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 تهديد غزة ليس المسار الصحيح.. معلومة ثمن مشعل حول قضية األسرى: لدينا أوراق قوة ولكل .1
كشف رئيي  المكبيا السياسيي لحركية المةاومية اةسيحمية "حميا  "عاليد مشيود" عين وجيود عيدد مين 
الوسيياتاا البييي ع رلييا عليي  الحركيية للبليياور حييير المتاشيير حييول إلييية بتييادل األسيير      أن 

اعب ةلوا تود اةفراج عنهم من صلةة وفاء  الحركة رفلا بدء البلاور إبد اةفراج عن األسر  الذين
 األحرار.

وأكد مشود عحل افبباحه ألتول موجة  ذاعية في الوالم تونوان "مليون سينة أسير" عبير  ذاعية تييف 
ميين إتيياة حيييو  اليييوم السييبا  أن حركيية حمييا  بمبلييد أوراق إييوو ورصيييدا حةيةيييا فييي إلييية الجنييود 

إتييياة حييييو سيييبجبر إيييادو ا حيييبحل علييي  البواميييد بجديييية مييي   اةسيييرائيليين األسييير  بييييد المةاومييية فيييي
 متالا المةاومة.

وإال مشود  ن الكشف عن أي مولومة من بلاصييد "الصيندوق األسيود" اليذي بمبلكيه حركية حميا   
بعصييوا الجنييود اةسييرائيليين األسيير  فييي يييد المةاوميية فييي إتيياة حيييو  ليين يكييون    بيي من ولييمن 

 جيء من عملية البلاور.
شار مشود  لي  أن الوسياتاا كافية البيي ع رليا علي  حركية حميا  للبلياور فيي بتيادل األسير  وأ

اصييتدما توةببييين  وممييا منيياورو إييادو الوييدو وادعيياةمم وبجامييد إلييية جنييودمم الملةييودين ت يييو ومييي 
منيياورو بييدأا ببييوار   مبينيياق أن الوةتيية ال انييية مييي  تييحق سييراي األسيير  المحييرر ن فييي صييلةة وفيياء 

 أسيراق. 55حرار والذين أعاد ا حبحل اعبةالهم  وعددمم األ
وأوليييش مشيييود أن ممارسييية حركييية حميييا  الحيييرا النلسيييية والمنييياورو فيييي إليييية الجنيييود اةسيييرائيليين 

 األسر  في يد المةاومة صادرو عن رصيد حةيةي ومصداإية عالية ولي  مجرد كحم فةط.
وة ميين الكبيير والحمتييا و تييالمياج الشييوبي الييداعلي  وبييات  مشييود  إييد يسييبتي  إييادو الوييدو البصيير  بنيي

لكيين مييذم المسييعلة سييرعان مييا سبنكشييف بحييا الليي ط الييداعلي عاصيية أن حمييا  بمبلييد أوراق إييوو 
 حةيةية.

وإييال  ن إييادو الوييدو يييدركون أن حركيية حمييا  بمبيياي تميايييا معبلليية  فلييديها مصييداإية عالييية وصييبر 
يجولهييم ميي  اليييمن يعلييوون  عبتيياراا الواإيي  ويسييبجيبون ونليي  تو ييد ولييديها مييا بييرامن عليييه  مييا 

 لمتالا المةاومة.
وجدد مشود في رسيالة لسسير  فيي سيجون ا حيبحل أن بحر ير جميي  األسير  ميو أولويية ليد  إييادو 

 حركة حما   ومي مسةولية بار عية ودينية ووتنية بسو   ل  بحةيةها.
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 تهديد غزة
محمييييود عتييييا  بجييييام إتيييياة حيييييو تيييياألداء المربتييييد وحييييير ووصييييف مشييييود بهديييييداا رئييييي  السييييلتة 

المسةول  مةكداق أن اةموان في مواإتة إتاة حيو تحجة ا نةسام وحييرم ميو جهيد عب يي سيلشيد كميا 
 فشد حيرم.

وألا  مشود نحن   نعا  تم د ميذم البهدييداا وميذا الوعييد  فهيذم البصير حاا   بعيلنيا  ونحين 
 د مذم الجهود وننةذ شوبنا من المواناو.نبوامد موها بجدية حب  ن لش

ييد تمييا بييم  وأشييار  ليي  أن مسييار البهديييد لييي  مييو المسييار الصييحيش لبصييو ا األوليياة  فا نةسييام ي ح 
 ا بلاق عليه في ا بلاإاا الساتةة  مةكداق عل  لرورو  نهاء ا نةسام.

  رافلياق فيرر أي تير  ورحا مشود بوفد مركي ية فيبش اليذي مين المةيرر أن يييور إتياة حييو إر تياق 
 شروته عل  اآلعر.

 15/4/2017موقع حركة حماس، 

 
 األحمد: عباس يلتقي ترامب في واشنطن الشهر المقبل لبحث عملية السالم .2

إال علو اللجنة المركي ة لحركة "فبش"  عيام األحمد   ن "اليرئي  محميود  :نادية سود الدين -عمان
المةبيد بواشينتن  اليرئي  األميركيي  دوناليد براميا  لتحيم  عتا  يلبةي  فيي ال اليم مين أييار وميايو 

 عملية السحم".
يية  فيي  يد  وألا  األحمد  لي"ال د"   ن "الرئي  عتا  سيحمد مويه مللياا سياسيية واإبصيادية حيو 
إاميية الدوليية الللسييتينية  نهيياء ا حييبحل  واو البعكيييد عليي  "حييد الييدولبين" ووإييف ا سييبيتان تالكامييد  واو

   وعاصمبها الةد  المحبلة".1967الوام عل  حدود 
من الشهر المةبد   ل  الو ياا المبحدو للبحلير لي يارو  23وأولش تعن "وفداق فلستينياق سيبوجه  في 

الييرئي  عتييا   وا بليياق عليي  جييدول األعمييال  وتييري وجهيية الن يير الللسييتينية ال اببيية الةائميية عليي  
إاميييية الدوليييية الللسييييتين وعاصييييمبها الةييييد   1967ية المسييييبةلة عليييي  حييييدود الوييييام  نهيييياء ا حييييبحل  واو

 المحبلة".
 16/4/2017الغد، عم ان، 

 
 تأجيل اللقاء المرتقب بين الرئيس الفلسطيني وترامب في واشنطنوكالة سما:  .3

محميييود  واليييرئي  الللسيييتينياللةييياء المربةيييا بيييين اليييرئي  األمر كيييي دوناليييد براميييا  بعجييييدبيييم : رام هللا
 ة األمر كية واشنتن  ل  متل  شهر مايو أيار المةبد.عتا  في الواصم
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 بعجيلييهيوةييد مييذا ا جبميياة فييي ال ييامن والوشيير ن ميين الشييهر الجيياري  ليي  أن بييم  أنوكييان ميين المةييرر 
 ألستاا فنية وفق ما إالبه مصادر فلستينية متلوة.

ويليم كيد مين أميين وإالا المصادر أن الوفد الللستيني الذي سيحلر  ل  واشنتن للبمهييد للي يارو 
سيير اللجنيية البنليذييية صييائا عر ةيياا  ورئييي  ا سييبعتاراا ماجييد فييرج  ورئييي  صييندوق ا سييب مار 

مييين الشيييهر الجييياري ليعيييداد للي يييارو والبيييي  23الللسيييتيني محميييد مصيييتل  سيصيييد فيييي موعيييدم فيييي 
اا بيييين سيييببناول تحيييم الةليييايا األمنيييية والسياسيييية وا إبصيييادية وتحيييم  مكانيييية اسيييبئنا  الملاولييي

 الجانبين الللستيني و"اةسرائيلي". 
وبينيا المصيادر أن  ونلا المصادر ما بردد عن مسودو ابلاق بوكف اةدارو األمر كية عل   عدادما.

اةدارو األمر كييية مايالييا فييي مرحليية بلييورو األفكييار  ومييي منلبحيية عليي  كييد األفكييار  مشيييرو  ليي  أنهييا 
 األردنيين والمصر ين وسبسبم   ل  الللستينيين أيلا.اسبموا من اةسرائيليين السووديين و 

 وأولحا المصادر أن الوفد سيتة  في واشنتن في انب ار الرئي  الللستيني  ل  حين وصوله.
 15/4/2017، وكالة سما اإلخبارية

 
 يهنئ الطوائف المسيحية بعيد القيامة   عباس .4

توائيييف المسييييحية لمناسيييتة احبليييا بهم توييييد محميييود عتيييا   ال اليييرئي  الللسيييتينيمنيييع  :وفيييا -رام هللا
إوبنيا فيي  أننهنئ شوبنا الللسيتيني وجميي  شيووا الويالم  ونةكيد لكيم ولكيد الويالم وألا  " الةيامة.

الللسييييتينية تواصييييمبها الةييييد   أرلييييناوحييييدبنا وصييييمودنا وصييييبرنا وبسييييامحنا وبوايشيييينا وتةائنييييا عليييي  
 ."الشرإية

 15/4/2017الحياة الجديدة، رام هللا، 
  

 بعد اقتحامهما حي بنابلس األمن الفلسطيني يسلم االحتالل عنصرين من "المستعربين" .5
أإدما أجهيو األمن الباتوية للسيلتة الللسيتينية مسياء الييوم السيبا  علي  بسيليم ا حيبحل : محمد وبد

 اةسرائيلي عنصر ن من الوحداا العاصة 'المسبوربين' تود اإبحامهما حي رفيديا بنابل .
جحا البةديراا األولية أن وحدو عاصة من 'المسبوربين' اإبحما حيي رفييديا بنيابل  لبنلييذ عمليية ور 

 عاصة     أنه بم كشف وفلش أمر عناصر الوحدو.
ولم يبم الكشف عن المهمة البي كان المسبوربان ينلذانها  لكن شهود عيان أولحوا أن ميذا الحيادم 

 عبةال شاا من داعد سكناا تلتة جاموة النجاي.بيامن م  إيام إواا عاصة لححبحل تا
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وعةا الكشف عن إوو 'المسبوربين' واعبةال األمن الللستيني للونصير ن  انيدل  شيجار بيين مجموعية 
مييين جنيييود ا حيييبحل وإيييواا األمييين الللسيييتيني بعلليييه عيييراد تاألييييادي  لكييين سيييرعان ميييا بيييم بتو يييق 

 الشجار  تحسا ما ذكرا صحيلة 'مآرب '.
عييييدو دور يييياا لححييييبحل حييييي رفيييييديا  وبصييييد  لهييييا الشييييتان ورشييييةوما تالحجييييارو  وبسييييلما واإبحمييييا 

 المسبوربين من أجهيو السلتة.
ونةلييا وسييائد اةعييحم اةسييرائيلية عيين مصييادر أمنييية تييالجيو  نييه عييحل نشييا  لوحييدو 'المسييبوربين' 

'المسيبوربين'  ليما وإواا الجيو في مدينة نيابل   إاميا إيواا األمين الللسيتيني ب يةيا  إيوو مين 
عنصييير ن بيييم اسيييبجوابهما واإبيادمميييا لمحتييية الشيييرتة الللسيييتينية فيييي نيييابل  ومييين  يييم بيييم  رجاعهميييا 

 ةسرائيد تالبواون م  اةدارو المدنية.
 15/4/2017، 48عرب 

 

 : يدوس بنعليه جميع القيم الديموقراطيةخطبة الجمعةينتقد كالم الهباش في خالد تيسير  .6
كحم   بيسير عالد بيسير عالد علو اللجنة البنليذية لمن مة البحر ر الللستينيةانبةد  : موا -رام هللا

"ان الهتياو ييدو  بنولييه عليي  اليذي جياء فيي عتية الجموية  وإيال  إاليي الةلياو د.محميود الهتياو
"  ن محميود الهت ياو عيحل عتتية الجموية تمةيير إييال : إييم الحكيم الرشييد وجميي  الةييم الديمةراتيية"  و 

لمةاتويية فييي رام هللا شييته الوليي  فييي إتيياة حيييو تالوليي  فييي "مسييجد اللييرار" وأفبيي  بوجييوا ابعيياذ ا
 جراءاا حير مسبوإة لدم ةحتا  ما اسمام "مةامرو بصلية الةليية الللسيتينية"  ودا  علي  جميي  

 الةيم الديمةراتية".
تمسجد اللرار  مولحا أنيه وبات  عالد في بصر ش عل  مدونبه" أن الهتاو شت ه الول  الةائم ت يو 

مسجد أمر الرسول الكر م محميد بين عبيد هللا تحرإيه وبيدميرم لشيبهة فيي أمير الةيائمين علييه"  مسيب ربا 
 أن يبات  في عتببه:" نحن نكاد نويو حالة كهذم".

واسبنكر إول الهتاو:"  ن عل  الرئي  أبو ماين أن يومد عل   فشال المةامرو حبي  ليو اليتر  لي  
 حير مسبوإة". جراءاا 

وعبم بيسير عالد مدونبه مسبنكرا:" لم يين  الهتياو أن ييدو  فيي فبيوام علي  جميي  الةييم الديمةراتيية 
حين إال: ي تاي ليولي األمير والمسيةولية  أن يبعيذ  جيراءاا إيد يراميا اليتور معاللية للواإي  والمنتيق  

لمسئولية أو الحياكم أو الةاليي مناد  جراءاا وبشر واا الترار ة إد يلجع  ليها صاحا األمر أو ا
 إد بعالف ما يرام النا  صواتقا لكن مو يراما صواا".
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"يبييييدو أن بيسييييير عالييييد علييييو اللجنيييية البنليذييييية لمن ميييية البحر يييير  عليييي  عالييييد تييييالةول: الهتيييياوورد 
الللستينية  وتوير مين أصيحاا األحيرار واألميواء  وليوا  الحجية المسيبندو  لي  األدلية الشيرعية 

  ير ييدون عيين سييبق  صييرار وبرصييد  أن يلييووا أعنيياق الوتيياراا والكلميياا  ويشييوموا المويياني اةسييحمية
 رلياءق لسمياني  عنييدما بوياملوا مي  مييا جياء فيي عتتيية الجموية األعييرو فيمييا يبوليق تةواعيد ا سييبد ل 

 وا سبشهاد البي   يورفون عنها شيئقا".
 15/4/2017ة، وكالة معًا اإلخباري

 

 القطاع العام في غزة مشروع قانون تقاعد مبكر لموظفي لمانية تدرسكتلة حماس البر  .7
بيدأا ميةعرا  أن كبلية حركية حميا  البرلمانيية كشلا مصادر فلستينية متلوية  ييوم السيبا  :رام هللا

 في إتاة حيو.الةتاة الوام  تري أفكار ببولق تمشروة إانون للبةاعد المتكر لد  مو لي
ةييانون الييذي سيييبم دراسييبه  حةييا ميين إبييد لجييان معبصيية فييي كبليية وحسييا المصييادر  فيي ن مشييروة ال

حميييا  البرلمانيييية  سييييحيد بلةائييييا كافييية الجرحييي  اليييذين يعيييدمون فيييي األجهييييو األمنيييية والمةسسييياا 
 والوياراا الحكومية ت يو  ل  البةاعد المتكر.

دد للمو لين الذين ووفةا للمصادر  ف ن مشروة الةانون يهد   ل  بتبيق البةاعد المتكر عند سن مح
 يعدمون عل  الكادر ن الوسكري والمدني.

 15/4/2017القدس، القدس، 

 
 أمريكي -بتوافق إسرائيلي  "عدوان رابع على غزةـ"فوزي برهوم لـ"الشرق": عباس يخطط ل .8

كشيف فيويي برميوم المبحيدم تاسيم حركية حميا  اسيبوداد رئييي  : عبدالحمييد إتيا —أجير  الحيوار 
 ة محمود عتا  لشن عدوان رات  عل  إتاة حيو.السلتة الللستيني

أبو ماين يسو  بذلد لعتا ود براما  وبةديم نلسه كشر د في   نوإال برموم في حوارم م  الشرق 
الويييدوان علييي  إتييياة حييييو  وكحعيييا مييية ر فيييي معتيييط بصيييلية الةليييية الللسيييتينية  مةكيييدا أن ميييذم 

علاة المة  اومة.المساعي لن بنجش في كسر  رادو الةتاة واو
سرائيلياق  بعبي ليمن إناعبيه الشعصيية  البيي مهيد لهيا  واعببر برموم عتة عتا  المدعومة أمر كياق واو
ميين عييحل  حكييام الحصييار عليي  الةتيياة  ميين عييحل إتيي  الكهربيياء والميياء ومنيي  دعييول المسييبليماا 

 التبية والدواء  وإت  روابا المو لين والمعصصاا ا جبماعية لذوي الشهداء.
رمييوم أن يكييون عتييا  جيياداق فييي المصيييالحة الللسييتينية  مةكييداق أنييه كييان يرحييا ميين جلسييياا ونليي  ب

 الملاولاا لكسا الوإا فةط  حب  بحين له اللرصة لحنةلار عل  حيو.
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وأتليق برميوم صييحة بحيذير مين عتيورو مسياعي  دارو براميا  لنةيد السيلارو األمر كيية للةيد   موببيرا 
 دولة يهودية عنصر ة  يمبد عترما  ل  اةإليم والدول الوربية كلها. مذا األمر بداية لبكر    إامة

وأشاد برموم تالدعم الةتري المةدم لةتاة حيو  مةكدا أن إتر إدما أك ر من المبوإ   وفاإا جميي  
 ن رائها من الورا والمسلمين في بعييد صمود الةتاة والمةاومة  أمام الحصار.

ردو  وفي السابق إال الةيادي في فبش عيام األحمد   نه   ير  مانوياق كد ا حبما ا واوإال برموم: "
آ    8ميين دعييول إتيياة حيييو عليي   هيير دتاتيية  سييرائيلية  كمييا أنييه   يمكيين بجامييد وجييود أك يير ميين 

عنصيير بيياتوين لوتييا  كييانوا يسييبودون  إبحييام حيييو  حييال نجيياي عييدوان  سييرائيد عليي  الةتيياة عييام 
2009." 

جديداق حين أنةد لد بلاعر أبو ماين  عيحل اجبماعيه تسيلير النيرو أ  تعنيه اسيبتاة  و  أإولوبات : "
من  برشش أي علو من حميا  فيي ا نبعاتياا المحليية  فليح عين بعكييدم إبيد أييام أن  سيرائيد ليم 

 ."2014بكن التادية تالودوان عل  حيو عام 
فر  وحيرا البجويي  والبمي يق البيي بوإيف عيدواند السيا أنأإولها تصيراحة ألبومياين: يجيا وألا : "

بشنها ليد الةتياة  وبويود لل ية الوةيد والبر يم  فرمانيد علي  البوجهياا األمر كيية الصيهيونية  رميان 
المنبحر سياسياق  وعليد بد  من ذلد  أن بنلم لصلو  الشوا الللستيني المةاوم  و  ببميام  مي  

ا  ولين يسيبجيبوا ليميحءاا  وعلييد أن بجيد معتتاا بصلية الةلية  فشوبنا والمةاومية لين ينكسيرو 
 ."لد مكانا بين شوبنا المةاوم  إبد أن بلي  اللرصة األعيرو

 16/4/2017الشرق، الدوحة، 
 

 : لغة التهديد ضد غزة عنوان لإلفالس السياسيقيادي في حماس بالضفة .9
درو مييين توييير إيييال الةييييادي فيييي حركييية حميييا  تالليييلة ال ربيييية شييياكر عميييارو  ن ل ييية البهدييييد الصيييا

المسةولين في السلتة الللستينية بجام إتاة حيو أسلوا فاشد وعنوان ليفيح  السياسيي  ولين بي يد 
 مذم البهديداا أمد حيو    صموداق و تاباق.

وأكد عمارو في بصر ش صحلي  أن ل ة البهديد والوعيد المبصاعدو بجيام شيوبنا المحاصير فيي إتياة 
 بعبي اسبجاتة لححبحل وسياسبه بجام أملنا المحاصر ن.حيو وا سبهدا  المبومد لهم  

وأشار  ل  أن الحد الوحيد لموالجة الةلايا كافة يبم من عحل تاولة الحيوار والمكاشيلة والمسيةولية  
ألن سياسة البهديد والوعيد مرفولة  مةكداق أن موالجة المللاا الوالةة مسةولية كبيرو بة  عل  عابق 

 الكد.
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ل يية البهديييد تالتائشيية والبييي بويييدنا  ليي  الييوراء و  بعييدم سييو  ا حييبحل وأعوانييه فةييط  ووصيف عمييارو 
 مولحاق أنه سيكون لها انوكا  سلبي عل  شوبنا في الللة والشباا والداعد المحبد.
 15/4/2017، موقع حركة حماس

 
 يبدران: مشاركة كتلة حماس الطالبية في انتخابات النجاح يعيد األمل بمجلس رياد .11

حسيام بيدران  ن مشياركة الكبلية اةسيحمية فيي انبعاتياا مجلي  تلتية  إال الناتق تاسم حركة حميا 
جاموييية النجيييياي لهيييذا الوييييام سيييييويد األميييد للتلتيييية ب عيييادو الحركيييية التحبييييية لمسيييارما الصييييحيش عليييي  

 المسبوياا كافة األكاديمية وال ةافية والوتنية.
الومليية ا نبعابيية وعيدم ا نحيياي لكبلية دون أعير   كميا وتالا  دارو جاموة النجاي تليمان سيحمة 

تالبها تحماية التلتة من الةتلة األمنية  ولمان عدم بكرار ميا حصيد فيي الماليي مين اعبيداءاا 
 ومححةاا تحق أبناء الكبلة اةسحمية فيها.

 15/4/2017، موقع حركة حماس

 
 راء استمرار حصار غزةج« االنفجار»من  "إسرائيل"حذر ت "كتائب صالح الدين" .11

انلجيييار الللسيييتينيين فيييي »حيييذر فصييييد عسيييكري فيييي إتييياة حييييو  أمييي    سيييرائيد مييين : واألناليييول 
 أعوام. 10  جراء اسبمرارما في حصار حيو ألك ر من «الةتاة
حركييية »  الجنييياي الوسيييكري ليييي«كبائيييا الناصييير صيييحي اليييدين»  النييياتق تاسيييم «أبيييو يوسيييف»وإيييال 

نحيذر مين أن ا نلجيار فيي وجيه عيدونا الصيهيوني إيادم   محالية  «: »سيتينالمةاومة الشوبية في فل
 «.في  د عتوابه البصويدية بجام الةتاة

  الييذي كييان مل ميياق  فييي كلميية لييه عييحل مييةبمر عةييدم أميي  حييرا مدينيية حيييو: «أبييو يوسييف»وألييا  
و  فهيو مين يجيا أن نحم د الودو المسةولية الكاملة والمتاشرو عما سبةول  ليه األمور فيي إتياة حيي »

 «.يدف   من مذا الحصار
علييي   سيييرائيد أن بعيييا  علييي  أسيييراما ليييد  المةاومييية فيييي حييييو  وأن بحيييرا علييي  أمييين »واسيييبدرد: 

ليين نسييل م سييححنا  وليين »وبييات : «. المسييبوتنين فييي المسييبوتناا المحاذييية للةتيياة واللييلة ال ربييية
ر الوييييدو الصييييهيوني عيييين كامييييد بييييراا ببوإييييف بنييييادق المةاوميييية الللسييييتينية عيييين اةتييييحق     بييييدح

للبراجيي  عيين إييرار العصييم ميين »وفييي سييياق آعيير  دعييا أبييو يوسييف الحكوميية الللسييتينية «. فلسييتين
 «.روابا مو لي السلتة  ألن ذلد أيةظ نار اللبنة بين الللستينيين

  16/4/2017المستقبل، بيروت، 



 
 
 
 

 

 11 ص             4261 العدد:        4/16/2017 األحد التاريخ: 

                                    

 
 عام المفتوح عن الط اإلضراب"الشعبية" تعلن توجه أسراها لخوض  .12

الللسييتيني  األسيييرفييي لجنيية  اةعحمييياكييد المسييةول  :عميياد سييوادم  -"الةييد " دوا كييوم  -نييابل  
 اةلييراابوجههييا لعييور  أعلنيياالباتويية للجبهيية الشييوبية لبحر يير فلسييتين  مييامر حييرا  أن الجبهيية 

 لةراراا الهيئاا البن يمية. اةلرااالملبوي عن التوام في السجون البي يحبكم فيها 
 14/4/2017دس، القدس، الق

 

 

 حماس: خطاب الهباش مملوء بالكراهية ويتقاطع مع االحتالل .13
اعببيييرا حركييية حميييا   أن عتييياا إاليييي الةلييياو فيييي حكومييية الحميييد هللا : يحيييي  اليوةيييوبي -حييييو 

محمود الهتاو لد الةتاة حيو  يعبي اسبمرارقا لموجة البحر ر البي بشنها إيادو السيلتة الللسيتينية 
 ي إتاة حيو.عل  أمال

وإييال المبحييدم تاسييم حمييا  حييايم إاسييم فييي بصيير ش لصييحيلة "فلسييتين"  أميي : " ن بلييد العتاتيياا 
مملييوءو تالكرامييية والونصيير ة لييد إتيياة حيييو  ببةييات  ميي  عتيياا ا حييبحل اةسييرائيلي وبييوفر حتيياءق 

 سياسياق للحصار".
 15/4/2017، فلسطين أون الين

 

 

   األمن دحلوة لن يكون ممرا لمن يهد: عين الأمين سر حركة فتح لبنان .14
تحم أمين سر حركة فبش وفصائد من مة البحر ر الللستينية في لبنيان  فبحيي أبيو الويرداا  : لبنان

يوم السبا  م  منسق بيار المسبةبد في جنوا لبنان ناصر حمود  أولاة المعيماا تحلور إائيد 
 األمن الوتني الللستيني اللواء صتحي أبو عرا.

أبو الورداا عل  أن معيم عين الحلوو لن يكون ممرا أو مسبةرا ألي فرد أو مجموعة بسبهد  وشدد 
األميييين وا سييييبةرار داعييييد المعيييييم وفييييي جييييوارم  تالبويييياون الكامييييد ميييي  الدوليييية اللبنانييييية عليييي  معبلييييف 

بيدعد  المسبوياا السياسية والوسيكر ة واألمنيية. واعببير أبيو الويرداا أن الةيوو المشيبركة لهيا الحيق أن
كد المنتةة والمعيم  مشيرا  ل  أن " ةبنا ناتوة من وحدبنا ومن رحتية أملنيا فيي المعييم تيعن يبعلصيوا 
ميين كييد مييذم ال ييوامر المجرميية  وكييذلد األميير ميين عييحل بواوننييا ميي  أعوبنييا فييي صيييدا وميي  الدوليية 

 اللبنانية". 
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الحلاظ علي  وحيدو الموإيف الللسيتيني الورداا انه ابلغ منسق بيار المسبةبد موإلنا ال ابا ت أبوواكد 
والييذي تتوييا اإبييرن بتوييدين  ت وييد الموالجيية الميدانييية ميين عييحل الةييوو المشييبركة مدعوميية ميين اللصييائد 
وإواا األمن الوتني لب بيا األمن وا سبةرار  والتود ال اني مو التود السياسيي وبلسيمة الجيراي اليذي 

الدولية  من أجد بلسمة جراي شوبنا وكيف نبرجم ميا ابلةنيا نةوم ته تالبواون م  األونروا والمةسساا 
عليه تع  بكون مناد مربواا أمنية بوبرر عمد الةيوو المشيبركة  وكييف نيدعم عملهيا ونحيافظ علي  
ما ابلةنا عليه تعن يم د من إاموا بهيذم الجر مية بي تحق النيار علي  الةيوو المشيبركة أميام الودالية وميذا 

 المولوة نبمسد ته.
جهبه  إال حمود: "نعمد أن يبم اسبكمال مذم العتوو وأن بكون أحدام ميذا المربي  األمنيي اليذي  من

كان تةيادو شعا اةرمابي إد ذمبا  لي  حيير رجوية  واألييام المةبلية سيببين بليامنا فلسيتينيا أكبير 
 ودعما للةوو المشبركة في بحةيةها لسمن في معيم عين الحلوو والجوار".

 15/4/2017خبارية، وكالة سما اإل

 

 

 .. بانتظار ردود حماسإلى غزة "لم تؤجل" "وفد السداسية"القواسمي لـ"سما": زيارة  .15
الةواسمي  اليوم السبا  أنيه ليم يتيرأ أي ب ييير أو  أسامةأكد علو المجل  ال وري لحركة فبش : حيو

الةواسيمي وميو  وأوليش. بعجيد عل  موعد ي ارو وفد السداسية  ل  إتياة حييو  وأنهيا ميا ياليا "إائمية"
المبحدم الرسمي تاسم الحركة  أن فبش تانب ار ردود حركية حميا  لبربيتياا الي يارو  لي  إتياة حييو. 
فييي السييياق  نليي  الةواسييمي  البةييار ر البييي نسييببها بةييار ر  عحمييية عليي  لسييانه تييعن الييرئي  محمييود 

ميييا نشييير تعنهيييا  صيييف الةواسيييميوو عتيييا   أجيييد ي يييارو وفيييد السداسيييية مييين اللجنييية المركي ييية للةتييياة. 
 "بصر حاا ملبركة بصدر من مواإ  مشبومة".

 15/4/2017وكالة سما اإلخبارية، 

 

 

 أسرى حزب الشعب يشاركون الحركة األسيرة معركة الحرية والكرامة .16
أكيد األسيير تاسييم العنيدإجي علييو اللجنية المركي ية لحيييا الشيوا والمحكييوم بي حم مة ييداا : رام هللا

 ن ا حبحل اةسرائيلي انه ورفاإه أسر  الحيا مشاركون في  لراا الحركة األسيرو.من داعد سجو 
اليييوم السييبا "أن أسيير  الحيييا  صييحلي مسيياءوأشييارا لجنيية األسيير  فييي حيييا الشييوا فييي بصيير ش 

عوبهم في الحركة األسيرو مين معبليف الةيو  اللصيائد  داعد الموبةحا عل  بواصد بام م  رفاإهم واو
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سبعولييها الحركيية األسيييرو تشييكد موحييد داعييد  والكراميية البيييولييهم موركيية الحر يية و ةكييدون عليي  ع
 نيسان الةادم بيامنا م  يوم األسير الللستيني".17موبةحا ويناي ن ا حبحل في 

 15/4/2017وكالة سما اإلخبارية، 

 

 

 مبادرة للخروج من األزمة بين فتح وحماس " ُيطلقالتجمع الفلسطيني المستقل" .17
أتلييق البجميي  الللسييتيني المسييبةد متييادرو للعييروج ميين األيميية الرامنيية بييين حركبييي فييبش  -موييا -حيييو 

بمييييام المصييييالحة الوتنييييية الللسييييتينية ووليييي  الحلييييول الجذر يييية  ا نةسيييياموحمييييا  ببلييييمن  نهيييياء  واو
للمناكلاا السياسية بين الترفين عل  إاعدو أن الشوا مصدر السلتاا ومو من ي ةرر مصييرم عبير 

شوبي عام في إتاة حيو والليلة ال ربيية والةيد ُ ي حم يد الميواتنين مسيةولية اعبييار اةتةياء  اسبلباء
عل  حكومة اةدارو الجديدو في حيو أو بمكين السلتة الللستينية وحكومة الوفاق الوتني من متاشيرو 

األعميال  عملها وفق اإبراة ني ه ب شر  عليه اللصائد الللسيتينية ومةسسياا المجبمي  الميدني ورجيال
 .ا عبصااوالبجار والصناعيينُ فلحق عن ا سبوانة بعبراء من المةسساا الدولية ومن ذوي 

العبيييير فيييي الةيييانون اليييدولي د. عبيييدالكر م شيييبير أنيييه اسيييبند فيييي  الللسيييتيني وأوليييش رئيييي  البجمييي  
در الشييوا مصيي أنوالييذي نييا عليي   2003متادربييه عليي  الةييانون األساسييي الللسييتيني الموييدل سيينة 

الول  الرامن والةائم في إتاة حيوُ وبحديد مصيرم السياسيُ تودما ابعذا   نةاذالسلتااُ من أجد 
من روابا المو لين الوموميينُ للعروج من عنق  %30الةيادو الللستينية عدو عتواا أبريما عصم 

نهاء  بمام ا نةساماليجاجةُ واو ليية الديمةراتيية المصالحة الوتنيية علي  أسي  سيليمة بكليد سيير الوم واو
 الشوبي. ا عبياروبوي ي 

ومةسسيياا المجبميي  المييدني والشعصييياا الوتنيييية  واةسيييحميةوتالييا اللصييائد والحركيياا الوتنييية 
وا عبتار ييية والمعييييابير والوجهييياء تالبويييياتي موهيييا وببنيهييييا والبيييدعد اللييييوري والسييير   لوإييييف العييييح  

نهاءوالصراة   الوتن الواحد. وأبناءألشةاء الرامنة بين ا واأليمةا نةسام  واو
 ا حييبحلوأشييار  ليي  أن بلييحياا الشييوا الللسييتيني عليي  مييدار عةييود ميين النلييال المسييبميا لييد 

ا ي جن يا الةتياة المي يد مين  وا بلياقاأليمية   نهياءببتلا وإلة جادو وفاعلية مين أجيد  علي  حيحق سير وق
 كد مةوماا الحياو في إتاة حيو. الذي ي واني منه نبيجة الحروا ال ح ة البي دمرا ا نهيار

 16/4/2017، وكالة معًا اإلخبارية
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 إحياء ذكرى استشهاد أبو جهاد بالحديث عن دوره في الوحدة ودعم األسرى  .18
": أحييييا مةسسييية الشيييهيد أبيييو جهييياد وعلييييد اليييوي ر   اةلكبرونيييية"األييييام  -يوسييف الشيييايا  -رام هللا 

ة رام هللا  الييذكر  الباسييوة والوشيير ن  سبشييهاد أمييير مسيياء أميي   فييي مبحييف محمييود درويييو تمدينيي
الشيييهداء  "أول الرصييياا وأول الحجيييارو"  ببن ييييم نيييدوو حمليييا عنيييوان "أبيييو جهييياد والوحيييدو الوتنيييية"  
تحليييور أعلييياء فيييي اللجنييية البنليذيييية لمن مييية البحر ييير الللسيييتينية  واللجنييية المركي ييية لحركييية فيييبش  

ا بهم إاعة الجليد تالمبحف.وويراء  ومسةولين وحشد من المواتن  ين حص 
عتيييا  يكيييي عليييو اللجنييية المركي ييية لحركييية فيييبش  اليييدور المحيييوري ألبيييو جهييياد فيييي  وإيييالواسيييبذكر 

الملاولاا مي  اللةياء اليديمةراتي والجبهية الشيوبية  والجبهية الديمةراتيية  والحييا الشييوعي  وجبهية 
بلويد من مية البحر ير الللسيتينية كمم يد البحر ر الوتنية   بعصوا بحةيق الوحدو الوتنية تابجام 

شرعي ووحيد للشوا الللستيني  مشدداق عل  أن "أبو جهاد" مو مشروة وحدو  لكونه تاعبتار الجمي  
وحبيي  المنافسييين "أول الرصيياا  وأول الحجييارو"  و  ينكيير أحييد أنييه مييو ميين بييدأ ال ييورو  وميين أتلييق 

 ا نبلالة  ومو الذي صن  الهوية الللستينية.
" وإيييال عبيييد إيييي  عبيييد الكييير م وأبيييو ليلييي   نائيييا األميييين الويييام للجبهييية الديمةراتيييية لبحر ييير فلسيييتين
 سييهاماا "أبييو جهيياد" فييي ال ييورو الللسييتينية كبيييرو ومبسييوة ومبوييددو المحيياور والمجييا ا  فكييان ميين 

م  لي  البيذ ا مي  الذين لم يلارإوا لتا  "الكاكي" الوسكر ة  الذي كنا نوبي جميواق تاربدائه أو أن ن ير 
سييهامابه فييي مجييال بن يييم الومييد  األسييف  ولييم يكيين ميين الييذين فييارإوا البندإييية فييي يييوم ميين األيييام  واو

 المسلش  منذ بدايابه األول  كانا موروفة  ومشهوداق له فيها.
  16/4/2017األيام، رام هللا، 

 

 ل حماس مسؤولية افتعال أزمة الكهرباءهيئة العمل الوطني تحم   .19
حمَّليا ميئية الوميد اليوتني  شيركة الكهربياء فيي إتياة  ":اةلكبرونيية"األييام  -عيون  فايي أبيو -حيو 

حيو  وحركة "حما " المسةولية عن أيمة الكهرباء في إتاة حيو  مةكدو أن األيمة ملبولة و جا أن 
بميييا  أشييهر  وليييم بنلييق مييا 3ببوإييف عليي  اللييور  مشييييرو  ليي  أن الشييركة بلةييا الكهربييياء مجانيياق منييذ 

 جتايبه لشراء التاإة.
 15/4/2017األيام، رام هللا، 
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 مسيرة لحماس وسط القطاع تنديدًا بالمؤامرة على غزة .21
ن ما حركة حما  مساء السبا  مسيرو جمامير ة حاشدو في مدينية ديير اليبلش وسيط الةتياة رفلياق 

 للمةامرو البي بحاد لد حيو.
توييد صييحو الوشيياء ميين مسييجد أبييو سييليم  ليي  دوار البلييد ورفيي  المشيياركون فييي المسيييرو البييي انتلةييا 

تالمدينيية  فبيياا منييددو تييالمةامرو البييي بحيياد لييد حيييو  مةكييدين أنهييا سبلشييد أمييام بلييحياا أمييالي 
 الةتاة وصمودمم.

وأكدا الحركة في كلمة لها عحل المسيرو علي  جامي بهيا البامية ألي حيد وتنيي ينهيي أيمياا إتياة 
 حيو.

شوبنا الللستيني  ل  بشكيد جبهة واحدو أمام مذا المشروة الذي يسبهد  بصلية كما دعا مكوناا 
 الةلية  مليلة أن كرو اللها البي ب ةذ   لينا سبربد في وجه محاصر نا.

 15/4/2017، موقع حركة حماس

 
 ضابط إسرائيلي: ما حدث في نابلس "إخفاق كبير" .21

بل  وشيييمال الةيييد  المحبلييية   مسييياء ييييوم وصيييف اةعيييحم الوبيييري ميييا حيييدم فيييي مدينييية نيييا: الناصيييرو
السييييبا  عةييييا اكبشييييا  إييييوو ميييين وحييييدو "الدوفييييدوفان" وعسييييكر ة عاصيييية ببتيييي  لجيييييو ا حييييبحل  بييييي 

" الوبري  نةحق عن لياتط كبيير فيي جييو ا حيبحل   ن ميا حصيد فيي 0404وإال موإ  " "اةعلاق".
 نابل  "فشد كبير وعتير"  تالرحم من بسليمهم فورقا للجيو.

ا 0404شييار الليياتط اةسييرائيلي  فييي حدي ييه لييي "وأ "   ليي  أن المدينيية ونييابل   موروفيية تعنهييا بلييم عييددق
 كبيرقا من نشتاء حركة حما  وكان من الممكن أن يبم عتف عناصر "الدوفدوفان".

وكانيا مصيادر أمنييية ومحليية فلسيتينية مبتاتةيية  إيد أفيادا تييعن أمين السيلتة فييي مدينية نيابل  أعيياد 
   "م سبوربْين"  سرائيليْين بسلح لحي رفيديا وحربي المدينة  تسححهما.االسبيوم 

وذكرا المصادر لي "إد  بر "  أن آلياا عسكر ة  سرائيلية دمما حي رفيديا تمدينة نابل  تود أن 
 ألةا إوو أمنية فلستينية الةتر عل  المسبوربْين في مركتة من نوة "كادي" ومما مسلحْين.

ميين السييلتة "اإبيياد" المسييبوربْين اةسييرائيليين لسييجن الجنيييد وحربييي نييابل    إبييد أن وللبييا  ليي  أن أ
 بةبحم دور اا عسكر ة باتوة لححبحل "منتةة األكاديمية" تالةرا من سجن الجنيد.

وأشارا المصادر الللستينية  ل  أن أمن السيلتة سيل م الجانيا اةسيرائيلي المسيبوربْين تويد ابصيا ا 
 بين فور الةتر عليهما  مشيرو  ل  انسحاا آلياا ا حبحل دون مواجهاا.جرا بين الجان

 15/4/2017قدس برس، 
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 على "إسرائيل" بنتائج عكسية لصالح النشطاء ويأتي المقاطعة: قانون وزير التعليم السابق .22

رئيي   كبا وي ر البوليم اةسرائيلي السابق أمنون روبنشباين فيي صيحيلة " سيرائيد الييوم" المةربية مين
الحكومة بنيامين نبنيامو أن "ناشتي حركة المةاتوة الوالميية يهيدفون تاألسيا  لحرميان  سيرائيد مين 
حةهييا فييي الوجييود  لكيين إييرار منيي  دعييولهم  ليهييا إييد يييعبي بنبييائأ عكسييية  ولصييالش ميية ء الناشييتين 

ا  ومييو مييا يونييي أن أنلسييهم  ألنهييم   يرحبييون بي ييارو  سييرائيد أو اةإاميية فيهييا  مييم مونيييون تمةاتوبهيي
 إانون من  دعول ناشتيها ةسرائيد يعدمهم تصورو كبيرو".

أن ناشيييتي المةاتوييية  -وميييو حيييائي علييي  جيييائيو  سيييرائيد فيييي أتحيييام الةلييياء-وأليييا  روبنشيييباين 
يحاولون محاكاو بجارا عالمية سياتةة تمةاتوية المنبجياا اةسيرائيلية  كميا أإيدم الويالم علي  ذليد مي  

نييية حييين صييوود الةييوو الناي يية للسييلتة فييي ألمانيييا إبيييد الحييرا الوالمييية ال انييية  وميي  المنبجيياا األلما
 ن ام اللصد الونصري في جنوا أفر ةيا حب  نهاية ن ام اللصد بين البير والسود ببلد الدولة.

وعبم تالةول  ن "إانون من  دعول ناشتي المةاتوة ةسرائيد   يلر بهم وبتاإي أعداء  سرائيد  بد 
 حةق لنشاتابهم فوالية أكبر  ويومد عل  بحشيد المي د من الةو  والوناصر بجانبهم".ي

 15/4/2017، الجزيرة نت، الدوحة
 

 أحيانا بإحباط هجوم قبل وقوعه يخفقاألمن اإلسرائيلي "يديعوت":  .23
أفييادا صييحيلة يييديووا أحرونييوا أن لييتا  الجيييو اةسييرائيلي يصييابون بعيتيية أمييد عنييدما يييبمكن 

ني ميين اةفييحا ميين اةجييراءاا األمنييية  و يينجش فييي بنليييذ مجييوم دمييوي تسييبا   ييرو أمنييية لييم فلسييتي
 يلتنوا  ليها.

وإالا الصحيلة  ن جهودا ح ي ة بذلها الجيو اةسرائيلي وأجهيبه األمنية فيي اآلونية األعييرو ةحتيا  
د" لبلد الهجمياا  سيواء الهجماا الللستينية في الللة ال ربية  وول  يدم عل   امرو "المنلذ الوحي

 من عحل مححةبه عبر شتكاا البواصد ا جبماعي أو ا عبةا ا اليومية في المدن الللستينية.
وما  ن يبلة  اللتا  تححا من األجهيو األمنية عن نية فلسيتيني ميا اعبيراق الجيدران األمنيية  حبي  

المرشيحة لبنلييذ الومليية. وإيد أليح  ميذا يسبنلروا عل  اللور إوامم الميدانيية و رسيلوما  لي  المنياتق 
 حين اندلوا الهجماا الللستينية. 2015برنامجا يوميا لللتا  منذ أكبوبر/بشر ن األول 

وأولييحا الصييحيلة أن الةييدرو عليي  بحديييد المنلييذ المحبمييد للوملييية ببتلييا بواونييا أمنيييا بييين معبلييف 
لوييام والشيياتاد  والجيييو  الييذي أنشييع مييةعرا األجهيييو األمنييية اةسييرائيلية م ييد الشييرتة وجهيياي األميين ا

 وحدو جديدو مهمبها الرئيسة البوصد لمواصلاا المنلذ المحبمد للهجوم الللستيني الةادم.
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وفي  تار مهمبها بلد  ببوةا األوسا  األمنية اةسرائيلية  يامرو انبشيار السيحي فيي الليلة ال ربيية 
ا البواصيييد ا جبمييياعي علييي  بنلييييذ المي يييد مييين وي يييادو التليييا عليهيييا  ومباتوييية البحييير ر فيييي شيييتكا

الوملييييياا  ومححةيييية المتييييات  البييييي بصييييدر بيانيييياا ومنشييييوراا بحر لييييية  وبوةييييا المشيييياركين فييييي 
 الب امراا الشوبية.

كما بسو  األجهيو األمنية اةسرائيلية لول  يدما عل  أي مةشر يبلش من عحله أن حركة حما  
ليلة ال ربيية  حييم ببركيي بناميا البحبيية فيي ميدن نيابل  والعلييد بحاول أن برف  رأسها مجيددا فيي ال

 وجنين  وكلها نةا  يرجش الو ور فيها عل  منلذ محبمد للهجوم الللستيني الةادم.
وعبما يديووا أحرونوا بةر رما تالةول  ن الهجماا الللستينية البي يشنها فلستينيون انتحإا من 

عيييير ن براجويييا ملحو يييا  مشييييرو  لييي  أن األرإيييام ببحيييدم عييين الليييلة ال ربيييية شيييهدا فيييي الويييامين األ
  شهد يناير/كيانون ال ياني 2015مجوما من الللة في أكبوبر/بشر ن األول  59نلسها  فلي حين ن لذ 
 .2017عملية  وبراج  الودد  ل  عم  عملياا فةط في مار /آذار  21من الوام المالي 

 15/4/2017، الجزيرة نت، الدوحة
 

 تتحسب من خاليا فلسطينية مسلحة مقابل تراجع العمليات الفردية "إسرائيل" "هآرتس": .24
بوببيير أجهيييو األميين اةسييرائيلية أن البراجيي  الحاصييد فييي وبيييرو الوملييياا اللردييية البييي : تييحل لييامر

  يةابله 2015ينلذما فلستينيون  في  تار متة شوبية  البي اندلوا متل  بشر ن األول/أكبوبر الوام 
ا محياو ا فلسيتينيين لبشيكيد عحييا مسيلحة محلييية  ميي األعير  بلبةير  نبمياء بن يميي والييش حاليي

ألي من المن ماا الللستينية. وأعلاء مذم العحيا  وأفراد أحيانا  يبذلون جهدا أكبر اآلن مين أجيد 
كييارلو"  حيييايو سييحي  والسييحي األك يير رواجييا مييو البندإييية األوبومابيكييية المصيينوة محليييا ميين تييراي "

الذي اربل  سورم في السوق السوداء في الليلة ال ربيية تعليوا   علي  علليية الومليياا البيي ينليذما 
 جيو ا حبحل اةسرائيلي من أجد الو ور ومدم ورشاا حدادو وعراتة لصن  مذا السحي.

ةيياا ووفةييا لبةر يير نشييرم المحلييد الوسييكري فييي صييحيلة "مييآرب "  عييامو  مرئيييد  يييوم األحييد  فييي أع
عامييا  ميين را  الوييامود فييي  57عملييية التويين البييي نلييذما أول ميين أميي   الجمويية  جميييد البميمييي و

الةيييد  المحبلييية  فييي ن األسيييتاا البيييي بيييذكرما األجهييييو األمنيييية اةسيييرائيلية  نعليييار حجيييم الومليييياا 
لة والشيرتة مبوددو. وبين أبري مذم األستاا  "بحسين الجهوي ة الومحنية للجيو اةسرائيلي في الل

فييي الةييد   بيايييد الشييوور بييين الللسييتينيين تييعن الوملييياا لييم بحةييق شيييئا عليي  المسييبو  السياسييي  
ن ببيععير عيدو شيهور  فيي بلوييد  ولكنها كللا  منا والحا تحياو منليذيها  إيرار السيلتة الللسيتينية  واو

يياا  وب ييير فيي شيكد أجهيبها األمنية من أجد بحذير واعبةيال شيتان مين الليلة عتتيوا لبنلييذ عمل
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رصييد ا سييبعتاراا اةسييرائيلية األحييدام فييي ا نبرنييا والشييتكاا ا جبماعييية فييي الجانييا الللسييتيني  
 يشكد يسمش برصد مسبق لمعربين ومنلذي عملياا محبملين  أوشكوا عل  بنليذ عملية".  

غ دابييا"  فييي  شييارو  وكييان رئييي  الحكوميية اةسييرائيلية  بنيييامين نبنيييامو  إييد بحييدم عيين اسييبعدام "بييي
تحسا مرئيد   ل  معيون مولوماا مائد الحجم والبي يبم جموها من مصادر معبللة ومبنوعية فيي 
ا نبرنا وبساعد عل   حتا  عملياا. وللا المحلد  ل  أن جهاي األمن الوام اةسيرائيلي والشياتاد  

بهة الوست  في الجيو  أجيروا وشوتة ا سبعتاراا الوسكر ة وكذلد وحدو ا سبعتاراا في إيادو الج
محاو ا أولية من أجد اسبعحا درو  من النشيا  الللسيتيني فيي الشيتكة الونكبوبيية فيي الويامين 

  حيم ترأ حينها اربلاة في عدد الومليياا اللرديية. وتحسيا المحليد  في ن اليبمكن مين 2014و 2013
البعيييو  فيييي  سيييرائيد مييين أن ميييذم   عنيييدما بياييييد 2015 حتيييا  عمليييياا كهيييذم بياييييد فيييي نهايييية الويييام 

 الوملياا تابا موجة واسوة ب ذي نلسها بنلسها.
وألا  مرئيد أن بحةيةاا وبحليحا أجربها أجهيو األمن اةسرائيلية أ هرا أن عملياا ك يرو أتةا 
وراءما  شاراا مستةة حول نية منلذيها. وفي  تار مذم البحةيةاا  "نتشا" مذم األجهيو في بلاصييد 

. وببييين 8200"عشييراا آ   الللسييتينيين". واسييبعدم ا حييبحل فييي مييذا السييياق وحييدو البصيينا  حييياو
لهيييذم األجهييييو األمنيييية أن المصييياعا األساسيييية بكمييين فيييي البلر يييق بيييين البوبيييير  فيييي البوليةييياا فيييي 
ل الشتكاا ا جبماعية  عن بواتف وبما د م  الوملياا ومنلذيها وبيين وجيود نيية لبنلييذ عمليية. وإيا

مرئيييد  ن الشيياتاد وشييوتة ا سييبعتاراا الوسييكر ة تييورا ملهومييا وأسييلوا عمييد مشييبرد "حةييق نبييائأ 
 م ببة".  

فلسيتيني كيانوا فيي مراحيد معبللية  2200وبات  مرئيد أنه وفةيا لتر ةية الوميد ميذم  جير  رصيد إراتية 
اعبةييد الجيييو  فييي نيييبهم لبنليييذ عملييية  وحالتييا كانييا مييذم عملييية تويين أو دميي . وفييي مييذا السييياق 

ييجن الةسيييم اآلعييير  400اةسييرائيلي والشييياتاد أك يير مييين  فلسييتيني  جيييرا محاكميية إسيييم ميينهم بينميييا س 
تصورو بوسلية فيي  تيار ا عبةيال اةداري  ومين دون بولييش نوعيية الشيبهاا ليدمم ومين دون أن 

 بن ر المحاكم في إليبهم تصورو عميةة.
 400لما أجهيييو أميين السييلتة الللسييتينية أسييماء إراتيية وألييا  مرئيييد أن أجهيييو األميين اةسييرائيلية سيي

فلستيني آعر ن  الذين بم اعبةالهم فوح  كما جر  بحذيرمم من بنليذ عملياا لد أمدا   سرائيلية. 
وبلة  التاإون  وعيائحبهم أحيانيا  بحيذيراا مين الشياتاد وجييو ا حيبحل  وسيط بهدييد ببورليهم ميم 

 وعائحبهم أللرار ومححةاا.  
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 *تراجع مشروط
شدد مرئيد عل  أن البراج  فيي عمليياا الللسيتينيين مشيرو .  ذ أن ا عبةياد السيائد ميو أن حيدوم 
أيمة سياسية جديدو  أو مواجهة فلستينية داعلية حول عحفية اليرئي  محميود عتيا   أو حيدم علي  

بير أن البراجي  الحيالي عللية دينية  من شعنها أن بشود الول  من جديد وتةوو أكبر. لكين مرئييد اعب
يمكن اعبتارم انجايا لرئي  الشاتاد  ندا  أرحمان  في عامه األول في المنصا  عاصة وأنيه أجير  

  صححاا في بنية الشاتاد. .
وللييا مرئيييد  ليي  أن الشيياتاد وشييوتة ا سييبعتاراا الوسييكر ة وإوييا مييةعرا عليي  ابليياق جديييد للبويياون 

ن الجهيياي ن. وكييان مييذان الجهييايان  تاةلييافة  ليي  الموسيياد  إييد بينهمييا  يويييد بور ييف بةسيييم الومييد بييي
وإووا في المالي عل  ابلاق  أتلق عليه اسم "ماحنا كاربا"  لبةاسيم الوميد والمنياتق الج رافيية لكيد 
واحييد ميينهم  لكيين مييذا البةسيييم الج رافييي لييم يوييد واإويييا  وفةييا لهرئيييد  الييذي نةييد عيين مصييادر أمنييية 

"المتلييييوا اليييييوم مييييو بنسيييييق تمسييييبو  أعليييي  وبييييداعد بييييين أجهيييييو ا سييييبعتاراا  سييييرائيلية إولهييييا  ن 
ل  جانا ذلد  بم فيي السينواا األعييرو بو ييق البنسييق  المعبللة  في مجموعة كبيرو من المجا ا. واو
بين الشاتاد وبين أجهييو ا سيبعتاراا فيي الو يياا المبحيدو وعيدد مين اليدول األوروبيية ال ربيية  علي  

تر المشيييبركة علييي   سيييرائيد وميييذم اليييدول   لييي  جانيييا عميييد الموسييياد وعحإييياا ملحةيييي ليييوء المعيييا
 ا سبعتاراا الوسكر ة" في السلاراا اةسرائيلية.  

 16/4/2017، 48عرب 
 

 الحاخام األكبر لليهود الشرقيين: يحظر عيش األغيار بأرض "إسرائيل" .25
" سيييرائيد" أ نييياء عتببيييه األسيييبوعية أمييي  إيييال الحاعيييام األكبييير لليهيييود الشيييرإيين فيييي : الةيييد  المحبلييية

السبا   نه وفةيا للشير وة اليهوديية "ما عيا"  ف نيه يح ير علي  األحييار ومين ميم حيير اليهيود  الوييو 
 في ارر " سرائيد".

وأليا  الحاعييام فييي بسييجيد ب بييه الةنيياو الواشييرو للبللي ييون اةسييرائيلي: "أنييه حسييا الشيير وة اليهودييية  
 يو في ارر  سرائيد      ذا ابتووا شرائ  نوي الست ".يح ر عل  األحيار الو

وبيييات : " ذا ليييم يشيييع ال يييير تابتييياة أي مييين شيييرائ  نيييوي السيييت   تيييع   ينبحييير  وميييو   ير يييد األعيييذ بهيييذم 
السوودية". مليلا "ليو كانيا ييدنا شيديدو  وليو كنيا نمليد إيوو السيلتة  لميا عياو   ل الشر وة  فيرسد 

يش ليكبمد عحصينا الحةيةيي سولكن يدنا حير شديدو. نحن في انب ار الم األحيار في ارر  سرائيد 
 وعندما سيبم ذلد".



 
 
 
 

 

 20 ص             4261 العدد:        4/16/2017 األحد التاريخ: 

                                    

فييي ارر " سييرائيد" مييو فةييط ميين أجييد عدميية سييكانها  األحييياروحسييا إييول الحاعييام فيي ن سييبا عيييو 
 ". سرائيداليهود. وأولش: "من سيون  تالن افة؟ من مم عدامنا؟ لهذا نتةيهم منا في 

 16/4/2017، لفلسطينية )صفا(وكالة الصحافة ا
 

 الجربوني لينا الفلسطينيات األسيرات عميدة عن يفرج االحتالل .26
 الجربوني  لينا الللستينياا األسيراا عميدو عن األحد  اليوم ا حبحل  سلتاا أفرجا هللا: رام 

 .اةسرائيلية السجون  في عاما 15 إلائها تود
 والحركاا األحياا وكوادر إياداا وتور أملها من وشرااال السجن أمام الجربوني انب ار في وكان

 .48الي أرالي داعد الوتنية 
-18 ببار خ واعبةلا  1948 عام أرالي داعد التتو  عراتة مدينة من الجربوني المحررو واألسيرو

4-2002. 
 16/4/2017، (وفا) الفلسطينية والمعلومات األنباء وكالة

 
 الوسائل بكل االحتالل سجون  في األسرى  لدعم يدعو" ارجالخ لفلسطينيي الشعبي المؤتمر" .27

 فلستين وداعد مواإوهم  معبلف في الللستينيين  "العارج لللستينيي الشوبي المةبمر" بيروا: دعا
 .ا حبحل سجون  في األسر    لراا لدعم وعارجها 
 يوم" ذكر   حداو السبا اليوم لها بيان في العارج لللستينيي الشوبي للمةبمر الوامة األمانة وشددا
 من أمكن ما تكد والةيام والةانوني  اةعحمي الدعم أشكال تكد األسر   دعم  "الللستيني األسير
 ال ربية والللة الةد  انبلالة بوي ي ذلد في تما والدعم  البلامن مذا عن للبوبير شوبية نشاتاا

 .البيان وفق حيو  إتاة نع الحصار وفد األسر   وبحر ر وا سبيتان ا حبحل مةاومة في
 أإرم إد كان الذي الللستيني األسير بيوم عام كد من  أبر دو نيسان من 17 في الللستينيون  ويحبلد
 .1974 عام في الللستينية البحر ر لمن مة الوليا السلتة تاعبتارم الللستيني  الوتني المجل 

 15/4/2017قدس برس، 

 
 غزة وحصار بالقدس االحتالل باعتداءات ويندد ق العودةبح يؤكد على تمسك" أوروبا فلسطينيي" .28

ا الوودو  تحق البمسد العبامي  بيانه في عشر  العام  أوروتا فلستينيي مةبمر روبردام: أكد  مشددق
 ال اببة حةوإه  نبياة وجهودم حلورم بتو ر عل  المحبد وتنه عارج الللستيني شوبنا عيم عل 

 .حيو وحصار تالةد  ا حبحل تاعبداءاا ندد فيما المشروعة  متالته وبحةيق
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   ننبصر.. عام مائة" شوار بحا الهولندية  روبردام مدينة في السبا  اليوم المةبمر  وعةد
 الللستينية والجالية الللستيني الوودو ومركي أوروتا فلستينيي مةبمر مةسسة ون مبه  "ننكسر
 وفود عل  بوي عوا الذين والللستينياا للستينيينال آ   تمشاركة مولندا  في الللستيني والبيا

 جاءبه فلستينية وشعصياا وإياداا وبجمواا وابحاداا ونةاتاا مةسساا ومم لي حليرو وجمامير
  نما شوبنا إلية لحد متادرو أو مشروة أي من الموإف أن   عل  وشدد .األوروبية الةارو أرجاء من

 موايير م  وانسجامه ا حبحل  من والبحرر المصير وبةر ر الوودو حق لمانه مد  عل  ينبني
 وأكد .السليتة وديارم البار عية أرله في ال اببة شوبنا حةوق  عن بنايل أي دون  واةنصا   الودالة
 .المشروعة ومتالته للبصر   الةابلة حير وحةوِإه المةكدو ل واببه بجاوي أي م  شوبنا بهاون  عدم

 في جسيمة ساتةة من يم له ما تكد بللور وعد عن رسمي اعبذار رب صدا المبحدو المملكة وتالا
 اإبحة في بسب ته عل  عحوو والحةوق  والودالة اةنصا  لموايير جذري  وانبهاد الدولي الن ام
 .ديارم وفي أرله عل  كيانيبه وبدمير الللستيني الشوا
د  ومساكنهم المةدسيين وتحق لةد  ا مدينة تحق ا حبحل يةبرفها البي الجسيمة تا نبهاكاا وند 

ا ومةسسابهم   .عتيرو ود  ا بجاوياا عل  بنتوي  جسيمة عتوو الةد   ل  للسلاراا نةد أي عادًّ
 البجم واا بتو ق عبر السكانية الموايل ن ام وفرر ا حبحلية ا سبيتان مشار   اسبنكر كما

 مواصلة م  الميام  وموارد األرالي وومصادر  الونصر ة والجدران ا سبيتان تعحيمة الللستينية
 .1948 سنة المحبد والداعد والللة الةد  في المنايل وبدمير السكاني اةعحء
 عل  البوافق  ل  الللستيني الكد داعيا سنة  عشرو  حد  منذ الملرور حيو  حصار  ل  وبترق 
 صي ة لمن مةعراق  عنها بأن وما الروابا أيمة رأسها وعل  كافة  الداعلية حيو إتاة  شكالياا حد
 .الحيبية ا عبتاراا فوق  وتنيًّا ممًّا الحصار إلية وبل  حةه بحلظ
ه ا ا حبحل  سجون  في الصامدين األحرار أسرانا  ل  البحية المةبمر ووج   سب د إليبهم أن   مةكدق
 الحر ة  من وبمكينهم إيودمم فد حب  األوروبية المنافي في الللستيني شوبنا امبماماا صدارو في

 في للوالم ملبوحة مياراا  ل  ا حبحل سجون  وبحو د والودالة  الةانون  تعدواا سجانيهم ومححةة
 .الحرو فلستين
 أبناء من والنايحين الحجئين م  الكر م اةنساني تالبوامد ا لبيام  ل  المونية واألترا  الدول ودعا
 النيوي ومحنة سور ة في الللستيني شوبنا نكتة اسبمرار م  عاصة األيماا  وبةر مناتق من شوبنا
 المواجهاا عن الللستينية المعيماا ببحييد ونتالا" الوالم  حول جديدو منا     ل  الجديد واللجوء
 ".لةاتنيها اةنسانية اةمداداا بدفق ولمان كافة  ا إببال وصور المسلحة
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 السياسي الةرار في ومشاركبه العارج يف الللستيني لشوبنا الوتنية األدوار بتو ر أممية وأكد
 اسبوادو أممية م  الللستينية  البحر ر من مة فيها تما الوتني  الومد مةسساا وفي الللستيني
شراد جديدو  ديمةراتية أس  عل  تا نبعاا مةسسابها بناء واوعادو دورما   إتاعاا معبلف واو
نهاء فيها والعارج الداعد في شوبنا  .كافة ا نةسام أشكال واو
 وتنه عارج الللستيني شوبنا عيم   يةكد الذي" العارج  لللستينيي الشوبي المةبمر انتحق حي ا كما

 دور وبلويد المشروعة  متالته وبحةيق ال اببة حةوإه  نبياة وجهودم حلورم بتو ر عل  المحبد
تحق المبوددو المسبوياا عل  العارج في الللستيني شوبنا  المجبموية ائحهتشر  شوبنا تاإاا واو

 ".الجام  الللستيني الموإف وحدو وبوي ي المدني ومجبموه ونةاتابه وبجموابه ومةسسابه المبوددو
 15/4/2017لإلعالم،  الفلسطيني المركز

 
 والوقود الكهرباء أزمتي جراء غزة في صحي تدهور من وزارة الصحة تحذر .29

 مجمد عل  عتيرو بداعياا من السبا  أم  حيو  إتاة في الصحة ويارو  في: حذرا رائد -حيو 
 .الكهربائي البيار انةتاة أيمة تسبا فلستيني  مليوني من ألك ر المةدمة الصحية عدمابها
 نلاد وإرا الكهربائي البيار انةتاة أيمة  ن بيان  في الةدرو أشر  الصحة ويارو تاسم الناتق وإال
 األيام عحل عتيرو بداعياا  ل  سبةدي حيو  في الصحة ويارو مرافق في المبتةية الوإود كمياا
 .المةبلة
 سببوإف الةتاة في الوحيدو الكهرباء بوليد محتة أن المالي العمي  أعلنا التاإة سلتة وكانا
 لبش يلها وإود شراء عل  إدربها وعدم الةتر ة  الوإود منحة نلاد تود األحد  اليوم الومد  عن

 .عليه ليةعا لرائا الللستينية السلتة وفرر
 16/4/2017الخليج، الشارقة،   

 
 مقبولة غير السلطة الفلسطينية للقطاع تهديد: غزة لدعم العالمية الشعبية الهيئة رئيس .31

 وبوعدما حيو إتاة بهديد  ن يوسف  عصام حيو لدعم الوالمية الشوبية الهيئة رئي  حيو: إال
 الللستينية السلتة صحلية  بصر حاا في يوسف ودعا ".منتةي وحير مةبول حير" جماعي توةاا
 عحإة   نبوية سيرو  ل  مسبنداق  الللستينيين  بين والمدمر الةابد الونف عل  يحرر من وإف  ل 
 الم بصا ا حبحل مواجهة في والوحدو الوتنية  الوحدو في يكم ن الحد أن يوسف واكد .تالواإ  لها

 بوفرا  ذا بجاويما يمكن السياسية العحفاا" ليلام لشوبنا  والمشرد والةابد الللستينية لسرر
 ."ا نةسام ةنهاء الحسنة النوايا
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 مواجهة في الوتنية للوحدو للوصول عملية حلول يناإو عاجد ملبة   ل  اللصائد جمي  ودعا
 شاملة انبعاتاا فيها تما تمجملها الللستينية لسولاة عملي سياسي حد عل  والبوافق ا حبحل 

 .موحدو يادوإ للري
 15/4/2017الين،  أون  فلسطين

 
 طفل 300و امرأة 57 بينهم فلسطيني أسير 6,500": الفلسطينيو"االحصاء  هيئة األسرى  .31

 بةر ر في ليحصاء المركيي  والجهاي األسير  ونادي والمحرر ن  األسر   شةون  ميئة هللا: أعلن رام
 السجون  في األسر   عدد أن حداق   يصاد الذي الللستيني األسير يوم لمناستة أم   مشبرد

 .تلد 300و امرأو 57 بينهم  6,500 بلغ اةسرائيلية
 بلجر منذ اعبةلا اةسرائيلية السلتاا أن ال حم  المةسساا أعدبه الذي الواس  البةر ر في وجاء

 تلد ألف 15 بينهم فلستيني  ألف 100 نحو 2000 عام  سببمبرو أيلول في األإص  انبلالة
 وأن برلمانياق  70 الموبةلين بين من أن وألا . امرأو 1,500و سنة  18 عن أعمارمم بةد وإاصر

 . داري  اعبةال إرار ألف 27 شملا ا عبةا ا
 متالبهم وحددوا. حيابهم شرو  ببحسين للمتالتة حداق  التوام عن ملبوي ةلراا األسر   ويِود
 ذو هم  م  الهابلي وا بصال الجامواا   ل  تا نبساا لسسر   والسماي الةاسية  المواملة بوإف
 يةود  «فبش» لحركة المركي ة اللجنة علو البرحو ي  مروان األسير أن علماق  الحيم  الوحج وبلةي
 .األسر    لراا
 لسرالي اةسرائيلي ا حبحل بداياا منذ اعبةد فلستيني مليون  حوالي أن المسحي البةر ر وبي ن

 ال امنة سن بحا إاصراا فباو 13 الحالياا األسيراا بين من  ن وإال. 1948 عام الللستينية
 .عشرو
 و  «مجدو» سجون  عل  مويعين فلستيني تلد 300 بوبةد ا حبحل سلتاا أن فيه وجاء
 ليحق  اعبةالهم: م د األتلال األسر   لها بورر البي البوذيا أشكال وو ق. «مشارون » و  «عوفر»

تحق ذو هم  أمام المبري تاللرا عليهم وا عبداء  ومم واإبيادمم اعبةالهم  عملية إبد عليهم النار واو
 الةانونية  تالمساعدو الحق لديهم أن ب عحمهم والمماتلة األعين  وموصوبو واألرجد األيدي مكبلو

 وجسدي  نلسي بوذيا عملياا من ذلد يرافق تما ذو هم  وجود دون  من البحةيق  ل  وبورلهم
جتارمم منهم برافااا ع وانبياة  .ملمونها مورفة دون  من أوراق عل  البوإي  عل  واو
 موبةلون  29 بينهم عاماق  34- 20 من السجون  في اعبةالهم عل  مل  أسيراق  44  ن البةر ر وإال
 ال اني كانون  منذ الموبةحن يون  ومامر يون  كر م األسيران وأإدمهم أوسلو  ابلاق إبد ما منذ
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 سجون  في اعبةال فبرو أتول إل  الذي البرحو ي نائد األسير ذلد  ل  يلا . 1983 عام  ينايرو
 أن تود عامين من وأك ر مبواصد  شكد في عاماق  34 بينها عاماق  36 من أك ر ومي ا حبحل 
 .«شاليا صلةة» في بحررم تود 2014 عام اعبةاله ا حبحل سلتاا أعادا
 سلتاا تعن وأفاد. أسير 500 نحو ا حبحل سجون  في  يناةدار  األسر   عدد بلغ البةر ر  ووفق

 جملة ذلد برافق والجرح   المرل  األسر   تحق المبومد التبي اةممال سياسة بنبهأ ا حبحل
 األسر   من المئاا  ن وإال. الصحية حالبهم مراعاو دون  من تحةهم ب نلذ البي ا نبهاكاا من

 األسير بينهم  «الرملة سجن عيادو» في يةتوون  سيراق أ 20 حوال  منهم السجون  داعد المرل 
 .عاماق  30 تالسجن المحكوم سلليا محاف ة من موإدم منصور
 في نائتاق  13 سجونها في بوبةد ا حبحل سلتاا أن  ل  بةر رما في ال حم المةسساا وأشارا
 والمحكوم  2002 عام وبةدالم البرحو ي وأإدمهم الححيةة  سميرو مي امرأو بينهم البشر وي  المجل 
 تالسجن والمحكوم  2006 عام منذ الموبةد سوداا أحمد األسير  ل   لافة مةبداا  عمسة تالسجن
 .عاماق   ح ين
 نبيجة السجون  في أو الةانون   تار عارج وأعدموا اعبةالهم أ ناء اسبشهدوا 210  ن البةر ر وإال

 تولكرم محاف ة من الجحد محمد الشهيد وآعرمم ذيا والبو الةم  نبيجة أو المبومد التبي اةممال
 .المالي  فبرايرو  شتا  في اسبشهد الذي
 النار  تحق عحل من أسر   تحق  عدام عملياا ن لذا ا حبحل  دولة إيام منذ أنه  ل  وأشار
 .الهرا يحاولون  ومم إبلوا أنهم  سرائيد ادعا ما وك يراق  أحياء  اعبةالهم تود عليهم

 16/4/2017الحياة، لندن، 

 
 رفح شرق  أراضي الفلسطينيين على النار يطلق االحتالل .32

 جنوا الللستينيين أرالي تابجام النار السبا  أم  «اةسرائيلي» ا حبحل إواا موا: أتلةا
 حيو  إتاة جنوا رفش مدينة شرق  المبمركيو ا حبحل إواا  ن عيان  شهود وإال .حيو إتاة
 . صاتاا وإوة عن يبلغ أن دون  من الللستينيين أرالي بجامتا النار أتلةا

 16/4/2017الخليج، الشارقة،   
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 القرية اقتحام حاولوا والمستوطنين بورينبين أهالي  مواجهات .33
 الللة شمال نابل   جنوا بور ن  إر ة أمالي بين مواجهاا السبا  يوم مساء نابل : اندلوا

 حةول من عدد في النار  لرامهم تود الشرإي مدعلها من الةر ة حاماإب حاولوا ومسبوتنين المحبلة 
 .تالي بون  الميروعة الةر ة
 األمالي تالبا الةر ة مساجد في الصوا مكبراا عبر صدرا نداءاا  ن: محلي مصدر وإال

عماد للمسبوتنين تالبصدي  .الحةول في أشولوما البي الحرائق واو
 وأن للمسبوتنين  الحماية لبعمين المنتةة  اإبحما حبحلا  جيو من كبيرو إوو أن  ل  وأشار

 .الةواا وبلد األمالي بين اندلوا مواجهاا
 15/4/2017لإلعالم،  الفلسطيني المركز

 
   قدوم بكفر مواجهات خالل رأسه في" مطاطي" بعيار فتى إصابة .34

 عحل السبا  يوم مساء رأسه  في تالمتا  م للة مودنية برصاصة فب  أصيا وفا: -إلةيلية
 .إلةيلية شرق  إدوم  كلر إر ة في اةسرائيلي ا حبحل إواا م  مواجهاا

 إواا اإبحام   ر اندلوا عنيلة مواجهاا تعن شبيوي  مراد الةر ة في الشوبية المةاومة منسق وأفاد
 المتا  ت الم للة المودنية واألعيرو للدموة المسيد ال اي لةنابد ك يف  تحق وسط للةر ة  ا حبحل

 مدينة مسبشلياا  حد   ل    رما نةد رأسه  في  عاما 17و نلال يوسف اللب  ةصاتة أد  ما
 .نابل 

 15/4/2017الحياة الجديدة، رام هللا، 
 

 األغوار في التعطيش حرب االحتالل يمارس تقرير: هكذا .35
 عار  األحوار  في البدوية والملارا المالش مجل  إال رئي : تحا محمد - الشمالية األحوار
 حلر ويمن  الينابي   بجليف ويسبهد  األحوار  في الوتو حرا يمار  ا حبحل  ن: دراحمة
 .جديدو تسياسة يعبي مرو كد وفي اآلتار 
 في السكانية للبجمواا ماء فبحاا تومد السماي ا حبحل سلتاا رفر سبا عن دراحمة  وبساءل
 في األحوار من واسوة مناتق بعبرق  البي اللعمة ةالناإل العتو  من األحوار مناتق من ك ير

 .والجنوبية الوست  األحوار في نائية وأعر   والتةيوة المالش مناتق عاصة المسبوتناا   ل  تر ةها
  شرا  بحا وإ وا والبي الميام ابلاإياا بتبيق بلويد بحبم ملحة  نسانية لرورو مناد أن ورأ  
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 األحوار  في السكانية البجمواا لسائر الميام عدمة  يصال يكلد تما اةسرائيلي  الجانا م  دولي
 .عالية تعسوار الميام شراء أجد من كبيرو مسافاا لةت  األمالي يلتر حيم
 أنها    الوام  في مكوا مبر مليون  22 إراتة بنبأ كانا و نابيوها األحوار آتار أن  ل  وأشار 

 حصة 52 عل  الحمة عين في بوية كانا فيما مكوا  مبر مليون  18 نحو  ل  اليوم انعللا
 .فةط 280  ل  اليوم وبراجوا دونماق  650 بروي  كانا

 1,200 تمسافة الحةول بعبرق  بةليدية إنواا في بسير كانا اليوم  المححةة الحمة ميام أن وأولش 
 لم الحمة أن مولحاق  الحال  يب ير أن إبد والشمام  والتتيخ العلرواا مرورما عحل وبروي  مبر 
 20 بشر د جر   حيم إصير  بوإا ا حبحل تود كامد لهدم منايلها بورلا بد نتوها  فةط بلةد
 بببود   والبي األردن  نهر من الشرإية الللة  ل  تحر ة وببنةد اليراعة  عل  بويو كانا أسرو
 .كيلومبراا  ح ة حير عنها

 ف ن السودو  كنوان المهند  لللستينيين ا الهيدرولوجيين مجموعة في المشار   منسق وتحسا
 .1967 عام ا سبرابيجية المنتةة بلد احبحل من إصير وإا تود األحوار ينابي  جلف ا حبحل
 الشرإي  الشمالي من %85و ال ربي  الحور من %97 عل  يسيتر ا حبحل تاا: "السودو وبات 
 مليون  200 يلخ كان والذي األردن  نهر ميام من المواتنين ويحرم الشرإي  الحور من %50و

 وعشرو يومياق  لبراق  30 تالمبوسط يسبهلد األحوار في المواتن فيه أصتش وإا في سنوياق  مكوا مبر
 عشرو وأحياناق  ا حبحل  وجنود المسبوتنون  ينهبها ألوا  ستوة مةابد أعر   بجمواا في لبراا

 ".ألوا 
 أن مولحاق  شيكحق  50 أحياناق  بصد كبيرو متالغ لمواتنينا يكلف الواحد الكوا  من أن  ل  وأشار 
 الحارو المنتةة وتبيوة الوسكر ة البدر تاا تسبا اليوم  في ماء لبر 370 يسبهلكون  ا حبحل جنود
 .تالةتارو يشربون  أو فيوتشون  المواتنون  أما صيلاق 
 بلم الشمالية األحوار أن تشاراا  موبي توتا   محاف ة في األحوار ملف مسةول بي ن جانته  من
 الللستينية األرالي احبحله من إصير وإا تود ميامها بنها ا حبحل وبدأ فلستينياق  بجمواق  23
 .67 الوام في
 ميام لجم  آتاراق  يحلرون  الذين والمواتنين الميارعين عل  حرباق  يشن ا حبحل  ن: "تشاراا وإال

 تام ة حراماا ويلرر تالميام  السكانية البجمواا بيو د  ل  الساعية الصهار أ ويححق األمتار 
 ".والبعر ا المصادرو من الناإلة العتو  يرحم و  األحيان  تور في ويصادرما أصحابها  عل 
 تميامه مشهوراق  كان نت  ومو برميمه  تمن  ا حبحل أوامر مححةة من يسلم لم الحمة عين أن وأكد 

 واحد  كيلومبر نحو عنها و ببود البيلاء  عين لةر ة ال ربي الجنوا في وية  الوحجية  المودنية
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 اليوم لكنه مكوتاق  مبراق  عشر ن ساعة كد يبجاوي بدفةه وكان ذابه  ا سم يحمد الذي البد و جاور
 . برد  لبئر وحلرم األحوار  في األرر لجو  ا حبحل نها تلود إدربه من %60 نحو فةد

 16/4/2017األيام، رام هللا، 

 
 لألسرى  داعمة رسائل ويبرقون  النور بسبت يحتفلون  هللا رام في المسيحيون  .36

 رام مدينة شوارة في الللة  محاف اا أرجاء معبلف من المسيحيين مئاا احبشد: وفا - هللا رام
 منه للببرد تالةد   الةيامة كنيسة من الةادم الو يم النور وصول لح ة لمشامدو السبا  يوم هللا 
 .المحبلة الةد   ل  الوصول من منووا أن تود الوتن  محاف اا معبلف  ل  لهونة

 الللة  من المتارنة وعشراا حنام  ليل  والبيرو هللا رام محافظ النور مسبةبلي رأ  عل  وكان
 ةلاءو بمهيدا الةديمة  هللا رام في الروم كنيسة  ل ' يفة' في المصابيش أشولوا أن تود جميوا وساروا
 .المةد  الةد  بنور نيسةالك

 وأكدا النور  سبا رأسها وعل  اليوم مذا في بحد البي المسيحية تاألعياد شوبنا أبناء حنام  ومنعا
 الشوا أبناء بين والبسامش البآعي عل  دليد ومي جميوا  شوبنا أبناء بها يحبلد وتنية أعياد أنها

 .الواحد
 لد أنهم أبريما الوالم  ل  رسائد يوجهون  النور تسبا والمحبللون  الللستيني شوبنا  ن" وإالا
 والرسالة فيهما  مصلين ووفاو مصر في كنيسبين اسبهدا  آعرم كان والذي أشكاله تكد اةرماا
 البدء وشد عل  مم والذين ا حبحل سجون  في الةابين أسرانا م  بلامن رسالة مي األعر  
 .ا  نين حد تود يوم التوام عن ملبوي ب لراا

 15/4/2017أليام، رام هللا، ا

 
   يوما 80 لـ واألقصى القديمة البلدة عن مقدسيا شابا 12 يبعد االحتالل .37

 من عدد عن المالية  الليلة من مبععر وإا في اةسرائيلي  ا حبحل سلتاا أفرجا الةد :
 .يوما مانين  لمدو األإص  والمسجد الةد  في الةديمة البلدو عن  توادمم تشر  المةدسيين الشتان
 بدء عشية األإص  المسجد عن مةدسيا شاتا أربوين من أك ر أسبوة نحو إبد أتود ا حبحل وكان
 .شهور وسبة يوما 15 بين براوحا لمدو الوبري  اللصش عيد

 16/4/2017الحياة الجديدة، رام هللا، 
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 "غينتس" سوعةمو  إلى للوصول تسعى لألسرى  داعمة إذاعية موجة أطول" .. أسر سنة مليون " .38
 أتول والوربية  الللستينية اةذاعاا عشراا تمشاركة السبا  يوم : بنتلق يهاا الويس  - هللا رام

 الةياسية  لسرإام" حينب " موسوعة  ل  للوصول األسر   إلية م  بلامنا  ذاعي  بم موجة
 يصاد  الذي  "ينيالللست األسير يوم" ذكر   م  تالبيامن الةلية عل  عالميا اللوء بسليط بهد 
 .الم ةبد ا  نين

 بسجد أن المبوإ  من أنه أولش شديد  الرحمن عبد المحرر األسير  "األسر    عحم" مكبا مدير 
 حيم الهواء  عل  مبواصلة ساعة 65 بي الوالمية " حينب " موسوعة في جديداق  إياسياق  رإماق  الموجة
 ال ح اء يوم صتاي من الواشرو الساعة حب  وبسبمر مساء  العامسة الساعة السبا  يوم سبنتلق
 .الجاري  الشهر من عشر ال امن المةبد
  "أسر سنة مليون " عنوان سبحمد اةذاعية الموجة أن  "بر  إد " م  حديم عحل شديد  وألا 
 اللوء بسليط  ل  يهد  الوالم  في  ذاعي حوار أتول عبر األسر   إلية تري  أن  ل  مشيرا
 .وآمال آ م من بحمله ما تكد الةلية مذم عل 

 15/4/2017قدس برس، 

 
 نظام السيسي إلنقاذيقترح خطة  إسرائيليجنرال  .39

  حم الجنرال عيران  رما في مةال كبته في مجلة "الدفاة اةسرائيلي" ونشرم موإوها: صالش النوامي
اللباي  ي عبدبد أبيا وال را عل  اسبنلار جهودما من أجد لمان اسبةرار ن ام الرئي  المصر 
  .السيسي  وعدم السماي تسةوته في  د مةشراا فشله عل  مواجهة البحدياا األمنية

وإال الجنرال  الذي ش د في المالي منصا الةائم تععمال رئي  مجل  األمن الةومي   ن  سرائيد 
بي يبورر متالتة ببوميق دورما في مساعدو السيسي عل  مواجهة البحدياا ا سبرابيجية واألمنية ال

 ."لها ن امه  عل  اعبتار أن لمان اسبةرار مذا الن ام "يصا في مصلحة  سرائيد
واعببر  رما  أن الهجماا البي اسبهدفا الكنيسبين في تنتا واةسكندر ة أعيراق  م لا "لتمة 

ة في اسبرابيجية كبيرو" لن ام السيسي  عل  اعبتار أن بن يم "داعو" بمكن من بنليذ عملياا "مبناسة
إلا مصر". وشدد الجنرال اةسرائيلي عل  أن ما يتوم عل  الةلق مو حةيةة أنه إد ببين أن ادعاء 
ن ام السيسي بحةيق  نجاياا في حربه لد اةرماا "  يسبند  ل  أسا  مبين  عل  الرحم من 
ابعاذم عتواا تال ة الةسوو لد موارليه ولمنهم من ماا حير حيبية حير مبورتة في 

 ."ماااةر 
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وحول الدور الواجا عل   سرائيد الةيام ته من أجد مساعدو ن ام السيسي عل  مواجهة البحدياا 
األمنية  إال  رما: " ل  جانا المساعداا ا سبعتار ة البي بةدمها  سرائيد للجيو المصري  والبي 

دول حور التحر يللد أ  نبحدم عنها في الولن  ف نه يبوجا عل   سرائيد أن بتادر  ل   إناة 
المبوسط  البي يمكن أن ببع ر تالم  تاسبةرار ن ام السيسي  م د  يتاليا واليونان وإبرا 

  ."تا سبنلار لمساعدو مصر اإبصادياق من عحل عدو مجا ا
وحسا  رما  ف نه يبوجا عل  مذم الدول بدشين شراكاا م  ن ام السيسي في مجال التاإة 

بية عل  الةدوم لمصر. وشدد  رما عل  وجوا أن ببحرد  سرائيد في وبشجي  ا سب ماراا األجن
الحلتة األميركية الداعلية لمنش الرئي   دونالد براما  الدعم المتلوا لبنليذ إرارم ب حدام بحول 

  .عل  تات  الوحإة م  ن ام السيسي
"اسب مار من أجد وشدد الجنرال اةسرائيلي عل  أن الومد عل  لمان اسبةرار ن ام السيسي مو 

ب بيا أركان موسكر ا سبةرار في المنتةة وبحسين إدربه عل  مواجهة العتر اةيراني والحركاا 
  ."الجهادية وجماعة اةعوان المسلمين وحركة حما 

وحسا  رما  ف نه يبوجا عل  الةيادو اةسرائيلية  أن بسب د مكانبها لد  اةدارو األميركية الجديدو 
ارو براما بو يف نلوذما من أجد بسوية العحفاا بين ن ام السيسي والسوودية. وأكد وبتلا من  د

 رما أن "بماسد موسكر ا سبةرار وا عبدال في الوالم الوربي يم د مصلحة اسبرابيجية من التراي 
 األول ةسرائيد".

 15/4/2017لندن،  الجديد، العربي
 

ه خليفة الفنان مرسيل .41  االحتالل سجون  يف لألسرى  رسالة يوج 
 ا حبحل سجون  في واألسر   لسسيراا مبلليو رسالة عليلة  مرسيد الوربي اللنان وجه هللا: رام

 يوم فيه الشروة المةرر من الذي اةلراا م  وتالبيامن الللستيني األسير يوم لمناستة اةسرائيلي 
 البي والوةوتاا ا حبحل نينلةوا رفلا األسر   مئاا بلم مببالية أفواج عحل من ا  نين  حد

 .ا عبةالية وال رو  الشرو  ولبحسين تحةهم  السجون   داراا بلرلها
 :المبلليو الرسالة مةدمة في الللستيني للشوا عليلة اللنان كبته ما يلي وفيما

 ي عمر  من الواشرو وفي ولدا  إد تود أكن لم والتويدو  الةر تة المنافي  ل  الللستينيون  عرج عندما"
 أحببا حيم التويد  السياج أشواد عل  ليرسو أرلهم حلم من يةليون  ألنا  بسجيلياق  فيلماق  شامدا
 حل ا البي الوبمة حد  ل  الصبي   ذلد بجري شلافية وفي أعر  كنا مم ا أك ر فلستين

 األلم  وجه في األمد أشهرا.. فلستين أرر  ل  الشاق السير واصلا يومها ومن. تالللستينيين
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 ذاكربنا لحماية وذلد والبار خ الهوية عن الدفاة موركة ك ير ن م  وعلا وناللا وحنيا اكبب
 .األرر لهذم اةنساني وانبمائنا أرلنا في وحة نا
 شوا أحا فلستين  أحا.. الترا أن دون  فلستين عن أحكي أن اليوم علي   سهحق  لي 

 الك يرون  فيه يشاركني الذي الحا ذاوم. مصادربه ألحد لي  أعبةد  كما مشاة حق   ومذا فلستين 
 نحن ما. عصلور برمافة مبميي و الجبد صعرو من ولدا البي الةلي ة احبلان ال  ستةوني الذين
 الللستيني الشوا تعن ا ع م واةيمان الكلماا مذم حير دفاعاق  نملد أن دون  العتر بنا يحدق
 ذماته وبوو ق عتوابه بوتيد محاو ا كد من تالرحم ته  ويحلم ير دم الذي مسبةبله ال  ذاما
 الللستيني للشوا أن مولنين صوبنا ونرف  للحا وأيةونة صتاي كد بحي ة فلستين نل . اللابن
    عوو لمححةة سحسلهم وصليد وجيشهم توسسهم يتو وا أن      الت او عل  وما. يحصون     عوو

. الوالم عن تللستين اسبولا  ني إولأ ولكن فلستين أحا كم أعر   مر و لكم أإول لن. يحصون 
 ".التشر أوتان لد الوحيد وتني ليكون  عينيد ومأ امنحيني فلستين

 16/4/2017، (وفا) الفلسطينية والمعلومات األنباء وكالة
 

 اإلسرائيلي الفلسطيني الصراع إلنهاء الدولتين حل لمبدأ دعمها تؤكد الصين .41
 الصراة ةنهاء" الدولبين حد" مبدأ تحدم دعم شاو ب يوان لي الصيني الرئي  نائا تكين: أكد
 الةد  وعاصمبها سيادو ذاا مسبةلة فلستينية دولة  إامة  ل  يللي وتما اةسرائيلي  الللستيني
 .الدولية الشرعية إراراا م  وبماشياق  الدولي المجبم   رادو م  انسجاماق  الشرإية 

 .المالكي ر ار الللستيني العارجية وي ر السبا  يوم الصيني  الرئي  نائا لةاء عحل ذلد جاء
 تالةلية المبولةة والمسبجداا البتوراا آعر عل  الصيني الرئي  نائا المالكي أتل  اللةاء وعحل

 عل  بشج    البي اةسرائيلية والممارساا للللستينيين  الصوتة المويشية واألولاة الللستينية 
ححل البوايو  .السحم واو
 المحافد كافة في الللستينية الدبلوماسية للمساعي تحدم دعم عل  الصيني الرئي  نائا شدد فيما

 .الدولية
 15/4/2017الدوحة،  الشرق،

 
 الفرنسيين اليهود أصوات في طمعاً  "إسرائيل" تغازل لوبان .42

  نبعاتاا المرشحة المبتر  اليميني" الوتنية الجبهة" حيا يعيمة النوامي: حرصا صالش
 مذم من األول  الجولة  جراء عل  أيام إبيد  سرائيد م ايلة عل  لوتان  ماري  اللرنسية  ةالرئاس
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 برئاسة المبتر  اليمين حكومة بوجهاا م  ببةات  مواإف عن اةعحن عحل من ا نبعاتاا 
 اليهود معاو  أ ارا البي المواإف تور عن البراج  بوم دما عل  عحوو نبنيامو  بنيامين
  .ناللرنسيي

 صحيلة عل  موها مةابلة  جراء فكرو تورر بحديداق  مي تادرا لوتان أن الحفا من كان وإد
 .سي د حجاي بحر رما يرأ  والبي  سرائيد  في المبتر  اليمين بم د البي  "ر شون  ميكور"

 عل  حرصها دواف  حول الشكود لوتان  م  المةابلة أجر   الذي يروشالمي  شالوم الصحافي و  ير
  سرائيد" بملق" وبومدما المةابلة مذم بجري  من مي يميني بوجه ذاا  سرائيلية صحيلة بكون  أن

 مئاا بوجهاا عل  البع ير محاولة ذلد وراء من مدفها يكون  أن مرجحاق  المةابلة  مذم في واليهود
 .الرئاسية ا نبعاتاا مصير أصوابهم بحسم أن يمكن الذين اللرنسيين اليهود من اآل  
  سرائيد عل  دولية عةوتاا تلرر بتالا البي (BDS) الدولية المةاتوة حركة تشدو لوتان جماوما

 متالا ببن  الذي األوروبي البرلمان لوتان وانبةدا. الللستينية لسرالي احبحلها بواصد تسبا

(BDS) حيم  اإبنائها لودم أوروتا في المسبهلكين لدف  المسبوتناا في بنبأ البي التلائ  ببمييي 
 المسبوتناا أن حةيةة عل  لوتان وشددا. البرلمان مذا في إوي  بلوبي بحبلظ (BDS) أن ادعا
 .مةاتوبها يبرر   ألوروتا  سرائيد بصدرما تلائ  مصدر

 ببنبي ابهامها سيما لدما اللرنسية اليهودية الجالية إيادو بوجهها البي ا نبةاداا لوتان ودحلا
 اةسحم مو اللرنسيين اليهود يهدد الذي الرئي  البهديد" أن دعيةم للسامية  موادية بوجهاا
 منذ إوو تكد اةسحم مذا نحارا نحن أما اللرنسية  المدن شوارة في اليهود يةبد الذي المبتر  

  .تو لة سنين
 الذين المسلمين في بر   كما مهاجر ن اللرنسيين اليهود في بر     أنها  ل  األن ار لوتان وللبا
 الةرن  سبينياا في ماجروا اللرنسيين اليهود مو م أن من الرحم عل  اللرنسية  الجنسية عل  لواحص

  .الوربي الم را دول من المالي
 15/4/2017لندن،  الجديد، العربي

 
 نظرة نقدية أولية للوثيقة "الحمساوية" .43

 ماجد كيالي
هيا حركية المةاومية اةسيحمية وحميا   بحاول مذم المةالية مناإشية الو يةية السياسيية الجدييدو البيي انب

ميييةعرا مييين  عيييدادما  انتحإيييا مييين بحلييييد المليييمون وأي تا عبمييياد علييي  الييينا  وتموييييل عييين أيييية 
 بعويحا أو بن يراا سياسية من عارجها  ما أمكن.
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بيييييد أن اعبميييياد الميييينهأ المييييذكور   يمنيييي  ميييين بةييييديم محح يييياا عمومييييية حييييول الو ييييائق السياسييييية 
-صادرو عن اللصائد الللستينية  كميا عرفناميا  ومين ذليد: أو   أن ميذم الو يائق بتةي  البرنامجية ال
حبيسييية أدراج المكابيييا  و  ببحيييول  لييي  بيييرامأ عميييد مليمييية للةيييياداا المونيييية. مكيييذا  -فيييي األحليييا

اعبميييدا "حركييية فيييبش" مييي ح "البرنيييامأ المرحليييي" المبوليييق تالبسيييوية فيييي من مييية البحر ييير منيييذ أواسيييط 
   وفةيط جير  اعبمياد 1981ياا  لكنها  لا بوبمد برنامأ "البحر ر" حب  في مةبمرما الرات  والستوين

  .1988البرنامأ المرحلي في المةبمر العام  وبون  
 انيا   مة بيون شاسي  بيين المةيو ا أو الشيواراا المتروحية فيي الو يائق السياسيية وبيين اةمكانيياا  

أن بلييد الو ييائق يلبييرر أن بجيييا أيلييا عليي  أسييئلة الواإيي   ومييذا أميير مشييروة ميين حيييم المبييدأ  بيييد
والموتيييياا وميييواي ن الةيييو  واةمكانيييياا الذابيييية  والبيييدرج فيييي الومليييية النليييالية  ومرحلييية األميييدا   

 وصو   ل  الهد  النهائي أو المبوع .
لكنهيا  -مياميري وكعنها بنشد البراءو أو مجرد ا سيبهحد الج- ال ا  بحاول البرامأ أن بةول كد شيء 

في ذاا الوإا   بةول شيئا مبوينا. وم ح  مو م البرامأ ببحدم عن اعبماد الكلاي المسلش  لكن   
أحييد يحييدد مييا مييي اةسييبرابيجية الوسييكر ة للللسييتينيين فييي  ييروفهم العاصيية؟ و  أحييد يكلييف نلسيييه 

 تشري ذلد منذ سبة عةود  بد برد األمر للولوية والبجر بية.
كلة البرامأ السياسية لللصائد أنها   بتري للنةاو الوام مما إيد ي نيهيا أو يلييدما    سييما راتوا  مش

أن مذم فصائد بتري نلسها مم لة للشوا  وأنها فصائد وتنية  وأن ما بةيوم أو ميا   بةيوم تيه يية ر 
 ام.متاشرو عل  الللستينيين  تمون  أنه كان حر ا بي"حما " أن بتري و يةبها للنةاو الو

تةيا محح ة ببولق تالمةالة المبمييو للصديق ساري عرابي البي نشرا في موإ  الجي رو نا   ذ م  
أفييادا أيلييا ببجنيبييي بكييرار تويير  -ومييذا أميير مييام-عرلييها لبتييور اللكيير السياسييي لحركيية حمييا  

ي ا نبةييياداا  وليييمن ذليييد البنوييييه  لييي  بميييامي توييير بنيييود الو يةييية مييي  توييير ميييواد المي ييياق اليييوتن
   علمييا تييعن مييذا البمييامي بييععر 20و 18و 17  و13و 12و 11و 5و 4و 2الللسييتيني وميي ح المييواد: 

 ك يرا.
 حركة وطنية أم إسالمية

منذ متل  الو يةة بدا أن مناد التراتا في بور ف "حما " لذابها  تاعبتارما حركة "وتنية فلستينية 
 ي منتلةابها وأمدافها السامية". سحمية  مدفها بحر ر فلستين.. مرجويبها اةسحم ف

وربما كان األصوا أن بكبلي ببور ف ذابها كحركة وتنية مرجويبها اةسيحم فيي منتلةابهيا اللكر ية  
ألن ذلد حق لها أو لمنبسبيها  وألن بور يف اليوتني يمكين أن يشيمد كيد البيياراا اللكر ية والسياسيية 

و نتييييوي عليييي  ب ليييييا الييييديني عليييي  السياسييييي أو ولييييمنها اةسييييحمية   ذ البمييييييي منييييا تالييييدين يائييييد 
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تحسييا -اةسييحمي عليي  الييوتني  عصوصييا أن الهييد  مييو البحر يير ومواجهيية المشييروة الصييهيوني 
 ولي  أمرا آعر. -الو يةة

مذا يععذنا  ل  الحديم عن المادو ال ال ة البي بوببر أن "أرر فلستين أرر عربية  سحمية"  علميا 
ملهوم سياسي حديم  واألرر أو الدولة   ديين لهيا  فاليدياناا للتشير  مي -أو الدولة-تعن األرر 
 أو للمواتنين.

أمييا  ذا كانييا مييذم المييادو ببحييدم عيين أن أحلبييية الللسييتينيين مييم ميين المسييلمين فهييذا أميير آعيير  و  
  حاجة لذكرم ألنه ينتوي عل  بمييي  ياء تاإي المواتنين  علما تعن الدولية واألرر فيي  إلييم مبويين

 مي لكد المواتنين ت ر الن ر عن ديانابهم.
فميي ح   ميية فييي الهنييد أديييان مبوييددو لييمنها اةسييحم  فهييد يةييول أحييد  ن الهنييد للسيييخ أو للبييوذيين أو 
للمسييلمين؟ وفييوق كييد ذلييد فيي ن مييذم المييادو   داعييي لهييا ألنهييا مبلييمنة فييي المييادو ال انييية  أي أنهييا 

 مكررو. 
عين أن "فلسييتين فييي موإي  الةلييا مين األميية الوربيية واةسييحمية"  ومييي أيليا المييادو السياتوة ببحييدم 

مادو بنتوي عل  عتاراا  نشائية وعاتلية    برجمة حةيةية لهيا فيي الواإي  الملميو   وبنتيوي علي  
 إحام الديني في الدنيوي  ولمنه اسبحلار البيار خ اةسيحمي فيي الصيراعاا السياسيية فيي عصيرنا 

 اعاا المالي تمولوعابها المعبللة عل  صراعاا الحالر.الرامن  أي  سةا  صر 
ومذا يشمد المادو الواشرو البي ببولق تالةد   فم  البةدير لمكانة الةد  الدينية لد  معبليف األدييان 
السماوية    أنها جيء مين فلسيتين  وميا ينتبيق عليهيا ينتبيق علي  أيية مدينية أعير  وتيالوك . فهيد 

 ةد  أو حررناما بنبهي الةصة م   سرائيد أو الصهيونية؟ ذا وجدنا حح لمدينة ال
بيد أن أك ر ما  هر في ب ليا حركة "حما " لتاتوها كحركة  سحمية عل  تاتوها كحركة سياسية 
وتنية بم د في البندين ال امن والباس    ذ بلمن أولهما اآلبي: "بلهم حركة حميا  اةسيحم تشيموله 

لكد يمان ومكان  وروحه الوسيتية الموبدلية  وبيةمن أنيه ديين السيحم  جوانا الحياو كافة  وصححيبه
والبسيييامش  وفيييي  ليييه يوييييو أبتييياة الشيييرائ  واألدييييان فيييي أمييين وأميييان. كميييا بيييةمن أن فلسيييتين كانيييا 

 وسبتة  نموذجا للبوايو والبسامش واةبداة الحلاري".
ياسيييية؟  انييييا  ميييا ميييو الن يييام ميييو ميييا عحإبيييه بو يةييية س -سيييواء أييييدنا ميييذا الييينا أم  -السيييةال منيييا 

السياسي ليسحم؟ أو ميا ميو الن يام اةسيحمي فيي ميذم الدولية اةسيحمية أو بليد؟ و ال يا  مياذا تشيعن 
بجييارا الييدول اةسييحمية أو البييي بب تيي  تاةسييحم  والمةصييود منييا  يييران أو السييودان  وحبيي  بجربيية 

 مشود وحيرم من الةادو ؟ سلتة "حما " في حيو م ح والبي انبةدما يعيمها عالد



 
 
 
 

 

 34 ص             4261 العدد:        4/16/2017 األحد التاريخ: 

                                    

ولود مذا يشمد البساةل عن مآ ا حركاا وأحياا  سحمية  من حييا هللا فيي لبنيان وفصيائد م يد 
ي نبيييون ونجتيياء وفيياتميون وكبائييا أبييو الللييد الوتييا  فييي الوييراق   ليي  بن يييم الةاعييدو وأعوابييه ميين 

رو سياتةا .  ذ كيد واحيد مين مية ء بن يم الدولة اةسحمية وداعو   لي  جبهية فيبش الشيام وجبهية النصي
 يدعي أنه يم د اةسحم وأنه الوصي عل  المسلمين ويكلر حيرم أو يعرجه من الملة؟

أما البند ال اني والباس    فبلمن: "بةمن حما  أن رسالة اةسحم جاءا تةيم الحق والودل والحر ية 
ان دينيه أو عرإيه أو جنسيه أو جنسييبه  والكرامة  وبحر م ال لم تعشيكاله كافية  وبجير م ال يالم مهميا كي

وأن اةسيحم ليد جميي  أشيكال البتير  والبوصيا الييديني والورإيي والتيائلي  وميو اليدين اليذي يربييي 
أبتاعييه عليي  رد الوييدوان وا نبصييار للم لييومين  ويحيي هم عليي  البييذل والوتيياء والبلييحية دفاعييا عيين 

  علي  مليمون ميذا الكيحم  و  عين حيق كرامبهم وأرلهم وشووبهم ومةدسابهم." وتتوا لي  العح
 حركة "حما " ومنبسبيها ا عبةاد ته  لكن مذا البند يائد عن الحاجة.

نمييييا يبولييييق  ميييين ناحييييية أعيييير   فيييي ن الحييييديم منييييا   يبولييييق تاةسييييحم كييييدين  أو كرسييييالة سييييماوية  واو
ن وإيد يصييبون  وإيد تالسلتة  وبحديدا التشر الذين يمارسون الحكم تاسيم اةسيحم  فهية ء إيد يعتئيو 

ينجحييون وإييد يعلةييون  لييذا ميين حييير الصييائا  حاليية األميير ليسييحم كييدين  وبحميلييه بةلتيياا مصييالش 
 وأحرار التشر ونيوابهم.
  حييديم عين أن "المشيروة الصييهيوني   يسيبهد  الشييوا الللسيتيني فةييط  14أعييرا   مية فييي البنيد و

لنا صحة ذلد فيما يبوليق تاألمية الوربيية  فميا وجيه بد مو عدو لسمة الوربية واةسحمية"  ف ذا افبر 
العتييير اليييذي بم ليييه  سيييرائيد علييي  الشيييووا اةسيييحمية فيييي  ندونيسييييا أو تاكسيييبان أو بييين حديو أو 
أف انسييبان أو ماليي ييا أو بركيييا  أو دول آسيييا الوسييت   ميي ح؟ ولميياذا علينييا ا دعيياء تشيييء   بدعيييه 

 مذم الدول ذابها؟
 وثيقة؟ما الجديد في ال

كنيييا أشيييرا  لييي  أن فيييي الو يةييية الجدييييدو نوعيييا مييين المةاربييياا بيييين اللكييير السياسيييي لحميييا  واللكييير 
السياسييي الللسييتيني السييائد  لكيين المحح يية منييا أن "حمييا " لييم بييذما فييي ذلييد    ليي  الةتيي  ميي  

  واإيي     و  ميي1987"مي اإهييا" الييذي كانييا أصييدربه لح يية انتحإهييا ميي  انييد ة ا نبلاليية األوليي  و
كونها حركة  سحمية  وأيلا تاعبتارما جيءا من حركة أكبر مي "اةعوان المسلمون"  كما نا عل  

 ذلد مي اإها.
وعل  ذلد  ف ن المةاربة األمم في مذم الو يةة م  اللكر السياسي الللستيني السائد  يمكن بم لها في 

ا واليهودييية كديانيية ميين ناحييية  وبييين  ح يية جوانييا: األول  فييي بمييييي حمييا  "بييين اليهييود كعمييد كبييا
ا حبحل والمشروة الصهيوني  مين جهية أعير "  ورة بهيا "أن الصيراة مي  المشيروة الصيهيوني ليي  
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نميييا  صيييراعا مييي  اليهيييود تسيييبا دييييانبهم...  حميييا    بعيييور صيييراعا ليييد اليهيييود لكيييونهم يهيييودا  واو
 بعور صراعا لد الصهاينة المحبلين الموبدين". 

  بلييد تيا إبراا مين البرنيامأ المرحليي  علي  19ة ال انية فببم د في ورود عتيارو فيي البنيد وأما المةارب
النحو اآلبي: " ن  إامة دولية فلسيتينية مسيبةلة كاملية السييادو وعاصيمبها الةيد   علي  عتيو  الراتي  

صييي ة    ميي  عييودو الحجئييين والنييايحين  ليي  منييايلهم البييي أعرجييوا منهييا  مييي1967ميين يونيييو/حي ران 
 بوافةية وتنية مشبركة".

لكن يجدر البنبيه منا  ل  أن مذم الوتارو جاءا مشروتة أو مةيدو  مما يوك  نوعا مين ا ليتراا 
أو نوعا من ا عبح  الداعلي ربما    سيما أن الوتارو المذكورو ستةها النا عل  أن "  بنايل عن 

والليييي و   ومهمييييا تييييال ا حييييبحل.  أي جيييييء ميييين أرر فلسييييتين مهمييييا كانييييا األسييييتاا وال ييييرو 
 وبرفر حما  أي بديد عن بحر ر فلستين بحر را كامح من نهرما  ل  تحرما".

وأبتوييا ذلييد بيينا يليييد تييعن الوتييارو المييذكورو "  بونييي  تحإييا ا عبييرا  تالكيييان الصييهيوني  كمييا   
 بوني البنايل عن أي من الحةوق الللستينية".

و: ما مي رةية حما  لكيلية إيام الدولة المذكورو  ذن في الليلة والةتياة والسةال الذي ي تري منا م
 ؟ مد عين تر يق البحر ير؟ وكييف؟ أم عين تر يق الملاولية؟ وميذم بونيي أن األمير 1967المحبلين و

سيعل  لمساومة   يمكن البهرا منها تعية عتاراا ملبتسة أو مواربة  مما يوني أن "حما " بنبهي 
ش" مبيييععرو  بماميييا كحيييال الجبهييياا األعييير   سييييما الجبهييية الشيييوبية لبحر ييير  لييي  حييييم وصيييلا "فيييب

 فلستين.
  اليييذي يييينا علييي  أن "مةاومييية ا حيييبحل 23ونيييعبي اآلن  لييي  المةاربييية ال ال ييية  وميييي ببوليييق تالبنيييد و

تالوسائد واألساليا كافة حق مشروة كللبه الشرائ  السيماوية واألعيرا  والةيوانين الدوليية  وفيي الةليا 
منهييييا المةاوميييية المسييييلحة البييييي بوييييد العيييييار اةسييييبرابيجي لحماييييية ال وابييييا واسييييبرداد حةييييوق الشييييوا 
الللستيني". أي أن األمير ليم يويد يبوليق تالكلياي المسيلش وحيدم  وميذم مةاربية مهمية وفيي محلهيا  وإيد 

 بحدم عنها مرارا عالد مشود إائد حركة حما . 
مين اللكير السياسيي الللسيتيني السيائد  والمشيكلة أن ميذم  تاعبصار  مية فيي الو يةية محاولية لحإبيراا

المةاربية جياءا مبيععرو  وأنهيا أبيا فيي ولي  تيياا فييه ذليد اللكير مبةادميا أو مسيبهلكا  وليمن ذلييد 
 العيار المبولق ب إامة دولة فلستينية في الللة والةتاة  مذا أو .

لييي  لييه عحإيية تعوليياة الللسييتينيين  و انيييا  احبييوا الو يةيية المونييية عليي  ك ييير ميين اةنشيياء الييذي
المبوينييييية فيييييي كافييييية أمييييياكن وجيييييودمم  و  بواإييييي  الكيانييييياا الوتنيييييية الللسيييييتينية والمن مييييية والسيييييلتة 
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واللصيائد  البيي ببييدو  لي  أفيول    سيييما تويد بحولهييا  لي  سيلتة فييي الليلة والةتياة.  ال ييا  ليم بةييدم 
 حب  عل  صويد نةد البجربة الوتنية. الو يةة أية  لافة لللكر السياسي الللستيني  و 

مييرو أعيير   كييان األجييد  أن بتييري مييذم الو يةيية للبييداول الوييام لمناإشييبها إبييد  إرارمييا  وليييا فصييائلنا 
 ببولم ذلد  بد  من أن ببدو وكعنها ببناإو م  ذابها  أو كعنها مجرد أتر م لةة.

 15/4/2017الجزيرة.نت، 
 

 يلإسرائإضراب آخر مفتوح لألسرى في  .44
 نهلة الشهال 
أعلن األسر  الللستينيون في سجون  سرائيد  لراتاق ملبوحاق عن التوام  يبدأ حداق  ومو ييوم األسيير 
الللستيني  وأعلنوا أن الموبةلين من كد ا بجاماا السياسية وفبش  الجبهبين الشيوبية والديموإراتيية  

إييياموا ببن ييييم لجيييانهم فيييي معبليييف  حميييا  والجهييياد اةسيييحمي...  سيشييياركون فيييي اةليييراا  وأنهيييم
السييجون والجلميية  مييدار م الييخ...  عليي  أسييا  بييوفير شييرو  اسييبمرار به ونجاحييه. ودعييا المن ميياا 
المونيية تعولياة األسير  وتحةيوق اةنسييان  لي  مواإيف بليامنية موهيم فييي ييوم بيدئهم  ليرابهم مييذا  

وتا عبةال اةداري  وبن يام ي ياراا  والذي يبمحور حول متالا محددو  ببولق تالويل في ا نلرادي 
 األمد وتالوناية الصحية.

مسعلة األسر  مركي ة فيي فلسيتين  بعيا كيد بييا وعائلية. فيح يوجيد مين ليم يمير بهيذم البجربية و  
ي ور  منيل لي  فيه أسير حيالي أو سيابق. وميي علي  ذليد بعبيرق ا نبمياءاا السياسيية وببجاويميا  

ر البحةييق حييول سييواما. لييذا اجبموييا المن ميياا المونييية تاألسيير  كلهييا مييا يجولهييا موليي   جميياة نيياد
 لبدعو في بيان مشبرد لها  ل  مباتوة اةلراا والبلامن موه.

تلد وفيق بور يف  300منهن إاصراا  و 14امرأو   62أسير  منهم  6500واألسر  اليوم يبلغ عددمم 
عليواق فيي  12صيحافياق و 24مويبةحق  دار ياق و 536مين الومير . وبيينهم  16الةانون الدولي لهيم ودون اليي

المجل  البشر وي الللستيني  سيبة مينهم موبةليون  دار يون. وإيد بويرر لحعبةيال فيي فبيراا مبلاوبية 
عييدد كبييير ميين أعليياء مييذا المجليي   كمييا عيير  ا عبةييال  لييم أعلييائه دفويية واحييدو توييد انبعاتيياا 

بيية. وفيي آذار وميار   اللائيا وحيدم  اعبةليا البي عرجا منها حركة حما  حائيو علي  ال ال 2006
 صحافيين. 5امرأو وفبابان إاصربان و 13فلستينيين بينهم  509 سرائيد 

ويشييارد فييي اةلييراا الةيييادي الللسييتيني وعلييو اللجنيية المركي يية  مييروان البرحييو ي  الموبةييد منييذ 
اا اةسيرائيلية. وكيان والمحكوم تمةبدين. ومو سيم د أسر  فيبش فيي أي ملاولياا مي  السيلت 2004

ونلذم الموبةلون اةدار ون وإبها  ومو بح اةلراا  2014آعر  لراا من مذم التبيوة إد جر  في 
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واليذي شيارد فييه نحيو ألليي أسيير وانبهي  تابلياق «  األموياء العاويية»واليذي سيمي  2012الشهير في 
اري وإصييرم عليي  سييبة اشييهر تييح ميي  السييلتاا اةسييرائيلية عليي  الحييد ميين اللجييوء  ليي  ا عبةييال اةد

بجديد وعل  حا ا اسب نائية  ومو ا بلاق الذي لم بنلذم  سيرائيد أبيداق. وا عبةيال اةداري كنايية عين 
 بوإيف تح محاكمة  ومو إابد للبجديد كد سبة أشهر  ويمكن أن يسبمر سنواا.

السلتاا اةسيرائيلية بيذرائ  شيب    اليوم يركي الموبةلون عل  مسعلة ي اراا أماليهم لهم  البي بورإلها
فيمييا مييي بجييري أصييحق فييي  ييرو  شيياإة. فهييي بواإييا تويير الموبةلييين تمنيي  الي يياراا عيينهم لمييدد 
مبلاوبة  وبحرم من كيان إيد سيجن سياتةقا مين ي يارو إر تيه الموبةيد  وبصينف توير الويائحا بوصيلها 

رادميييا  وبورإيييد دعيييول األتليييال حيييير مرحيييوا فيهيييا ألسيييتاا ببوليييق تا نبمييياءاا السياسيييية ليييتور أف
دإيةيية بينمييا يكييون األمييد إييد إتوييوا مسييافاا كبيييرو واجبييايوا  45واألو د  ليي  الي ييارو  وبةصييرما عليي  

حيييواجي عيييدو وبكلليييوا ك ييييراق  وحالتيييا ميييا ببيييركهم ينب يييرون سييياعاا فيييي البيييرد والحييير  كميييا ب تاِعيييد بيييين 
وعين. ويتاليا األسير  كيذلد ببيوفير ميابف الي اراا المسموحة في ما ي لبرر بها أن بجيري كيد أسيب

عيييام فيييي السيييجن لييييبمكن الموبةليييون مييين ا بصيييال تويييائحبهم  بينميييا يحيييق للمسييياجين الوييياديين حييييايو 
 موابف نةالة.

وأما في ما يبوليق تالرعايية الصيحية  فيتاليا األسير  بي ححق مسبشيل  سيجن الرملية لسيوء أولياعه 
ا ي نةيد الييه السيجناء الللسيتينيون عنيد حياجبهم لبلةيي الويحج. وعدمابه  ومو المسبشل  اليذي حالتياق مي

كما يتالبون ببن يم ي اراا دور ة لستتاء  وتسيرعة  جيراء الجراحياا وبلبيية التيارا منهيا  وتالسيماي 
لستتييياء األعصيييائيين تاليييدعول الييي  السيييجن  وتويييدم بحمييييد األسييير  كللييية الويييحج وا سبشيييلاء. وميييم 

داربها تعنلسهم بحفيياق لسيوء ميا يةيدم لهيم مين تويام  وتحصيولهم علي  ير دون متابخ في كد عن بر  واو
 محت  من أماليهم.

ومذم المتالا ليسا برفاق و  بلبيبها ِمن ة من  سرائيد  بد مي بتابق البروبوكو ا المةيرو فيي الةيانون 
 لدول الموإوة عليها.اةنساني الدولي وابلاإياا جنيف الراتوة  ومي برعاية األمم المبحدو ومليمة ل

وإد حدم في مراا ساتةة أن وصد  لراا تور األسر  عن التوام  ل  حد يهدد حيابهم. وإاما 
السلتاا اةسرائيلية حينها بب ذيبهم إسر اق تاألنابيا  فيما يكون األسير مكتحق تسحسد ال  سر رم في 

 المسبشل . ويوببر ذلد انبهاكاق لحرمة جسدم  ويوادل البوذيا.
يومياق سيجلا كيرإم إياسيي  وعلي   66وإد اشبهر  لراا األسير المحرر علر عدنان  اليذي اسيبمر 

ميي  بوهييد توييدم اعبةالييه مييرو أعيير   دار يياق  ومييو مييا كييان  2012أ ييرم أتلييق سييراحه فييي نيسييان وابر ييد  
 وتودم«. مبرددين عل  السجون »حصد له ساتةاق  و بكرر حصوله م  األسر  الذين يملون حيابهم 

يوماق  مبجاوي ن بيذلد ميا سيجله األسيير  76حتم  ائر حححلة وتحل ذياا مذا الرإم ب لرابهما لمدو 
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 74الذي اسبمر في  لراته عن التويام « الجيو الجمهوري اةرلندي»اةرلندي بوبي ساندري علو 
 يوماق.

أن أصيف    يمكننيي» ائر حححلة  إال ليوجبية مين عليف الةليتان جملية صيارا علي  كيد لسيان: 
تالكلماا ميد  حبيي ليِد. أنيا أفويد ميذا فيي سيبيد هللا ومين أجيد وتنيي  ومين أجليِد ومين أجيد ابنبيي 

 «.لمار. اعبني بها وتصحبد... وسامحيني
يوماق!  240 م جاء دور األسير سامر الويساوي الذي حتم مجدداق الرإم الةياسي السابق تالراته لي... 

ةيييق يعييور  لييرباق عيين التوييام فييي سييجون ا حييبحل اةسييرائيلي و  ييييال الصييحافي األسييير محمييد ال
تودما وجها له بهيم جدييدو إبيد أييام مين الموعيد المبليق علييه ليفيراج عنيه  وكيان ذليد فيي منبصيف 

  بينمييا 2017يوميياق تسييبا بجديييد اعبةالييه فييي متليي   35نيسييان الجيياري   يير  لييراته عيين التوييام لمييدو 
ميين اةلييراا عيين التوييام! ومييو بييذا م ييال موبيير لحاليية ا عبةييال  يوميياق  94  يير  2015افييرج عنييه فييي 

 وكان نةابياق مبميياق. 2007يي  2006المبكرر. والةيق رأ  مجل  تحا جاموة بيري ا في دورو 
اةلراا عن التوام سحي نلالي سلمي  اشبهر المهابميا حانيدي تياللجوء  لييه فيي وجيه ا سيبومار 

داق  وكان يمار  فردياق وعارج اةتيار السياسيي  لححبجياج مي حق علي  البر تاني. ولكنه سحي إديم ج
 لم  أو أميام منييل مبنليذ لمتالببيه ببعديية ديين علييه. يتةي  أنيه فيي الحالية الللسيتينية وسييلة سياسيية 

 تامبياي.
 16/4/2017الحياة، لندن، 

 
 صفقات التبادل: كلمة السر لتبييض السجون اإلسرائيلية .45

 عدنان أبو عامر
أمييام الواإيي  المر يير لسسيير  ميين حيييم األعييداد الكبيييرو واألوليياة المعسيياوية الصييوتة البييي يمييرون بهييا 
داعيييد السيييجون والمويييبةحا  وعلييي  ليييوء اسيييبمرار بياييييد أعيييدادمم وبلييياإم موانيييابهم وموانييياو ذو هيييم  

مية أساسيية واسبمرار الجمود السياسي والبونا اةسرائيلي في حد إليبهم واةفراج عين األسير  كمةد
لنجاي أي ابلاق سياسي  وفي  د حياا البحرد الوربي وبعياذل المجبمي  اليدولي وصيما مةسسيابه 
 اةنسانية والحةوإية  كان   بد لةو  المةاومة من البحرد الجدي والتحم عن ترق وأساليا أعر .

لييي  فةييط ويسييبليم ذلييد ميين إييو  المةاوميية أن يكييون مولييوة بحر يير األسيير  عليي  جييدول أعمالهييا  و 
للمتاميييياو وا سييييبهحد اةعحمييييي  بييييد الومييييد الجيييياد الييييدةوا لهييييذم الةلييييية  ووليييي  العتييييط ورسييييم 
ا سبرابيجياا  وبةدير ال رو   وبسعير كد اةمكانياا الحيمة وبوفيرما للمةاومة. وجاء في مةدمة 
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ة إديمية سيعرا مذم ا سيبرابيجياا عمليياا أسير جنيود ا حيبحل لمتيادلبهم تاألسير   وميي اسيبرابيجي
 لها حركاا المةاومة جهداق كبيراق. 

 حوافز وعوائق 
وفةاق لبةار ر األمن اةسرائيلي  فةد إاميا حركية حميا  ألول ميرو فيي السينواا األولي  مين ا نبلالية 
ال انييييية ببوي يييي  دليييييد عمليييييابي عليييي  المسييييبوياا الميدانييييية فييييي كبائييييا الةسييييام بحييييا عنييييوان "مرشييييد 

وما تالبالي: للمعبتف"  وبلمنا شرح  اق ملصحق عن عملية العتف  حيم يوصي مود 
  جادو الل ة الوبر ة  والبحدم موها تتحإة  وبجنا الحديم تالل ة الوربية تعي حال.  -1
 التحم عن جندي لويف البنية لسهولة عتله   -2
 بلليد بنليذ الوملية في حالة جوية ماترو.  -3
 وا. اسبعدام مسدساا ميودو تكابم للص -4
 اسببدال السيارو البي بم بها العتف تسيارو أعر  في حالة اللرورو.  -5

في المةابد  يبدو من الصوا ا عبمياد علي  أسير الجنيود أساسياق فيي عمليياا المةاومية تشيكد  كاميد   
  ْذ  ن  مناد عوامد مهم ة في مذا الجانا ببم  د بي: 

ية فيي الليلة والةتياة  و  بسياعد فيي سيهولة  علياء تبيوة البركيتة الج رافيية لسراليي الللسيتين -1
 المعب ت لين من ِإب د ا حبحل  أو حب   مكانية نصا كمائن لحعبتا . 

وجود أولوياا يلرليها الواإي   فالويدوان المبواصيد وبهو يد الةيد  ومصيادرو األراليي واسيبهدا   -2
و تو لة دون رد   ما يدفوها  سب حل أي  فرصة  سانحة.  المدني ين    بسمش للمةاومة تا نب ار مد 

يييا مو مهييا عليي  مييدن  وشييهدا األرالييي الللسييتينية سلسييلةق ميين عملييياا عتييف وأسيير الجنييود  برك 
اللييلة ال ربييية وإتيياة حيييو  ممييا دفيي  الجيييو اةسييرائيلي ةبييداء إييدر أكبيير ميين ا سييبوداد والجامي يية 

 لمواجهبها. 
فيي الجييو اةسيرائيلي مكونية مين بسي  كبائيا بليم أك ير عكلا  حم فرق  2004فمنذ متل  فبراير 

جندي  عل  سينار وماا لمواجهة عملياا أسر بةيوم بهيا حركياا المةاومية عةيا بهدييداا  1800من 
أصدربها  جولا ميئة أركان الجيو للةيام تحالة من ا سبنلار  وجدا بوبيرما في بو يف مذا الودد 

 لمواجهة عملياا األسر المحبملة.  حير المسبوق من الجنود في ا سبوداد
األك ر من ذلد أن الجيو اسيبعدم عيدداق ممين يوصيلون تيعنهم مين "ألمي  إادبيه" ليشيرا  علي   عيداد 
مييذم البييدر تاا  واوعييداد سييينار وماا محبمليية لوملييياا اعبتييا  يةييوم بهييا نشييتاء المةاوميية  وأوكلييا 

 وإين. مهمة اةشرا  عل  بنليذ مذم البدر تاا لجنرا ا مرم
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ك ييف الجيييو ميين عملييياا الحراسيية فييي المنيياتق البييي يوجييد فيهييا كتييار إييادو الجيييو  وأليمييا ميئيية 
األركييان لييتاتها تابعيياذ  جييراءاا احبراي يية لبجنييا عملييياا األسيير  م ييد عييدم لييت  البييياا الوسييكر ة 

  البي ب هر عليها رببهم ومناتق سكنامم  حب    يبم البور   ليهم وتالبالي اعبتافهم.
ورحييم أن  أجهيييو األميين الباتويية للسييلتة الللسييتيني ة أفشييلا عييدو محيياو ا  ألسيير جنييود و حةييا أفييراد 

ييامية ع ِرفيييا تاسيييم "علييية صيييور ف" اسيييبتاعا فييي صييييف  أسييير  1996المةاوميية     أن  مجموعييية إس 
تط الجنييدي  "شييارون أدري" ميين الةييد  المحبليية  وإبلبييه واحبل ييا بج بييه سييتوة أشييهر كامليية وسييط بعيي

 والش. 
بييذلا المةاوميية الللسييتينية جهييوداق ح ي يية للنجيياي فييي أسيير جنييود واحبجييايمم كرمييائن بهييد  اسييببدالهم 
تموبةليييين  وأعربيييا مصيييادر عسيييكر ة أن حميييا  بةيييوم تصيييورو دائمييية بجمييي  مولومييياا عييين بحركييياا 

ة بحييذيراا الجنييود وبيينةحبهم المعبلليية  ونبيجيية لييذلد اشييبولا فييي أوسييا  المةسسيية األمنييية والوسييكر 
حةيةيييية ببوليييق بنواييييا بسيييلد أفيييراد مييين أجنحييية المةاومييية لةواعيييد عسيييكر ة واحبجييياي جنيييود مييين داعلهيييا 
كرمييائن  وانسيييجاماق ميي  ذليييد  يةييوم الجييييو بييين الحيييين واآلعيير ببحيييذير جنييودم مييين م تيية السيييلر فيييي 

 سياراا مشبومة. 
 تحليل عمليات األسر 

لجمييي  عملييياا األسيير البييي نلييذبها المةاوميية منيييذ لسيينا فييي مييذم الوجاليية تصييدد اسييبورار بلصيييلي 
ا نبلالة األول   لكننا سنةدم إراءو أمنية عسكر ة للوديد مين عمليياا األسير  ومين أميم محميش ميذم 
الةيييراءو األمنيييية الوسيييكر ة أن الودييييد مييين ميييذم الومليييياا شيييكلا بحيييو ق نوعيييياق مييين النيييواحي الوسيييكر ة 

اوميية  سييواء ميين التر ةيية البييي ابتوبهييا فييي بنليييذما  أو ميين النبييائأ واألمنييية والميدانييية فييي عمييد المة
 العتيرو البي أسلرا عنها. 

عراجييه  ولوييد النبيجيية األمييم لهييذم الوملييية مييي نجيياي المةاوميية تعسيير جنييدي أو ليياتط أو مسييبوتن  واو
البةيدير من ساحة الموركة "حياق يريق"  مما فبش التاا علي  مصيراعيه لسيينار وماا بنتيعا بهيا دوائير 

 ا سبعتاري: 
 مييا أن ببنييايل  سييرائيد  وبسييبجيا لمتالييا المةاوميية  وبلييرج عيين أسيير   ومييذا ا حبمييال سيييتة   -1

 إوياق ما داما فرصة عودو الجندي المعبتف  ل  منيله حياق إوية. 
هييا  وتالبعكييد  ذا مييا وافةييا  سيرائيد  فيي ن المةاوميية سيسيودما أن برمييي حتيية "التتاتيا السيياعنة" ميين فم

مةابيييد حصيييولها علييي  مئييياا األسييير      أن الويييائق الوحييييد أميييام نجييياي ميييذا السيييينار و ميييو أن إيييادو 
ا حيييييبحل اةسيييييرائيلي أك يييييروا مييييين بصييييير حابهم الرافلييييية  تيييييعنهم لييييين يعليييييووا لميييييا أسيييييموم "اببيييييياي 

 الللستينيين".
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عين الجنيدي المعبتيف  أن بنيل المةاومة عن الشجرو الوالية البيي وجيدا نلسيها فوإهيا  وببنيايل  -2
 وبويدم سالماق دون شرو   لكن المشكلة البي بمنوها من ذلد الرأي الوام الللستيني.

أن بسارة  سرائيد لوملية كوماندوي ةنةاذ الجندي المعبتف من األسر  حيم لم يعيرج جنيرا ا  -3
 الجيو مذا ا حبمال أصحق من أجندبهم كما فولوا في الوديد من الحا ا. 

ألجيييد بنلييييذ ذليييد بحبييياج  سيييرائيد مولومييياا اسيييبعتار ة دإيةييية جيييداق  وفيييي ميييذا المليييمار بنب ييير  -4
 المعابراا أن يعتئ اآلسرون أي عتع. 

بجميد الةلية لودو أشهر  إد بمبد سنواا  حيم بربل  حدو ردود اللود وبنعلر  وحينها سبلجع  -5
ها راحتيية حينهييا بيي دارو ملاوليية  سييرائيد المةاوميية للمواجهيية دون الن يير لمصييير الجنييدي  وسييبجد نلسيي

 عل  نار مادئة  أي أن المواجهاا بتة  مسبمرو في حين سبةوم جهاا دولية تالبلاور السري. 
بنييايل رميييي وشييكلي  تييعن يو يير الترفييان عليي  صييي ة حييد شييكلية رمي يية كييعن بلييتر  سييرائيد  -6

ين   يهيدد اةفيراج عينهم أمنهيا  أو ليفراج عن تل  مئاا مين األسير  الجنيائيين وكتيار السين  واليذ
أن بولين أن اةفييراج عيينهم كييان لعياتر السييلتة الللسييتينية ولييي  لعياتر المةاوميية  أو أن بوليين أنهييا 

 سبلرج  حةاق وفي وإا حير محدد عن أسر . 
نموذج التيار الملةود منذ سنواا "رون أراد"  فهناد من يلهم في  سرائيد إول المةاومية  ن مليف  -7
جنود األسر  إد يتو   وأن المةصود بعجيد التحم في أمرم لسينواا إادمية وميو حيد منتةيي سيهد ال

 للمةاومة  فهي لن بلتر ليعحن عن إبله  و  أن بويدم مجاناق. 
 إبد الجندي أو ا دعاء تعن إنبلة  سرائيلية إبلبه  والنبيجة أن بسبهد   سرائيد رةو  المةاومة. -8

  16/4/2017ن، العربي الجديد، لند
 

 الصفقة الكبرى في تاريخ الصناعات األمنية اإلسرائيلية! .46
 يوسي ملمان    

أعلنيا الصيناعاا الجويية  األسيبوة الماليي  عيين صيلةة سيحي تمبليغ مليياري دو ر مي  الجيييو  -1
الهنييييدي. وبوببيييير مييييذم الصييييلةة الكبيييير   لييييي  فةييييط فييييي بييييار خ الصييييناعاا الجوييييية  بييييد فييييي بييييار خ 

ألمنية في  سرائيد. وحسا المويايير الدوليية بوببير ميذم صيلةة كبييرو. فةيد تاعيا اسيرائيد الصناعاا ا
  اليافة الي  ذليد سيبيود سيحي التحر ية الهنيدي «ام.آر.سام»لجيو الهند أجهيو دفاة جوية من نوة 

  والبييي سيييبم ولييوها عليي  حامليية التييائراا ا وليي  فييي «ال.آر.سييام»تيياجهيو دفيياة جوييية ميين نييوة 
 «.براد»مذم ا جهيو مي من بتو ر عائلة صوار خ  الهند.
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سنة األعيرو يوجد بواون عسكري و يق بين الدولبين  وإد بحولا الهند ال  السوق الوحييدو  25في الي 
المهمييية للصيييناعاا األمنيييية اةسيييرائيلية  تالنسيييتة للشيييركاا الكبييييرو ايليييا ومنهيييا رفائييييد والصيييناعاا 

  وتالنستة لمصان  ص يرو ومبوستة ايلا. مذا البوياون مير «لبياا«الجوية والصناعاا الوسكر ة و
والصيناعاا الجويية بيدف  الرشيوو ليويراء وميو لين رفيويي المسيبو  « رفائييد»تعيماا عنيدما بيم ابهيام 
 في الحكومة الهندية.

  بوتيييي ويارو اليييدفاة بلاصييييد حيييول حجيييم بيييي  السيييحي ا سيييرائيلي للهنيييد أو أي دولييية  لكييين حسيييا 
يراا فانه منذ بدء الوحإاا الدبلوماسية بين الدولبين في البسوينياا وصيلا المبيوياا الي  مبليغ البةد
مليييار دو ر بةر تييا. وإييد شييملا الصييلةاا بييي  الييراداراا والصييوار خ واألجهيييو ا سييبعتار ة وأجهيييو  20

 الرإاتة لد  تحق النار ومراكي رإاتة وسيترو وما أشته.
مينش البيرعيا ةنبياج توير ا سيلحة أو مكونابهيا فيي الهنيد  واليتور  وبوبمد تور الصلةاا علي 

 اآلعر من الصلةاا يعبا تالبواون والتحم المشبرد  ومذم مي الحال تالنستة للصلةة الحالية.
للييدفاة عيين « رفائيييد«فييي نهاييية السييتوينياا فييي الصييناعاا الجوييية و« بييراد»لةييد بييم بتييو ر جهيياي 

د أك ر من رادار الرإاتة عل  اتحق النار  وإد اعببر في حينه بتوراق السلن لد الصوار خ  ومو موة
 20نوعياق  حيم  ن الصاروخ الذي يبحرد تشكد عميودي يحميد رأسياق مبلجيرا كبييراق نسيبياق ييين حيوالي 

في المئة من وين الصاروخ. ومنذ ذلد الحين بم ادعال بويديحا وبحسييناا اعير  كيي ييبم اسيبعدام 
 ي البر ولد التائراا.الصاروخ في سح

  وجمي  سيلن سيحي التحر ية فيي اسيرائيد بمبلكيه. «8براد »الصاروخ ا عير الذي بم بيوه للهند مو 
« حيييا هللا»تصيياروخ ايرانييي أتلةييه « حنيييا»وفييي حييرا لبنييان ال انييية أصيييبا سييلينة سييحي التحر يية 

دفاة ا نيياء اةتحييار إييرا إييرروا وإييف جهيياي اليي« حنيييا»ميين الشيياتئ  وإييد حييد ا اةصيياتة ألن إييادو 
 الشاتئ اللبناني.

 2014اسييبعلا سيييحي التحر ييية اليييدرو  فيييي حينيييه  وحيييير األوامييير واةجيييراءاا. وفيييي بشييير ن األول 
فييييي الييييدفاة امييييام صييييوار خ « 8بييييراد »بحييييدم سييييحي التحر يييية عيييين بجربيييية ناجحيييية اعيييير  لصيييياروخ 

لبي بهيد  الي  حمايية السيلن مين الروسية. وبما البجربة في اتار بحسين أجهيو الدفاة ا« يحونا»
الصوار خ  وكذلد حةول البنةيا عن ال اي في اسرائيد. أحيد سيينار وماا الجييو اةسيرائيلي ميو أنيه 

سييبحاول صييوار خ الوييدو اةلييرار تالسييلن وحةييول « حمييا »أو « حيييا هللا»عنييد نشييوا الحييرا ميي  
 ال اي.

 ييير بتيييورا فيييي الويييالم. ميييذا الصييياروخ اللباكييية واألك« يحونيييا»سيييحي التحر ييية إليييق جيييدا مييين صيييوار خ 
الروسييي يحلييق أمبييارا محييدودو فييوق سييتش التحيير. وإييد يودا روسيييا سييور ة بهييذم الصييوار خ  وحسييا 
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عشراا مين ميذم الصيوار خ البيي بيم بهر بهيا أو « حيا هللا»بةدير ا سبعتاراا ا سرائيلية يوجد لد  
الييذي ينسييا فييي السيينواا األربيي  األعيييرو سييرإبها أو اعتاةمييا للمن ميية الشيييوية. الةصييف فييي سييور ة  
 من سور ة ال  لبنان.« يحونا»لسحي الجو ا سرائيلي  يهد  ال  من  وصول صوار خ 

لةييد اشييبكا اسييرائيد فييي السييابق لروسيييا تسييبا نةييد مييذا السييحي  وإييدما مولوميياا اسييبعتار ة بةكييد 
ذا بييم بييدون علييم روسيييا  ولكيين ادعاءمييا. وكييان الييرد الروسييي أنييه اذا كييان مييذا األميير صييحيحا فييان ميي

  سرائيد بجد صووتة في بصديق الببر ر الروسي.
عودو ال  الهند. فهذم الدولية الكبييرو بحوليا ليي  فةيط الي  سيوق للسيحي اةسيرائيلي  فيي السير يوجيد 
بواون في مجا ا عسكر ة معبللة وفي المولوة النووي ايلا  كما نشر  مةعراق  مراسد من الهند  

 ارو المبوإوة لرئي  الهند في  سرائيد.إبد الي 
وإيد بيم بتيو رم تالبوياون مي  سيور ة  وميو يشيته صيوار خ «. برمامو »يوجد لد  الهند صاروخ تاسم 

مييين اسييرائيد  إيييام سييحي التحر ييية منييياد « 8بييراد »وإبيييد أن بةييوم الهنيييد تشييراء صيييوار خ «. يحونييا»
يمكين الةيول «. برميامو »وعاصة إدربيه أميام  تاجراء الك ير من البجارا لمورفة إدرو مذا الصاروخ.

 نه فيي سيياق البوياون وصيلةاا السيحي بوبميد اسيرائيد علي  الصياروخ الهنيدي مين اجيد مورفية مياييا 
 لدم.« 8براد »وبحسين أداء « يحونا»

 ن الصييييلةة الكبيييييرو ليسييييا ذاا أممييييية مالييييية فةييييط  فميييين ورائهييييا إصيييية  فبيييية لهييييا أممييييية اسييييبرابيجية 
  سرائيد.

آذار؟ فيييي اةعيييحن  17مييين صيييتاي ييييوم الجموييية فيييي  2:40ميييا اليييذي حيييدم تاللويييد فيييي السييياعة  -2 
الرسيييمي لمبحيييدم الجييييو تويييد تلييي  سييياعاا  جييياء أن اجهييييو اليييدفاة الجيييوي فيييي اسيييرائيد اسيييةتا 

أتلييق « 2حيييب  »صيياروعا سييور ا ميين انبيياج روسييي مليياد للتييائراا. وتوييد ذلييد ببييين أن صيياروخ 
بجه ال  الللة ال ربيية والمنياتق ا سيرائيلية فيي شيمال الةيد  ومنتةية حيور تابجام صاروخ سوري م

 األردن.
يبييييدو أن اةعييييحن المعبصيييير لمبحييييدم الجيييييو   يييييروي الةصيييية كامليييية. وتكلميييياا اعيييير   الجيييييو 

 اةسرائيلي   يكشف الحةيةة حول مذم الحاد ة تشكد كامد.
في سور ة  ومو الةصف الذي اسبهد  معاين في بلد الليلة اسبمر سحي الجو اةسرائيلي تالةصف 

  والييذي كييان موجهييا لييد المواإيي  الوسييكر ة فييي اسييرائيد. وبييم «حيييا هللا»وإوافييد السييحي المبةييدم لييي 
اتحق الصوار خ الروسية من تتار ة سور ة عل  التائراا ا سرائيلية. وكانا وجهية أحيد الصيوار خ 

مين المليرور أن يسيةط فيي ا راليي ا سيرائيلية. جنوا حيرا. ن ر يا كيان  –السور ة مي الجنوا 



 
 
 
 

 

 44 ص             4261 العدد:        4/16/2017 األحد التاريخ: 

                                    

ولكيين عنييدما يعتييئ مييذا الصيياروخ مدفييه فميين الملييرور أن يومييد الجهيياي الييذي يجييا أن يييدمرم فييي 
 الجو ويسةط تةايام عل  ا رر.

وتسبا أن موية الصاروخ لم بكن موروفة  كان منياد بعيو  مين سيةوته فيي الليلة ال ربيية أو فيي 
ار يية حيييب  اتلةييا عليييه صيياروعا أو صيياروعين. وإبييد اةتييحق بييم بشيي يد اسييرائيد  و بييدو أن تت

 صلاراا اةنذار في تور مناتق حور األردن البي كان يحبمد اعبرار الصاروخ فوإها.
البهدييد كيان تالسيبيا  وحيول »تود ذلد بتلوة ايام إيال إائيد اليدفاة الجيوي  الوةييد بسيلي حيايموفيبو 

وحسا حايموفيبو بم ابعياذ إيرار  سيةا  الصياروخ مين إبيد «. ملارإاامذا ا مر   يوجد بساةل أو 
إائد تتار ة الحيب  عحل أجياء من ال انية  وتسبا سرعة الرد المتليوا ليم بيبم اسبشيارو إائيد سيحي 

 الجو ورئي  ا ركان  اللذين صادإا عل  الةرار فيما تود.
مية الصياروخ التالسيبي اليذي يةيوم رأ  مبلجير مين المليرور أن يصييا مةد 2يوجد لصياروخ حييب  

تاعبرالييه. والمةدميية مييي الجيييء الوحيييد الييذي يصييد اليي  الهييد  عنييد الحييديم عيين صييوار خ سييكاد أو 
و يييبم ميييدء المةدمييية تيييالمواد المبلجيييرو. ولكييين مةدمييية «. حييييا هللا«شيييهاا البيييي بوجيييد تحيييويو اييييران و

فةييط ومييي كابييد « مييواد حديدييية»هييا الةييديم   بوجييد فيهييا مييواد مبلجييرو  بييد يوجييد في« 5سييام »صيياروخ 
 رادار وأدواا اعر . وكذلد جهاي البدمير الذابي   لافة ال  الةات  الحديدي.

تاعبصار    يمكن أن بكون ش ايا الحيب  إد أصابا الصاروخ الةادم مين سيور ة. وتكلمياا اعير  
 لم يكن مناد اعبرار تكد مون  الكلمة.
من مبحدم الجيو. وإيد تلبيا مورفية اذا كانيا أجيياء مين  أحاول منذ أسبوعين الحصول عل  ردود

الصاروخ السوري إد سةتا فيي  سيرائيد  واذا كانيا الصيور البيي نشيرا حيول األجيياء البيي سيةتا 
فيي األردن مييي لصيياروخ حييب . وإييد رفيير مبحيدم الجيييو اةجاتيية  واكبلي  تييالةول  ن الحاد يية إيييد 

 اللحا من أجد اسبعحا الدرو .
ي ير البساةل  وإد يكون للجيو اةسرائيلي ما يعليه وعدم كشف الحةيةة للجمهور. ومو  مذا البملا

وويارو الييدفاة « رفائييد»إبييد سيت  سينواا. فيي السيابق يعميا « الةتية الحديديية»ا مير اليذي ييذكرنا بيي 
 5 بسييبتي   سييةا  الةييذائف أو الصييوار خ إصيييرو المييد   أي« الةتيية الحديييدو»والجيييو ا سييرائيلي أن 

     «الةتية الحديديية»كم. ومما ببين في الحربين األعيربين في إتاة حيو  رحيم اةنجياياا الكبييرو ليي 
 أن مذم الةدرو   يمكنها  سةا  الصوار خ إصيرو المد .

 «معاريف»عن 
 15/4/2017األيام، رام هللا، 
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 قبل أن يكلف هذا دما .47
 كارولينا ليندسمان   

دما  يا صحيلة "مآرب "  كلوا"  ميدد وي ير البولييم ومم يد المسيبوتنين  "إبد لح ة من أن يكلف مذا
 . 13/4/2017في الحكومة  نلبالي بينييا  ردا علي  مةيال يوسيي كحيين و"نعببنيا الدينيية"  "ميآرب "  

دم من سيكلف مذا  أيها الوي ر بينيا؟ في حينه  فيي اعةياا بهدييداا علي  حيياو روبيين ر لليين كيرد 
ملييية إييام بهييا معربييون يهييود فييي إر يية دومييا  تلبييا المسييبوتنة المبترفيية دانييييح فيياي  عليي  بنديييدم لو

بهدئة العواتر. فليي مةابلية مي  الةنياو األولي  إاليا: "يمكننيي أن اوجيه رسيالة الي  ر لليين  يمكنيد أن 
مين  بنام بهدوء. مذا مراء. احد لن يةبله. فهو لي  مهما تما يكلي مين أجيد أن يةبليوم". نةيد رسيالة م

 يا سيدو فاي ؟
لم بةرر فاي  سياسة رد الةوميين المبترفين اليهيود  وتةيدر ميا ميو مويرو  فهيي ليسيا منليذبها  بيد 
مجييرد  ر ييرا حولهييا. السياسيية والييحة: حييين يكييون أحييد مييا ميين الموسييكر العصييم مامييا جييدا  يةبلييوم. 

م اتلييق النييار عليي  وحسييا بلييد السياسيية عمييد ي ئييال عمييير. مييذكور إولييه توييد إبييد اسييحق رابييين: "ليي
بيييير    ألنيييه كيييان ميييدفا  انوييييا". بينييييا وفييياي    يبنكيييران لححبميييال الكيييامن الونييييف فيييي رد فويييد 

 موسكرمما  بد فةط يولحان تان مذا لي  عنلا حير منلتط.
الونييف مييو جيييء ميين برسييانة ردود فوييد اليمييين الةييومي المبتيير   ولمييا كييان اسييبعدامه ينتييوي عليي  

اللحية المحبمد  يمكن الةول ان اليمين الةيومي المبتير  يوجيد فيي ذروو نةياو  اعبرا  تةوو واممية
داعلي: مد "مآرب " مهمة تما يكلي كي يكلف مذا دما؟ وتاللود  من يبات  ردود اللود عل  المةالية 
البييي ب ييير حلي يية اليمييين الةييومي المبتيير   يمكيين ان يححييظ تعنهييا ببييراوي بييين تييرفين. فييي احييدمما 

بير البهدييد والوعييد. يمكين للبهدييداا ان بكيون متتنية وم يد بهدييد جلوياد اردان إبيد تليوة بوجد بويا
اسابي    أو متاشرو وتما فيي ذليد البمنيياا تيالموا  ا حبصياا والليرر الجسيدي ألبنياء الوائلية فيي 

لمميييو الشتكاا ا جبماعية وفيي الشيارة . وفيي التير  ال ياني مين ردود اللويد يوجيد ال ياء بيام للةيوو ا
 للصحيلة.

مبمييا ح ميي  موسييكر العصييم  –ولييو للح يية –لييي  التحييم فةييط فييي أممييية "مييآرب ". فكييد ميين يوببيير
ا يديولوجي يكون لحية محبمح لحعبيداء. يمكين لهيذا ان يكيون وي ير اليدفاة موشييه يوليون  رئيي  

اا بوجييد فييي كييد األركييان جييادي آيينكييوا  نائتييه يييائير حييو ن  كييد لييواء يلييبش فمييه. الونييف والبهديييد
مكان. والبلويش تالونف من اليمين الةومي المبتر  في اسرائيد مو الحةيةة األك ر نليا. والسير اليذي 
يورفييه الجمييي . عنييدما ينييدل  الونييف الجسييدي  يكييون مييذا دومييا عشييتة لييارو  أنييا  حر بييو األتييوار  

 حلنة  اسب ناء.
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يية "الويدو السياسيي". مكيذا مي ح رد نبنييامو فيي مب  ينبةلون من األإوال ال  األفوال؟ مذا منو  تعمم
اعةيييياا مشيييياركة حجيييياي الويييياد  مييييدير عييييام "ببسيييييلم" النةيييياو فييييي مجليييي  األميييين: "فييييي الديمةراتييييية 
ا سييرائيلية بجييد بوبيرمييا ايلييا من ميياا ماذييية ومامشييية م ييد "ببسيييلم". أي "ببسيييلم" ليسييا مهميية تمييا 

ي كييي يمييار  لييدما الونييف؟ حسييا النائييا مييوتي يكلييي. فهييد محكميية الوييدل الوليييا مهميية تمييا يكليي
"  9 –يوحا  من البييا اليهيودي  تالبعكييد. "علي  محكمية الويدل الولييا يجيا أن برفي  كلية جرافية دي

 إال.
اليمين الةومي المبتر    يبردد في الونف حين يكون  يما برأيه  ولهيذا نعيا  منيه. الكيد يسييرون 

يمكين اسبعحصيها مين البشيبيه فيي مةيال يوسيي كحيين ميي  عل  البير. ليسا امكانية الونيف البيي
البي انبجا جملية البندييداا والبهدييداا مين اليميين ومين الوسيط  بيد الونيف الحةيةيي اليذي يهيدد كيد 
ميين لييي  مشيياركا فييي تةييو  البنديييد الولنييية لللييحية الييدوري. فمهميية اللاشيييين يةييوم بهييا العوافييون. 

. وبوسي  دائرو الشاجبين ومشاركة الوسط واجياء مين اليسيار والعو  مو رد فود تبيوي عل  الونف
مي ا نجاي األكبر لليمين الةومي المبتر . فمن ييرة الونيف يحصيد العيو . نبنييامو  ييائير لبييد  
اسييحق مربسييوخ وآعييرون ليسييوا مييم أول ذوي الةلييوا اللييويلة فييي البييار خ. اييين يعببييئ ا سييرائيليون 

 ةذوا دولة اسرائيد؟الشجوان الذين يمكنهم أن ين
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