصلح  السجون احت ان والدها األسير لم تتتن عبير ابن  الاشرة أعوام فن كتما

يوس  سكافي المحكوم بالسجن أربا  مؤبدات، وففت في غرف  زيارة األسرى في سجن بلر السبع 
منتظرة السماح لاا باحت ان والدها لدفيتتين من دون حاجز، ولكنام لم يفتحوا لاا الباب فظلت 

 جي باكي  لالاا تكسره فلم يكسر.شارص  البصر ت رب على الفاصل الزجا
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عادت أدراجاا إلى المنزل ولم تنب، بحرف واحد، أصيبت بصدم  عصبي  وتوفيت على الفور، 
ليستتبل والدها األسير نبأ رحيلاا بتار بالغ ياادل فار األمم المنكوب ، دوت صررته بين جدران 

 الزنزان  ليرجع صداها إليه ويزيده فارا م اعفا.
يسان من كل عام يحيي المت امنون مع األسرى ذكرى يوم األسير، بينما يحيي األسير في أبريل/ن

سكافي في الشار ذاته مرور رم، سنوات على استشااد ابنته، ومنذ رحيلاا حتى اليوم وهو يحترف 
فن كتمان الوجع كغيره من األسرى الذين يستتبلون بين حين وآرر نبأ رحيل عزيز عليام، من دون 

 ا بلحظ  عناق واحدة.أن يحظو 
عشرات األسرى يودعون عزيزا عليام أو يزوجون أبناءهم ويكتفون بالريال مالذا، وفي كلتا الحالتين 
"الفرح والترح" تكون المشاعر موجا  ت رب كالرنجر في التلب، فاعتصار المشاعر ودفناا يشكل 

 غص  تؤلم وفارا ا يفري.
بالصالة والسجود والريا   وغيرها ولو بشكل مؤفت، فالوجع يلجأ األسير إلى تفريغ وجاه بالبكاء و 

متجذر بامر سنوات األسر، تارة بسبب الباد وتارة بسبب صل  السجان وتارة يكون الشوق فاهرا 
 كموج متالنم حتى يستنفد فواه، مع هذا تبتى له التدرة على كتمان الوجع والمواصل  نحو المجاول.

زنزان  السجن، منذ أن ترك رلفه الحري  وأ حت مجرد ذكريات  هو فن احترفه منذ ونأت فدماه
تستح ر كلما سكنه الحنين، ويصبح المستتبل مترونا بالريال، صور يرسماا األسير بريشته كما 

 يحلو له وكما يتوفع، يحتف  باا في عتله البانن متأمال بيوم ت حك له األلوان.
يشل أم إنسان، ولكنام يمتلكون فلوبا ت   دماء كم األوجاح التي يكتماا األسرى في روالجام 

الكرام ، فال تراها تن ب وا تراها تفسد وا تفتر، ولربما ياود السر لمياه األر  التي امتزجت 
لى اإليمان المنلق بحتام في الحياة بحري  دون منازح.  بتكوينام وا 

الذم ابتكره الكيان اإلسراليلي ترى با ام ممنوعين من زيارة عالالتام بحج  فانون المنع األمني 
ألسباب تبتى رل  الستار، وبا ام اخرر ممنوعون من مراسل  زوجاتام عبر الورق إا إذا فحل 
كلماتام الحميمي  رجل مرابرات أرعن مترصل بالتلصل على الرصوصيات، وبا ام ممنوعون 

ا ياني أسير  وماذا يساوم  من احت ان أنفالام الذين يصاب عليام فام ماذا ياني إسراليلي  وماذ
 هم فتط يريدون آباءهم، وغير مترصصين بماارة فك الماادات.

عاما(  68كلام احترفوا فن كتمان الوجع وم وا في دهاليز السجن، أفدمام األسير كريم يون، )
في األسر، ف ى نص  عمره وأجمل سنوات حياته وفتوة جسده رل   34الذم أناى عامه الة

رك له بيا  الشار وتجاعيد الوجه وألما هنا وهناك، لتسرق منه الذاكرة والمكان وتكبل الت بان، لتت
 أحالمه بالمستتبل.
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في ركن آرر حيق تشاركاا الجرذان سنوات أسرها وتزورها بين الفين  واألررى من فتحات 
باين المصارف الصحي  لسجن الشارون تتبع أفدم أسيرة.. لينا جربوني، وفد تجاوز عمرها األر 

 األريرة ترفي بسمتاا. 13وكادت السنوات الة
ظنت يوما أناا ستباثر أوجاعاا في الاواء وتننلق مع نسيم الحري ، لكناا صفات أل  صفا  يوم 

 أغلق باب الزنزان  علياا لتبتى وحيدة مع الجرذان وسكون المكان إا من وحشي  السجان.
حرار" ليتحول المشاد من بتا  جغرافي  مسيج  تركتاا األسيرات يوم تحررن في صفت  "وفاء األ

عامرة باألسيرات إلى مشاد فاري حيق ا شيء سوى نتن  في صفح  بي اء ا تدور حولاا 
 الكلمات فظلت مجرد نتن  في الفراي.

كتمان الوجع ا يحترفه إا من نحتت عزيمته األيام النويل  على سرير حديدم أصم، فاناك أكثر 
، أحدهم حاصر جسده النحيل ثالث  محتتين، تحسسوا منانق 18أسير تحت سن الةمن أربامل  نفل 

 الحياء فيه،  ربوه علياا فلم يتل آه بل كتماا في جوفه، ومن لحظتاا وهو يبتلع ألمه ويواصل أمله.
يحتاج األسير ألصوات تنادم باسمه، ترترق بت امناا ماه حدود السجان المصننا ، يحتاج لفن 

اغط واتساح رفاته في وفت ما زلنا فيه نذكرهم بشكل موسمي ا أكثر، يحتاج لمن الت امن ال 
 يلتتط أوجاعه فيحت ناا ويذيباا في جزيلات تباق الساادة وتلون جدران الزنزان  بزهور األمل.

ما زلنا ندور بأشكال ت امننا مع األسرى في فلك الروتين والتكرار، لدرج  أن األسير يجزم بأن 
لذم  حى ألجله ا يكترق بت حياته، وأن الشاوب التي حمل زمام المبادرة وفاتل باسماا الونن ا

 ا تدرك فيم  ت حياته.
ماذا لو ت امنت تركيا مع األسرى بزهر التوليب في نيسان، ماذا لو كتبنا لام نحن ماكم بفراول  غزة 

حمل لبا، منترباتنا الونني  مع المميزة، ماذا لو كان شاار كأ، الاالم صورة كريم يون، مثال، أو 
كل رفم صورة أسير محكوم بنف، الادد، ماذا لو فكرنا أن شكال ت امنيا بسينا بنظرنا ياني الكثير 

 لام ويشكل وفود استمرارهم، فمن يبادر باستالم زمام ترفي  الوجع بدل كتمانه 
 17/4/2016، الجزيرة نت، الدوحة

 
 العالقة مع إسرائيل االنتخابات األميركية تظهر تصدعات .66

 حلمي موسى
يجد عدد من المال تين السياسيين في إسراليل أن ما يجرم في الوايات المتحدة يزيد من حدة التلق 
الذم ينبغي أن تشار به الدول  الابري . فأميركا ليست مجرد حلي  إلسراليل ولذلك فإن التنورات 

ي  تحدق وهي ليست في صالح إسراليل. وفي في الحلب  الدارلي  هناك تشير إلى تغييرات تدريج
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البداي  كانت التناة الااشرة، عبر سلسل  من التتارير عما يجرم في الجاماات األميركي  من تراجع 
في نسب  التأييد إلسراليل ثم تبع ذلك السجال بين المرشحين الديموفرانيين األبرز، بارن، ساندر، 

 وهيالرم كلينتون.
ن تراجع التأييد إلسراليل ياود إلى سلوكيات رلي، الحكوم  اإلسراليلي  بنيامين وفيما ياتتد البا  أ

نتنياهو يرى آررون أن فناعي الشباب والنرب  في أميركا يتحررون بشكل متزايد من وهم مثالي  
الدول  الابري . وما يزيد النين بل  أن التغييرات تجرم أي ًا في الوسط الياودم الذم لم تاد شرالح 

 "ت ناد"تزايدة منه تتماثل مع إسراليل بوصفاا دول  احتالل فماي  وا حتى كوناا دول  ياودي  م
 أي ًا الياود غير اارثوذك، الذين يشكلون أغلبي  الياود في أميركا ذاتاا.

وكان من المؤكد سابتا أن األغلبي  الساحت  من ياود أميركا تتماثل مع الحزب الديموفراني 
برالي  نسبيا وانفتاحه على األفليات رالفا لموف  الحزب الجماورم الذم كان أكثر بنروحاته اللي

انغالفا على هذا الصايد. لكن مع تنامي الفاشي  في إسراليل وتحال  اليمين اإلسراليلي مع اليمين 
األميركي، رصوصا في األوسا  اإلنجيلي ، تزايد انجذاب شرالح من الياود نحو الحزب الجماورم. 

ع ظاور درجات من اارتالف بين رؤساء ديموفرانيين وحكومات يميني  في إسراليل حتى انحاز وم
 با  الياود ومنظماتام، رصوصا اللوبي الصايوني، إيباك، للجماوريين.

في كل حال تشير مانيات كثيرة إلى أنه من الناحي  الظاهري  بدا أن المرشح الجماورم الماوو،، 
ب إلى المزاج المؤيد إلسراليل. فاو أعلناا مرارا أنه لي، بين المرشحين من دونالد ترامب هو األفر 

هو أفرب إلى إسراليل اليميني  منه. ونشرت صح  إسراليلي  مديحا كبيرا لترامب باد الرناب 
الحماسي الذم ألتاه حبا في إسراليل في مؤتمر إيباك األرير. بل أن با  هذه الصح  نشرت ما 

في  اإلسراليليرناب ترامب في مؤتمر إيباك كتبت بالتشاور مع السفير  يفيد أن متانع من
 واشننن، المترب جدا من نتنياهو، دونالد ترامب.

وماروف أن رلي، الحكوم  اإلسراليلي  بنيامين نتنياهو، على األفل في الماركتين اانترابيتين 
يموفراني. واخن، وبادما صار األريرتين، وف  علنا إلى جانب المرشح الجماورم  د المرشح الد

ترامب هو من يكتسح ماسكر الجماوريين صار نتنياهو يستشار الرنر من ماوو، كاذا لذلك 
صار يبدم ابتاادا عن التدرل في اانترابات األميركي . ووا ح أن الاو، لدى ترامب والرالفات 

 المرشح الديموفراني.الشديدة حوله دارل ماسكر الجماوريين زادت بشكل كبير من فرل نجاح 
ومن الجالز أن المشكل  هنا صارت أكبر مما كان متوفاا في أم وفت م ى. فتد نشب سجال 
حول إسراليل أكثر من أم وفت م ى حينا بين الجماوريين والديموفرانيين، وحينا آرر بين 

كسب ودها كل الديموفرانيين أنفسام. ولم يان ذلك سوى أن الدول  الابري  التي كان يتناف، على 
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المرشحين من الحزبين صارت مو ع رالف ولو جزلي لم يكن فالما في الما ي. وتبدو الصورة 
 أشد فتام  من وجا  نظر إسراليل بسبب أن بين أبرز المرشحين للرلاس  ياودم هو بارني ساندر،.

حرره من وفد نتل بارني ساندر، الرالف مع إسراليل إلى مستوى لم يسبق له مثيل ربما بف ل ت
إمكاني  اتاامه بالالسامي . ورغم إعالنات ساندر، المتكررة بأنه مؤيد إلسراليل وملتزم بأمناا إا أن 
مجرد دعوته إلى األرذ بالحسبان أي ًا بمظلومي  الفلسنينيين جال منه عدوا في نظر أغلبي  

راليل نفساا أفرب إلى اإلسراليليين. وهكذا فإنه في الصراح بين ساندر، وهيالرم كلينتون تجد إس
 كلينتون.

ومن الجلي أن ما جرى حتى اخن لي، سوى تابير عن ميل يزداد فوة مع مرور الوفت سواء 
اعتبارات دارلي  أميركي  أو اعتبارات دولي . فاهتمام أميركا بالشرق األوسط يتتلل مع استمرار 

بء متزايد. ولكن ا يتل أهمي  عن تتلل الدور األميركي عالميا وكذلك فإن إسراليل تتحول إلى ع
ذلك أن إسراليل في توجااتاا تتاار  مع الميول الاالمي  المتجا  نحو اانفتاح والتدارل والشفافي . 
وفد اعتبر المدير الاام السابق لوزارة الرارجي  اإلسراليلي ، أورم سافير في متال  نشرها في 

اود إلى ما يراه األميركيون مناا. وهكذا اح  أن أن جانبا من تراجع مكان  إسراليل ي "مااري "
الممثلين الثالث  الماتمدين إلسراليل في أميركا ا يمثلون إا التيار األشد يميني  فياا. فالسفير 
اإلسراليلي في واشننن رون دريمر، من مدرس  المحافظين الجدد والمباوق اإلسراليلي في األمم 

اني دانون وأعلنت إسراليل عن تايين زعيم المستوننين السابق، المتحدة هو الليكودم المتنرف د
 داني ديان، الذم رف ت البرازيل اعتماده سفيرا لدياا، فنصاًل عاما إلسراليل في نيويورك.

واح  سافير أن دريمر لي، سفيرا لدى أميركا بتدر ما هو ماتمد لدى الحزب الجماورم كما أن 
سفير  د األمم المتحدة ويتصرف في الجماي  الامومي  وكأنه في "المباوق إلى األمم المتحدة هو 

مركز الليكود. كما أن داني ديان سيكون ممثل المستوننين، وفي األسا، اليمين الياودم )وهو 
. وفي نظره هذه وصف  لنفور أغلبي  الياود "أفلي  في أميركا( الذم تمثله إيباك والحريديم في بروكلين

ديموفراني ومن الياود المحافظين واإلصالحيين الذين ياتبرون في نظر من مؤيدم الحزب ال
 "يدياوت"ولذلك لم يكن غريبا أي ًا أن يكتب المالق الشاير في  ."أعداء للياودي "األرثوذك، 

أميركا تاجرنا: ينبغي بل وواجب أسمى علينا أن نلح  التصدعات التي تتكش  في "إيتان هابر أن 
. واستذكر التلق من احتمال تصويت أميركا إلى جانب فرار "ن إسراليل وأميركاالاالفات الراص  بي

عند األميركيين مجرد فرار آرر، لكنه بالنسب  لنا "في مجل، األمن الدولي مو حا أن هذا سيكون 
 ."فد يكون مسأل  أن نكون أو ا نكون 
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 و التصعيد.. يد على التهدئة وأخرى تدفع نح"حماس" .67
 ايال زيسر
سكان الجنوب، ولي، هم فتط، ترلصوا من البلبل  في األيام األريرة بسبب حمل  التصريحات التي 

اإلسراليلي  عن مستتبل "حما،". فتد أفادت المالومات عن تسارح  اإلعالمنزلت عليام في وسالل 
التي تملكاا، والتي تستنيع التسلح لدى الذراح الاسكري  وزيادة عدد النشناء ونوعي  الصواري  

"دول  دارل دول " في "حماستان" دارل فناح غزة  إلىتحويل الذراح الاسكري ، بتيادة محمد  ي ، 
 ذراح عسكري  تامل حسب اعتباراته واعتبارات فالده دون مراعاة التادة السياسيين أو اانصياح لام. –

الذم يتول  األريرتتديم السنر  إلىاإلسراليلي  األمنيفي المتابل، سارح رفياو المستوى في الجااز 
النويل   األشارإن "حما،" ما زالت تلتزم بالحفاظ على الادوء على نول الحدود، كما فالت في 

المواجا  بل التادل  واستمرار بتاء سلنتاا في  إلىالتي مرت منذ "الجرف الصامد"، وتوجااا لي، 
 التناح.

على الحدود. هذه ليست حدودًا هادل  كما عرفنا في ه ب  الجوان في الميدان ذاته يستمر التوتر 
عشي  الحرب في سوري ، وأي ًا بالمتارن  مع الحدود الشمالي  في الاتد الما ي منذ حرب لبنان 
الثاني . الرنو  الحدودي  وأكثر من ذلك شرو  اللاب بين إسراليل و"حما،" غير وا ح  وغير 

سواء أكانت مظاهرات فلسنيني  على  –األررى تحدق أحداق عنيف  متفق علياا. وبين الفين  و 
الحدود أم محاوات افتحام. وفي النااي  تامل "حما،" من اجل تتوي  فدرتاا الاسكري  بما فياا شبك  

 . وفي المتابل يامل الجي  اإلسراليلي على الحدود وأحيانا وراءها  د هذا.األنفاق
عن  اإلمكانا لجي  "حما،"، مصلح  وا ح  في اامتناح فدر ا شك أن لحكوم  "حما،"، رالف

مواجا  أررى. فتناح غزة لم يستيت  باد من المواجا  السابت  في صي   إلىالتصايد والتدهور 
، فرالفا لة"حزب هللا" في لبنان ا توجد جبا  دارلي  لة"حما،"، ومصر أي ًا تاادم "حما،" 2014

 الت اء علياا. إلىوتساى 
، وفي الوفت ذاته تجريان إليرانتا "حما،"، فنر وتركيا اللتان، هما سنيتان ماتدلتان ومااديتان راعي

اإلسراليلي  المتوفا  في أم لحظ  تساهم أي ًا في تادل   -الحوارات مع إسراليل. المصالح  التركي  
المواجا  مع إسراليل ا على  اإلبتاء"حما،". وأريرًا، رالف لة"حزب هللا"، الذم افنع اللبنانيين بأن 

غزة من الوحل  إلرراجلبنان وبالحياة اليومي ، فان كل فلسنيني يارف أن النريق  بإعماري ر 
 الذم تغرق فيه تمر بالتد، وتستوجب الحوار والتفاهم مع إسراليل.

. والمتاتلين األع اءفي المتابل، "حما،" ليست تنظيما هرميًا مع سينرة كامل  لتادته على جميع 
التسليم بوجود مجموعات أررى مثل  إلىاعتبارات سياسي  دارلي  فلسنيني ، ت نر "حما،" 
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"، الذم توجد له اعتباراته وحساباته الراص . هذا ال ا  يسبب المشكالت ويرلق اإلسالمي"الجااد 
التوتر على  األفلو اا تكون فيه "حما،" تريد التادل  من جا  وتنجر نحو التصايد، أو على 

 نول الحدود، من جا  أررى.
في نااي  المناف، تحدق مواجا  كل سنتين أو ثالق على الحدود، ا أحد يريدها أو يتوفااا. لكن 

 للميدان فواته وديناميته.
كل ذلك ا يمكن الفصل بشكل كامل بين فناح غزة وبين ال ف  الغربي ، حيق تحاف   إلى وا  اف 

"المنانق"  إشااللكناا تامل في "ياودا" و"السامرة" على  "حما،" على الادوء في حدود التناح،
 غزة أي ًا. إلىواشتاال الحريق، األمر الذم سينتل الحريق  األو احوتأجيج 

 إلى إ اف سياس  إسراليل تجاه غزة يجب أن تكون متدارل : من جا  تازيز الردح اإلسراليلي، 
،" من فبل الشارح الغزم للحفاظ على التتدم اافتصادم للتناح بشكل ي غط على فادة "حما

الذم تلتزم به فيادة السلن  الفلسنيني  في ال ف . ومن جا  ثاني  منلوب  األمرالتادل  وااستترار، 
اندلات بشكل  إذاعمل شجاح ومصمم  د تسلح "حما،". وفي الوفت ذاته ااستاداد للمواجا  

 ت أو أيام مادودة.ي من أن ا تستمر رمسين يوما، بل تنتاي رالل ساعا
 17/4/2016"إسرائيل اليوم"، 
 18/4/2016األيام، رام هللا، 
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