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وتشديد الحصار سيرتد بوجه  عباس به أكبر مما يتوعد سنوات على ضيم   10البردويل: صبرنا  .1
 االحتالل

 ح البردويا    ن التااةاترج الجديادج ال ااي  حاا  ع ااى قاا  عواو التك ااس السياساي لحركااة حتاا   صااا
 قطاع غزج لن  تر  تةكدا أن ار دادات هذه التةاترج لن  كون  ال في وجه االح ا .

جاا  ذلا  لاا  تسايرج جتاهيرياة حاظادج  حت سااا حتاا  بجاد صااج الجتجاة بتدي اة لاا يو   ج ااوس 
   ود قطاع غزج.قطاع غزج؛   ديدًا بالحصار ورفوًا ل تةاترج ال ي  حا

وظدد البردوي  ع ى أن حتا  لان  لواع ل وااط السياساي ولان  لبا  ال سدياد  تردفاًا: صابر ا عظار 
وأوااف:  حان أتاام توجاة جديادج تان أتاوار الحصاار  س وات ع ى ويم أكبر تتاا ي وعاد باه عباا .

واهتاااة حاااا  و ّباااه  لاااى أن اادارج اةتريكياااة سااا كون  السياساااي الاااذ  يفااارن ع اااى ظاااجب ا وتلاوت  اااا.
اع لاادت أن الطرياال لحاا  اللوااية الف سااطي ية سااي م ب ركيااع بجاان الظااجس الف سااطي ي ب يااد  بجوااه 

كتااا لاطااس البردوياا  عبااا  قااانًا:  ذا ك اات  ريااد تصااالحة فاا حن قاادت ا كاا  تااا ي اازم وع ااى  اآللاار.
ال ج اة وجدد عوو التك س السياسي ل حركاة ال  كياد ع اى أن  اس جداد ل توي في  طبيل التصالحة.

وأووا  أن ال ج اة  اادارية في قطاع غزج س   حى فور اال فال ع اى  سا م الحكوتاة تساتساا بالكاتا .
 اادارية جا ت ل سد الفراغ الذ  ل ف ه حكوتة الوفال.

 14/4/2017موقع حركة حماس، غزة، 
 

 فتحاتفاقيات المصالحة بحاجة لتطبيق من  ويؤكد أن بحق قطاع غزة خطوات عباسُيدين  بحر .2
قاااا  ال اناااس اةو  لااارني  التج ااا  ال ظاااريجي د. أحتاااد بحااار   ن ا فاقياااات التصاااالحة تاااع فااا    :غااازج

لااا  لطبااة الجتجااة  أن حتااا    وأكااد بحاار بحاجااة ل طبياال ت سااا  ولساا ا بحاجااة ال فاقيااات جدياادج.
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رها ا فال وقجت الجديد تن اال فاقيات تع حركة ف   ل حليل التصالحة وا  سا  اال لسام  وال ي كان آل
وباين أن التصاالحة ال  الظاطئ  ت ف ا  لى أن     اال فاقيات هي بحاجة ل طبيل تن قب  حركة فا  .

يتكااان  حليلساااا تاااع اسااا ترار ال  سااايل اةت اااي الاااذ   تارساااه السااا طة وتاحلاااة التلااااوتين و سااا يتسم 
 ا   ع ساا تان   سايل  أن السبس الرني  لا لساام الف ساطي ي هاو ا فاقياة أوسا و وتاا لاح ا   تةكداً 

وظاااادد ع ااااى واااارورج أن  كااااون التصااااالحة ع ااااى قاعاااادج ال واباااات  ح ااااى اآلن. زا  تساااا تراً  أت ااااي تااااا
 ولي  ع ى قاعدج ال  سيل اةت ي.  وقاعدج التلاوتة ال ي وحدت ظجب ا الف سطي ي  الف سطي ية

تاان  ظااديد  كتااا دان اللطااوات يال ااي ا لااذها رنااي  ساا طة التلاطجااة تحتااود عبااا  بحاال قطاااع غاازج
 أن غزج ال  لاف تن  سديدا ه ولن  س م و رفع الراية. الحصاري  تةكداً 

 14/4/2017 ،فلسطين أون الين
 

 الهباش ُيحرض على إحراق غزة وتدميرها .3
قطااع غازج باايتسجد   قاوي اللواج تس ظار رني  الس طة الف سطي ية   ظّبه تحتود السباش :رام هللا

ه ياحبااااااط تاااااةاترج  صااااافية اللواااااية ذ  جااااارا ات غيااااار تسااااابوقة وااااادّ بوجاااااوس ا لاااااا اً الواااااراري  تف يااااا
وذكااار السبااااش  لاااا  لطباااة الجتجاااة بتلااار التلاطجاااة فاااي رام هللا بحواااور عباااا   أن  الف ساااطي يةي.

الووااع الحااالي فااي غاازج ييكاااد يظاابه حالااة تسااجد الوااراري ال ااي أتاار الرسااو  حي سااا باا حرال التسااجد 
يش حالاااة كساااذه. ه اااا  تاااةاترج وتاااةاترج كبيااارج ل تزيااال ف ساااطين وقاااا : يالياااوم  حااان  كااااد  جااا و ااادتيره.

و صفية اللوية بي تا قطجان التس وط ين يجي ون فسادًا في التسجد اةقصاى ويحااولون فارن أرن 
واقع في عاصت  ا التلدسة. ه ا  تن يجت  وي تاها تع تةاترج  صفية اللواية عبار اج ازا  جاز  تان 

قاتااة كيااان فااي قطاااع غاازج  حاات ساا طة حتااا  أو تاان ظااا . التساام لااذوا هااذه اللطجااة تاان  ف سااطين وا 
 اةرن هذه الدوي ة وا ركوا ل ا الباقي وفي تلدت ه التسجد اةٌقصىي.

ولية اةكبر أتام هللا ة و سا   السباش يتا الذ  يجس ع ى الرني  أن يفج  ة ه هو الذ  ي حت  التس
 ركة في هذه التةاترج؟ي.عز وج ؟ ه  يجات  ه  ي تاهى ه  يت  ع فلط عن التظا

وقا : يب  يجس ع يه وجوبًا ظرعيًا ووط يًا وا  سا يًا وسياسيًا أن يجت  ع ى  فظالسا ح ى لو اوطر  لى 
فظالساي. واس طرد يب   ن تان الواجاس ع اى كا  أبطاا    جرا ات غير تسبوقة تن أج   سلاط التةاترج وا 
لظجس الف ساطي ي فاي قطااع غازج أواًل  ام بااقي الظجس الف سطي ي ع ى ك  رجا  و سا  وظباس وظيوخ ا

أب ا  الظجس أن ي صدوا لسذه التةاترج وأن يفظ وها ح ى لو اواطرر ا أن  فجا  تاا ال  رياد أن  فجا  وأن 
    ي تن اةظيا  تا ال  حس أن    ي ةن دفع هذه التةاترج أهم واجبات الحا  والوقت والترح ةي.
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ولية أن ي لاذ  جارا ات ة  م وجه هللا. لذل  ُيباا ح لاولي اةتار والتساوذكر أ ه يحي تا ُوجدت التص حة ف
قد يراها البجن تلالفة ل واقع والت طل. ه اا   جارا ات و ظاريجات اواطرارية قاد ي جا   ليساا صااحس 

 اةتر أو التسنولية أو الحاكم أو اللاوي قد  لالف تا يراه ال ا  صوابًا لكن هو يراها صوابًاي
فف سااطين ساا كون فااي   وقجاات هااذه التااةاترج و جحاات -ر هللاال قااد  -ه باااللو : يلااو ولاا م السباااش لطب اا

فيت قوي سا  تاتًا ولن  ست  بساذا  ولان يتار هاذا ووع ال  حسد ع يه. هذا يج ي أن ف سطين قد صُ 
 ح ى لو اوطرر ا ةظيا  ال  حس أن  وطر  ليساي.

 https://youtu.be/r5PUDHh8kN0الفيديو:  جظاهدلت

 14/4/2017 ،وكالة الصحافة الفلسطينية )صفا(
 

 احتجاجًا على قرارات الحكومة"قطع مؤقت" لجميع مصادر الكهرباء ... غزة تغرق في ظالم دامس .4
غاازج: قطجاات ساا طة الطاقااة فااي قطاااع غاازج كاا  تصااادر الكسربااا  ال ااي  صاا  سااكان اللطاااع بظااك  

ع اى  أت  الجتجة  فاي لطاوج أغرقات اللطااع بظاك  كاتا  فاي حاام داتا   اح جاجااً تةقت  تسا  
قرار الس طة الف سطي ية  الرافن لوقف فرن ورانس ع اى وقاود تحطاة ال ولياد  ال اي تان التف ارن 

فاي بياان لساا حاو  اةزتاة    وقالت س طة الطاقاة صبيحة يوم غد اةحد. أن   وقف عن الجت   سانياً 
 07:00ي لجتياع لطاوط وتصاادر الكسرباا  فاي اللطااع فاي الف ارج باين السااعة تةق ااً  طجاً   سا قررت يق

وذكاارت أن اللطااوج  اا  ي ي جاوبااًا تااع الفجاليااات الظااجبية  تاان تسااا  الجتجااة. 11:00تسااا  والساااعة 
 ااجااارا ات الحالتاااة التتارساااة ع اااى قطااااع غااازج وفاااي تلااادت سا تظاااك ة الكسرباااا ي. االح جاجياااة وااادّ 

 جتسور وجتيع التةسسات ب لذ االح ياطات وال دابير الازتة.وطالبت ال
 15/4/2017 ،القدس العربي، لندن

 
 ل حماس مسؤولية أي انقطاع للكهرباء في غزةحم  تُ  هللا الحمد حكومة .5

تاا   حركااة حتااا  التسااةولية الكات ااة عاان أ  ا لطاااع ل  يااار أ  الف سااطي يةرام هللا: حّت اات الحكوتااة 
الصاادر عان سا طة الطاقاة ال اي  ااعاانواع برت الحكوتة أن ي افحات الج وبية.الكسرباني عن التح

 سايطر ع يسااا حتااا  فاي غاازج بظاا ن قطاع الكسربااا  ياا  ي واتن تساااعي حركااة حتاا  لل اال أزتااات 
وقا  يوسف التحتود الت حاد  الرساتي باسام الحكوتاة:  ن  جديدج وتفاقتة اةوواع في قطاع غزجي.

  زتااة ب سااديد فااوا ير بااد  ظاارا  الكتيااات الازتااة والتط وبااة لاساا ترار فااي حكوتااة الوفااال الااوط ي ت
 .وااسراني ي اطية كسربا  قطاع غزج تن الجا بين التصر  

https://youtu.be/r5PUDHh8kN0
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ت يون ظايك  ل جا اس  7و  ل جا س ااسراني ي ت يون ظيك  ظسرياً  40وأوو  أن الحكوتة  سدد تب غ 
ذا حااد  أ  قطااع ل  يااار الكسرباااني فسااو ي  التصاار  كااون ب ااا  ع ااى  ج يتااات اللااانتين ع ااى ظااركة وا 

وباين التحتاود أن ظاركة  وزياع الكسرباا  ال اي  سايطر ع يساا  كسربا  غزج ال اي  سايطر ع يساا حتاا .
حتا  في غزج قاتت لا  اةظسر ال ا ة التاوية )وهي تدج الت حة اللطرية ال ركية( بجباية أ تان 

ياة جساة  وع ياه فا ن التباالغ ال اي قاتات بجباي ساا و لادر الكسربا  دون أن  سدد تن حاص  جباي سا ة
 بتنة ت يون ظيك  قادرج ع ى  اطية ظرا  وقود التحطة بالكات .

وقااا :  ن الحكوتااة  جاادد دعو سااا حتااا   لااى  ساا يم ظااركة الكسربااا  وبليااة التةسسااات والااوزارات وأن 
 جه السرعة. سارع  لى  تكين الحكوتة تن  حت  تسةوليا سا في قطاع غزج ع ى و 

 15/4/2017 ،األيام، رام هللا
 

 إياد البزم: ملتزمون بواجباتنا تجاه المؤسسات الدولية بغزة .6
   ياد البزم  أن الوزارج  واص  اللياام الف سطي ي أكد الت حد  باسم وزارج الدال ية واةتن الوط ي :غزج

بتاا   و اروااةطاع غزج  ولاصة وكالة بال زاتا سا وواجبا سا  جاه كافة التةسسات الدولية الجات ة في ق
وقااا  الباازم  فااي  يوااتن الحفاااح ع ااى تبا يسااا وأتاان توحفيسااا ورفاان التسااا  بساام أو ال جاارن لساام.

و روا في تساعدج الاجنين و لديم اللدتات اة صري   ظره ع ى توقع الوزارج   ن الدال ية  لدر دور 
 ام اةو روا و ظاطا سا في قطاع غزج.عسد وزار ه بالجت  تن أج   سسي  تس لسم  تجدداً 

 14/4/2017 ،فلسطين أون الين
 

 : على مجلس األمن تحم ل مسؤولياته تجاه االستيطانالفلسطينية الخارجية .7
ب ظااد الجبااارات رفاان ساا طات االحاا ا   لااا  يالكرفا اااتي  الف سااطي ية أدا اات وزارج اللارجيااة :رام هللا

 بةرج االس يطا ية يعتو اي التوجودج ع ى أران ف سطي ية لاصة.الت  ل ة ال ي ووج سا باللرس تن ال
 سم  ليساا ع تاًا با وكا ت س طات االح ا   قد ووجت هذه يالكرفا اتي بحجة  ل  تس وط ي يعتو اي 

يالااوزارجي  فااي  أدا ااتكتااا   ح اا    اا  اةراوااي الف سااطي ية. 14قااد رفوااوا ذلاا  وبلياات يالكرفا اااتي الااا 
  الذريجااة ال ااي  سااوقسا تااا  سااتى اادارج التد يااة لهبلااا  ع ااى هااذه 14/4/2017 ةبيااان لسااا يااوم الجتجاا

يالكرفا ااااتي لاصاااة بجاااد  ظاااريع تاااا يساااتى بلاااا ون ال ساااوية فاااي الك يسااات ااساااراني ية  والاااذ  يسااات  
الاااادو   ودعاااات الااااوزارج لساااا طات االحاااا ا  باالساااا ا  ع ااااى تزيااااد تاااان اةرن الف سااااطي ية اللاصااااة.

  حت  تسةوليا سا  زا  هذه الجريتة.  لىبظك  لاص  اةتناةعوا  في تج   
 14/4/2017 ،القدس، القدس
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 على بريطانيا لتصحيح "وعد بلفور" واالعتراف بفلسطين :حملة فلسطينية رسمية .8
بدأت الس طة الف سطي ية حت ة واط ع ى الحكوتة البريطا ية ل صاحي  يالح ام : تحتد يو   -رام هللا 

ع ع ااى الظااجس الف سااطي ي   يجااة يوعااد ب فااوري  وذلاا  عباار االع ااراف بدولااة ف سااطين ال اااريليي الااذ  وقاا
 . سراني يدولة يجا س   لى
الساا طة كّ فاات تك ااس تحاتاااج فااي بريطا يااا در  تلاواااج بريطا يااا   نوقااا  تسااةو  ف سااطي ي لااايالحياجي  

التساو ي الاذ  لحال بالظاجس  التحاكم البريطا ية  وأتام تحكتة الجد  الدولياة  ع اى ل فياة يالوارر أتام
 أفريليااوأوو : يه ا  سوابل. احدى التسا جترات البريطا ياة الساابلة فاي  الف سطي ي   يجة يوعد ب فور.
التحااكم البريطا ياة  وحصا ت ع اى  جويواات تجزياة  و ادر  ال جاو   أتاامرفجت دعاوى واد بريطا ياا 

الجااد  الدوليااة لتلاواااج بريطا يااا ع ااى  تحكتااة  لااىاةساا وس ذا ااهي. وأواااف: يكتااا  اادر  ال وجااه   لااى
 ت حسا اليسود دولة في ف سطين ال ي كا ت  حت ا  دابساي.

 15/4/2017 ،الحياة، لندن
 

 "إسرائيل"عشراوي: مستوطنون في البيت األبيض... وصعب أن يرضخ عباس إلمالءات  .9
ساطي ية ح اان عظاراو  قالت عوو ال ج ة ال  فيذية لت حتة ال حريار الف  :جيسان الحسي ي -واظ طن 

 ن اادارج اةتريكيااة لااي  لااديسا طاار ح جااد   زا  اللوااية الف سااطي ية باساا   ا  تااا ذكااره الاارني  دو الااد 
 راتس عن يالصفلة الكبرىي  تن دون أن يذكر تاهي سا وتاتحسا  باس   ا  قواايا ظاك ية. وأواافت 

دارج اةتريكياااة لااام   وصااا  ح اااى اآلن فاااي تلاب اااة أجر ساااا تجساااا يالحيااااجي لاااا  زيار ساااا واظااا طن: ياا
لجاااوهر اللواااية الف ساااطي يةي  توواااحة أن الزياااارات ال اااي قاااام بساااا تساااةولون أتريكياااون ل ت طلاااة هاااي 
اس كظاااافية  فسااام تااااا زالاااوا يدرساااون الت ااااف  وي حاااد ون فلااااط عااان تساااك ات  ت اااا   حساااين الحااااروف 

جا ااا سم اليوتيااة  ولفاان ساالف التجيظااية  لصوصااًا تاان ال احيااة االق صااادية ل ف سااطي يين و لفيااف ت
االسااا يطان  لكاااا سم لاااام ي  ااااولوا صاااا س اللوااااية  ولااام ي وصاااا وا  لااااى وااارورج ال حاااار  السااااريع ا سااااا  

 االح ا   ب  ه ا   صريحات ت  اقوة  صدر تن التسةولين في اادارج اةتريكية.
ًا  لصوصاًا أن وع ى صجيد تا ي ردد تن أن اس ن اف التفاووات تن دون ظروط بات اح تااًل قانتا

وفدًا ف سطي يًا سيص   لى واظ طن قب  أوالر الظسر الجار  ل  ر يس ل تحاد ات التر لس علدها قريبًا 
باااين الااارني  تحتاااود عباااا  والااارني  اةتريكاااي بااادايات الظاااسر التلبااا   أوواااحت: يعباااارج اسااا ن اف 

ع ااااااى  التفاوواااااات تااااان دون ظاااااروط هااااااي تصاااااط    ساااااراني ي ل  وااااا ي  ول  حاياااااا  بظاااااك  واوااااا 
التفاوواااتي. وللصاات التوقااف الف سااطي ي باااللو : ي ريااد أن ال  كااون التفاووااات   انيااة قاصاارج تااع 

 الجا س ااسراني ي. طالب ا ترارًا بوجود دولي ولي  فلط أتريكي...ي.
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وسن ت عظراو  عن الظروط ال ي قي   ن التوفد اةتريكاي لجت ياة الساام جيساون غاري بات طرحساا 
للانااه تجااه الظااسر التاوااي  فلالاات: يهااي  لاااط وليساات ظااروطًا أ ياارت فااي للااا  ع ااى عبااا  لااا  

عبااا  تااع غااري بات  و  ااار اآلن تاان ال جتجااات السياسااية فااي الساااحة اةتريكيااةي. وزادت: ييرياادون 
وقف الج ف ووقف ال حرين ووقف دعم أسر الظسدا  والتج ل ين  ويج برون أن دفع الروا س لسم هو 

 سراني . الحليلة أن ه ا  قوى واط أتريكية  جتا   وال ظجيع ل ليام بجت يات ودّ  وع تن ال حرين 
 بظك  دةوس تن أج  دفع اةتور با جاه أقصى اليتين وال طرف ل  جات  تج اي.

وعتا ي ردد ب ن ه ا  واوطًا أتريكية ع ى الرني  الف ساطي ي تان أجا  اللباو  بتاا  اردد أ اه يصافلة 
اادارج اةتريكياااة ليسااات فااي صاااال  الف ساااطي يين  قالااات: يرغااام لطاااورج  اللاارني فاااي حاااين أن تةظااارات

الووااع الاادال ي بساابس حااا  ااحباااط والاوااس وعاادم الروااى الف سااطي ي وعاادم وجااود أفاال سياسااي 
دال ي ولاارجي وتحااوالت الوااط ع اى الجا اس الف ساطي ي الب ازازه   ال أن تان الصاجس أن يروا  

ةي. وأردفت: يال  ااز  اةلايم الاذ  أقادت ا ع ياه هاو اللباو  ب ساراني  الرني  عبا  لهتا ات ااسراني ي
فااي التنااة ع ااى ف سااطين ال اريليااة  لااذل  ه ااا  قوااايا ال  ت اا  الليااادج وال يتك سااا أن  بااد   78ع ااى 

 فيسا ترو ة  ف م يجد ه ا  تجا  لذل ي.
دعتون الصاسيو ية بظاك  وقالت: يك ا  لو   ن ه ا  تس وط ين فاي االنا اف الحكاوتي ااساراني ي يا

أعتااى  وك سااا تجبااو  بيتااين ت طاارف كاااره ل ف سااطي يين ل جاارس والتساا تين. لكاان اليااوم  لااو   ن ه ااا  
تسااا وط ين فاااي البيااات اةبااايني  تظااايرج  لاااى أن اةفاااراد الاااذين يظاااك ون اادارج  وتااان بيااا سم تس ظاااار 

 يش ااسراني ي بظك  تباظر.الرني  اةتريكي وصسره )جاريد( كوظ ير الذ  يدعم االس يطان والج
 وعن ليار الدولة الواحدج  قالت: يدولة واحدج ديتوقراطية حليلية غير ت احة حاليًاي.

. 181وعن ووع اللد  قالت: ياللد  قوية ت فصا ة  تاتاًا  ووواجسا اللاا و ي لاواع ل لارار الارقم 
ية والاربية تجًا  لصوصاًا  ذا أرد ا أن  اير تن ووجسا اللا و ي يجس أن  فاون ع ى اللد  الظرق

أن ل اا فيساا أتاكااًا لاصاة وأتاكااًا لوقاف  ساااتي وك ساي. لكان  سااراني   لاو   ن اللااد  الاربياة لسااا 
و ريد أن  ح فح ب جزا  تن اللد  الظرقية. توقف اا هاو أن اللاد  عاصاتة لادول ين  الظارقية عاصاتة 

 .يأن  ح  قوية تت  كا  ا في اللد  الاربيةلف سطين  واللد  الاربية عاصتة اسراني   و ريد قب سا 
 15/4/2017 ،الحياة، لندن
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 صراع بين أنصار عباس ودحالن حول تمثيل الجالية الفلسطينية في بريطانيا .10
اح دم الصراع باين سافارج السا طة الف ساطي ية و ظاطا  ف ساطي يين  ُي ستاون بااللرس تان الليااد   :ل دن

ن  بسااابس لااااف حاااو  ا  لااااس رابطاااة الجالياااة الف ساااطي ية فاااي الساااابل فاااي حركاااة فااا   تحتاااد دحاااا
 التت كة الت حدج.

فلااد  ااداعى عاادد تاان ال ظااطا  الف سااطي يين فااي بريطا يااا تط ااع الظااسر الجااار   لااى اج تاااع قاارروا فااي 
ال  لااس  23/4/2017ال  لابات رابطاة الجالياة  ودعاوا  لاى اج تااع توساع ياوم  بااعدادأعلابه البد  
 رية  ظرف ع ى اال  لابات التلب ة.لج ة  حوي

في ذات الوقت أع  ت سفارج الس طة في ل دن بظك  تس جج  عن دس ور ل جالياة الف ساطي ية والادعوج 
  ل فوياات الفرصااة ع ااى تاان أساات سم  يااار 2017سااب تبر  / لااى ا جلاااد تااة تر عااام ل جاليااة فااي أي ااو 

 دحان في بريطا يا.
  لاىا ال لاس عن أن هذا الحرا  ي  ي بجد زيارج قام بساا دحاان وكظفت تصادر ف سطي ية في بريطا ي

ل دن الظسر التاوي  حي  ال لى بجدد تن التلربين ت ه  جم ع اه  عاداد لطاة اعاادج هيك اة الجالياة 
وي زاتن حرا  دحان في بريطا يا  وفل ذات التصاادر  تاع تساجى يلاوم باه أ صااره فاي  الف سطي ية.

وال ااي   تاان أجاا  كسااس  فااوذ لااه فااي أوساااط الجاليااة الف سااطي ية فااي أوروبااا تل  ااف الاادو  اةوروبيااة
 ألف الجئ  ال سيتا بجد هجرج ف سطي يي سورية. 400يل رس عددها تن 

يذكر أن رابطة الجالية الف سطي ية في بريطا يا هي واحدج تان أقادم التت  ياات الف ساطي ية فاي أوروباا  
 40حا  الرابطاة  ال اي  ت ا   حاو  وقاد  امّ  ع يسا سافير السا طة.و  بع  ل يديا لت حتة ال حرير ويظرف 

وذل    ر ا  لابات   2014 س ةألف ف سطي ي هم تجت  الجالية الف سطي ية في التت كة الت حدج  في 
لسين سااا لاام  ج اارف الساافارج ب  انجسااا  وقاتاات ع ااى   اار ذلاا  بحاا  رابطااة الجاليااة الف سااطي ية و جطي سااا 

وهاااذا تاااا دفاااع بجااادد تااان ال ظاااطا  الف ساااطي يين  لاااى تحاولاااة  حياااا  هاااذه الرابطاااة   لتااادج عااااتين  لريبااااً 
 .تجدداً 

 14/4/2017 وكالة قدس برس،
 

 ي غزةفأساس محادثات فتح وحماس المرتقبة  قبل ثالثة أشهر قطريةالمبادرة "القدس العربي": ال .11
اللطرية  ال ي قدتت قب  أظرف السور: ع تت ياللد  الجربيي تن تصادر تط جة أن التبادرج  -غزج 

 ا اة أظااسر لحرك ااي فاا   وحتاا   و ظاات  آليااات لحاا   ا ااة ت فاات لافيااة أساسااية  ساا كون أسااا  
الحوارات ال ي س  ط ل بين قيادات الحرك ين لا  اةيام التلب ة في قطااع غازج  بسادف رأس الصادع 

 حدج وط ية.في الجاقة وا  سا  حالة اال لسام السياسي اللانم و ظكي  حكوتة و 
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و ظت  التبادرج ب دا ي حد  عن ح  تظك ة التوحفين الذين عي  سم حركة حتا  بجاد سايطر سا ع اى 
 قطاع غزج  حي  ح  ت فسم طوا  الف رج التاوية حانا دون   تام التصالحة.

وافة  لى ذل   ظت  ب دا لحا  اللافاات حاو   فجيا  التج ا  ال ظاريجي الف ساطي ي  وعلادا بالباد   وا 
لد ج سة تظ ركة لكافة ال واس  وهو أتر غاس ت ذ أك ر تن عظر س وات  وا  لاس رناسة جديادج  بج

وكااذل   عااادج  فجياا  ت حتااة ال حرياار الف سااطي ية باادلو  حرك ااي حتااا  والجساااد ااساااتي  و ظااكي  
 الليادج الجديدج ل ظجس الف سطي ي.

ي  حكوتاة وحادج وط ياة ببر اات  ف ساطي ي كذل   ظت  التبادرج اللطرية ح وال لا لسام تن لا   ظاك
  وافلي  وال يل صر البر ات  ع ى تط س ف   ب ن   ب ى بر ات  الت حتة  في ح  رفوه تن حتا .
وعت اات ياللااد  الجرباايي أن اللافااات فااي وجسااات ال حاار حااو  التبااادرج ال  اازا  قانتااة بااين الطاارفين  

تن الظسر الجار    25ف رج التباح ات  لى تا بجد  وهو أتر يدفع  تا لفظ  الحوار التر لس  أو  تديد
 وهو التوعد الذ  حدده الرني  عبا  سابلا لسذه ال لا ات.

 15/4/2017القدس العربي، لندن، 
 
مت بوقتها وعباس هو من نسف بنودها  .12  البردويل: حماس وافقت على المبادرة القطرية عندما ُقد ِّ

تن تصادر تط جة أن التبادرج اللطرية  ال ي قدتت قب   أظرف السور: ع تت ياللد  الجربيي -غزج 
 ا اة أظااسر لحرك ااي فاا   وحتاا   و ظاات  آليااات لحاا   ا ااة ت فاات لافيااة أساسااية  ساا كون أسااا  

 .الحوارات ال ي س  ط ل بين قيادات الحرك ين لا  اةيام التلب ة في قطاع غزج
تاا  لاا اللاد  الجرباي  أن حرك اه  سا تت البردوي  عوو التك س السياساي لحركاة حصا ح  .أكد دو 

التبادرج اللطرية  غير أ ه رفن الحدي  فاي  فاصاي  ب ودهاا  تظايرا  لاى أن قطار كو ساا الدولاة ال اي 
 قدت سا  هي التلولة بالكظف ع سا.

لك ااه أكااد أن حركااة حتااا  وافلاات ع ااى التبااادرج ع اادتا قاادتت فااي وق سااا  وأعطاات يردا  يجابياااي  وأن 
عبااا  ي سااف ب ااود التبااادرجي ع اادتا قاادم ردا ع يسااا تاان لااا  ال جااديات ال ااي طالااس د تحتااو الاارني  

عااادج  فجياا  التج اا  ال ظااريجي   بسااا. وأظااار  لااى أن التبااادرج  ظاات  ب ااودا لحاا  تظااك ة التااوحفين  وا 
ورفااان اللياااد  فااي حتااا  تطالبااة حرك اااه تاان قباا  الاارني  عباااا   و ظااكي  حكوتااة وحاادج وط يااة.

ن ذل  أتر غير صحي .بالتوافلة ع ى ه  ذه التبادرج  وقا    ه بذل  يي حد   يابة عن قطري  وا 
وجدد دعوج حركة حتا  ل طبيل التصالحة ع ى يقاعدج الظراكة الحليليةي  رافواا أ   تاا ات ع اى 
حرك ه. وقا  في هذا السيال  ن الرني  عبا  ييرياد أن يجبار الكا  الف ساطي ي بالتوافلاة ع اى وجساة 
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كد أ ه في حا  وافلت حركة ف   ع ى التبادرج اللطرية الجديدج  ووافل الارني  عباا  ع يساا وأ  حرهي.
 كتا قدتت يس كون سجدا  وس ف   ترح ة جديدج تن الجاقاتي.

ورأى أن طريلاة  دارج الارني  عبااا    جااه الجديااد تان الت فااات  جاد يطريلااة غيار تانتااة للياادج ظااجس 
لاوى الظاجس الف ساطي ي  وقاا  يال باد أن ي سا   أباو تاازن با ورال قاوج ودعا الرني  لاسا جا ة ب قو ي.

 واااط ع ااى التوقااف اةتريكااي  باادال تاان أن يلااوم بالواااط ع ااى الظااجس الف سااطي ي وقااواه  ويحاارل 
أوراقه وي جه  ليسم لاليا تن كا  أورال اللاوجي  وذلا  فاي  ظاارج ت اه ل لاا  التر لاس باين الارني  عباا  

وأظااار البردوياا   لااى أن ذلاا  يججاا  اادارج اةتريكيااة  واااط ع ااى   الااد  راتااس.والاارني  اةتريكااي دو 
 الرني  عبا  لا ي جباره ع ى ح و  غير تلبولة ع ى ااطالي.

 15/4/2017القدس العربي، لندن، 
 
 فتح لم تتواصل معنا حول زيارة وفدها لغزة حماس: .13

تاعي  رواااوان  أن حركاااة فااا   لااام أكاااد الليااااد  فاااي حركاااة حتاااا   د.  سااا: يحياااى اليجلاااوبي -غااازج 
  واص  تع حرك ه حو   حديد توعد لزيارج وفد ال ج ة التركزية التر لس للطاع غزج  بظ ن تا أسات ه 

 ي صورات واوحة وح وال  سانية ل تظكات في اللطاعي.
وقااا  روااوان  فااي  صااري  لصااحيفة يف سااطيني: ي ن حرك ااه جاااهزج ل ساا يم حكوتااة الوفااال لتساتسااا  

ن  لوم بواجبا سا  جاه أب ا  الظاجس الف ساطي يي  تةكادا أن حرك اه ال يتكان اب زازهاا تان لاا  ظرط أ
وحاذر رواوان تان التظااريع ااق يتياة  قطع الروا س والكسربا  وال سديد بال وييل ع ى أهالي اللطاع.

لاة بادون ال ي    ي في سايال فصا  قطااع غازج عان الوافة  تسا دركا: يال دولاة ف ساطي ية باازج وال دو 
ن     التظاريع س بو  بالفظ  أتام صتود و بات الظجس الف سطي يي.  غزج  وا 

 15/4/2017فلسطين أون الين، 
 
 ال تضغطوا علينا فالضغط يولد االنفجار لهم على حصارنا ونقول ونهناك من يصر قيادي بحماس:  .14

ي ظات   و ارفن تاا أن حرك ه  لب  بحوار وط   اللياد  في حركة حتا   أكد يوسف فرحاتج: غز 
 وصفه بواوط االس سام ال ي يحاو  تحتود عبا  رني  الس طة تن لالسا تجاداج غزج. 

رفواا للارارات رناي  السا طة تحتاود عباا   ال اي  حت ساا الحركاة فاي  حااهرج ال صايراتوا سم فحات 
التسانو  عان  و سديدا ه بل ال غازج وب غراقساا باةزتاات ولاصاة أزتاة الكسرباا   ا سام عباا  ب  اه هاو

فظ  التصالحة؛ ة ه يجاد  غزج بظك  ظلصي  وهو ال يريد لا لسام أن ي  سي ت ذ س وات طوي ة  
كتااا قااا . وظاادد أن حتااا  ع ااى اساا جداد ل  جاااوس تااع جسااود التصااالحة ظااريطة أن  كااون فااي  طااار 
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ا ات وط ااي ظااات  بتظاااركة كاا  الفصااان   وبالب ااا  ع ااى تااا ساابل  رافوااًا فاارن تااا وصاافسا باااات
التسبلة ع ى حتا . وأواف: يحتا  ال   تس  بالحكم وال بالس طة  وليست حريصة ع ى الكرسي 
بلاادر حرصااسا ع ااى وط سااا وظااجبسا  لااذا قب اات بك ياار تاان التبااادرات ال ااي أرادت   سااا  اال لسااام  لكاان 

 أراد دوتًا ص حًا ع ى حساس التوحفين الذين ب وا وحرسوا غزج في ك  الحروس. عبا 
حااس فرحااات بوفااد ال جااة التركزيااة لحركااة فاا   الااذ  ساا زور غاازج  داعيااًا  لااى اع تاااد تااا  اام اال فااال ور  

 ع يه في ا فال الظاطئ أساًسا ُ س كت  بجده الحوارات تع عدم الرجوع ل لطة الصفر في الحدي .
لاد و ابع: يه ا  تن يصر ع ى حصار ا تن الجدو والصديل  و لو  ال  واطوا ع ي اا  فالوااط يو  

اال فجار وتا يزا  ه ا  ك ير تن اةورال  ت كسا التلاوتاة فاي غازج   جاالوا    لاي ع اى تانادج و  حارر 
 تن أهوان ا  وليكن الوطن قب   ا تن أج  ظجب ا  وع دها س ص   لى ح   وي  سي اال لسامي.

  14/4/2017، المركز الفلسطيني لإلعالم
 
 ته لغزة: عباس تجاوز كل الحدود بتهديدا"األحرار" .15

أكاادت حركاة اةحاارار أن  سديادات رنااي  الساا طة تحتاود عبااا  للطااع غاازج ي جاد سااابلة لطياارج ج: غاز 
واع بااارت فاااي بياااان  و سااااوقا واواااحا تاااع االحااا ا  و سديدا اااه ةب اااا  ظاااجب ا الف ساااطي ي فاااي اللطااااعي.

  أن  سديااادات عباااا  هاااي  جااااوز لكااا  الحااادود الجتجاااة صاااحفي وصااا ت يف ساااطيني  سااالة ع اااه  ياااوم
واساا سج ت  واةعااراف واللاايم  ةكااد أ ااه يلااود تااةاترج جدياادج  ساا سدف صااتود ظااجب ا وسااا ح تلاوت ااه.

الحركااة يصااتت أعوااا  ال ج ااة ال  فيذيااة لت حتااة ال حرياار ع ااى هااذا الساا و  التظااين وغياار الااوط ي 
لرني  الس طة الذ  يسجى لكسس الروا اةتريكي ع اى حسار غازج فاي تحاولاة ل  فياذ ظاروط الارني  

وقالاات: ي ن كاا  تاان يصااتت ع ااى هااذه الجريتااة هااو ظااري  فيسااا وتةيااد لسااا  تريكااي دو الااد  راتااس.اة
 وسي فحه ظجب ا ولن يكون تكا ه  ال السجات السودا  تع الجصابات الصسيو ية والتس وط يني.

 14/4/2017فلسطين أون الين، 
 
 غزة شعبنا في ضد   "المقاومة الشعبية": لن نقف متفرجين أمام أي مؤامرة .16

اع باارت حركااة التلاوتااة الظااجبية  صااريحات عوااو ال ج ااة التركزيااة لحركااة فاا   جتااا  تحيساان ج: غااز 
يال  جباار عاان صاادل ال وايااا   حااو  الوفااد الت ااو  زيار ااه لااازج والتطالااس ال ااي ساايلدتسا كورقااة  تااا ات

ركاة لالاد ل ح ااعاتايوقاا  ال ااطل  ل حليل تصالحة وط ية ظات ة  ج س ظجب ا أ  أزتات جديدجي.
: ي ن تا  م  سريبه بتساام الزياارج يادل  ع اى أن الزياارج ظاك ية الجتجة اةزبط في  صري  صحفي  يوم
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جتاااع الفصااان   الوال يااراد ت سااا  باا ن أ  حااوار    يصااا  رسااالة ال ججيااز أتااام كاا  ال وافاال الااوط ي وا 
   انية السابلةي.يجس أن يكون ظاتا وبحوور الجتيع لجدم  كرار  كسات الج سات التا لة ال

وأظااار  لااى أن حرك ااه   ااابع بظااك  ح ياا  تجريااات اةحاادا  وتااا يتكاان أن  ااةو   ليااه اةتااور لااا  
اةيام الل ي ة التلب ة وأ سا لن  لف في توقف ت فرر  زا  أ  تةاترج ساوا  كا ات با طراف ف ساطي ية أو 

  ق يتية ودولية ود ظجب ا في قطاع غزج لرفع الراية البيوا .
 14/4/2017ين أون الين، فلسط

 
 بمؤامرة عباس عشرات الوقفات االحتجاجية في قطاع غزة تنديداً حماس تنظم  .17

 حتاات حركااة حتااا  وقفااات جتاهيريااة فااي أباارز التيااادين الرنيسااة والت اااطل فااي قطاااع غاازج؛ ج: غااز 
زتااة للاارارات رنااي  الساا طة تحتااود عبااا  و سديدا ااه بل اال غاازج وب غراقسااا باةزتااات ولاصااة أ رفواااً 

 وحت  التظاركون الظتوع؛ في رسالة  لى عبا  أن غزج لن  لوع ة  اب زاز أو  سديد. الكسربا .
ففي تحافحة غزج   جّتع التواط ون أتام تف رل السارايا وساط التدي اة  وفاي حاي الزي اون قارس تساجد 

ل لوى  وتف ارل صا ح الدين  وتوقف جباليا  و  ة الت طار  وتف رل الس افور ظرل التدي ة  وتف رل ا
 الجيون ظتا  التدي ة.

أتا في تحافحة ظتا  غزج  فلارر التواط اون قارس تساجد سا يم أباو تسا م فاي بيات الهياا  حيا  أكاد 
 ال انااس عاان حركااة حتااا  تظااير التصاار  أن االحاا ا  والساا طة ظااريكان فااي حصااار غاازج ول لسااا.

 التةاترات و ظديد الحصار.وقا  لا  ك ت ه في ل ام الوقفة: لن  ج رف باالح ا  رغم ك  
وفاااي التحافحاااة الوساااطى  لااارر التواط اااون فاااي ال صااايرات والباااري  والتاااااز  والزوايااادج وديااار الاااب    

 ت ددين بااجرا ات ال ي   فذها الس طة بحل اللطاع لاصة أزتة الكسربا .
ةعااام وفااي تحافحااة رفاا   لاارر التواط ااون ع ااد قرابااة عظاارج تف رقااات  توااينين الظااتوع ورافجااين ا

 الف سطي ية والف ات ال  ديد بل ل غزج.
  14/4/2017، المركز الفلسطيني لإلعالم

 
صابة مستوطنين ب .18  واعتقال المنفذ عملية طعن بالقدسالشرطة اإلسرائيلية: مقتل بريطانية وا 

ظاااارطة ااسااااراني ية أع  اااات عاااان تل اااا  اتاااارأج ال   تاااان رام هللا  أن14/4/2017رام هللا،  ظاااارت اةيااااام  
وأووااحت الظاارطة فااي بيااان لسااا  أن  يطا يااة   اار  جّروااسا لجت يااة طجاان فااي اللااد   يااوم الجتجااة.بر 

الل ي ة   ر عت ية الطجن ال ي ظسد سا ت طلة يباس الجديدي في الب ادج اللديتاة باللاد    حتا  الج ساية 
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ا ت قد أصيبت وأظار البيان   لى أن الظابة البريطا ية ك البريطا ية  وهي في الجظري يات تن الجتر.
 بجرو ح يحرجةي أسفرت عن تل  سا  جّرا  طج سا تن قب  رج  ف سطي ي  وفل البيان.

تن جا بسا   ل ت ااذاعة الجبرية عن قاند يلوا  ظارطة اللاد ي التيجار ج ارا  ياورام ه يفاي  قولاه ي ن 
 الجاتودي.تر كس االع دا  تل   عل يا في السابجة واللتسين تن الجتر  وهو تن أهالي حي رأ  

وبّي اات ظاارطة االحاا ا   أن عت يااة الطجاان وقجاات ع ااد تحطااة اللطااار اللفيااف فااي ظااارع ييافاااي  قباا  
وأفادت ب ن الجت ية أسفرت أيوا عان  صاابة تسا وط ين  قيام قوا سا با ي حييدي ت فذ الجت ية  واع لاله.

 ا  ين بروون جّرا   وقف اللطار بظك  تفاجئ.
تصااادر صااحفية  سااراني ية   عاان الوكاااالت  أن 14/4/2017لدوحــة، نــت، ا الجزيــرةموقــع وأواااف 

ترين  فسي  وأن الظرطة ااسراني ية  حلل تجه في تابساات  عت ية الطجن باللد  ذكرت أن ت فذ
عاتااا   57وقالاات الساا طات ااسااراني ية  ن التساااجم ياادعى جتياا  ال تيتااي  ويب ااغ تاان الجتاار  السجااوم.

 التح  ة  وكان قد دل  التس ظفى بجد تحاولة ا  حار.وهو تن سكان اللد  الظرقية 
 
 فتح تهاجم "مؤتمر فلسطينيي أوروبا" في روتردام .19

 15ظاّ ت حركاة فا   هجوتاا الذعاا واد تاة تر ف ساطي يي أوروباا  الاذ  يجلاد دور اه : رو اردام  برلين
 ل حرير الف سطي ية.السبت في تدي ة رو ردام السول دية  وا ست ه بتحاولة االل فاف ع ى ت حتة ا يوم

وقا  ال اطل باسم حركة ف   جتا   ازا  فاي حادي  تاع يقاد  بار ي: ي ن تجتا  ال ظااطات الظاجبية 
ع ااى ت حتاااة  لال فااافالتدعوتااة تاان حركااة حتااا  ع اااى صااجيد الجاليااات هااي تحااااوالت ترفووااة 

 ف سااااطي يةي.التساااا تين ع ااااى اللوااااية ال االااااوانال حرياااار الف سااااطي ية أو تساااااعي فاظاااا ة ل وساااايع  فااااوذ 
وأواااف: يال فاناادج لف سااطين فااي تحاااوالت حتااا  التساا ترج لفاات  حاار الجااالم  لااى وجااود تراكااز قااوى 

تس تين  س لطس جاليات  ساتية  االوانيج م الجتيع أن  ظاطات   ذظجبية لارر ت حتة ال حرير  
وا  لااد  اازا  بظااك   تاان تاليزيااا ح ااى توري ا يااا دون أن  ظااك  ف سااطين تحااورا تركزيااا فااي اه تاتا ساااي.

تباظااار رناااي  تاااة تر ف سااااطي يي أوروباااا تاجاااد الزياااار  وقاااا  ب  اااه يحاااااو  أن يجظاااش فاااي الجاليااااات 
الاذ   االاوانالف سطي ية في تحاولة لجج سا تطية لجاليات  ساتية أو تصادرا ل  ارب  لصاال    حايم 

 يرفن الوط ية الف سطي يةي.
 14/4/2017، قدس برس
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 النجاحجامعة األجواء اإليجابية قبل انتخابات صوافطة يدعو لتهيئة  .20
دعا اللياد  في حركة حتا  في تحافحة طوبا   فازع صاوافطة   دارج جاتجاة ال جاا ح  لاى : رام هللا

الوقوف ع ى تسافة واحدج تن جتيع الك ا  الطابياة  و سيناة اةجاوا  اايجابياة فاي ا  لاباات تج ا  
  الط بة اللادم في الجاتجة.

 صااري ي صااحفيّي  يااوم الجتجااة    لااى يالتركااز الف سااطي ي لهعااامي  ساالًة ت ااه  جاتجاااة  وطالااس فااي
دار ساااا  بحتاياااة الجت ياااة اال  لابياااة وعااادم الساااتا ح بال ااادلات ال اااي  ااا  ي تااان لاااارر أساااوار  ال جاااا ح وا 
الجاتجااة  وال ااي  جتاا  ع ااى تتارسااة الواااوط ع ااى الط بااة  حليلااًا لتصاا حة ك  ااة ع ااى حساااس الك اا  

وحااا  الك ااا  الطابياااة تج تجاااة ع اااى   جاااا ح هاااذه اال  لاباااات  وال ح اااي بالتساااةولية الجالياااة  .اةلااارى
لدتااة ل ط بااة  والحفاااح ع ااى أجااوا   يجابيااة تاان ال جاااون والوحاادج  لاصااة بجااد ساا وات تاان ال  جياا  

 ورفن  دارج الجاتجة  جرا  اال  لابات في تواعيدها التلررج.
 14/4/2017، المركز الفلسطيني لإلعالم

 
 المشاركة باإلضراب سجون قررواالاألغلبية الساحقة من أبناء الحركة داخل أسرى فتح:  .21

قاااا  اسااارى حركاااة فااا   فاااي ساااجون االحااا ا   ن اةسااايرات واةظااابا  والترواااى  ر:حسااان جبااا -غااازج 
  يصرون ع ى لون تجركة اةتجا  اللاوية رغم أ سم تجفون   حيتيا.

اةغ بيااة الساااحلة تاان أب ااا  الحركااة دالاا  سااجون االحاا ا   يفاا  ي فااي رسااالة تسربااة أن أساارىكااد أو 
قااارروا لاااون تجركاااة الحرياااة والكراتاااة فاااي الساااابع عظااار تااان  يساااان  داعاااين  لاااى  سااا ادهم ودعتسااام 

 ل حطيم جبروت التح    تةكدين  صتيتسم ع ى ال صر  أو الظسادج ح ى  حليل تطالبسم الجادلة.
ن و فحااة وج بااوع وعااوفر وتس ظاافى سااجن الرت ااة وعااددا وجااا  فااي الرسااالة  ن سااجون هااداريم وعساالا

 كبيرا تن أسرى سجن ال لس وتجدو  وريتون سيلووون ااوراس.
 15/4/2017األيام، رام هللا، 

 
 الخاوية ءمعايطالبون أبناء الشعب الفلسطيني بدعمهم بمعركة األ "الجهاد"أسرى  .22

ةي أ سم تس ترون في  والسم ودعتسم أسرى حركة الجساد ااساتي في ي فح أكد ر:حسن جب -غزج 
وظاادد  تاان  يسااان. 17وتظااارك سم فااي تجركااة الكراتااة ال ااي سيلووااسا اةساارى ب تجااانسم اللاويااة فااي 

اةسرى في بيان أرس وه تن دال  السجن أ سم أو  الت لدتين في تجار  الجز والرجولة واايتان ال ي 
طاالبوا أب اا  الظاجس الف ساطي ي الوقاوف بجاا بسم و  تن ظ  سا أن  حلل تطالبسم التظروعة في الحياج.
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ودعتساام فااي تجاارك سم ح ااى ال صاار  و حلياال تطااالبسم الجادلااة والبساايطة وأهتسااا التروااى واةساايرات 
 واةهالي والزيارات.

 15/4/2017األيام، رام هللا، 
 
 يضرب عواصم العالم "اإلسالم المتطرف"اإلرهاب الذي يمارسه  :نتنياهو .23

اس ا  رني  الحكوتة ااسراني ّية  ب ياتين    ياهو  تل   ظابة بريطا ياة فاي عت ياة : تجيد اللوتا ي
طجن باللد   يوم الجتجة  لتواص ة ال حرين ع ى الف سطي يين و والسم ود االح ا   تن لا  

وقاا     يااهو  فاي بياان صاادر عان تك باه   جليباًا  ربط الجت ية بتا ستاه ي رهاس ااساام الت طارفي.
ع ااى عت يااة الطجاان   ن ياارهاااس الااذ  يتارسااه ااسااام الت طاارف يواارس عواصاام الجااالم  وةسااف ا 

 الظديد ورس اارهاس اليوم في عاصتة  سراني   أورظ يمي.
جاا  ذلا  فاي وقات كا اات الظارطة ااساراني ية  فساسا  أع  ات أن التظاا به ب  فياذ عت ياة الطجان ييجااا ي 

 د  الظرقية وفي السابجة واللتسين تن عترهي.تن تظاك   فسية وهو تن سكان الل
عاتاًا.  23وأواف    ياهو أن ي رهابيًا ف سطي يًا ق   بدم بارد طالبة جاتجية بريطا ياة  ب اغ تان الجتار 

و ااابع البيااان  حريوااه  يأجسز  ااا اةت يااة  كاااف   باساام الظااجس ااسااراني ي أقاادم ال جاااز   لااى عان  ساااي.
 سا  وقد احبطت عدج عت يات  رهابية لا  اةيام اةليرج. قوا  ا اةت ية اارهاس باس ترار وبك  طاق

 س واص  الجت  ع ى تدار الساعة بسدف حتاية التواط ين ااسراني ييني.
 14/4/2017، 48عرب 

 
 العنصرية أفريقياتسير في مسار جنوب  "إسرائيل"باراك:  .24

رناااي  الحكوتاااة ووزيااار اةتااان ن   أباااا  وااااهر  عااان تراسااا ه 14/4/2017، 48موقـــع عـــرب  ظااار 
ااسراني ي اةسبل  ايسود بارا   اع بر أ ه لن  كون ه ا  أزتة بين الرني  اةتريكي  دو الد  راتس  
و حيااره الروسااي  فاديتياار بااو ين  وأ ااه يساايكون ب تكااان بااو ين أن يحصاا  تاان  راتااس ع ااى اع ااراف 

 ى الطاولة صفلات كبيرج. ف تاذا يفسد ذل ؟ي.بتكا  ه في أوكرا يا وجورجيا وسورية.  ذ أ ه  وجد ع 
وقاااا  باااارا   فاااي تلاب اااة تجاااه  ظااار سا صاااحيفة يياااديجوت أحرو اااوتي ياااوم  الجتجاااة   ن ع اااى  ساااراني  
ال ااادل  فاااي الحااارس اةه ياااة الااادانرج فاااي ساااورية يتااان ت ط ااال ألاقاااي عتيااال  فوجاااود  ساااراني  تااار بط 

 بجدم ال دل  في هذه الحرس. بالتحرقةي  وذل  لافا ل توقف الرستي ااسراني ي
ورأى بااارا  أن ال اادل  ااسااراني ي يجااس أن يكااون ي حاات الااراداري  أ  تاان دون لفاات اة حااار. يع ااى 
سبي  الت ا   بااتكاان وارس تلازون البراتيا  الت فجارج ال اي   ليساا طاانرات اةساد ع اى التاواط ين. 
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بااي. وأوااف باارا  أن  راتاس قاد يكاون وبجد حين  ع دتا   كظف الحلانل  سي وا  أ  اا لام  لاف جا 
جاديا فاي تحاولاة ال وصاا   لاى ا فاال ساام فااي الظارل اةوساط. يفاي ترح ااة زت ياة تجي اة ب تكا ااه أن 
يساا دعي بيبااي )   ياااهو( وأن يلااو  لااه  ن أتاتااه ساا ة أسااابيع  جن ااي باااق را ح يكااون ب تكا اا  ال جااايش 

ذ ق ت لي أ   تس م با ال  كاون التصادر )لا ق ارا ح(  فسا كون أ اا التصادري. وأردف باارا  أ اه تجه. وا 
يفاااي أياااة بداياااة لتفاوواااات يسااا م    يااااهو ب ظااار تاااا أساااتيه يألااااام توللاااوي )تبجاااو     يااااهو اللااااص 

 ي سحال توللو(  وهي عبارج عن ظروط تسبلة ل تفاووات ويس لدتسا في ال ححة الت اسبةي. 
وقاااا   ن    يااااهو  ب اااى  جرياااف التس ظاااار  وساااجى باااارا   لاااى  جرياااف تااان هاااو اليتي اااي فاااي  ساااراني  

اةتريكاااي  أر ااااور في ك ظاااطاين. يقااااا  في ك ظاااطاين  ن الفاااارل باااين اليتااااين واليساااار فااااي  االسااا را يجي
 سراني  لي  تر بطا باالظ راكية.  تة سةاالن. اةو   تن  كون بداياة   ساراني ي أم يساود ؛ وال اا ي  

يكااره الجاارس هااو يتي اي؛ وااسااراني ي الااذ  يحااس الجاارس ها   حااس الجاارس أم  كاارهسم. واليساود  الااذ  
 افل ع ى هذا ال جريف  سيبلى اليتين في الحكمي. و هو يسار . وطالتا أ  ا  

سراني ي ب ف  اللدر. وأ ا ال أحس الجرس وال أكرهسمي.  وظسد بارا  ع ى  فسه: يأ ا يسود  وا 
رناااي  حكوتاااة    أندياااع عاااواودجو  عااان ال اصااارج  تااان 15/4/2017القـــدس العربـــي، لنـــدن، وأواااافت 

 سراني  ووزير أت سا اةسبل  يسود باارا  حاذر تجاددا تان أن  ساراني   ساير فاي تساار ج اوس أفريلياا 
فاااي حااادي  قاااا  ال اريلياااة  ع اااى ل فياااة لطاااوات الفصااا  الج صااار  ال اااي  لاااوم بساااا ع اااى اةرن. و 

ساااراني ي بالتلااادار  فساااه. ال أ»لصاااحيفة ياااديجوت أحرو اااوت  «. حاااس الجااارس وال أكااارهسمأ اااا يساااود  وا 
ت ط لا تن أن ه ا  فرقا بين لصوص التس وط ات الكبرى ولصوص التس وط ات الجظاوانية. ويازعم 
أن اةفجا  أهم تن اةقوا  في س م أولويا ه  وأن االس ترار باالس يطان دال  التس وط ات الجظوانية 

 اااي  تصاااادرج أران لاصاااة ولفصااا  يسااادد الح ااام الصاااسيو ي ة اااه يلاااود  ساااراني  بالوااارورج للاااوا ين  
بجااااد  اااواس عااارس تااان الك يسااات والتساااا  بحرياااات ال جبيااار. ويوااايف   حااان »بالتواصاااات الجاتاااة وا 

 «.تاوون بتسار س ك ه تن قب  ا ج وس أفريليا ال اريلية
 

 16ف أطائرات  جاهزيةسالح الجو اإلسرائيلي يجري تجارب خطيرة لفحص ": يديعوت" .25
عان قياام ساا ح الجاو ااساراني ي بس سا ة  جاارس  يجوت أحر اوت الجبرياةكظفت صحيفة ياد: وكاالتلا

 وأظاارت الصاحيفة فاي عاددها الصاادر ياوم .16ف أطاانرات  جاهزياةو وصف سا بااللطيرج لفحاص أدا  
ساا وات وهااي أك اار  10   لااى أن ال جااارس ال ااي أجراهااا سااا ح الجااو ياا م   فيااذها ةو  تاارج ت ااذ الجتجااة

 ال جارس  جليدا ولطورج.
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وجرت ال جارس لفحص أدا  الطانرات لا  الل ا  الجو   و فحص  تكا ياة  ج اس الطاانرج لصاواري  
جوي توادج ل طانرات  أو فلادان السايطرج ع اى الطاانرج تان قبا  الطياارين ع اى ار فااع حاوالي –يأرن

 درجة. 90كم في الساعة بزاوية طيران  5,000كم فول تس وى سط  البحر وال ح يل بسرعة  12
وفلااا ل صااحيفة  فااان هااذه ال جااارس  اام   فيااذها ع ااى  ااا  جااوالت  ح لاات لالسااا الطااانرات  وأدت و 

 الفحوصات التط وبة ت سا.
 14/5/2017فلسطين أون الين، 

 
 أمام تهديدات "إسرائيل"ة األمريكية والتصلب الروسي يضعان أ"التأتعاموس هرئيل:  .26

  ي  عاتو  هرني  أن ال سجة الت ص بة لروسيا اع بر التح   الجسكر  لصحيفة يهآر : هاظم حتدان
يران  بجاد السجاوم الصاارولي اةتريكاي ع اى ساورية  يسا دعي  سديادات جديادج ع اى  ساراني  ع اى  وا 

ويجطااي التح اا  أهتيااة لسااذه ال سدياادات لكو سااا  اا  ي فااي ساايال جت ااة تاان ال طااورات  الجبسااة الظااتالية.
 الدولية حص ت تةلرا.
ى أ ااه قباا  أك اار تاان أساابوع  ااردد الاارني  اةتريكااي  دو الااد  راتااس  بظاا ن الاارد يظااير التح اا  بدايااة  لاا

ع ااى السجااوم الكيتاااو  فااي سااورية  حياا  وصاافت ردود الت حااد ين باساام اادارج اةتريكيااة فااي البدايااة 
بال    ج  كتا أن غالبية ال لديرات في وسان  ااعام كا ت  ظاير  لاى أن عاقاات  راتاس تاع سا طات 

ويويف أ ه ت ذ قصف قاعدج الظجيرات الجوية   ف  صجس ع يه التصادقة ع ى اللصف.روسيا سو 
ف ن  راتس يسدد بظن هجوم آلر  في حين أن الارني  الروساي  فاديتيار باو ين  يلاو   ن الجاقاات 

 بين توسكو وواظ طن   زتت ت ذ أن غادر بارا  أوباتا البيت اةبين.
يبدو أن  راتس ال يظدد ع ى ال واص  في أفجاله وأقواله  وا  تا وبحسبه ف  ه بتوجس تا يحص  تةلرا  

وي ااابع أن  صااجيد ال ااو ر بااين الواليااات الت حاادج وروساايا  يبلااي ل فسااه أقصااى حااد تاان الترو ااة ل جتاا .
يران قد يكون له أبجاد بال سابة اساراني . ويظاير فاي هاذا السايال  لاى أ اه ياوم اةحاد التاواين وفاي  وا 

ن  ااعاام اللريبااة تان حازس هللا  تاان قبا  ياللياادج التظاا ركةي لطساران وتوسااكو بياان غيار عاااد  وساا
واللوى الداعتة ل  حام السور   جا  أن اللصف اةتريكي في الساابع تان  يساان/ أتريكاي قاد ي جااوز 

وي ساا   هرنيا  عتاا  اللطوط الحترا ي  وأن ال حالف سيرد بظدج ع اى أ  هجاوم جدياد ع اى ال حاام.
 يان يالليادج التظ ركةي يل صر ع ى الواليات الت حدج فلط أم أ ه يظت   سراني  أيوا.  ذا كان ب

 14/4/2017، 48عرب 
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 الحدودي مع مصر إغالق معبر طابا العليا ترفض التماسًا ضد  اإلسرائيلية المحكمة  .27
جاة  ال تاساا رفوات التحكتاة الج ياا ااساراني ية )أع اى هيناة قواانية(  ياوم الجت :اة اوو  -اللد  

وذكاارت ااذاعااة ااسااراني ية الجاتااة )رسااتية(  ال ااي لاام  وااد  غااال تجباار طابااا الحاادود  تااع تصاار.
 حدد الجسة ال ي  لدتت باالل تا   أن التحكتة الج يا  س جلد في وقت الحل  ج سة اس تاع سريجة 

ن  أن  غااال تجباار واع باار تلاادتو االل تاسااي الل تااا  آلاار قدتااه  سااراني يون رفوااا اغااال التجباار.
 طابا يليد حركة آالف ااسراني يين وي  س  حلوقسم بحرية الحركة عظية عيد يالفص ي اليسود .

 18واا  اااين التاواااي  أع  ااات السااا طات ااساااراني ية   غاااال تجبااار طاباااا الحااادود  تاااع تصااار ح اااى 
 أبري / يسان الجار    اري  ا  سا  اح فاالت يعيد الفص ي اليسود .

س رناااي  الحكوتاااة ااساااراني ية  ن اللااارار جاااا  يب اااا  ع اااى  حاااذير تااان السااافر  لاااى ساااي ا   وقاااا  تك ااا
أصدر ه اةحد )التاوي( هينة تكافحة اارهاس ) ابجة ل حكوتاة(  وع اى واو   زاياد اللطار وفوري اه 

 وب ا  ع ى  قرار الحكوتةي.
 15/4/2017القدس العربي، لندن، 

 
 طوباس  في مواجهات ب االحتالل إصابات برصاص .28

أفادت الطواقم الطبية في جتجية السا  اةحتر ب صابة عدد تن التواط ين لا  تواجسات : رام هللا
  صابةوأووحت الطواقم أن ااصابات  وزعت بين  تع االح ا  في ب دج طتون بتحافحة طوبا .

صاب ينبالرصاص الحي  صابةبظحايا الرصاص الحي  وا  فت وأوا ألرى بالرصاص التطاطي. وا 
أ ه جرى  ل  التصابين  لى التس ظفى ال ركي في تدي ة طوبا   فيتا  م تجالجة اصاب ين 

 باالل  ال جرا  الااز التسي  ل دتوع تيدا يا.
 14/4/2017، رام هللا، الحياة الجديدة

 
 "فلسطين مباشر" عن األسرى محاولة بائسة لطمس الحقيقة حجبُ نقابة الصحفيين:  .29

  بحجس ق اج يف سطين تباظري ااسراني يسجون االح ا    دارجة الصحفيين  قيام أدا ت  لاب :رام هللا
وظطبسا تن قانتة الل وات الجظرج الت احة ل تظاهدج  ع تا أ سا الل اج الف سطي ية الوحيدج  اةسرىعن 

 ورأت ال لابة في بيان صحفي  اليوم السبت  ع ى الواقع الف سطي ي. اةسرىال ي يط  تن لالسا 
تن االح ا  في االع دا  ع ى ك  صوت ف سطي ي  وتحاولة جديدج بانسة   تجان ااجرا أن هذا 

ظجب ا  وهو تا يظك  تسا ولرقا فاوحًا  أب ا لطت  الحليلة وال جتية ع ى جرانم االح ا  بحل 
 لحرية الرأ  وال جبير والجت  الصحفي  وي جارن تع ك  اللوا ين والتوا يل الدولية.
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ل دلو  بجد أيام في تجركة الحرية والكراتة  اةبطا تع اس جداد أسرا ا  ااجرا :  ن  زاتن هذا وقالت
التط بي التف و ح عن الطجام  و زات ه كذل  تع قيام الل اج بب  تباظر الح فا   لري   ااوراسعبر 

يوم   حيا اليات كجز  تن فج وااعامالذين ال حلوا بدورات  دريبية في الصحافة  اةسرىكوكبة تن 
قتع   جرا ات أولىس طات االح ا  اس بلت ساعة الصفر وظرعت في  أنالف سطي ي  يدل   اةسير
 واالع دا  ع ى ت جزا سم وحلوقسم بحياج حرج كريتة   يل بسم وب وحيا سم. اةسرى

 15/4/2017القدس، القدس، 
 
 ت لحمطالبت باسترداد جثامين الشهداء في بي مسيرةاالحتالل يقمع  .30

ي: أصيس ظاس بجرو ح والجظرات باالل  ال جرا  قتع قوات االح ا  االك رو يةياةيام  –بيت لحم 
  ل تطالبة باس رداد ج اتين الظسدا  التح جزج لدى الجتجة تسيرج س تية في تدي ة بيت لحم  يوم

لت ددج باح جاز حكوتة ورفع التظاركون في التسيرج اةعام الف سطي ية  ورددوا الظجارات ا االح ا .
 االح ا  ج اتين الظسدا   وا عا سا فلدان ج اتين الظسدا  الذين قووا لا  الجلود التاوية.

وأظار تظاركون في التسيرج  لى أن قوات االح ا  أط لت الرصاص التجد ي التا ف بالتطاط  
بة ظاس بجرو ح  وعدد تن وق اب  الااز التسي  ل دتوع ع ى التظاركين بالتسيرج  تا أدى  لى  صا

ولف وا  لى أن التظاركين في التسيرج ردوا برظل قوات  التظاركين باالل  ال  م عاجسم تيدا يا.
 االح ا  بالحجارج.

 14/4/2017، رام هللا، األيام
 
 2015أسرى فلسطين منذ  قانونًا إسرائيليًا ضد   13: هيئة شؤون األسرى .31

تظروع قا وني  120والتحررين الف سطي يين  تا يزيد ع ى رصدت هينة ظةون اةسرى : رام هللا
قا و ًا دل ت في  30لحكوتة االح ا  ااسراني ي بحل اةسرى الف سطي يين في سجو سا  وأك ر تن 

وحسس  لرير ل سينة أت  الجتجة  ف ن ك اس اللوا ين ااسراني ي أصب  يج   تراح  ال ظريع.
  2015تظروع قا ون ود اةسرى في الك يست ااسراني ي ت ذ  13بجظرات اللوا ين الج صرية  وقدم 

جزٌ  كبيٌر ت سا  تت التصادقة ع يه  ت سا قا ون ال اذية اللسرية لألسرى التوربين عن الطجام  
والذ  يج بر تن ألطر اللوا ين ال ي  سدد حياج اةسرى  كتا يج بر حسس الص يس اةحتر الدولي 

جراً  غير ألاقي ي  افى تع اةعراف التس ية الطبية.وا حاد اةطبا  الجالتي     وعًا تن ال جذيس  وا 
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وبين اللوا ين التظي ة  قا ون رفع اةحكام بحل اةطفا  راظلي الحجارج  وهو قا ون ي ص ع ى 
 تكا ية فرن علوبة السجن لتدج عظر س وات ع ى راظلي الحجارج  ح ى تن دون   بات  ية  لحال 

 . الورر
تظروع قا ون حالي  لى  دا ة الظلص ب ستة ال حرين دون وجود   با ات عت ية ع ى ويةد  

ال حرين  حي  اع بر تساسًا بحرية ال جبير واالح جار  ولاصة ال ظطا  ع ى تواقع ال واص  
 االج تاعي.

 14/4/2017، عم ان، السبيل
 
 خالل قمع قوات االحتالل المسيرات األسبوعية  واعتقاالتإصابات  .32

ي: أصيس  أت    ا ة أطفا  بجرو ح في قرية كفر قدوم  ظرل ق لي ية  االك رو يةرام هللا  ياةيام 
جرا  اس سدافسم باةعيرج التجد ية التا فة بالتطاط  لا  قتع قوات االح ا  تسيرج اللرية 

 عاتًا. 14 ر تن اةسبوعية الس تية الت اهوة لاس يطان  والتطالبة بف   ظارع اللرية التا ل ت ذ أك
أحيا أهالي قرية ب جين غرس رام هللا  أت   الذكرى الس وية ال ات ة الس ظساد باسم أبو   تن جس سم

 رحتة  أحد قادج التلاوتة الظجبية في اللرية.
وجا  ذل  لا  تسيرج س تية  حت سا ال ج ة الظجبية لتلاوتة جدار الفص  الج صر  واالس يطان في 

 وات ين أجا س  حي  رفع الت حاهرون اةعام الف سطي ية وصور الظسيد أبو ب جين  بتظاركة ت
 رحتة وألرى لألسرى.

وفي اللد   اع ل ت قوات االح ا  أربجة ظبان علس تظارك سم في ال صد  الح فاالت عصابات 
 التس وط ين بجيد الفص  الجبر  قرس أبواس التسجد اةقصى التبار  في اللد  التح  ة.

 ل ت قوات االح ا   أت   الظاس وليد سات  الريتاو  عن حاجز قرية ال بي صال   ظتا  كتا اع
 غربي رام هللا  و ل  ه  لى جسة تجسولة.

وفي تحافحة س فيت  اق حتت دوريات االح ا  فجر أت   ب دج كف  حار  وقاتت ب عتا  
ل  دية ظجانر   تودية في  طار  الدورية  قبي  قيام تجتوعة تن التس وط ين باق حام ت طلة اةورحة

 اح فاال سم بجيد الفص .
 15/4/2017  رام هللا  اةيام
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 تصعيد االنتهاكات بحق األسرى :للدراساتاألسرى  مركز .33
صجدت تن ا  ساكا سا  ااسراني يةأكد فيه أن  دارج السجون  اةسرى ل دراسات  لريراً  أصدر تركز

  يجيظون في أوواع ال  طال    وعت تا بين  دار  ل  تج 600أسير و 7000بحل تا يلارس تن 
ت ع الزيارات  وسياسة الجز  اال فراد   و صاعد االع لاالت اادارية  و واص  ال ف يظات  وت ع 

 ال ج يم الجاتجي وال ا وية الجاتة  وت ع  دلا  الك س  وسو  الطجام كتا و وعا.
اجئ  وأتاكن االع لا  ال ي  ف لر ل حد اةد ى تن اةسرى  ن تن اال  ساكات ال ل  التف قا  تركز

اةتران التزت ة ولتن يح اجون   ظروط الحياج اآلدتية  وسياسة االس س ار الطبي ولاصة لذو 
لجت يات عاج ة  واق حاتات الفرل اللاصة ل ارف واةقسام. وقانتة اةسرى التروى في السجون 

ون تن أتران  جود أسبابسا لحروف االح جاز أسير  تتن يجا  1,800ار فجت  لى تا يلارس 
أسيرا وأسيرج تتن  180الصجبة والتجات ة السينة وسو  ال اذية  واةلطر أن تن بي سم تا يلارس تن 

يجا ون تن أتران تزت ة كالسرطان والل س والك ى والاوروف والواط والربو والروتا زم والبواسير 
أسيرا يليتون بظك  دانم في تا  15وأكد التركز أن ه ال   ام.وزيادج الدهون واللرحة ودون أد ى اه ت

 ُيستى يتس ظفى تراغ بسجن الرت ةي  بجوسم غير قادر ع ى الحركة.
 15/4/2017الدستور، عم ان، 

 
 يستهلكون أضعاف الفلسطينيين من المياه المستوطنون: "معاريف" .34

ا  تن ي ب دج وقرية ف سطي ية في قا  ران أدليست الكا س ااسراني ي في صحيفة تجاريف  ن ه 
الت طلة يسيي تن الوفة الاربية  جا ي ظحا لطيرا في التوارد التانية  وال  ر بط بظبكة التياه 
ااسراني ية. وأواف أن هذه اةزتة التانية   زاتن تع  لص ت زايد في توارد التياه في اةراوي 

التوارد التانية بازج آلذج في اال سيار  وتجدالت الف سطي ية بالوفة الاربية وقطاع غزج  ةن ظبكات 
الت وحة الت سارعة  صفي تس ويات التياه الجوفية  بسبس  سرس تياه البحر الت وسط؛ تتا يويف 

تن تياه %86وأكدت الصحيفة أن  سراني    ت ع اليوم ب حو  تزيدا تن عوات  اال فجار في غزج.
ن ظركة تكوروت  فلط  ح ى %14د حص سم ع ى اللزان الجوفي  أتا الف سطي يون فا  زي

 ااسراني ية ال ي  بيع التياه ل ف سطي يين ال  ت حسم ظرا  تا يوفر الحد اةد ى تن اس ساكسم.
وبي تا  لدر ت حتة الصحة الجالتية اس سا  التياه التلصص ل فرد بتنة ل ر يوتيا  يب غ ت وسط 

ا يوتيا  بتا يزيد أربجة أوجاف ع ى االس سا  في ل ر  287اس سا  الفرد ل تياه في  سراني  
 الت اطل الف سطي ية.

 14/4/2017الجزيرة.نت، الدوحة، 
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 أثناء صالة الجمعةفي "نفحة"  أسرىاالحتالل يقمع  .35
قتجت س طات سجون االح ا  أت   اةسرى الف سطي يين في تج ل   فحة الصحراو . : وكاالت

ي واع دت ع ى اةسرى أ  ا  10 حة السجون في التج ل  يقسم واق حتت وحدات اللتع ال ابجة لتص
 ن قوات اللتع اق حتت اللسم تس سدفة   وقا  تت   اةسرى أظرف ح ايظة   دي سم صاج الجتجة.

ن ج ود ألطيس صاج الجتجة اةسير  اصر صا ح والتحكوم بالسجن التةبد. وأواف ح ايظة 
 ه ل جز  بذريجة  حااارين اةسرى ع ااى ااوراس.االح ا  اع دوا ع اى اللطيس  و ل ااو 

 15/4/2017البيان، دبي، 
 
 الئحة اتهام أمريكية ألسيرين فلسطينيين في سجون االحتالل .36

ذكر توقع الل اج السابجة في ال  فزيون ااسراني ي أن النحة ا سام أتريكية قدتت ود : رام هللا
في سجون االح ا  ااسراني ي ب ستة ق    سراني ي ين  اةسيرين  ياد فطفاطة وكفا ح غ ايم التج ل ين

عاتا و  اع بات ظرو  تن سكان  44 حتان الج سية اةتريكية وهتا السانحة كريس ين لوكن 
 تس وط ة زلرون يجكوف ظرقي حيفا.

وجه لألسير فطافطة  ستة الل   وحكم ع يستا  2011 صدار تذكرج اع لا  ودهتا  وفي عام  و مّ 
 عاتًا ألرى. 60غ انم بالسجن التةبد و اةسيرعاتا ألرى  في حين حكم ع ى  20التةبد و بالسجن

س طات االح ا  ااسراني ي قد  لوم ب س يم اةسيرين الف سطي يين في حا   أنو ج ي النحة اال سام 
 قررت اافرار ع ستا أو  ذا  م اافرار ع ستا لا  صفلة ل باد  اةسرى.

 15/4/2017ندن، ، لالقدس العربي
 
 1967ألف فلسطيني منذ  800"إسرائيل" تعتقل  .37

طالبت ف سطين التج تع الدولي ب جبار االح ا  يااسراني يي ع ى وقف تتارسا ه اللتجية ي: وا ي
بحل أب ا  الظجس الف سطي ي وبصفة لاصة اةسرى الذين ي جروون لتل  ف أظكا  ال جذيس. 

طين لدى اةتم الت حدج ريان ت صور في رسان  بج  بسا  أت   وأظار الت دوس الدانم لدولة ف س
لك  تن اةتين الجام لألتم الت حدج ورني  تج   اةتن الدولي  ورني  الجتجية الجاتة لألتم 
الت حدج  لى التح ة الحرجة ال ي يتر بسا اآلالف تن التد يين الف سطي يين التح جزين في السجون 

. و وه ت صور في رسان ه ب ن الظجس الف سطي ي في جتيع أ حا  الجالم والتج لات يااسراني يةي
ف سطي ي  6,500سوف يحيي ييوم اةسير الف سطي يي  اال  ين التلب ؛ وذل   وات ًا تع أك ر تن 

تج ل   دار . وقا : هةال   700طف   ح جزهم قوات االح ا  تن بي سم حوالي  300اترأج و 53بي سم 
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ألف ف سطي ي تن بي سم أطفا  ال طفوا وسج وا تن قب  االح ا  ع ى  800تن هم تن بين أك ر 
في هجتا سا الجسكرية  1967تدى لتسين عاتًا تن االح ا  ت ذ اللات  تن يو يو/ حزيران عام 

 اليوتية. 

 15/4/2017الشارقة،  الخليج،
 
 هولنداجدل حول دور "فلسطينيي أوروبا" عشية مؤتمرهم السنوي في "روتردام" ب .38

بدأت وفود الجالية الف سطي ية في تل  ف الدو  اةوروبية في ال وافد ع ى تدي ة : رو ردام )هول دا(
لتة تر ف سطي يي أوروبا  الذ  يجلد هذا الجام  حت  15رو ردام السول دية ل تظاركة في الدورج الا 

 ظجار: يتانة عام    صر.. ال   كسري.
تن اال  لادات اةوروبية والف سطي ية  ال ي  رى في ا جلاد التة تر  وقد سبل ا جلاد التة تر  عاصفة

 في ق س أوروبا تحسرا ت اقوا ل سياسات الاربية ال ي  ج رف ب سراني  كدولة ذات سيادج.
وكظفت تصادر تن دوانر اللرار في يالتة تري  أن الس طات السول دية  جروت لواوط تل  فة تن 

ةطراف التسيحية  وكذل  تن جسات ف سطي ية ال  رغس في اس ترار اليتين الت طرف  وتن بجن ا
 ا جلاد هذا التة تر في الجواصم اةوروبية  ك  ةسبابه  لكن ك  ذل  لم يف   في  يلاف التة تر.

واع بر اللياد  في يتة تر ف سطي يي أوروباي زياد الجالو  في حدي  تع يقد  بر ي  أن يتة تر 
  يج بر أكبر  حاهرج ف سطي ية في الارس  يت   ال رجتة الظجبية الواقجية ف سطي يي أوروبا  الذ

ل تس  الف سطي يين بحلسم في الجودج  لى ديارهم  ورفوسم لفكرج الوطن البدي   ال ي يسجى البجن 
 ل رويجساي.

ظك  وأكد الجالو   أن يالتة تر ت  زم باللوا ين ال احتة ل جت  التد ي في الدو  اةوروبي  وأ ه 
 تد ي ل  جبير عن حلول ظجس يج رف الجالم برت ه  أ ه  حت االح ا  وفل قوا ين اةتم الت حدجي.

وأواف: يالذين يساجتون التة تر تن اليتي يين أو تن بجن اةطراف التسيحية في بجن الدو  
ا  أو اةوروبية أو تن أطراف ف سطي ية  رى في هذا الحرا  الف سطي ي الظجبي  سديدا لظرعي س

تزاحتة ع ى ال ت ي  الف سطي ي  هةال  جتيجا ال يلدتون وال يةلرون في  تس  الف سطي ي ب روه 
 وحلوقه ال اب ة بتوجس التوا يل الدوليةي.

 14/4/2017برس، قدس 
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 شعبي رافض ألي مشروع يمس الثوابت الزير: "مؤتمر فلسطينيي أوروبا" رد   .39
ف سطي يي أوروباي تاجد الزير  كافة أب ا  الجالية الف سطي ية في دعا رني  يتة تر : رو ردام )هول دا(

 يوملا يتة تر ف سطي يي أوروباي  ال ي   جلد  15أوروبا   لى التظاركة بك افة وتن فجاليات الدورج 
وأكد الزير  في حدي  لاص لايقد  بر ي  أن التة تر الذ   السبت في تدي ة رو ردام السول دية.

تا في الجاصتة البريطا ية ل دن   حو   لى أكبر  حاهرج ظجبية واج تاعية و لافية عا 15  س  قب  
 ف سطي ية لي  في أوروبا وحدها  وا  تا في الجالم.

الف سطي ي الت زايد ل تظاركة في تة تر ف سطي يي أوروبا   لى طبيجة التة تر   ااقبا وأرجع الزير 
ال تس  بال وابت الف سطي ية  وحل الجودج والحفاح واةهداف ال ي   س  تن أج سا  وع ى رأسسا 

وأظار   لى أن يالتة تر طور تن أساليبه  ع ى السوية لدى اةجيا  الف سطي ية الجديدج في أوروبا.
في لدتة اةجيا  الف سطي ية  تن لا  اس حدا  برات   لافية وفكرية لسا عاقة ب رسي  السوية 

 ي.اا ج يزيةج  وتلاطبة الجل  الاربي بال اة الف سطي ية ب اة اةجيا  الجديد
 14/4/2017برس، قدس 

 
 "ريتشارد فولك".. لـ"أفق فلسطين: نحو سالم عادل" .40

وانجة بالتفسوم الجام وسط الصراعات  الف سطي يةه  اللوية : عرن و رجتة  وا   براهيم
الجا بين الف سطي ي الجالتية؟  لى أية درجة يتكن أن  ةد  تحاد ات السام  لى ح و   روي 

ويااسراني يي؟ ه  ه ا  آتا    و ح في اةفل بال سبة ل ظجس الف سطي ي  وسط ال وسع يااسراني يي 
 في اس يطا ه وجبرو ه  وا  ساكه اللوا ين الدولية في ك  ت اسبة.

ني يي يااسرا -ي اقش هذا الجت  ل بروفسور اةتريكي ري ظارد فول  ال حوالت في الصراع الف سطي ي
والطرل ال ي يتكن أن  ةد   لى سام ظات  وعاد   تع ال وقف ع د آرا  التفكر الراح   دوارد 

 سجيد.
 196يس كظف فول   في ك ابه الصادر حدي ًا عن دار يب و وبر ي البريطا ية بال اة اا ج يزية في 

لوقت الذ  ي لرط فيه صفحة  ال جليدات وال رابطات دال   اري  وسياسة ف سطين/ ي سراني ي  في ا
دال  الجاقات التجلدج ال ي ل لسا الصراع وتن التج تع الجالتي. وهو يدحن الفكرج اللان ة  ن 

تكا ات جديدج ل  ايير  ال وا  الف سطي ي قوية وانجة  ويلدم  ك يكات وا 
 15/4/2017الشارقة،  الخليج،
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 ف التميميللكاتب نوا ي العام في بريطانيا"أ"اللوبي الصهيوني والر  .41
صدر تط ع  يسان )أبري ( الجار  عن يتركز الجزيرج ل دراساتي ك اس يال وبي الصسيو ي : ل دن
   الجام في بريطا ياي ل كا س الف سطي ي الدك ور  واف ال تيتي.أوالر 

غير التسبول بال اة الجربية ا يحاو   -ن هذا التجسود البح ي  ويلو  الكا س في تلدتة الجت  
راح  تل  فة تن يال ا ا ي الصسيو ي في اةوساط السياسية البريطا ية  وال جرف ع ى ال جرن لت

االس را يجيات  وال ك يكات  ال ي وحف سا ت حتات يال وبي الصسيو يي في سبي  اس تالة الرأ  الجام 
 البريطا ي.

 سطي ية في كتا يرصد الك اس  الذ  تن التف رن أن ي م  لديته في اج تاع ةعوا  الجالية الف
 يسان )أبري ( الجار   وبالك ير تن ال فاصي  والتج وتات واةرقام   23التت كة الت حدج يوم 

ال حوُّالت ال ي طرأت ع ى توقف الرأ  الجام البريطا ي  السيتا لا  الجلد اةلير؛  ذ حسرت 
بجد أن ح ت لجلود طوي ة  تل  ف اةوساط البريطا ية أك ر  جاطًفا و فسًُّتا لايالرواية الف سطي يةي 

 رهي ة يالدعاية الصسيو يةي سوا  بال رغيس أو ال رهيس.
 14/4/2017برس، قدس 

 
 دراسة إسرائيلية: حالة الطوارئ تضر باقتصاد مصر .42

دراسة  سراني ية أن قرار الرني  التصر  عبد الف ا ح السيسي تةلرا  عان حالة الطوارئ في  رأت
تن  ظكاليات تا زالت تس جصية.  بجدُ  االق صاد التصر  الذ  لم ي جاف  الباد ع صرا جديدا ايذا  

االر فاع الوظي   -ال ي  ظرها توقع تج ة كالكاليست االق صادية ااسراني ية-و وقجت الدراسة 
 لتجدالت ال ولم  وال   ير الس بي في دل  التواطن التصر .

ن باسكين  ن قرار  عان حالة الطوارئ يج ي وقا  تجد الدراسة اللبير االق صاد  ااسراني ي دورو 
ت    حام السيسي تزيدا تن الصاحيات اةت ية والسياسية  وقيام أجسزج اةتن ب  فيذ حتات اع لاالت 

ولم  دون أواتر قوانية  بااوافة  لى فرن ااقاتة الجبرية وتزيد تن الرقابة ع ى وسان  ااعام.
و  ال ي ي  تووحا أن هذه ااجرا ات س  لي بحالسا الس بية ع ى يس بجد باسكين  تكا ية ت ع ال ج

االق صاد التصر  و جروه لوربة قاسية  س  جك  بالورورج ع ى جيوس التس س كين التصريين 
 البسطا . 

و وقجت الدراسة أن  فلد السجتات وا عان حالة الطوارئ  لة التس  ترين في االق صاد التصر   تظيرج 
  تتا 2015ت يار دوالر  ساية  131ت يار دوالر  تلاب   169با  2016التح ي قدر  ساية  لى أن الدين 

يجبر  حام السيسي ع ى دفع فاندج بليتة ت يارات الدوالرات س ويا  اةتر الذ  سيزيد تن عجز التواز ة  
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والفاندج ال ي ي جين ويجبر ال حام ع ى ال وجه  لى الب و  التح ية ل توي   ظاطا ه  وبال الي زيادج الدين 
 دفجسا.

 14/4/2017الدوحة،  نت، الجزيرة
 
 إدانة أردنية القتحام المتطرفين اليهود للمسجد األقصى .43

اس  كرت الحكوتة اةرد ية دلو  الت طرفين اليسود بحتاية الظرطة ااسراني ية  لى باحات التسجد 
ير الدولة لظةون ااعام تحتد اةقصى وب عداد كبيرج. وقا  ال اطل الرستي باسم الحكوتة وز 

 رفن بظدج ت   هذه ال صرفات االس فزازية ال ي  سي  لحرتة     االتوت ي في  صريحات صحافية ي
 التكان التلّد  وتظاعر التس تين في جتيع أ حا  الجالم تطالبا الس طات ااسراني ية بوقفسا فورًاي.

ليا ه  وت سا  لزام  سراني  اللوج اللانتة باالح ا  وظدد ع ى ورورج قيام التج تع الدولي بدوره وتسةو 
بكافة ال زاتا سا بتوجس اللا ون الدولي واللا ون اا سا ي الدولي بلصوص اللد  الظرقية. وأكد 
التوت ي أن اةردن بليادج الت   عبد هللا ال ا ي سيس تر في بذ  أقصى الجسود ل دفاع عن عروبة 

دسة ا طاقا تن الرعاية والوصاية الساظتية ال اريلية ع ى اةتاكن اللد  وهوي سا وأتاك سا التل
 التلدسة ااساتية والتسيحية في اللد  الظرقية.

 15/4/2017، لندن، القدس العربي
  
 1997 سنة رواية جديدة لحادث مقتل جنود الكوماندوز اإلسرائيلي بلبنان .44

دوز البحر  ااسراني ي في ج وس لب ان  ال يزا  حاد  تل   ج ود تن وحدج الكوتا : با  واهر
ترور عظرين عاتا ع ى هذا الحاد . وا  ظرت أك ر تن تن رغم باليلن تواجع ااسراني يين  

رواية حو  أسباس تل   ج ود الكوتا دوز هةال   بي سا أ سم ُق  وا بكتين  صبه حزس هللا  وفلا ل لرير 
بس ل   ي ت   بجدم  ظفير طانرج  سراني ية تن دون طيار ل ل اج ال ا ية ل   فزيون ااسراني ي  أو بس

  تكن حزس هللا تن رصدها.
لكن تح   الظةون الجسكرية واةت ية  ران  دليست  كظف في تلاله اةسبوعي في صحيفة 

يوم الجتجة  عن رواية جديدج لتا حد   وظدد ع ى أن ك  ا الرواي ين ال  ين  ظر ستا   يتجاريفي
ية والجاظرج ليس ا صحيح ين  ب  أ ستا    يان في  طار يغسي  الحليلةي وتحاولة الل ا ان ال ا 

  لفانسا.
  ع دتا كا ت قوج تن وحدج الكوتا دوز 1997سب تبر الجام  وقع هذا الحاد  في اللات  تن أي و /

في  ج ديا  ت وجسة  لى قرية في ج وس لب ان بسدف اغ يا  قياد  15البحر  ااسراني ي  تةلفة تن 
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حركة يأت ي ال ب ا ية. ولا  سير ج ود الوحدج في اةراوي ال ب ا ية حد  ا فجار أسفر عن تل   
 تن ج ودها  وافة  لى طبيس الوحدج. 11

ويرى أدليست أن عت ية اغ يا  اللياد  في حركة يأت ي كا ت بت ابة قصة فظ  تج ن. وأن الحكوتة 
ت سا لكسس   ييد سياسي في الظارع ااسراني ي  الذ  بدأ  ااسراني ية وافلت ع ى   فيذها في تحاولة

 يفلد ال لة ب   ياهو وحكوت ه ع ى وو  الووع اةت ي الت رد  في الباد.
كذل  اةتر بال سبة ل جيش ااسراني ي. فلد حاولت قيادج الجبسة الظتالية ل جيش وكذل  الكوتا دوز 

ا بسبس ل   في اةلاام ال ي كا ت تجدج الغ يا  البحر    فيذ عدج عت يات عسكرية  فظ ت جتيجس
 قياديين في التلاوتة ال ب ا ية.

وبحسس  دليست  ف ن اةلاام ال ي حت سا ج ود الكوتا دوز البحر  ااسراني ي   ا ة ج ود حت وا 
ج ديا وطبيس الوحدج. وك س الوابط  ي ا   11 ا ة ألاام  هي ال ي ا فجرت وأدت  لى تل   

ن وحدج  زالة اةلاام  الذ  وص  وتن فرقة   لاذ  لى توقع الحاد  في ج وس لب اني أ ه بركا   ت
يكلبير ت فجرات عسكر   ب تكا ي اللو   ن ال ام الذ   م  عداده تن أج    فيذ هذه الجت ية 
الجسكرية ال ي ا م تع حت ه ع ى حسر الج ود  وهو تب ي بصورج غير تس ية و ظك  لطرا ع ى 

 .حات يهي
 14/4/2017، 48عرب 

 
 عين الحلوةمخيم تفقد تفعاليات صيداوية  .45

ج وس لب ان  -بجد اس  باس اةتن في تليم عين الح وج لاجنين الف سطي يين التحاذ  لتدي ة صيدا
وا  ظار اللوج اةت ية التظ ركة في حي الطير  الذ  كان تسرحًا لاظ باكات تع تجتوعة با  بدر  

 زالة آ ار االظ باكات اةليرج وال جوين ع ى الت وررين  اةتر الذ  دفع  ي صس االه تام ع ى
بجدد تن التسةولين التح يين  لى اال  لا   لى دال  التليم ل فلد وتس  اةورار والبد  بووع 

 لطط ل تساعدج.
و  وظر ح تسةو  ال جان الظجبية لفصان  يت حتة ال حرير الف سطي يةي عبد أبو صا ح يالووع الت س

ةهالي التليم وال ازحين وورورج   تين بدالت  يجار لتن اح رقت ت ازلسم و  تين تساعدات عي ية 
 وتاليةي.

وجا  رني  ب دية صيدا تحتد السجود  وعدد تن أعوا  التج   الب د  في أتاكن االظ باكات 
وعن يعصبة    حيرافله تسةو  ال جان الظجبية لفصان  يت حتة ال حرير الف سطي يةي عبد أبو صا
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وأسف السجود  يلتا ظسده التليم تن  لا   واظ باكات تةسفةي.  اة صاري أبو س يتان السجد .
ياكم في طرف واحد  ف ذا  وررت عين الح وج  وررت صيداي.   وقا  لألهالي: ي حن وا 

الت اطل الرحتن البزر   أن يا  ظار اللوج اةت ية التظ ركة في  واع بر رني  الب دية السابل عبد
التحددج لسا دلي  ع ى أن ااجتاع الف سطي ي  تكن تن  حليل   جاز هامي  آتا ب ن يي جك  ذل  
 يجابًا ع ى ووع التواطن الف سطي ي دال  التليم ولارجهي. وأكد يتطالبة الدولة ب عادج ال حر 

 باللوا ين الحالتة بحل الف سطي يين ل احية حل الجت  وال ت  ي.
حصة غذانية ل جانات الت وررج ب وجيه تن  1000اغا ة في دار الف وى بدأت ب وزيع وكا ت هينة ا

تف ي الجتسورية الظي  عبد ال طيف دريان وبرعاية تف ي صيدا وأقوي سا الظي  س يم سوسان. 
 عان ة  ع ى أن يس كت  في اةيام التلب ة. 500وظت ت 

 15/4/2017الحياة، لندن، 
 
 ليس على أجندة تنظيم الدولة "إسرائيل"محللون: قتال  .46

وصف تح  ون وت لصصون في الظةون ااسراني ية  طال   حيم الدولة : أحتد عبد الجا  -غزج 
صواري  تن سي ا  ظرل تصر  جاه تس وط ة أظكو  ج وبي  سراني  ب  سا يداعشي ااساتية 

 يهجتات غير حليليةي  تج برين أ سا يتحدودج وال    ير حليليا لساي.
ويرى التح  ون أن عدم ووع   حيم الدولة تحاربة  سراني  بظك  أساسي ع ى أج د ه وظ ه 
لسجتات صارولية وجيفة  جاه تس وط ا سا ييجد غير كاف ل حدي  عن بد  ال  حيم بتحاربة 

  سراني ي.
ادا ه تحاوالت  حسار   حيم الدولة تج  عد ان أبو عاتر  وال يرى عتيد ك ية اآلداس في جاتجة اةتة

 سراني  تن لا   طال بجن الصواري  ه ا وه ا   أ ه يهجوم حليليي  تج برا أن ال  حيم ال 
ويويف أبو عاتر ل جزيرج  ت  يوع  سراني  بظك  أساسي ع ى أج د ه السياسية والجسكرية.

 ي سراني   واص  الرد ع ى   حيم الدولة دال  سي ا   بلصف طانرات تسيرج أو طانرات اس طاع 
 لكن لي  ه ا   سديد حليلي يظك ه   حيم الدولة ع ى  سراني  كتا التلاوتة الف سطي يةي.

وفي السيال  قا  الكا س والتح   السياسي  براهيم التدهون  ن ي سراني  ال  زا  بجيدج عن اه تاتات 
ع ه  وال زالت   حيم الدولة  كتا أن ال  حيم لم يظن هجتات كبيرج ت   الجت يات ال فجيرية التجسودج 

واع بر التدهون في حدي ه ل جزيرج  ت أن   سراني  وتساجت سا بجيدج عن اللطاس ااعاتي ل   حيمي.
يالصواري  ليست أس وس   حيم الدولة وال طريل سا في الل ا   وهي صواري  ال يتكن االع تاد ع يسا 

 ع ى ف رات ت باعدجي.أو ح ى  ص يفسا أ سا هجتات صارولية  فسي تحدودج وتحصورج و كون 
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تن جس ه  يج بر التح   السياسي تحتد عبيد أن تتارسات   حيم الدولة ع ى أرن الواقع  دحن 
ادعا ه ب  ه ع ى عدا  تع  سراني   فسو يصس كات   ركيزه ع ى ك  التجار  الجا بية ويب جد عن 

 ف   تجركة تع  سراني .
 14/4/2017.نت، الدوحة، الجزيرة

 
 تزامن حث األمريكيين على مغادرة غزة مع احتماالت حرب وشيكةواشنطن تنفي  .47

 فت وزارج اللارجية اةتريكية  اللتي   أن يكون ال حذير ل رعايا اةتريكيين بجدم  :سجيد عريلات
السفر اسراني  والوفة الاربية وقطاع غزج التحاصر  وح  اةتريكيين الت واجدين في اللطاع ع ى 

 وقت تر بطًا ب وقجات أتريكية لحرس  سراني ية جديدج ع ى اللطاع.تاادرج غزج في أسرع 
وقا  ال اطل الرستي الت اوس باسم وزارج اللارجية اةتريكية  تار   و ر  في تجرن رده ع ى 

ا  ذا كان هذا ال حذير  لاصة الظل الذ  عتّ    سةا  لا ياللد ي لا  تة تر صحفي اللتي
اوي تن رعاياها تاادرج غزج  ت زات ًا تع تج وتات أتريكية عن أن طالبت فيه الوزارج اال  ين الت

الحرس ال ي لوحت بسا  سراني  في اةسابيع اةليرج ع ى اللطاع با ت وظيكة : يأ ا أع م أن ال وقيت 
)ب صدار ال حذير اال  ين التاوي( يبدو تر بطا أو ت زات ا تع ار فاع ال و ر ع ى الحدود   ولكن 

يدور  ف ن هذا ال حذير تا هو  ال تجرد  حدي  دور   وأن التج وتات الت ج لة بازج  وفل فستي لتا
 كا ت تتا  ة في ال اة ل حذيرات السفر السابلةي.

 14/4/2017القدس، القدس، 
 
 عين الحلوةمخيم  يتفقدفي لبنان  ونروا"األ مدير " .48

غوردي ي  يرافله تدير ت طلة صيدا و رواي في لب ان كاوديو اةفلد وفد وم التدير الجام لوكالة ي 
ال اصر السجد   أتاكن االظ باكات والتراكز الصحية   براهيم اللطيس وتدير تليم عين الح وج عبد

واط ع    وعاين حجم اةورار وتجا اج اةهالي.الح وج عين في تليم واالج تاعية وال ربوية ل وكالة
دج يأو رواي الصحية ال ا ية قب  أن يجلد اج تاعًا ع ى ال لديتات الصحية والطبية ال ي  لدتسا عيا

توسجًا تع أعوا  يال جان الظجبية الف سطي يةي في الجيادج ويس تع  لى تجا اج اةهالي يبورورج أن 
  حت  الوكالة تسةولي سا و ج ن حالة طوارئ  غا ية  لصوصًا أن اةورار جسيتة وحجم الدتار 

 كبيري.
و اااروا س لوم وتن  تكا اااا ااسا ب الديم التساعدات  حرًا لألزتة التالية ال ي  تر ةاوأكد غاااورديااا ي أن ي

 بساي  واعدًا يبالجت  ع ى  وجيه  دا  ل  تين ال توي  الازم تن الجسات والدو  التا حةي.
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تس دسًا س جت  اب دا  تن صبا ح اليوم ع ى تس   20  حوو رواي تةلفة تن اةوظك ت لج ة تن ي
 ورار  وألرى تةلفة تن لتسة تس دسين لتس  أورار الب ى ال ح ية.اة

كتا اط ع ع اصر الص يس اةحتر الدولي ع ى حجم اةورار ال ي لحلت بالت از  وع ى تجا اج 
 اةهالي.

 15/4/2017الحياة، لندن، 
 

 التهديدات المتوالية؟! وراءماذا  .49
 أ.د. يوسف رزقة

ي وعادها بالويا  وال باور  وقاد ا وام  لاى جوقاة ال سديادات عاد ان ترج ألرى عازام اةحتاد يسادد غازج  و 
الوتير   وقد أظار اةحتد  لى أن أعوا  ال ج ة التركزية الذين هم في غزج لاي  ل حاوار با  ل  لاي 

  جابات تحددج ع ى ظروط عبا  ال ي  حد  ع سا في الت اتة في البحرين تةلرًا.
حالاة اسا   انية وقجات فاي حاروف لاصاة  ولكان كا  تان يلارأ ال أحد ي ااقش فاي حالاة اال لساام وأ ساا 

  سديدات عبا  وعزام وغيرهتا يل  ف تجسم  تاتًا في طريلة ال جات  تع حتا   وتع غزج سوا .
أكان هذا تن لا  ااجارا ات االق صاادية الجلابياة  وكتاا قاا  أباو تارزول أن لادى السا طة قادرج  -1

 ولكن هذا الجلاس االق صاد  يت  سكان غزج ك سم.وأعتااًل قاسية يتكن الليام بسا  
أو كاااان هاااذا بااادوافع سياساااية  ااار بط بتطالاااس  راتاااس أو    يااااهو  وتاااا يلاااا  عااان صااافلة الجصااار  -2

 الااتوة ح ى اآلن؟!
ه اا  لااة ألارى هاي لااة الحاوار وال فاهتاات  وه اا  ا فاال اللااهرج والظااطئ  وهاي ا فاقاات وواجت 

 ا  اال لسام  ويتكن  فجي سا والب ا  ع يسا بظك   يجابي.أسسًا جيدج ل تصالحة وا  س
 جاام  ن عتاار اال لسااام هااو عظاار ساا وات  ولكاان طااو  هااذه التاادج ليساات حتااا  تساانولة ع ااه بظااك  

 ت فرد  ب   ن تحتود عبا   فسه ي حت  أكبر التسنولية في ذل .
باا  ع اى لاط الحصاار اةوواع الف سطي ية لم  جاد  ح تا  قساوج الحصاار ااساراني ي  فسا  دلا  ع

وعلاس غزج بط س تن جسات لارجية  ل  تسيد لح و  سياسية قادتة؟!  ن اةيام اللادتة س كظف عن 
 التلب ..

وتن كام اةحتاد لصاوت ف ساطين أ اه ي تا  فاي عادم االواطرار ال لااذ توقاف يزياد اةتاور  جليادًا  
لاذهاس ل ظاكي  حكوتاة وحادج  بساط وأن يكون ه ا   فاهم تن الجتيع ع اى هاذه اللطاوات  وأن يا م ا

 سيطر سا الكات ة ع ى قطاع غزج كتا هو الحا  في الوفة  بتا يةد   لى ا سا  اال لسام.
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قااااة لكاااا   فكياااار  يجااااابي يحفااااح وحاااادج الظااااجس رغاااام الحالااااة   ن ال سدياااادات ال  جااااد  ظااااينًا وهااااي تجوّج
د غازج وساكا سا  وقاد فظا ت جا  االس   انية  وال يجدر بالس طة أن   وم  لاى ليبرتاان وغياره فاي  سديا

ال سديدات السابلة  و حطتت ع ى ع بة ليار التلاوتة  لذا ف ن في غزج تظروع تلااوم  بي تاا فاي رام 
 هللا تظروع آلر  وال ا  واعية جدا وتن يفاون يح ار ةورال قوج كورقة التلاوتة؟!

ةكاد ع اى هاذه اللطاورج  يلو  اةحتد: ي حن في ووع لطير جدا و ح ار للطوات حاستة  و حان  
 ولكن لي  عن طريل ال سديد والوعيد يتكن أن  ص  ل ح و ي.

 14/4/2017 ،فلسطين أون الين
 
 : "الرئيس الحاسم الشامل"!فارسهاغزة تنتظر  .50

 حسن عصفور
اع رف أ  ي لم أصدل تا  م  ظره عبر فيديو تسرس ت سوبا الى الارني  تحتاود عباا   ي حاد  فياه 

بوقةي سااي م   لاذهااا  وأ ااه لاام يجااد يح تاا  اساا ترار اال لسااام  ولااذا كااان ال سديااد عاان يلطااوات غياار تساا
يالحاساامي ويغياار التساابولي أيوااا ت ااذ أن قاتاات حتااا  با لابسااا ياةسااودي والت فاال ع يااه كااذل  بااين 

 أطراف عدج..
 اا لرت ب ظاار الفيااديو التساارس فااي توقااع ياتااد لهعااامي  لساابس تس ااي  ةن التفاارون  ظااره بوكالااة 

)   فزيااون   ذاعااة   ظاارات  -االعااام الف سااطي ي سااابلا  -الاارني  عبااا  الرسااتية واعاتااه اللاااص 
تل  فة  صفحات ال واص  االج تاعي  تواقع صديلة   اطلين  تس ظارين با حصر  لك سا لم   ظر 

ن ساببا هذا الكام(  لذا الظ   سرس بتصداقية الكام  ولكن ك رج اال  ظار وترور وقت كاف ل رد كاا
ل  ظاار تااع  حتاا  تسااةولية ال ظاار دون أ  ترججيااة  ولااذا كااان الليااار  ظاار ذلاا  ياللطاااسي الااذ  قااد 

 يكون ي لطة فاص ةي في التظسد السياسي..
ابريااا  ) يساااان( قاتااات أجسااازج عباااا  االعاتياااة باااال كرم ب ظااار اللطااااس  13/ 12وقباا  ت  صاااف لي اااة 

تا ظك  يار ياحاا تس يااي فاي ال جاتا  تاع ت ا  ذا  الحاسم كاتا بجد ساعات تن  سرس الفيديو  وهو 
 الحد ا وأوفت الى اللبر ال ص الكات  لاياللطاس الحاسمي..

وبجااد ان   كااد ال طاال الجباسااي  ل لااف سااوية و فكاار بجياادا عاان يال وايااا السااودا ي  تااا هااي ياللطااوات 
يالتصاايبة الكباارىي الحاسااتةي ويغياار التساابوقةي ال ااي يتكاان ل اارني  عبااا  ان يلااوم بسااا ل لاااص تاان 

ال ي  ت  سا حتاا  بلطاف غازج  وساب ه الساديدج السا رجاع اللطااع ليصاب  واتن يالظارعية الجباساية 
 الجديدجي!..
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يبدو أن الرني  عبا  وفريله  قاد رسام يساي اريو  حريار قطااع غازجي بظاك   فصاي ي وسايحت ه واتن 
ي  اةتريكي دو الد  راتس  كاون ت فات ألرى  الى البيت اةبين ل كون ع ى طاولة البح  تع الرن

وعا  تحااور  يلطة  حرير قطاع غزجي  س وجس يدعتا ت جادد اةظاكا  تان فارل ت جاددج الج ساياتي..
 اللطة   وتن:

 أوال: الحسم السياسي:
فااي حااا  لاام  2017أبرياا   25يج اان الاارني  عبااا  بجااد ا  سااا  التس ااة التت وحااة الااى حتااا   يااوم بجااد 

سااتي تاان التظااسد الساا طو  و ساا يم يالساا طةي ك يااا الااى فرقااة الاارني   ف  ااه  وافاال ع ااى اال سااحاس الر 
 أبري  اللادم يقطاع غزج  ق يم ت تردي.. 27أو  26سيج ن اع بارا تن 

 تا ي ر س ع يه لطوات غير تسبوقة  ت سا:
 *وقف ك  أظكا  يال جات ي تع الووع اللانم.. 

واةتاام الت حاادج  اع بااار حركااة حتااا  حركااة  تيةااسااا*والط ااس رسااتيا تاان الجاتجااة الجربيااة والاادو  
 لارر اللا ون 

 * الط س تن التةسسات الدولية ووجسا ع ى قانتة ياارهاسي..
 ثانيا: الحسم االقتصادي:

اس  ادا الى اللطوج السابلة  با ن يغازج  ق ايم ت تاردي ويحتاا ي حركاة ارهابياة  فساذا ي ط اس فارن كا  
ع يسااا  و  فيااذ يساا ة علوباااتي  ع ااى الطريلااة اةتريكيااة تااع كاا   أظااكا  الحصااار االق صاااد  والتااالي

 دولة أو كيان أو حركة  وجسا وتن يقوانم اارهاسي   بدأ:
* جتيااد أتااوا  الحركااة  قيااادج وتةسسااات فااي الب ااو  الف سااطي ية والجربيااة والجالتيااة  وتاحل سااا فااي 

 سيال اللانتة السودا ..
ب كيااة والتاليااة الجات ااة فااي قطاااع غاازج تاادر سااا فااورا  و ج ياال *الط ااس تاان التةسسااات االق صااادية وال

 عت سا الى حين ي حرير غزجي..
 *وقف  لديم أ  دعم تالي ل تجاالت االق صادية في اللطاع  كسربا   تياه  ظةةون اج تاعية..

*وقااااف الروا ااااس واحالااااة الجااااات ين فااااي التةسسااااات الااااى يال لاعااااد التبكااااري الااااى حااااين ا سااااا  عت يااااة 
 حريري..يال 

 الحسم القانوني: ثالثا:
ت تااردي  تااا ي ط ااس   ق اايماع بااار قطاااع غاازج ي  لااىحالااة يالطااورائي فااي الواافة الاربيااة  اساا  ادا   عااان

 : لىا لاذ لطوات لاصة باع بار حتا  لارر اللا ون  تا يةد  
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ي ااي أ  حصاا ة *  سا  التج ا  ال ظاريجي واع بااره لام يجاد قانتاا  واعاان وجاود فاراغ يبرلتاا يي  تاا 
ة  تااان أعواااا  حتاااا  الت  لبين..التحكتاااة الدسااا ورية بصاااف سا س صااادر يحكتااااي يظااارعن تراسااايم 

 الرني  عبا ..
 *تاحلة تةسسات حتا  في الوفة الاربية  واغاقسا باع بارها   بع حركة يارهابيةي..

 *تصادرج أتا  وأتوا  الحركة الحتساوية..
 تاحل ه كظلص تط وس ل جدالة بك  أظكالسا..*تطاردج ك  تن ي  م الى حتا  و 

 *تصادرج أ  وسي ة اعاتية  ابجة لحتا   أو يصديلةي لسا..
 العسكري: -رابعا: الحسم الشعبي 

وةن قطاع غزج  له ووع لاص  وت فص  جارافيا عن الوافة الاربياة  قبا  فصا ه سياسايا بسا ط ي 
لي  واتن ياللطاوات غيار التسابوقةي ال اي يفكار التصيبة الكبرى  ف حرياره ي ط اس ي فكيارا غيار تسابو 

بسااا الاارني  عبااا   وه ااا  يتكاان ال فكياار أن أجساازج الاارني  ووااجت لااه يسااي اريو ا لاااس أت اايي تاان 
دالاا  حتااا   عباار   ساايل لاااص وت طااور جاادا  بحياا   لااوم   اا  التجتوعااة ب  فيااذ عت يااات لاصااة 

 وت سا:
  ية..*اغ ياالت لجدد تن قيادات حتا  السياسية واةت

 *اللرور بتحاهرات ظجبية جارفة  حت ظجار ييسلط حكم الجسكر الحتساو ي..
* ك ياااف تجتوعاااات أت ياااة لاصاااة بااااطال ال اااار ع اااى الت حااااهرين وق ااا  الجظااارات والصاااال ال ستاااة 

 ب جسزج أتن حتا ..
* تاارد بجاان قطاعااات حتااا  اةت يااة ع ااى   فيااذ قاارار اطااال ال ااار ع ااى الت حاهرين..واع بااار تااا 
حد  يجريتة كبرىي..تا يلود الى ي ترد أت ي عسكر ي يسدد حياج الليادج الجسكرية السياساية الحاكتاة 

 في قطاع غزج..
 وك  تا ي ي ذل  تن ي ورج غوسي كتا حد  في ب دان تجاورج..

وبجاااد سااالوط عظااارات أو تناااات ق  اااى وجرحاااى تااان يالت حااااهرين السااا تييني تاااع  تااارد قطاعاااات أت ياااة 
با  بوارورج يال ادل  الجساكر ي لااي  لاذ أها  اللطااعي تان جارانم حارس حتاا   كتاا يطالس الرني  ع

هو حا  تجاروة سورية  واس  ادا الاى  ساراني  لام  جاد يعادوا تباظاراي  ولاي  يلطارا واتن اةلطاار 
ال ي حدد سا أولويات ال حالف الجربي اةتريكيي يصب  تتك ا ان  ساهم تع ياللوات الصاديلة ت جاددج 

 اتي ك داج في ال حرير  وبالطبع قد يكون تسةولسا ااستي يلوا  أت ي عباسيي..الج سي
 ه  ه ا  سب  ألرى يتكن ال فكير بسا ل ليام بايلطوات حاستة وغير تسبوقةي لاي حرير قطاع غزجي..

 ربتا ه ا  الك ير في ججبة طرفي يال  سيل اةت يي..
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حاسام الظاات ي  صافات  وااف الاى تاا يحتا  تان وتن الياوم يتكان اع باار الارني  عباا  يالارني  ال
 يأللاسي بات  جدداها تجلدا..

 قطاع غزج    حر  سيادج يالرني  الحاسم الظات ي فارسا تحررا تن جبروت حاتية طا  أتدها..
صااحي  ب  وقااع قطاار و ركيااا تتكاات  كااون تجاا  أم تجسم..سااةا  عظااان  فكاار فيااه قباا  يالحساام غياار 

طبل كا  تاسابل ع اى أ  فصاي  يارفن   ا  يااجارا ات الحاساتةي  تاا التسبولي..وال  جرف ها  ساي
يفرن علد يتج   وط ي طرئي في التلاطجة الل يار قيادج غير تسبوقة ايوا  وافل ع ى تا يرياده 

 يالرني  الحاسم الظات ي!
 ل  هللا يا ظجس ف سطين!

 اا  أبيااس ل  لااي  تاححااة: كااان  اااقص ع ااى وزياار حاارس الكيااان ليبرتااان يفاا   بياات عاازا  فااي وسااط
حال اا صاار تسالرج تاع هيا  يحاساتيني  فاي قطااع غازج وعاين الح اوج..  عاداتسميالجزا ي فاي الاذين  ام 

 الى درجة يغير تسبوقةي!
حت ااة اعا ااات يلااوم بسااا تاادير تك ااس راتااي ع ااى صاافلات ال واصاا     ويااه لاااص: راتااي وليريااة..

 ل التظاهدج وال أفام استاعي  ي ..! حت ة اعا ات  س ح باع بارهتا يفارسي  حرير اةقصىي..
  13/04/2017موقع أمد لإلعالم، 

 
 خانوا القسم في تعاملهم مع األسرى "إسرائيل"أطباء  .51

 عيسى قراقع
ا ار اةسرى الف سطي يون في تطالبسم اال ساا ية والحيا ياة توواوع الجاار الطباي لاسارى الترواى  

ت زات اااا تااااع يااااوم االسااااير  17/4/2017ساااايبدأ يااااوم وذلااا  فااااي االوااااراس التف اااو ح عاااان الطجااااام والاااذ  
 الف سطي ي وبليادج اةسير اللاند تروان البرغو ي.

ان هااذا التط ااس الجاااد  يفاا   الت ااف الطبااي لألساارى واسااجًا  باا  يفاا   صاافحات التجا اااج اللاسااية ال ااي 
 ة الواحايا تان يجا يسا اةسارى بسابس الجارانم الطبياة الت جتادج بحلسام  واك ار تان ذلا  ي يار بلاوج اسان

اةسرى سوا  الظسدا  الذين سلطوا بسابس االسا س ار بصاح سم  أو اةحياا  تا سم التصاابين با تران 
 لطيرج وصجبة.

الطاااقم الطبااي التوجااود فااي سااجون وتراكااز ال وقيااف وال حلياال ااسااراني ية  ظاااهدوا ورأوا آالم وتجا اااج 
ا عت ياات ال جاذيس اللاساية بحال االسارى ولام االسرى واهتاالسم طبياا وعادم  لاديم الجاار لسام  وظااهدو 

يت جوا ذل   ب  تارسوا الصتت او ظاركوا في  لاديم  لاارير لجسااز التلاابرات عان جسوزياة التج ل اين 
 لتتارسة ال حليل وال جذيس والواط ال فسي ع يسم تن اج  ا  زاع اع رافات ت سم.
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لطااس وقاوا ين الساا و  الدوليااة   اازتسم االطباا  تسااةولين عاان صااح ه وسااتة اةساارى  ان الاقيااات ا
بت اااع عت ياااات ال جاااذيس وفواااحسا واالبااااغ ع ساااا  و  ااازتسم اللياااام باااواجبسم التس اااي ب لاااديم الجاجاااات 

 ل تروى والتصابين ت سم.
وحساااس  لاااارير هيناااة اةسااارى وتةسساااات حلاااول اا ساااان التدعوتاااة بظاااسادات عديااادج تااان اةسااارى 

سااا ج التجات ااة التروااى  فلااد  بااين ان أطبااا  تصاا حة ا لسااجون كااا وا ظااركا  فاااع ين فااي ااهتااا  وا 
الت سجيين لألسرى  وجز  تن أداج اللتع بحل االسرى وذل  تن لا  ال لصير وعدم الليام بواجبا سم 
الطبية والتس ية او تن لا  صت سم ع ى االهتا  الطبي وال جذيس الج يف او تان لاا  تسااهت سم 

 في هذا اللتع وال س ر ع يه.
ان ازديااااد الحااااالت الترواااية فاااي ساااجون االحااا ا  واك ظااااف اتاااران تفاجناااة  وسااالوط ظاااسدا  تااان 
التروى ب عداد ت زايدج لا  الجظر س وات االليارج يووا  ان حالاة التبااالج بحيااج وصاحة االسارى 
التروى وان الطواقم الطبية الجات اة فاي تصا حة الساجون والتجساكرات وتراكاز ال وقياف وال حليال قاد 

  حولوا الى جز  تن ال حام اللتجي االح الي.
ولجّ  الطر دور يلوم به اةطبا  هو التوافلة ع اى ال جاذيس والوااوطات ال فساية ال اي  تاار  ع اى 
التج ل ين لا  اس جوابسم بتا فيسم الجرحى والتصابين وتظاركة االطبا  في التسااوتة ع اى الجاار 

رير عان حالاة التج ل اين  سات  بتتارساة ال جاذيس بحلسام  تتاا تلابا  االع اراف و لاديم اس ظاارات و لاا
ياااد  ع اااى  واطاااة طباااي فاااي اساااا ج تجات اااة االسااارى واهتاااالسم و اااركسم فريساااة  حااات رحتاااة التحللاااين 

 واالتران التل  فة.
للاااد ظااااهد اةطباااا  وعرفاااوا عااان عت ياااات الوااارس وال  كيااا  والتجات اااة اللاساااية بحااال االسااارى لاااا  

  وكاااذل  تجااارف سم سياساااة الحجاااز والجاااز  بحلسااام و جرواااسم لوااااوطات  فساااية اع لاااالسم واسااا جوابسم
 وحرتا سم تن حلوقسم اال سا ية.

للااد ووااجت  لابااة االطبااا  الجالتيااة اللطااوط الجاتااة لاطبااا  فيتااا يلااص ال جااذيس وا ااواع الجلوبااة او 
افة الاى االعااان التجات اة االلارى الساينة وغيار اال ساا ية لاسارى وعاق ساا باالح جااز والساجن   وا

الجالتي لحلول اال سان واالعان الجالتي ل حلول التد ية والسياسية والاذ  صادر عان االتام الت حادج 
 .1949  وكذل  االحكام الصادرج في تجاهدج ج يف االربع لجام 1966عام 

اعاات حو  دور االطبا  لاا  ال ز  1955وقد أصدرت  لابة اةطبا  الجالتية و يلة اك ر وووحا عام 
التسا حة جااا  فيسااا )التستاة االساسااية لتس ااة الطبيااس هاي حتايااة الصااحة  وا لااذ الحياااج  ولسااذا يج باار 
ن قاااتوا ب لااديم ال صاايحة او الليااام باا جرا ات وقانيااة او  ظليصااية او  االتاار غياار الاقااي لاطبااا  وا 
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ا سااااان دون ا  عاجيااااة ال يتكاااان  بريرهااااا بحاااال التاااارين  او باوااااجاف اللااااوج البد يااااة او الجل يااااة ل
 تبررات عاجية(.

ليكااون دلياا  االطبااا  الت ج اال بال جااذيس والتجات ااة او الجلوبااة الوحظااية او  1956وجااا  اعااان طوكيااو 
غير اال ساا ية او التذلاة بتاا ي ج ال باالتج لات والساجون  اذ ذكار االعاان ا اه )يجاس ع اى الطبياس 

ايااة اجاارا ات وحظااية او غياار ا سااا ية او  عاادم  ظااجيع او ال ااوااي عاان التظاااركة فااي ا   جااذيس او
تذلاااة تستاااا كاااان الاااذ س الاااذ  اق رف اااه الواااحية( وباااذل  فااا ن اعاااان طوكياااو قاااد ابطااا  الظاااراكة غيااار 

ت ج لاااة بااللاقياااات  تباااادئاع  ااات االتااام الت حااادج  1982الظااارعية باااين الطاااس وال جاااذيس  وفاااي عاااام 
ج ا  والتج ل اين تان ال جاذيس والتجات ااة الطبياة ودور الطااقم الصاحي ولاصاة االطباا  فااي حتاياة السا

 غير اال سا ية  و ب ت ذل  الجديد تن الجتجيات وال لابات الطبية الجالتية.
وباالساا  اد الااى ذلاا  ف   ااا  جااد ان االطبااا  الجااات ين فااي تصاا حة السااجون قااد لااالفوا كاا    اا  اللواعااد 

حاد ولاا وا قسام اباو قاراط الطباي  و حولوا الى اطبا  فاي ز  جاديان او تجاذبين وتجاالجين فاي آن وا
 ويحسر ذل  تن لا  التةظرات ال الية:

  سكوت اةطبا  عن ار كاس ألطا  طبية كتا جرى تع االسير ساتي ابو ديا  الذ  اصيس
بال  و  لا   جرا  عت ية ازالة ورم له في التجدج في تس ظفى سوروكا ااسراني  

ة  وكذل  تا جرى تع االسير  انر حاح ة الذ  أدى الى دلوله في حالة غيبوب 3/9/2015يوم
ب دوات طبية ت سلة و ت و ة  16/4/2013اصيس بال ساس الكبد الوباني بجد عار اس ا ه يوم 

في عيادج سجن عسلان  وكذل  تا جرى تع االسير ع تان ابو لرر الذ   م اعطاةه ابرج 
 ساس الكبد  وكذل  تا جرى تع تتا ادى الى تجا ا ه تن ال 2007باللط  في سجن ظطة عام 

االسير تحتد هظام ع يان سكان الج زون الذ  فلد لصي ه بسبس   لر االطبا  في سجن 
 فحة ب حوي ه اجرا  عت ية جراحية عاج ة بجد ظجوره بآالم واوجاع ظديدج  وحسس طبيس 

نصا  تس ظفى سوروكا الذ  اجرى الجت ية قا  ا ه لو حو  الترين قب  ساعة لتا  م اس 
 اللصية.

 .التتاط ة الطوي ة في  حوي  التروى ل تس ظفيات و  جي  طوي  في  جرا  الجت يات الجراحية 
  عدم وجود فحوصات دورية و ظليصات تبكرج لاسرى التروى تتا يةد  الى  فاقم االتران

 ووصولسا الى حالة تزت ة.
 ن  اقصا او لاطنا.غياس اطبا  ت لصصين في عيادات السجون تتا يجج   ظليص االترا 
 .عدم تجرفة االسرى طبيجة االدوية ال ي ي  لو سا تتا يوجسم في حالة تن عدم اليلين 
 .عدم وجود ع اية لاصة بالحاالت التروية ال فسية والتصابة ب تران عصبية 
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   عدم وجود ع اية لاصة بالتجاقين والتظ ولين تن حي  تكان االح جاز  االك   الحركة
 التساعدج. االجسزج الطبية

  صتت اةطبا  ع ى الستا ح ل تحللين ب جرا   حليلات واس لدام اساليس  جذيس غير تح ت ة
 بحل اسرى تروى او جرحى او تصابين.

   صتت االطبا  اتام عدم االس جابة لط بات االفرار التبكر عن اسرى تروى تن ذو
الجار ل جديد تن االسرى االتران الصجبة او ال جاطي تع الظكاو  الجديدج حو  عدم  لديم 

 التروى.
  غياس تراقبة تن قب  وزارج الصحة ااسراني ية او  لابة االطبا  او التةسسات الصحية الدولية

 آلليات الجار والج اية باالسرى التروى في سجون االح ا .
 صتت اةطبا  ع ى قوا ين و ظريجات  جسفية  لالف الاقية التس ة الطبية كلا ون ال اذية 

 اللسرية بحل االسرى التوربين عن الطجام.
  عدم رفع  لارير وظكاو  الى الجسات ذات االل صاص او الى ال لابات الطبية عن حاالت

 ال لصير بالجار او اس لدام ال جذيس والتجات ة التسي ة بحل التج ل ين.
 14/4/2017 ،القدس، القدس 
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 برهوم جرايسي 
هذا اةسبوع بجيد الفص  الجبار   وهاو بحساس دياا  سم  يت ا  لاروجسم تان تصار. يح ف  اليسود في 

ولسذا يستو ه أيوا يعيد الحريةي  ة ه حسس رواي سم ال ورا ية  ف ن اليسود كا وا عاللين  حت عبودية 
 الفراع ة.  ال أن الصسيو ية  زعم أن اليسود ي الوا حاري سمي تجاددا فاي الكياان الصاسيو ي. فاي حاين أن
الت دي ين الجلانديين  ال يج رفون ب ن هذه هي ي سراني  التوعودجي. ولكن بجيدا عن الدين  ف ن السةا  
الااذ  يطاار ح  فسااه: هاا  حلااا اليسااود ي ااالوا حااري سمي فااي التظااروع الصااسيو ي. والسااةا  اةسااا : هاا  

 أصا اليسود كا وا بحاجة الى هذه يالحرية الصسيو يةي.
   ن يتت كة  سراني ي يليتسا التسي  حي تا ي  ي  لى الجالم ةو  ترج. وهاذا  اص  لو  الرواية ال ورا ية

 ورا ي غير قاب  ل   وي   كتا أن التسي  هو تن سيب ي يالسيك  ال ال ي  ولسذا تححاور ع اى اليساود 
االق راس تن التوقع الذ  كاان ع ياه  أو يج لادون أ اه كاان ع ياه. وأقاو  هاذا لاارن   باات حليلاة أن 

 لصسيو ية ركبت ع ى التوجة الدي ية  وك  تظروعسا ال عاقة له بالدين.ا
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ولسذا  رى تنات آالف الت دي ين اليسود  تن ال يار الت زتت  وغالبي سم ت  ظرون في الجالم لصوصا 
الواليات الت حدج  يرفوون االع راف بالكيان الصسيو ي ع ى أ ه ي سراني ي. بي تا تنات آالف آلرين 

ال يااار  يج رفااون بالكيااان ككيااان سياسااي. وهاام يظاااركون فااي الحكاام الصااسيو ي  ولكاان فااي تاان ذات 
 تف رقات تجي ة يصطدتون تع التةسسة الحاكتة في تا يرون أ ه ي اقن جوهر تج لدا سم.

والحركاااة الصاااسيو ية هااااي حركاااة اساااا جتارية اق صاااادية أساسااااا  اسااا لدتت الديا ااااة ك اطياااة  بجااااد أن 
جوهرهااا ل باارر وجودهااا. وتجااروف أن تةساا  الصااسيو ية  يااودور هير ساا   طوع سااا بظااك  ت اااقن ل

كاان قااد عاارن فااي  سايااة اللاارن ال اسااع عظاار  قاتاة الكيااان الصااسيو ي فااي أوغ اادا اةفريليااة. وهااذه لاام 
 كن زلة لسان في سيال لطاس سياسي. فالحدي  يجر  عان اةياديولوجيا اةساا  ل صاسيو ية  وهاو 

ن  راجاع الحلاا عرن تظروعا فاي حي اه كظاف  أك ار حليلاة السادف االسا جتار  ل صاسيو ية  ح اى وا 
 عن اس جتار أوغ دا.

والصااسيو ية جج اات تاان ذا سااا الوصااي ع ااى يسااود الجااالم  بجااد أن ادعاات أ ساام ظااجس واحااد  بي تااا هاام 
ديا اااة. وتسااا لة الوصااااية  هاااي الذريجاااة ل  ااادل  فاااي ظاااةون الااادو  الدال ياااة   ذ اسااا جا ت الصاااسيو ية 

وااط أقات ساا فاي الادو  الكبارى  وفاي صا بسا أصاحاس رةو  التاا   الاذين رأوا أ فسااسم  بتجتوعاات
 تس فيدين تن التظروع الصسيو ي والكيان الذ  سيلوم.

اسااا لدتت الصاااسيو ية تاياااين أب اااا  الديا اااة اليسودياااة  لاااى ف ساااطين  ع اااى أساااا  اق صااااد   و حااات 
ية جج ااات تااان هاااةال  اليساااود رهاااانن لاااديسا  تارياااات اق صاااادية. ولكااان واقاااع الحاااا  يةكاااد أن الصاااسيو 

 فرن ع يسم أجوا  اللوف تن الايار  وأن حياا سم تواتو ة فلاط فاي الكياان ااساراني ي  وع ايسم أن 
ي تسااكوا بتباادأ اللااوج واالحاا ا  واالساا يطان  ةن فلااط فااي هااذا لاصااسم تاان اةلطااار. وهاام رهااانن 

 تيع ت احي الحياج.لدعاية سياسية وغس  دتاغ ع ى تدار الساعة  وفي ج
تايااين  8ت يو ااا  وغااالبي سم  بتج ااى  14حسااس االحصااانيات الصااسيو ية فاا ن عاادد اليسااود فااي الجااالم 

ذا كا ات الصاسيو ية  ادعي أ ساا حاتياة  ت سم يجيظون في أوطا سم  وليسوا تس وط ين فاي ف ساطين. وا 
ة ل وكالة الصسيو ية  وأبرزها تا الحتى ل يسود في الجالم  فيكفي أن  لرأ  لارير صادرج عن تراكز  ابج

يستى يتجسد سياسة الظجس اليساود ي  الاذ  يرأساه التس ظاار الرناساي اةتيركاي دي اي  رو . فجادد 
لااي  ق اايا تاان ال لااارير الساا وية والدوريااة   لااو   ن يسااود الجااالم ياادفجون  تاان السياسااات ااسااراني ية  

ن س سااا ة تااان اللاااوا  ين الج صااارية وتاحلاااة التراكاااز الحلوقياااة يبا ااات سياساااة االحااا ا  والج صااارية. وا 
  حرري اليسود في أوطا سم.

أحااااد التلااااايي  ال ااااي  فحصااااسا الصااااسيو ية بظااااك  داناااام  هااااو تاااادى قاااارس اليسااااود ل تةسسااااات الدي يااااة 
واليسودياااة فاااي أوطاااا سم  كتةظااار لتاااا هاااو أهااام تااان  احي ساااا: أ  تااادى قاااربسم ل صاااسيو ية ولتظاااروعسا 
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ال لااارير الصااسيو ية  فاا ن الاالبيااة الساااحلة تاان يسااود الجااالم لااي  فااي واردهاام  سااراني . واساا  ادا ل  اا  
الصااسيو ية وال  سااراني   وهااذا يباارز بظااك  كبياار فااي الواليااات الت حاادج اةتيركيااة  ال ااي  ظااك  التركااز 

 480ت يااون  سااتة(  وكااذا بال ساابة لفر سااا حياا  يجاايش  5,4ال ااا ي ةب ااا  الديا ااة اليسوديااة فااي الجااالم )
ساااراني  ي زاياااد أك ااار لااادى  ألاااف فر ساااي يساااود . و لاااو  هاااذه ال لاااارير   ن االب جااااد عااان الصاااسيو ية وا 

 اةجيا  الظابة  ال ي  جيش الاالبية الساحلة جدا ت سا بجيدج عن الصسيو ية وتآربسا.
لاذا فا ن ادا ااة يساود الجاالم  و وجيااه الاواس ع ايسم بساابس جارانم الصاسيو ية هااو لطا  يلادم اةهااداف 

 و ية. الصسي
 15/4/2017 ،الغد، عم ان
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 يوسي كوبرفاسر
اساا طاع الاارأ  الجااام الااذ  أجر ااه د. تي ااا  ساايت  تاان تركااز اللااد  لظااةون الجتسااور والدولااة  حااو  
تواقف الجتسور اليساود  ااساراني ي  جااه الصاراع تاع الف ساطي يين  يظاير الاى  راجاع كبيار فاي   يياد 

 أ  اقاتة دولة ف سطي ية ت زوعة السا ح و لسيم اللد . –ك ي  ون ل ح  صياة 
فاي التناة اقاتاة الدولاة الف ساطي ية و لسايم اللاد   يةياد  55  2005في الوقت الاذ  أياد فياه فاي الجاام 

فااي التنااة ال يةت ااون باا ن التفاووااات ساا ةد  الااى ا فااال فااي الساا وات  69فااي التنااة.  29ذلاا  اآلن 
فااي التنااة يجاروااون اقاتااة دولااة ف سااطي ية  57فااي التنااة يج لاادون أن هااذا تتكاان.  29  اللادتااة  تلاباا

فااي التنااة  77فااي التنااة يةياادون.  37ح ااى تااع بلااا  الك اا  االساا يطا ية  حاات ساايادج  سااراني   تلاباا  
فااي  71فااي التنااة يةياادون.  17يجاروااون الدولااة الف سااطي ية ع ااى كاا  ت اااطل يسااودا والساااترج تلاباا  

يدون اظ راط ا فال السام باالع راف الف سطي ي ب ساراني  كدولاة قوتياة ل ظاجس اليساود   فاي التنة ية 
فاااي التناااة يجطاااون أهتياااة  81فاااي التناااة أن هاااذا االع اااراف لاااي  هاتاااا.  20الوقااات الاااذ  يج بااار فياااه 

فاي التناة يلولاون  ن هاذا  8الس ترار سايطرج  ساراني  االت ياة ع اى غاور االردن فاي أ  ا فاال  وفلاط 
فاي التنااة يةيادون  لا  االحيااا  الجربياة فاي التدي ااة ل سايادج الف سااطي ية  41غيار هاام. بال ساابة ل لاد   

فااي التنااة يجاروااون  لاا  الساايادج ع ااى الحاارم تاان  83فااي التنااة يجاروااون.  50فااي اطااار اال فااال  و
  سراني  الى الف سطي يين.

لرواياة اللان اة   اه ال يوجاد ظاجس يساود  في الجا س الف سطي ي  في التلابا    سا تر الجساود ل جزياز ا
وأ ه لم يسبل أن كا ت له سيادج حليلية في ارن  سراني   لذل  فان الف سطي يين هام اصاحاس الحال 
ع ى ك  الباد. الصراع الذ  يلووو ه ود الصسيو ية هو صراع تظروع ل  حرر اللوتي وهاو لاي  
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بارلين أن الف ساطي يين هام اسا ترار ل ك جاا يين   ارهابا. وقد عاد تحتود عبا  وطر ح ا  اا  زيار اه فاي
 وأ سم يطالبون بريطا يا بال راجع عن وعد ب فور.

الساا طة الف سااطي ية تااا زالاات  اادفع روا ااس التلااربين التج ل ااين فااي  سااراني   وعااانات الل  ااى  بتااا فااي 
عت ياة ال ظاريع فاي ذل  التلربين الذين ق  وا ا  ا  الصراع ود الصسيو ية. هاذا ع اى الارغم تان  لادم 

الكااو ار  ال ااي  ظاا رط اساا ترار  لااديم التساااعدات االق صااادية بااال وقف عاان هااذه الاادفجات  ورغاام أن 
 وزير الدفاع اع بر الص دول اللوتي الف سطي ي  الذ  يدفع باسم الس طة  ت حتة ارهابية.

الف ساطي يين )دولاة  بدون   ييد الجتسور ااسراني ي ل ح  الذ  يجيس ع ى الحاد االد اى تان تظاكات
وعاصاات سا ظاارقي اللااد  بتااا فااي ذلاا  الحاارم   1967تساا ل ة ع ااى تجحاام االراوااي ال ااي اح  اات فااي 

ك  ذل  بدون االع راف ب سراني  كدولة قوتية وديتلراطية ل ظاجس اليساود    –وح  تظك ة الاجنين 
ا فااال. ويظااير  أ  باادون ا سااا  الصااراع بظااك  حليلااي(  تاان الصااجس رةيااة كيااف يتكاان ال وصاا  الااى

اساا طاع د. تي ااا الااى أن الجتسااور اليسااود  فااي  سااراني  اصااب  أك اار  ظااككا فااي  وايااا الف سااطي يين 
وأك ر ادراكا لأللطار االت ية ال ي يظك و سا وال ي هاي   يجاة الوواع االق يتاي. أباو تاازن يادر  هاذا 

لطجان لظاية تان  وقاف ال وجه  وتن اج  عدم  صااعده  اسا  كر قبا  سا ة جتياع عت ياات الاده  وا
يسااار عاان   ييااد حاا  الاادول ين  لكاان لااي  لظااجبين  حياا  أن أحاادهتا هااو الظااجس  –الوسااط والوسااط 

 اليسود .
ع ى هذه الل فية  حااو  االدارج اةتيركياة الجديادج ايجااد طارل لحا  الصاراع  أو ع اى اةقا  عاجاه. 

ات التباظاارج أو التفاووااات ه ااا   ا ااة ليااارات هااي السااجي الااى الحاا  الظااات  تاان لااا  التفاوواا
االق يتيااة  واساا كتا  اللطااوات أحاديااة الجا ااس ل ايياار الووااع الااراهن باادون ا فااال )سااوا  تاان لااا  
ا ساااحاس  ساااراني  حساااس اق ااارا ح جساااات تل  فاااة فاااي  ساااراني  أو حساااس الصاااياة ال اااي يساااجى اليساااا 

ني  تان اجا   جتياد الب اا  الف سطي يون  أ  اع راف اوروبا أحاد  الجا س والواط الدولي ع ى  سارا
فااي التساا وط ات وقبااو  تواقااف الف سااطي يين باادون تفاووااات. أو حسااس صااياة الواام ال ااي يل رحسااا 

 اليتين في  سراني (.
 ن الحفاح ع ى الووع الراهن و ظجيع  اييرات تووجية  ال سيتا فاي االق صااد  تاع تراعااج أن كا  

 ر هدية لرفن الف سطي يين.ا حراف ع ه قد ي ظئ ووجا أك ر لطورج  أو يج ب
يجس أن  وو    ان  االس طاع ل رني  اةتيركاي دو الاد  راتاس ولتبجو اه جيساون غاري بات  ب  اه 
اذا كا وا يريدون ال جا ح في ال وص  الى ا فاال ظاات   فاان اللطاوج االولاى يجاس أن  كاون زياادج  لاة 

زيادج االس جداد ل   از . الطريلة الوحيادج الجتسور ااسراني ي بفرصة ال وص  الى ا فال كسذا  وايوا 



 
 
 
 

 

 43 ص             4260 العدد:        4/15/2017 السبت التاريخ: 

                                    

لفج  ذل  هي تن لا  تحاولة ججا  الف ساطي يين يايارون روايا سم  واالت  ااع عان اجارا ات أحادياة 
 الجا س في التج تع الدولي وال وقف عن دفع الروا س ل تلربين و صويرهم ك بطا  يس حلون ال ل يد.

س وااار بفاارص ال وصاا  الااى الحاا   و زيااد تاان  تسااا  كاا  تحاولااة دوليااة لاادعم توقااف الف سااطي يين 
الااذ   –الف سااطي يين بتااواقفسم. فااي الوقاات الحااالي يباادو أن الواااط الااذ   ساا لدته االدارج اةتيركيااة 

يركز فلط ع ى توووع التس وط ات واالت  اع عن   ييد ح  الدول ين بظاك  واوا  ورفان اسا ترار 
جلد. وقد ات  جت االدارج اةتيركية ايوا عن اس لدام يجبر عن فسم أكبر ل ووع الت –الووع الراهن 

افكار اليساار ال اي  ب اهاا بارا  اوباتاا  وال اي  لواي با ن الوواع الاراهن يفارن ع اى  ساراني  الحسام 
بين هوي سا اليسودية وهوي سا الديتلراطية. ودولة واحدج  وم فيسا  سراني  قطاع غزج وت ااطل السا طة 

 يلية. ال يوجد ظي  كسذا.الف سطي ية هي اتكا ية حل
اس طاع  سيت  يجطي االدارج اةتيركية صورج  جك  توقف الجتسور اليسود  في الباد  الاذ  هاو 
الجاتاا  الاارني  فااي رساام السياسااة التساا لب ية. وأ ااا آتاا  أن  ساا ل ص واظاا طن تاان هااذا االساا طاع 

 االس   اجات الصحيحة.
 هآرتس 

 15/4/2017 ،الدستور، عم ان
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