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  :أخبار الزيتونة
م   2.  6 الفلسطينية حلقة نقاش ببيروت لمعالجة أزمات المخيماتمركز الزيتونة ينظ ِّ

 
  السلطة:

 7  : بناء وحدات استيطانية جديدة تخريب متعمد لجهود السالمالفلسطينية الخارجية  3.

 7 البرغوثي" مروان عن "قلق عباس من صحفيان إسرائيليان يتحدثان  4.

 8 القطاع المحاصرالعالم التدخل إلنقاذ  انناشدي الصحة واتحاد البلديات غزة: وزارة  5.

 8 ليس لدى اإلدارة األميركية الجديدة بعد أي طرح جدي إزاء القضية الفلسطينية :عشراوي   6.

 9 أطلق النار على مستوطنالمحكمة العسكرية اإلسرائيلية تحكم بسجن شرطي فلسطيني   7.
 

  المقاومة:
 9 ووضع آليات لذلك هي مباشرة العمل على إنهاء االنقسام فورا   رسالة فتح إلى شعبنا: سحل ِّ   8.
 10 انا النورلالحتالل: مسيرة اإلعداد مستمرة وأنفاقنا ستزحف لتجمعاتكم حتى يرى أسر  "القسام"  9.
 11 : يجب أن يأتي وفد فتح بجدول أعمال واضح على قاعدة إنهاء كافة أشكال األزمة"الجهاد"  10.
 11 عتذر لعباس عن حرق صورهتحماس   11.
 12 ي الوصول لحل لألنفاقنتنياهو يعترف اليوم بفشل االحتالل فالزهار:   12.
 12 نافذ عزام: خصم الرواتب خطوة في االتجاه الخطأ  13.
 13 : ال خيار أمام األسرى المضربين إال االنتصار"الجهاد"  14.
 13 ضد غزة التوافق ترفض إجراءات حكومة الفلسطينية فصائلال  15.
 14 معالجته تتم حاليا   القوة المشتركة بعين الحلوة انتشار خلل في عمليةالمقدح:   16.
 15  ملثمون يعتدون على أمين سر هيئة العمل الوطني في قطاع غزة ويلقونه في قارعة الطريق  17.
 15  فتح: اختطاف الزق اختطاف للموقف الوطني الشجاع  18.
 16 الزق  عن اختطاف المسؤولية جبهة النضال وحزب فدا يحمالن حماس  19.
 16 على معبر بيت حانون  االحتالل يدعي العثور على متفجرات بحوزة سيدتين غزيتين  20.
 17 النجاح جامعة خرقا  ال يمكن السكوت عنها في انتخابات 35: "الكتلة اإلسالمية"  21.

 
  الكيان اإلسرائيلي:

 17 نتنياهو: التسوية مع "حماس" ضرب من الهذيان  22.

 19 زحالقة: نتنياهو يخطط لحرب جديدة على غزة  23.

 19 مراقب الدولة: الحكومة اإلسرائيلية تتاجر بالمحرقة وضحاياها  24.

 20 الشرطة تطلب من المستشار القضائي التحقيق مع النائب سلوميانسكي بشبهة التحرش  25.

 20 في تعيين عاملين جدد في قنصلياتها حول العالمالحكومة اإلسرائيلية تواجه صعوبات   26.

 20 : الجيش أحبط أي تحركات فلسطينية إلنشاء بنى تحتية عسكرية بالضفةإسرائيليجنرال   27.

 21  مشروع قانون عنصري خالل عامين بالكنيست 136"مدار":   28.
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 21 "هآرتس": "إسرائيل" سرقت أراٍض فلسطينية خاصة من قرية دورا القرع شمال رام هللا  29.

 21 في زيارات اليهود لباحات األقصى %35منظمة "بيت المقدس اليهودي": ارتفاع بنسبة   30.

 23 لتنغيص على أسرى حماس وحرمانهم من االمتيازاتعائلة الجندي هدار تدعو الحكومة ل  31.
 

  :األرض، الشعب
 23 استشهاد شاب برصاص االحتالل جنوب بيت لحم  32.
 23  "إسرائيل"لالستمرار لفترة طويلة بسبب عدائية ح مرج  قراقع: اإلضراب   33.
 24 اعتقاالت لالحتالل بالضفة ومصادرة حافلة مدرسية  34.
 24  مسلحون يطلقون النار على مقر الصليب األحمر في الخليل  35.
 25 الخضري يدعو ألوسع مشاركة لدعم إضراب األسرى حتى نيل حقوقهم  36.
 25 تنديدا  باستمرار "الحصار اإلسرائيلي"وقفة في غزة   37.
 26 : الشعب الفلسطيني بريء ممن يتآمر على مقاومته ويحاصر غزة"علماء فلسطين"  38.
 26 االحتالل يتراجع عن منع محامي البرغوثي من زيارته  39.
 27 القدس المحتلةفي جديدة  استيطانية وحدة 212 بناء على تصادق االحتالل سلطات  40.
 27 أسرى تضرب عن الطعام تضامنا   أربعةوالدة   41.
 28 عن الطعامغزة تواصل فعالياتها التضامنية مع األسرى المضربين   42.

 
  عربي، إسالمي:

 28 تقديرات إسرائيلية: سورية لن تعود دولة في المستقبل المنظور  43.

 28 "إسرائيل"األمريكي: حكام العرب هم العدو الحقيقي للفلسطينيين وليس " ستون  تيج"معهد   44.
 

  دولي:
 30 مقبلترامب يستقبل عباس مطلع الشهر ال: البيت األبيض  45.
 30 ألف دوالر إلزالة مخلفات الحرب بغزة 900اليابان تتبرع بـ   46.
 31 إليجاد حل نهائي ألزمة كهرباء غزة يدعو مالدينوف  47.
 32 لعالمي"االمجلس اليهودي "غوتيريش أول أمين عام لألمم المتحدة يفتتح مؤتمر   48.

 
  حوارات ومقاالت:

 32 هللا المجالي عبد... قرابين عباسية على مذبح واشنطن  49.

 33 فايز أبو شمالة د.... إما أن نتعلم من اإلسرائيليين أو نعلمهم!  50.

نهاء االحتالل  51.  34 عوني صادق... إضراب األسرى وا 

د شراء للوقت  52.  36 ران أدليست... مفاوضات تبادل األسرى بين إسرائيل و"حماس" .. مجر 

 38 آفي يسسخاروف... مجازفة البرغوثي  53.
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 40 :كاريكاتير
  *** 

 
 اإلداريةغزة وأن تتنحى اللجنة بام حكومة التوافق بأداء مهامها البردويل: توافقنا مع فتح على قي .1

 عضو المكتب السياسي لحركة حماس صالح البردويل،أن   19/4/2017، فلسطين أون الين ذكرت
أكد أن اللقاء الذي عقد الليلة الماضية بين قيادة حركة حماس وقيادة حركة فتح في قطاع غزة كان 

 إيجابيا ووديا للغاية.
، "التقينلا وفلد فلتح فلي اجتملاع تشلاوري وبنلاء وودي األربعلاءقال البردويلل فلي تصلريح صلحيي، يلو  و 

طرحنللا خاللللا قضللايا لامللة علللي رأسللوا تويتللة ااجللواء اسللتتناف المصللالحة اليلسللطينية عبللر تمكللين 
مللن  مواموللا فللي قطللاع غللزة، كمللا ناقشللنا خطللورة المرحلللة ومللا يواجللا السلللطة أداءحكومللة التوافلل  مللن 

 ضغوط ومخاطر تودد بتصيية القضية اليلسطينية".
وتابع:" توافقنا مع وفد فتح عللي قيلا  حكوملة التوافل  بلمداء موامولا فلي قطلاع غلزة وأن تتنحلي اللجنلة 

في غلزة حلال اسلتال  الحكوملة موالملا  األوضاع إلدارةالتي صادق عليوا المجلس التشريعي  اإلدارية
 . حسب قولا، بشكل كامل"

ف:" عبرنلللا لوفلللد فلللتح عللن رغبتنلللا بخطلللوات تمولللد اسلللتال  حكومللة التوافللل  موامولللا بينولللا وقللل  وأضللا
التيللار الكوربللاء لوضللعا الطبيعللي بغللزة كمللا توافقنللا  وا عللادةضللريبة البلللو الميروضللة علللي كوربللاء غللزة 

 رواتب الموظيين في غزة التي ت  استقطاعوا مؤخرًا". إعادةعلي ضرورة 
التي سيطرحوا الوفد الرسلمي  األجندةموعد محدد لقدو  وفدلا بعد وا مالية أن فتح ل  تحدد  وأوضح
الدكتور خليل الحية باألمس من ضرورة تولي حكومة  أعلناواكد البردويل أن وفد فتح اعتبر ما  لغزة.

 .إيجابيابغزة  اإلداريةالوفاق كافة مسؤولياتوا في غزة وعن تنحي اللجنة 
سلاعات لللرد  أو أياملاً  وأمولولاد فلتح قلد طلرح شلروطًا عللي حركلة حملاس ونيي البردويل بمن يكون وفل

واختت  حديثلا بلالقول اتيقنلا ملع وفلد فلتح عللي  .اإلعال علي ما طرحا الوفد كما ذكرت بعض وساتل 
 القادمة واأليا تواصل الحوار بين الجانبين خالل الساعات 

اجتمع وفدان قياديان  ، أنا قدشرف الوورأ عن مراسلوا، 20/4/2017القدس العربي، لندن، وأضافت 
، وبعيدا عن وساتل اإلعال ، لمدة زادت عن في قطاع غزة من حركتي فتح وحماس بشكل غير معلن

الساعتين، حيث جرى بحث تودتة األوضاع، وتقدي  تصور من فتح لتسل  حكومة التواف  مسؤوليتوا 
للرتيس محمود عباس عن إحراق  "اعتذارا"ماس في إدارة القطاع، ولو ما تاله تقدي  الناط  باس  ح

 صوره خالل مسيرات غاضبة نظمتوا الحركة خالل األيا  الماضية.
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من مصادرلا أن اللقاء جرى في أجواء إيجابية ليل اإلثنين، وجمع وفدا قياديا  "القدس العربي"وعلمت 
ي اللجنة المركزيلة، ملع رفيعا من حركة فتح مكونا من أحمد حلس، وروحي فتوح، وكاللما عضوان ف

 وفد قيادي آخر من حركة حماس مكون من خليل الحية وصالح البردويل عضوي المكتب السياسي.
 وعقد اللقاء في مكتب حركة حماس.

وحسب المعلومات فإن اللقاء جاء في إطلار تويتلة األجلواء لوصلول وفلد اللجنلة المركزيلة لحركلة فلتح، 
مللن الشللور الجللاري،  25توقللع أن يصللل القطللاع قبللل تللاري  الللل الللذي للل  يحللدد موعللد رسللمي لللا، لكللن ي

 بقيادة ناتب رتيس الحركة محمود العالول.
وعقد اللقاء وف  ما أكدت المصادر بناء علي طلب من فتح، الذي أبلغ حماس أنا علي تواصل داتل  

األمللور مللع الللرتيس محمللود عبللاس. وجللرى التركيللز خللالل اللقللاء علللي ضللرورة إتاحللة اليرصللة لترتيللب 
 ."التصعيد اإلعالمي"بشكل مسؤول أكثر، بعيدا عن 

وحسب المصادر فإن وفد فتح، أكلد أن اللرتيس عبلاس لل  يكلن يعنلي فلي إطلار تصلريحاتا أنلا ملاض 
الخطللوات العمليللة المقبلللة مللن جوللة الللرتيس علللي األرض، لللن تكللون إا "، وأن "عقللاب غللزة"فللي اتجللاه 

 ."في صالح المواطن والصالح الوطني
جلللرى التمكيلللد خلللالل اللقلللاء عللللي علللد  اإلبقلللاء عللللي الوضلللع الصلللعب الحلللالي، فلللي ظلللل الحملللالت و 

 اإلعالمية، وتوجيا اانتقادات المتبادلة.
وأكد المصدر أن وفد فتح أكد أنا يعمل باتجاه إنجاز ما لو مطلوب، من أجل تمكين حكومة التواف  

ة الوزارات المختلية والقطاعات الحكومية في قطاع الوطني التي يقودلا الدكتور رامي الحمد هللا، إلدار 
صليغة اسلتال  "، عللي "القلدس العربلي"غزة، حيث ركز جزء من اللقاء حسب المعلومات التي وصللت 

، وقلد  وفلد فللتح رؤيتلا للذلم، وسللموا رسلميا إلللي وفلد حملاس، فلي انتظلار الللرد "الحكوملة للوزارات غلزة
 عليوا.

جلراء انتخابلات عامللة فلي المنلاط  اليلسللطينية، وشلملت الورقلة كلذلم تصللورا إلنولا ء حاللة اانقسللا ، وا 
 عالوة علي طرحوا حلوا لمليات خالفية أخرى.

وأبلللدى وفلللد فلللتح اعتراضلللا عللللي اانتقلللادات التلللي وجولللت أخيلللرا إللللي الحركلللة واللللرتيس عبلللاس، خلللالل 
ر ذللم يضلر مسيرات حماس علي مدار األيا  الماضلية، خاصلة حلوادث حلرق صلور اللرتيس، باعتبلا

 بشكل العالقة بين الطرفين.
وأبلللغ وفللد حمللاس الوفللد اليتحللاوي أن المسلليرات التللي انطلقللت كانللت ردة فعللل، أظوللرت حالللة الغضللب 

، "خطلوات حاسلمة"التي بدأت في البحرين قبل عدة أيلا ، حلين قلال إنلا سليتخذ  "توديدات الرتيس"من 
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الخالفلللات بشلللكل وطنلللي ومسلللؤول، بعيلللدا علللن غيلللر أن اللقلللاء انتولللي بإبلللداء الطلللرفين رغبتوملللا بحلللل 
 التصعيد اإلعالمي. وجرى التواف  علي تواصل الحوار بينوما خالل األيا  المقبلة.
إن حركتللا تنتظللر "وأكللد ذلللم محمللود العللالول، ناتللب رتلليس فللتح، فللي تصللريحات صللحافية قللال فيوللا 

 ."اإلجابة من حماس، علي ما قد  لوا، حول القضايا األساسية
أن الحل يكون من خالل سللطة واحلدة، وفلي اتجلاه تمكلين حكوملة الوفلاق اللوطني ملن القيلا  وأوضح 

 بواجبوا في غزة.
 

ممركز الزيتونة  .2  حلقة نقاش ببيروت لمعالجة أزمات المخيمات الفلسطينية ينظ ِّ
، أوضاع الالجتين 19/4/2017 األربعاءيو  استعرض مركز "الزيتونة للدراسات وااستشارات"، 

سطينيين بالمخيمات في لبنان وما يعانونا من أوضاع اقتصادية ومعيشية واجتماعية صعبة، اليل
 باإلضافة إلي ااضطرابات األمنية، واقترح حلوا.

مخيما معترفا بوا بشكل رسمي في لبنان، وأن نحو نص   12وأفاد مركز "الزيتونة" أن لنام 
نقاش بعنوان "المخيمات اليلسطينية في لبنان اليلسطينيين يعيشون في لذه المخيمات، خالل حلقة 

 نحو معالجة شاملة" نظموا ببيروت.
ر الحلقة، التي شارم فيوا عدد من الباحثين والمتخصصين بالشمن اليلسطيني واللبناني، مدير اوأد

 محسن محمد صالح.الدكتور عا  مركز "الزيتونة" 
ت خارجية استخدا  اليلسطينيين في ر المشاركون في مداخالتو  عن تخوفات من محاواوعب  

النزاعات المحلية، أو اإلقليمية؛ خصوصا أن األوضاع السياسية وااقتصادية التي يعيشوا الالجتون 
 اليلسطينيون تقلل المناعة من أجل الوقوف في وجا لذه المخططات والظروف.

نما  1948ورأى الباحثون أن الدولة اللبنانية ل  تنظر إلي المخيمات منذ سنة  كمجتمع حضاري، وا 
 تعاملت معا وما زالت من خالل منظور أمني وليس من منظور سياسي اجتماعي.

وحذر المشاركون من أن المرحلة المقبلة قد تحمل الكثير من المخاطر، ودعوا إلي ااستعدادات 
لتطورات في للتطورات القادمة. معتبرين أن الوضع اللبناني غير مستقر ويمر بمرحلة مومة في ظل ا

 البيتة المحلية واإلقليمية.

 19/4/2017"، 21موقع "عربي  -المركز الفلسطيني لإلعالم   
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 : بناء وحدات استيطانية جديدة تخريب متعمد لجهود السالم الفلسطينية الخارجية .3
فللللي  )لجنللللة التخطلللليء والبنللللاءك التابعللللة لحكومللللة ااحللللتالل، قالللللت وزارة الخارجيللللة، إن توجللللا: را  هللا

وحللدة اسللتيطانية جديللدة فللي مسللتوطنتي )بسللغات  212، للمصللادقة علللي بنللاء األربعللاءاجتماعوللا يللو  
زتيللل ك و)راملللات شللللوموك، الجلللاثمتين عللللي األرض اليلسلللطينية فلللي القلللدس الشلللرقية المحتللللة، تشلللكل 

 .2334ن رق  رسميًا للمجتمع الدولي وقرارات الشرعية الدولية، خاصة قرار مجلس األم إسراتيلياتحديًا 
لذه الخطوة إمعانا في عمليات توويد األرض اليلسطينية المحتلة وسرقة في الخارجية في بيانوا  ورأت

، وقطلع الطريل  عللي إسلراتيلالمزيد منوا، بولدف إرضلاء جمولور المسلتوطنين واليملين المتطلرف فلي 
الجللللانبين اليلسللللطيني مياوضللللات جللللادة بللللين  إطللللالقإعللللادة  إللللليالجوللللود األميركيللللة والدوليللللة الراميللللة 

 ، علي أساس حل الدولتين.واإلسراتيلي
 19/4/2017، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
 البرغوثي" مروان عن "قلق عباس من يتحدثانصحفيان إسرائيليان  .4

تيس تناولت الصحافة اإلسراتيلية ما اعتبرتا صراعا محتدما بين القيادي اليتحاوي مروان البرغوثي، ور 
 السلطة اليلسطينية محمود عباس.

وجلاء فلي مقلال بصلحيية للأرتس أن البرغلوثي يلدرم أن للذا اإلضلراب "تؤيلده السللطة إعالميلا، لكنولا 
 قلقة فعليا من كل نتيجة تعزز مكانتا".

وأضللاف كاتللب المقللال عللاموس لرتيللل أن إضللراب األسللرى يسللب  زيللارة عبللاس المرتقبللة إلللي الوايللات 
ال اسلتمر اإلضلراب حتلي موعلد الزيلارة فقلد تنشلم أزملة حقيقيلة، ألن األملور ستصلبح المتحدة، وفي حل

 أكثر تعقيدا.
مكانيللة لجللوء إسللراتيل إلللي  كمللا رجللح نشللوب مظللالرات ونقللل المضللربين عللن الطعللا  إلللي العللالر، وا 
ل التغذية القسرية، إضافة إلي احتملال وفلاة بعلض األسلرى؛ وكلل للذه األحلداث المتوقعلة كييللة بإشلعا

 األراضي اليلسطينية.
وخللله لرتيللل إلللي القللول إن مللن المبكللر الحللديث عللن وجللود أفلل  لطللي صلليحة الصللراع فللي مللوازين 
القللللوى داخللللل فللللتح بللللين البرغللللوثي وعبللللاس، رغلللل  أنوللللا سلللليبقيان معللللا يوجوللللان اتواماتومللللا لالحللللتالل 

 اإلسراتيلي، إعالميا علي األقل.
فلللي الشلللؤون اليلسلللطينية آسلللاف غيبلللور، يقلللول إن  وفلللي موقلللع "أن آر جلللي" كتلللب الخبيلللر اإلسلللراتيلي

التضللامن الللذي تبديللا السلللطة اليلسللطينية مللع إضللراب األسللرى يخيللي وراءه صللراعا حقيقيللا وجللادا بللين 
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البرغوثي وعباس، عقب اإللانة التي وجووا األخير لألول بإقصاتا ملن المواقلع القياديلة المتقدملة فلي 
 حركة فتح.

تيس عباس والقيادات اليتحاوية المؤيدة لا لو أن استطالعات الرأي العا  ويرى غيبور أن ما يقل  الر 
اليلسطيني تمنح البرغوثي تمييدا شعبيا فلسطينيا جارفا، وتظور أن اليلسطينيين يختارونا بنسبة كبيلرة 

 كمرشح محتمل لخالفة عباس.
س لل  يكتل  بإقصلاتا بلل وقال إن البرغوثي بني لنيسا بنية تحتية تنظيمية داخل الحركة، مع أن عبا

حاول حشر مؤيديا في الزاوية، وعمل علي حرمانو  من تقلد المواقع التنظيمية المتقدملة فلي الحركلة، 
للحيلولة دون تمثيرل  في القواعد التنظيمية، مما دفع بيدوى البرغوثي زوجة مروان لإلعراب عن خيبة 

 ت اغتياا سياسيا بحقا.أملوا مما حصل لزوجوا، والقول صراحة إن قيادة فتح نيذ
 19/4/2017الجزيرة. نت، 

 
 القطاع المحاصرالعالم التدخل إلنقاذ  انناشدغزة: وزارة الصحة واتحاد البلديات ي .5

حللذر المتحللدث باسلل  وزارة الصللحة اليلسللطينية بغللزة أشللرف : مصللعب اإلفرنجللي ومحمللد جمللال -غللزة 
لصحية في منعط  خطير، داعًيلا المؤسسلات القدرة، من استمرار انقطاع الكورباء ودخول الخدمات ا

الدوليللة واإلنسللانية للتللدخل العاجللل والجللاد إلنقللاذ القطللاع الصللحي، والعمللل علللي تللوفير الوقللود الللالز  
ناشلللد اتحلللاد البللللديات بغلللزة اللللدول العربيلللة و  لمستشلللييات وزارتلللا ومراكزللللا الصلللحية قبلللل فلللوات األوان.

دوليللللة بإنقللللاذ القطللللاع المحاصللللر، بسللللبب اسللللتمرار انقطللللاع واإلسللللالمية وأحللللرار العللللال  والمؤسسللللات ال
 الكورباء وتوق  الخدمات، فيما حذرت وزارة الصحة من منعط  خطير في قطاعاتوا للسبب ذاتا.

وأكلللدت خلللالل ملللؤتمر صلللحيي عقدتلللا أملللس، أن إطاللللة اسلللتمرار األزملللات فلللي القطلللاع تنلللذر بكلللوارث 
ع التيللار الكوربللاتي بشللكل كبيللر. وقللال رتلليس ااتحللاد وأزمللات إنسللانية وبيتيللة حقيقللة جللراء تجللدد انقطللا

نزار حجازي، إن البلديات سُتجبر علي ض  مياه الصرف الصحي غيلر المعالجلة إللي شلاطب البحلر 
 مباشرة، ما سيؤدي إلي إغالق الشاطب ومنع ااصطياف لذا الموس  حياظا علي سالمة المواطنين.

 20/4/2017الشرق، الدوحة، 
 

 دى اإلدارة األميركية الجديدة بعد أي طرح جدي إزاء القضية الفلسطينيةل ليس :عشراوي  .6
قالت حنان عشراوي، عضو اللجنة التنييذية لل "منظمة التحرير اليلسطينية"، : واشنطن لل أحمد األمين

إنا ليس لدى اإلدارة األميركية الجديدة بعد أي طرح جدي إزاء القضية اليلسطينية باستثناء ما ذكره 
 تيس األميركي عن الصيقة الكبرى، من دون أن يذكر أو يوضح مالية ومالمح لذه الصيقة.الر 
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وليتت عشراوي، في تصريحات صحافية بواشنطن، إلي تناقض وتضارب في اآلراء الصادرة عن 
المسؤولين األميركيين بشمن مل  عملية السال ، معربة عن اعتقادلا أن لذا المل  ما زال قيد 

 اشنطن.الدراسة في و 
 19/4/2017العربي الجديد، لندن،   

 
 المحكمة العسكرية اإلسرائيلية تحكم بسجن شرطي فلسطيني أطلق النار على مستوطن .7

فرضلللت المحكملللة العسلللكرية اإلسلللراتيلية حكملللا بالسلللجن اليعللللي لملللدة سلللت سلللنوات، وعقوبلللة : را  هللا
رطي اليلسطيني اللذي أديلن بلإطالق بالسجن مع وق  التنييذ ودفع غرامة، علي نواف بني عودة، الش

النللار علللي شللخه وتشللويش اإلجللراءات القضللاتية فللي الحللادث الللذي أسللير عللن قتللل المسللتوطن بللن 
صابة عدة إسراتيليين آخرين في  فلي منطقلة قبلر يوسل  فلي  2011 إبريل نيسان/ 24يوس  لينات، وا 

 نابلس.
ت، جاء من الجيش ان النيابة العسكرية المحكمة برأت بني عودة من المسؤولية عن قتل لينا أنوبما 

قللد تسلللتمن  خللالل األسلللابيع القريبلللة علللي القلللرار وعللللي العقوبللة التلللي فرضلللت عليللا. وقاللللت مصلللادر 
عسلللكرية إن علللدة أفلللراد ملللن الشلللرطة اليلسلللطينية أطلقلللوا النلللار عللللي السللليارة التلللي سلللافر فيولللا لينلللات 

بنللي  أطلقوللاة أنللا للل  يثبللت بللمن النيللران التللي واإلسللراتيليون اآلخللرون، ولللذلم حللددت المحكمللة العسللكري
 عودة لي التي أصابت لينات وقتلتا، كما ل  يثبت انا كان ينوي التسبب بموتا.

  20/4/2017القدس العربي، لندن، 
 

 ووضع آليات لذلك هي مباشرة العمل على إنهاء االنقسام فورا   رسالة فتح إلى شعبنا: سحل ِّ  .8
لمركزيللة لحركللة "فللتح"، ميللوض الحركللة فللي المحافظللات الجنوبيللة فللي قللال عضللو اللجنللة ا :وفللا -غللزة

قطللاع غللزة، أحمللد حلللس، يللو  األربعللاء: إن رسللالة حركللة "فللتح" إلللي شللعبنا، لللي مباشللرة العمللل علللي 
 إنواء اانقسا  فورا ووضع آليات لذلم.

توحيلللد وأكلللد رفلللض "فلللتح" للتحلللاور ملللع حركلللة "حملللاس"، عبلللر وسلللاتل اإلعلللال ، ألن قلللرار "فلللتح" للللو 
نواء اانقسا ، وعد  دفع األمور نحو التوتير.  الص ، وا 

وتابع حلس، في توضيح لقرار حركة "فتح" بتشلكيل وفلد ملن اللجنلة المركزيلة للحركلة، لاللتقلاء بحركلة 
 8"حماس"، وما جرى في لذا الشمن فلي اليلو  التلالي لقلرار اللجنلة المركزيلة للل"فتح" فلي اجتماعولا فلي 

قطاع غزة، وفي اليو  التالي لوصولي التقيت بممثل عن حركة "حماس"، وأبلغتا  نيسان، توجوت الي
بقللرار حركللة "فللتح" إجللراء لقللاء مللع قيللادة حركللة "حمللاس" للعمللل علللي إنوللاء اانقسللا ، وبعللد وصللولي 
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بمربعة أيا ، وصل إلي قطاع غزة أيضا عضو اللجنة المركزية لل"فتح" روحي فتوح، والتقي بممثل عن 
 اس" وابلغا بنيس الموق  ول  نتل  ردا علي ذلم.حركة "حم

نيسان الجلاري اتصلل عضلو  17وبين حلس، "انا جرت محاوات اتصال من جانب حركة فتح، وفي 
المكتب السياسلي للل"حماس" صلالح البردويلل، ووجلا لنلا دعلوة للقلاء ثنلاتي، ورحبنلا بلذلم، وفعلال جلرى 

للقاء في أجواء ايجابية سادتا الصلراحة والوضلوح، اللقاء مساء أمس في مقر حركة "حماس"، وجرى ا
وفي بداية اللقاء أبدى وفد حركة "فتح" احتجاجا علي التجاوزات التلي صلاحبت المسليرات التلي دعلت 
لوا حركة "حماس"، وأيضا التصعيد اإلعالمي الذي طغي علي الخطابين السياسي واإلعالمي لحركة 

 "حماس".
ننلا رفضلنا التحلاور عبلر وسلاتل اإلعلال ، ان قرارنلا للو توحيلد الصل  وتابع: "أكد وفلد حركلة "فلتح" أ

نواء اانقسا  وعلد  دفلع األملور نحلو التلوتير، وقلد أثيلر الكثيلر حلول للدف حركلة "فلتح" ملن إرسلال  وا 
قطاع غزة، والرسلالة التلي يحملولا والتلي نعتقلد أنولا رسلالة كلل الشلعب اليلسلطيني، بملا فلي  إليوفدلا 

 " ولي مباشرة العمل علي إنواء اانقسا  فورا ووضع آليات لذلم".ذلم حركة "حماس
وقللللال حلللللس: "أبلغنللللال  أن رسللللالتنا تتمحللللور حللللول نقطتللللين لمللللا: اسللللتال  حكومللللة الوفللللاق الللللوطني 
مسؤولياتوا كاملة عن المحافظات الجنوبية، كما لو الحال فلي المحافظلات الشلمالية، دون تلدخل ملن 

الحكومللة، ولللذا يعنللي عنللد تنييللذه، إلغللاء اللجنللة اإلداريللة المشللكلة مللن كافللة اليصللاتل فللي عمللل وأداء 
جلراء اانتخابلات العاملة )رتاسلية وتشلريعية ووطنليك وفقلا لالتياقلات  حركة "حماس" فلي قطلاع غلزة، وا 
الموقعللة خللالل مللدة السللتة أشللور، كمللا ابلغنللا وفللد حركللة "حمللاس" بللمن ميللوض العالقللات الوطنيللة فللي 

حمللللد لللللو المخللللول بالتواصللللل مللللع الجوللللات المكليللللة مللللن قبللللل "حمللللاس" لمللللل  حركللللة "فللللتح" عللللزا  األ
المصالحة، ودعونال  ألن يت  التواصل معا إلبالغا بموق  حركة "حماس" من دعوة حركة "فتح" أو 

 أي تياصيل حولوا".
 19/4/2017الحياة الجديدة، رام هللا، 

 
 ف لتجمعاتكم حتى يرى أسرانا النور: مسيرة اإلعداد مستمرة وأنفاقنا ستزحلالحتالل "القسام" .9

قاللللت كتاتلللب الشلللويد علللز اللللدين القسلللا  الجنلللاح العسلللكري لحركلللة حملللاس، إن مسللليرة اإلعلللداد : غلللزة
 والتجويز مستمرة "ترعب قلوب الصواينة حتي ينقشع الظال  وتعود األرض ويرى أسرانا النور".

القسلامي أنلس أبلو شلاويش بحلي التيلاح وأكدت الكتاتب، خالل كلمة لوا في حيل تمبين شويد اإلعداد 
شللرق غللزة، أن أنياقوللا سللتزح  لتجمعللات ااحللتالل قاتلللة "أنياقنللا سللتطاردك  فللي خيللالك  وتللراودك  فللي 

 تجمعاتك  فارحلوا بصمت ألن القسا  زاح  إليك ".
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نلا وعن حياة الشويد القسامي أبو شاويش، شدد المتحدث بكلمة القسا  أن الشويد أنس اشلتعل قلبلا يقي
 بمن لذا الطري  ا يسير فيا إا رجال حيظوا القرآن وساروا في درب المجالدين.

 19/4/2017المركز الفلسطيني لإلعالم، 
 
 أن يأتي وفد فتح بجدول أعمال واضح على قاعدة إنهاء كافة أشكال األزمة يجب: "الجهاد" .10

رجمللة الللدعوات والتصللريحات دعللت حركللة "الجوللاد اإلسللالمي"، طرفللي اانقسللا ، إلللي ت: الللرأي - غللزة
 اإلعالمية حول تحقي  المصالحة إلي "خطوات فعلية".

وقلللال القيلللادي فلللي الحركلللة، خاللللد اللللبطش: "إن الحلللوار حتلللي اللحظلللة بلللين فلللتح وحملللاس فلللي وسلللاتل 
اإلعلللال ، ولللل  يتحلللول إللللي جلللدول أعملللال أو إللللي آليلللات عملللل"، معتبلللرًا أن التراشللل  اإلعالملللي بلللين 

وأضلللاف "إذا كانلللت لنلللام نيلللة حقيقيلللة إلنولللاء  إرللللاق اللللرأي العلللا  اليلسلللطيني".الحلللركتين "يسلللو  فلللي 
اانقسا ؛ يجب أن يمتي وفد مركزية فتح بجدول أعملال واضلح عللي قاعلدة إنولاء كافلة أشلكال األزملة 

 الداخلية، ولذا لو المطلوب".
نوللاء مظلالر اانقسللا  والتصللعيد مللع ااحلتالل اإل سللراتيلي، مللن شللمنا أن واعتبلر أن الوحللدة الوطنيللة وا 

وتللابع "لنللام  يسللو  فللي إعللادة القضللية اليلسللطينية إلللي الصللدارة علللي المسللتويين العربللي واإلسللالمي.
عللدو مشللترم، ومخللاطر تتعللرض لوللا القضللية اليلسللطينية، وا بللد أن يتيللرا الجميللع مللن أجللل مقاومللة 

 ااحتالل "اإلسراتيلي" وا عادة القضية إلي الواجوة".
 19/4/2017، غزة ،فلسطينية لإلعالموكالة الرأي ال

 
 عتذر لعباس عن حرق صورهتحماس  .11

إلي الرتيس اليلسلطيني أبلو ملازن عللي حلرق صلوره فلي  "حماس"أشرف الوور: اعتذرت حركة  -غزة 
تظالرات ليلية نظمتوا في قطاع غزة. وجاء ااعتذار علي صليحة النلاط  باسل  حملاس فلوزي برللو  

ممكلللن أن نختلللل  ملللع اللللرتيس عبلللاس إللللي أقصلللي درجلللة، وملللن حقنلللا "فقلللال:  "فيسلللبوم،"عللللي موقلللع 
مواجوة توديداتا لغزة بحج  تداعياتوا الكارثية، ولكن أن يت  تجاوز حدود اللياقة والقلي  والمبلادا التلي 
تجمعنا موما اختلينا كيلسطينيين ونسيء لا بطريقة مشينة كما حصل في بعض التجمعات الغاضبة، 

فعن نيسلي أعتلذر ". واختت  برلو  تصريحا بالقول: "وا من ثقافتنا وا من أخالقنافوذا ليس من قيمنا 
 ."بشدة عن لذا اليعل اليردي يا سيادة الرتيس
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وجاء ااعتذار بعلد اللقلاء اللذي تل  الليللة قبلل الماضلية بلين عضلوين فلي اللجنلة المركزيلة لحركلة فلتح 
ي لحمللاس ولملللا خليللل الحيلللة وصلللالح ولمللا روحلللي فتللوح وأحملللد حلللس ملللع عضلللوي المكتللب السياسللل

 البردويل، في مكتب حماس في غزة.
 20/4/2017القدس العربي، لندن، 

 
 نتنياهو يعترف اليوم بفشل االحتالل في الوصول لحل لألنفاقالزهار:  .12

قلللال عضلللو المكتلللب السياسلللي لحركلللة حملللاس محملللود الزللللار إن نتنيلللالو يعتلللرف اليلللو  بيشلللل : غلللزة
 حل لألنياق، فمنياقنا مباركة تض  فيوا دماء شوداتنا.ااحتالل في الوصول ل

فللي حيللل تللمبين شللويد اإلعللداد القسللامي أنللس أبللو شللاويش بحللي التيللاح شللرق غللزة،  خللالل كلمتللا وقللال
"نحن في حضلرة شلاب فضللا هللا فلي حضلرة قلرآن كلان فلي صلورة إنسلان، نحلن فلي حضلرة أنلس فلي 

 وقت بدأت فيا القلوب تزيغ تحت سلطة الرواتب".
وأضللاف أن الشللويد أنللس أبللو شللاويش كللان نموذجللا طيبللا وحيللا لحركللة المقاومللة اإلسللالمية "حمللاس"، 

 مؤكدا أن تحرير فلسطين قريب.
وفي قضية خص  الرواتلب، قلال الزللار إن قطلع الرواتلب ا تقطلع طريقنلا ا فلوق األرض وا تحتولا، 

 وسنواصل طريقنا نحو األقصي.
 19/4/2017المركز الفلسطيني لإلعالم، 

 
 خطوة في االتجاه الخطأ الرواتبنافذ عزام: خصم  .13

انتقللدت حركلة الجولاد اإلسللالمي قلرار حكوملة الحملد هللا خصلل  نسلبة ملن رواتللب : نبيلل سلنونو -غلزة 
موظييوللا فللي قطللاع غللزة، معتبللرًة أنللا خطللوة "فللي ااتجللاه الخطللم"، فيمللا دعللت إلللي عللد  الرلللان علللي 

 لقضية اليلسطينية.اإلدارة األمريكية في إيجاد حل ل
وقال القيادي في "الجواد"، نافذ عزا  في تصلريحات لصلحيية "فلسلطين": "ا توجلد أي مؤشلرات عللي 
تغير الموق  األمريكي" بشمن القضية اليلسلطينية، مشليرًا إللي أنلا ملن الخطلم وضلع رللان كبيلر عللي 

 اإلدارة األمريكية الجديدة، برتاسة دونالد ترامب.
ار حكوملة الحملد هللا خصل  جلزء ملن رواتلب موظييولا فلي القطلاع، قلاتال: "للذه خطللوة وانتقلد علزا ، قلر 

وأضلللاف: "للللذه الخطلللوة جلللاءت فلللي ظلللل  فلللي ااتجلللاه الخلللاطب، فاقملللت معانلللاة الشلللعب اليلسلللطيني".
الخالف واانقسا  والمناكية الداخلية، ونحن نتصور أنا من الضروري إعادة النظلر فلي تللم الخطلوة، 
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ا ونحن نعيش لذا الوضع المتمز  أن نتحدث عن خطوات ربما تزيد المعاناة والتوتير في وا يجوز أبدً 
 الساحة الداخلية".

وعن السبيل إلنواء اانقسا ، قلال: "لنلام نقلاط يمكلن أن تمثلل قواسل  مشلتركة بيننلا.. لنلام مبلادرات 
 احتقان الرالنة".عديدة طرحت في الساب ، لكن نتصور أن األل  اآلن لو العمل لتجاوز لحظة ا

 20/4/2017، فلسطين أون الين
 
 : ال خيار أمام األسرى المضربين إال االنتصار"الجهاد" .14

أكللدت حركللة الجوللاد اإلسللالمي فللي فلسللطين، أن أي مسللاس بحيللاة األسللرى : الللرأي - الضللية المحتلللة
لكلرا ، مشللددة المضلربين علن الطعلا  فلي سلجون ااحلتالل اإلسلراتيلي، ا يمكلن الملرور عليلا ملرور ا

 علي أن كافة أطياف الشعب اليلسطيني تساند األسرى في معركتو  ضد السّجان.
وقال القيلادي فلي حركلة الجولاد اإلسلالمي، بسلا  أبلو عكلر، إن إضلراب العلزة والكراملة اللذي يخوضلا 

لو   األسرى، لدفا اانتقال من ظروف معيشية ا يمكن القبول بوا أو التعايش معوا، إلي حالة تكيل
كرامتو ، في ظل إمعان المؤسسة اإلسراتيلية في المساس بجوانب أساسية من حياتو ، بتحريض دات  

 ومستمر من رأس الور  السياسي واألمني في دولة ااحتالل.
وأضللاف أبللو عكللر فللي تصللريح صللحيي، يللو  األربعللاء، إن "أي مسللاس بالمضللربين عللن الطعللا  فللي 

كلللن القبلللول بلللا والملللرور عنلللا، فشلللعبنا قلللرر ملللن اللحظلللة األوللللي معلللركتو  العادللللة ضلللد السلللجان ا يم
 الوقوف التا  إلي جانب مطالبو ، ولن يتركو  وحدل  في لذه المعركة المصيرية".

وتللابع أبللو عكللر بللالقول: شللعبنا يعلللن اصللطيافا خللل  أسللراه وانحيللازه إلللي مطللالبو ، ولللذه المعركللة ا 
 ي وحشية وجبروت ااحتالل".يوجد فيوا إا خيار واحد، لو اانتصار عل

 19/4/2017، غزة ،وكالة الرأي الفلسطينية لإلعالم
 
 التوافق ضد غزة ترفض إجراءات حكومة الفلسطينية فصائلال .15

رفضت فصاتل المقاومة اليلسطينية اإلجراءات التي قامت بوا حكومة التواف  بإيعاز ملن رتليس : غزة
ملللن رواتلللب الملللوظيين ومخصصلللات بعلللض أسلللر  السللللطة اليلسلللطينية محملللود عبلللاس باقتطلللاع جلللزء

 الشوداء والجرحي والشؤون ااجتماعية، واإلصرار علي فرض ضريبة البلو.
وأكدت اليصاتل في بيان لوا عقب اجتماع لمناقشة آخر المستجدات علي الساحة اليلسطينية، عقدتلا 

تملا  المصلالحة، وضلرورة أن ت كلون اللقلاءات ذات طلابع يو  األربعاء، عللي ضلرورة إنولاء اانقسلا  وا 
وطنللي شللامل يشللارم الكللل الللوطني فيوللا ليكللون شللالدا علللي أي اتياقيللة، وكشلل  مللن يعطللل الوصللول 
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وحمللللت فلللي بيانولللا ااحلللتالل المسلللؤولية الكامللللة علللن  إللللي مصلللالحة وطنيلللة حقيقيلللة تنولللي اانقسلللا .
 استمرار حصار شعبنا، مؤكدًة أن صمتوا لن يطول.

 19/4/2017م، المركز الفلسطيني لإلعال
 
 معالجته تتم حاليا   القوة المشتركة بعين الحلوة انتشار خلل في عمليةالمقدح:  .16

تبلللذل اليصلللاتل اليلسلللطينية فلللي لبنلللان جولللودا كبيلللرة للململللة آثلللار وتلللداعيات : بلللوا أسلللطيح - بيلللروت
فللي وقللت المعركللة العنييللة التللي شللودلا مخللي  عللين الحلللوة لالجتللين اليلسللطينيين الواقللع جنللوب الللبالد 

 "فللتح"، باعتبللار أن فشللل حركللة "مجموعللة بللالل بللدر"لللذا الشللور بللين القللوة األمنيللة المشللتركة و سللاب 
ومتواريلا علن األنظلار، جعلل موملة  التي كانت تقود المواجوات في الحس  العسلكري وبقلاء بلدر طليقلا

 إعادة المياه إلي مجاريوا وضبء الوضع بشكل كامل، مومة صعبة للغاية.
اليلللا اإلشلللكالية األساسلللية التلللي تحلللول دون اسلللتقرار الوضلللع األمنلللي فلللي المخلللي ، فلللي حلللي وتتركلللز ح

القوة األمنية المشتركة  الطيري الذي كان بمثابة مربع أمني يتحصن فيا بدر ومجموعتا. فرغ  انتشار
التي تض  عناصر يمثلون معظ  اليصاتل اليلسطينية، داخل لذا الحي األسبوع الماضي، فلإن لنلام 

في المنطقة. ولو ما عّبر عنا القيادي في حركة  خذ حول عد  إتما  لذه القوة مومتوا بشكل كاملمأ
اللواء منير المقدح مؤكدا انتشار القوة في الشلارع اليوقلاني وفلي الطيلري، افتلا فلي الوقلت عينلا  "فتح"

، إن "ق األوسللءالشر "اانتشللار تللت  حاليللا معالجتللا. وقللال المقللدح فللي تصللريح لللل إلللي خلللل فللي عمليللة
مراكلز  عناصر القوة يتحركون في الطيري ولكن ليس بالشكل المطللوب. لل  يسليرون دوريلات ولنلام"

لوللل  موجلللودة بشلللكل داتللل ، إا أن األملللر يتطللللب مزيلللدا ملللن الوقلللت وجديلللة أكثلللر ملللن قبلللل اليصلللاتل 
 ."أداء بعض القوى والضباط"رد اليشل بالحس  العسكري للو . "بالتعاطي مع الموضوع

وت  التداول أخيرا بمعلومات عن إيياد الرتيس اليلسطيني محمود عبلاس لجنلة تحقيل  عسلكرية لدراسلة 
تحميللل الضللباط الللذين قللادوا  فللي المعركللة بوجللا بللدر، وانتوللت اللجنللة إلللي "فللتح"سللبب إخيللاق حركللة 

مسلتمرة منلذ المواجوات المسؤولية. إا أن المقدح نيي لذه المعلومات افتا إلي أن موملة للذه اللجنلة 
مؤكللدا أنللا للل  يللت  تكلييوللا بللمي مومللة  "فللتح"عناصللر مللن  أشللور ولللي محصللورة بتللدريب 5أكثللر مللن 

 ."أعضاء لذه اللجنة من الضباط والعسكريين ول  مستمرون بمومتو  التدريبية"أخرى. وأضاف: 
مسللحين  الوضلع لتواجلد "لشاشة"في المخي  سبب  "القوى اإلسالمية"وفي لذا المجال، ّردت مصادر 

 من قوات األمن الوطني
 20/4/2017الشرق األوسط، لندن، 
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 ويلقونه في قارعة الطريق أمين سر هيئة العمل الوطني في قطاع غزة علىملثمون يعتدون  .17
ألقي خاطيو أمين سر ليتة العمل الوطني في قطاع غزة محمود اللزق، مسلاء يلو  األربعلاء، بلا : غزة

 ء قطاع غزة.من سيارة علي قارعة الطري  وس
وأوضللح عضللو المكتللب السياسللي لحللزب الشللعب وليللد العللوض فللي تصللريح لللل"وفا"، أن الللزق مصللاب 
بالرضوض في شتي أنحلاء جسلما، جلراء تعلرض للضلرب المبلرح بعلد اختطافلا عصلر األربعلاء، وأن 

 ورفللض خاطييللا طلبللوا منللا عللد  التللدخل بالسياسللة، وأن ا ينتقللد سلللطة األمللر الواقللع فللي قطللاع غللزة.
 العوض ما جرى بح  الزق، محمال حماس مسؤولية الكش  عن الجناة.

يلللو  األربعلللاء، اللللزق قلللرب منزللللا فلللي مدينلللة غلللزة، ونقللللوه إللللي جولللة  وامسللللحون ملثملللون اختطيلللوكلللان 
وذكللر شللوود عيللان للللل"وفا" أن مسلللحين يسللتقلون سلليارة اختطيللوا الللزق الللذي كللان فللي طريقللا  مجوولللة.

 لشراء الخبز لعاتلتا.
للللت زوجتللللا فللللي تصللللريح لللللل"وفا" عبللللر الوللللات ، حمللللاس المسلللؤولية عللللن حيللللاة زوجوللللا، واتومتوللللا وحم

 باختطافا، وقالت، إن زوجوا باأليا  األخيرة تعرض عدة مرات للتوديد بالقتل من قبل حركة حماس.
 19/4/2017وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية، وفا، 

 
 ي الشجاعفتح: اختطاف الزق اختطاف للموقف الوطن .18

طالبت حركة فتح بإطالق حرية أمين سر ليتة العمل الوطني في قطلاع غلزة، محملود اللزق،  :را  هللا
 .واعتبرت اختطافا بمثابة اختطاف للموق  الوطني الشجاع

وجاء في بيان صحيي للحركة صدر عن ميوضية ااعال  والثقافة: "إن فتح ولي تعرب عن رفضلوا 
القمللع السياسللي والمللادي بحلل  المللواطنين فللي قطللاع غللزة، فإنوللا تعتبللر  الأشللكالتللا  واسللتنكارلا لكللل 

خط  أمين سر ليتة العمل الوطني القيلادي محملود اللزق بمثابلة اختطلاف للموقل  اللوطني الشلجاع 
 المعبر عن المصالح الوطنية العليا للجمالير".

يللادات الوطنيللة وجمللالير وطالبللت فللتح القللوى الوطنيللة كافللة للوقللوف صلليا واحللدا، للللدفاع عللن حلل  الق
الشلللعب فلللي غلللزة فلللي التعبيلللر علللن ملللواقيو  السياسلللية، ا سللليما أن محملللود اللللزق قلللد علللرف بلللالمواق  

 .الواضحة الصلبة غير الموادنة في القضايا الوطنية
 19/4/2017وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية، وفا، 
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 الزق  تطافعن اخ المسؤولية جبهة النضال وحزب فدا يحمالن حماس .19
د. أحمد مجداني، األمين العا  لجبوة النضال الشعبي اليلسطيني حركة حماس واألجولزة حمل  :غزة

التابعللة لوللا، المسللؤولية المباشللرة عللن جريمللة اختطللاف الرفيلل  القاتللد الللوطني المناضللل محمللود الللزق، 
 عضو المكتب السياسي للجبوة، أمين سر ليتة العمل الوطني في قطاع غزة.

د د. مجداني أن حركة حماس تتحمل المسؤولية الكاملة عن حياة وسالمة الرفي  المناضلل اللذي وأك
  تعرض لالختطاف عصر اليو  في حي الشجاعية بمدينة غزة.

أدان ااتحاد الديمقراطي اليلسطيني "فدا"، إقدا  مجموعة مسلحة علي اختطاف محمود اللزق بعلد كما 
وحمل "فدا"، حركة حملاس المسلؤولية  منوا واقتياده إلي جوة مجوولة.اعتراض سيارتا في غزة وانزالا 

عن اختطافا كونوا سلطة األمر الواقع في القطاع، معتبرا ما جرى اساءة كبيرة للعمل الوطني عموما 
 .بحك  المسؤولية التي يتوالا الزق 

 19/4/2017، رام هللا، الحياة الجديدة
 
 على معبر بيت حانون  بحوزة سيدتين غزيتين االحتالل يدعي العثور على متفجرات .20

ادعللت سلللطات ااحللتالل اإلسللراتيلي أن الميتشللين اإلسللراتيليين فللي معبللر "إيللرز" )بيللت : بللالل ضللالر
حانونك عثروا صباح اليو ، األربعاء، علي مواد تستخد  في تصنيع العبلوات الناسلية تل  إخياءللا فلي 

  .مرال  حملت اصقات كتب عليوا "مواد طبية"
وبحسلب جولاز األمللن العلا  اإلسلراتيلي )الشللابامك فإنلا تل  العثللور عللي الملرال  فللي إطلار اليحوصللات 
األمنية التي تجرى في المعبر، حيث ت  العثور عليوا في مقتنيات املرأتين فلسلطينيتين ولملا شلقيقتان 

 من سكان قطاع غزة. وفحه خبير متيجرات من الشرطة اإلسراتيلية لذه المواد.
للللت الشلللقيقتان اليلسلللطينيتان إللللي إسلللراتيل كلللي تتلقلللي إحلللدالما التلللي تعلللاني ملللن ملللرض السلللرطان ودخ

 العالر الطبي في أحد المستشييات اإلسراتيلية.
وبحسب بيان لالحتالل، فإنا "اتضح أثناء التحقي  األولي بمن حماس أرسلت تلم المتيجلرات بولدف  

وسللللمت قلللوات األملللن اإلسلللراتيلية  القريبلللة المقبللللة". تنييلللذ عمليلللات إرلابيلللة داخلللل إسلللراتيل فلللي اليتلللرة
 السيدتين اليلسطينيتين إلي الشابام من أجل التحقي  معوما.

 19/4/2017، 48عرب 
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 النجاح جامعة خرقا  ال يمكن السكوت عنها في انتخابات 35: "الكتلة اإلسالمية" .21
لللس اتحلللاد طلبللة جامعلللة النجلللاح انتوللت الثالثلللاء الماضللي انتخابلللات مج: أحمللد الكلللومي-الرسللالة نلللت

مقعلدا، مقابللل  41الوطنيلة فلي مدينلة نلابلس بالضللية المحتللة، بحصلول حركلة الشللبيبة اليتحاويلة عللي 
 مقعدا للكتلة اإلسالمية، الذراع الطالبية لحركة حماس. 34

انللت ولنللا، يعتبللر مللؤمن صللّباح، ممثللل الكتلللة اإلسللالمية فللي جامعللة النجللاح، أن العمليللة اانتخابيللة ك
 خرقا "ا يمكن السكوت عنوا". 35ديمقراطية في ظالرلا فقء، وأن الكتلة سجلت 

وقللال صللّباح، فللي حللديث صللحافي لللل "الرسللالة": "إن الكتلللة قللررت التواصللل مللع إدارة الجامعللة، وتقللدي  
بالا بوذه الخروقات"، متوقعا في الوقت نيسا، أا تنظر اإلدارة بجدية فلي للذه الخروقلات، والطعلون 

كملا قلال إن تقلدي  للذه الطعلون للن ُيغّيلر ملن نتلات، ااقتلراع، "لكلن تقلدمنا بولا ليعلرف النلاس  المقّدمة.
 واإلعال  ما حدث في قاعات التصويت، وكي نثّبت األمر إلخواننا من بعدنا".

صلوتًا لصلالحنا، لكلن تياجمنلا عنلد إعلالن النتلات،  296مراقب الكتللة سلجّل فلي إحلدى قاعلات ااقتلراع 
صلوتًا لصلالح الكتللة فلي قاعلة أخلرى، قبلل أن يتياجلموا  189ويشلير إللي أنول  سلّجلوا . 226من العدد ب

صلوتا لصلالحنا ملن قلاعتي اقتلراع  150أصوات، "بمعني أنا ت  إسقاط  109عند اإلعالن بمن النتيجة 
 فقء، ولذا كان من شمنا يمن يحدث فارقا في األصوات لصالحنا"، وف  صّباح.

 20/4/2017، الرسالة نت
 

 ضرب من الهذيان "حماس"مع  التسويةنتنياهو:  .22
رتللليس الحكوملللة بنيلللامين نتنيلللالو اعتبلللر ، أن أسلللعد تلحملللي، علللن 20/4/2017الحيـــاة، لنـــدن، نشلللرت 

ضربًا من الولذيان. وقلال أملا  لجنلة المراقبلة  "حماس"احتمال التوصل إلي تسوية بين إسراتيل وحركة 
س تقريللر مراقللب الدولللة عللن الحللرب اإلسللراتيلية علللي قطللاع غللزة صللي  البرلمانيللة خللالل مناقشللتوا أملل

، وردًا علي ما جاء في التقريلر بلمن الحكوملة لل  "عملية الجرف الصامد"التي تعرف إسراتيليًا بل  2014
لنلام حللاات ا "تيحله القيلا  بخطللوات سياسلية احتلواء األزمللة فلي غلزة قبللل البلدء فلي الحللرب، إن 

إللللي تسلللويات سياسلللية. لنلللام تنظيملللات مثلللل داعلللش وحملللاس تضلللعنا أملللا  أحلللد يمكلللن التوصلللل فيولللا 
خيارين، إما التوصل إلي نوع من ااحتواء، أو أن تشتبم معوا... بنظري خيار البداتل السياسلية ملع 

... ا بللداتل سياسللية مللع لللذه الحركللة طالمللا تتمسللم بالقضللاء علينللا أمللا ". وأضللاف: "حمللاس أمللر لللاذ 
ل أخرى، مثل إقامة منطقة منزوعة السالح في القطاع فقد طرحلت، لكنولا غيلر قابللة بدات إليبالنسبة 

 ."للتطبي  حيال رفض حماس أي احتمال لوق  تسلحوا أو توريب األسلحة أو اإلنتار الذاتي لوا
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نقطلة الضلع  فلي ااحلتالل "وردًا علي احتمال أن تقلو  بلاحتالل القطلاع ملن جديلد، قلال نتنيلالو إن 
للن ليسلت فقلء  فلي الللثمن اللذي ندفعلا بحيللاة جنودنلا وسلكان القطللاع، إنملا للمملن يمكللن تسللي  القطلاع ومم

 ."يديره... لذه المعضلة التي ل  تتغير... في غزة ا أحد يريد أخذ المسؤولية
لكنولللا "وكلللرر نتنيلللالو اادعلللاء بلللمن إسلللراتيل لللل  تكلللن ترغلللب فلللي الحلللرب األخيلللرة عللللي قطلللاع غلللزة، 

د خط  اليتيان الثالثة، ومنلذ خطيول  صلرنا فلي منحلدر ولل  يكلن ممكنلًا وقيلا، اضطرت للقيا  بوا بع
تسللعي  "حمللاس". وتللابع أن "رغل  أننللا حاولنللا تيللادي الحللرب بكلل الطللرق، لكننللا أمللا  عللدو مريلر وقللاس  

زعزعلللة ااسلللتقرار، وللللو ملللا حصلللل بعلللد خطللل  اليتيلللان الثالثلللة. وزاد أن إسلللراتيل تواصلللل  إلللليداتملللًا 
 ادة جثث الجنديين لدار غولدين وأورن شاؤول وثالثة مدنيين إسراتيليين دخلوا القطاع.محاواتوا إلع

وتبللالي نتنيللالو بللمن الحللرب األخيللرة حققللت لللدوءًا علللي الحللدود الجنوبيللة إلسللراتيل غيللر مسللبوق منللذ 
. "وذلللم ألن حمللاس مرتدعللة"عامللًا، بللاعتراف قاتللد أركللان الجلليش الجنللرال غللادي ايزنكللوت،  50نحللو 
حمللاس وضللعت أماموللا ألللدافًا تقللو  علللي التحللرم ضللد إسللراتيل بوللدف رفللع الحصللار البحللري "د أن وزا

عن القطاع، أو الحصول علي ميناء ومطلار وتعزيلز شلرعيتوا الدوليلة. لكلّن أيلًا ملن للذه األللداف لل  
ينبغلي عللي إسلراتيل تجديلد اللردع بلل تزويلده الوقلود، ونحلن نلرفض أي قصل  حتلي ". وتابع: "يتحق 

 ."وتيرة زخاتب
فإننللا "وأردف أنللا إلللي جانللب العمللل المكثلل  لتحسللين قللدرات إسللراتيل الوجوميللة لمواجوللة قطللاع غللزة، 

، وسلورية، وحلزب هللا، واإلرللاب ملن الضلية إيلراننعال، توديدات وتحديات أكبر في جبوات مختليلة: 
 ."الغربية

ونحلن نلدافع علن حلدودنا "التلدخل  وعن األوضاع في سورية، قال نتنيالو إنا ا ينبغلي عللي إسلراتيل
وقدر اإلمكان ا نتدخل، ونساعد من الناحيلة اإلنسلانية، وأنلا ا أعتلز  حلل كلل القضلايا فلي المنطقلة. 
تعلمنا أن ا أخالق من دون قوة. ا أحد يصنع معروفًا للضعي . نحن نساعد آاف السوريين، لكننا 

 ."ا نتدخل في الحرب
ا يمكلن إلسلراتيل ": قلال نتنيلالو، أن وديلع علواودة، علن 20/4/2017، القدس العربـي، لنـدنوذكرت 

سللراتيلك، ولكللن يمكللن إلسللراتيل أن تعللد  أن تمنللع حمللاس مللن حيللر األنيللاق )أسلليل الحللدود بللين غللزة وا 
ا يمكلن أن تسلل  بلإطالق الصلواري  ".  وأضاف إن الحكوملة اإلسلراتيلية "نيسوا لمواجوة لذه األنياق

تعللاون أكبللر مللع أطللراف إقليميللة، منللذ الحللرب علللي ". وأشللار إلللي وجللود "إسللراتيلمللن قطللاع غللزة علللي 
 ، من دون أن يقد  مزيدًا من التياصيل."غزة
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 لحرب جديدة على غزة يخطط نتنياهوزحالقة:  .23
الناصلرة: حلذر عضلو الكنيسلت رتليس الكتللة البرلمانيلة للقاتملة المشلتركة جملال زحالقلة رتليس الللوزراء 

، محللذرا مللن أنللا يعللد 2014و، وحّملللا مسللؤولية مقتللل اآلاف فللي حربللا علللي غللزة عللا  بنيللامين نتنيللال
فلي الكنيسلت، جلرى خاللولا بحلث "رقابلة الدوللة "لعدوان جديلد. جلاء ذللم خلالل جلسلة عاصلية للجنلة 

الجللرف  "حللول أداء حكومللة نتنيللالو والمجلللس الللوزاري المصللغر أثنللاء عللدوان  "مراقللب الدولللة"تقريللر 
 ."الصامد

يجلب "ال إن نتنيالو اختار الحرب ويخطء للحلرب ويلرفض أي بلديل لولا مسلتقباًل أيًضلا، وأضلاف وق
فلسلطيني فلي غلزة، وملن خطلء وملن أصلدر األواملر ملن أطلل   2,200البحث من المسلؤول علن قتلل 

. ولنا لار نواب اليمين وبعض المشاركين فلي الجلسلة وانيللت "النار، ويجب معاقبة المجرمين جميًعا
أصلاًل  كيل  أدخللوم  أنلتماذا تيعل لنلا  "عن عاتالت القتلي اإلسراتيليين علي زحالقة قاتاًل:  ممثل
ألًيللا. اخرجللوا  20لنللا  اذلللب واضللرب عللن الطعللا  مللع البرغللوثي. خسللارة انللا للل  يقتللل فللي غللزة  إلللي

 ."زحالقة من الجلسة
اإلدارة "ب ويبحثللون موضللوع وتوجللا زحالقللة الللي نتنيللالو وأعضللاء الكنيسللت قللاتاًل إنولل  اختللاروا الحللر 

 وق  سيم الدماء. إليآللة الموت، ويستبعدون أي إمكانية أخرى يمكن ان تؤدي  "الناجعة
 20/4/2017القدس العربي، لندن، 

 
 بالمحرقة وضحاياهااإلسرائيلية تتاجر  الحكومة: الدولة مراقب .24

شلبيرا، فلي تقريلر أصلدره يلو  أعللن مراقلب الدوللة اإلسلراتيلي، القاضلي المتقاعلد يوسل  : بالل ضلالر
األربعاء، أن الحكومة اإلسلراتيلية تتقلاعس فلي ااعتنلاء بلالمواطنين اإلسلراتيليين النلاجين ملن المحرقلة 
النازية، وذلم في الوقت الذي تتاجر فيا حكومة اليملين المتطلرف اإلسلراتيلية بقيلادة بنيلامين نتنيلالو، 

 بالمحرقة وضحايالا.
ل التلي تل  رصللدلا كه إن الحكوملة اإلسلراتيلية ا تسللتغل عشلرات ماليلين الشلواوقلال المراقلب فلي تقريلر 

لصللالح النللاجين مللن المحرقللة، وطالللب الحكومللة بالعمللل علللي وجللا السللرعة مللن أجللل تحسللين أوضللاع 
 الناجين الذي ما زالوا علي قيد الحياة.

 19/4/2017، 48عرب 
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 سلوميانسكي بشبهة التحرشئب الناالتحقيق مع القضائي  المستشارمن تطلب  الشرطة .25
طلبللت الشللرطة اإلسللراتيلية مللن المستشللار القضللاتي للحكومللة، أفيحللاي منللدلبليت، يللو  : بللالل ضللالر

األربعاء، التحقي  مع عضو الكنيست نيسان سلوميانسلكي، ملن كتللة بالبيلت اليولوديب، بشلبوة إقداملا 
ليللة تقصللي الحقللات  إلللي تحقيلل  علللي التحللرش الجنسللي فللي حللاات عديللدة. وتريللد الشللرطة تحويللل عم
 رسمي ضد سلوميانسكي، ألن التحقي  في الحقيقة يستوجب كذلم.

وُكشلل  النقللاب عللن لللذه القضللية قبللل نحللو أربعللة أشللور، فللي أعقللاب وصللول إفللادات أدلللت بوللا نسللاء 
حللللول تحللللرش جنسللللي مللللن جانللللب سلوميانسللللكي إلللللي لجنللللة حاخامللللات. ورد سلوميانسللللكي علللللي لللللذه 

 أن الحديث يدور عن سلوم ودي جرى تيسيره خطم. اإلفادات باادعاء
 19/4/2017، 48عرب 

 
 عاملين جدد في قنصلياتها حول العالمية تواجه صعوبات في تعيين سرائيلالحكومة اإل .26

كشللل  موقلللع "إن آر جلللي" اإلسلللراتيلي علللن أن إسلللراتيل تواجلللا صلللعوبات جلللادة فلللي توظيللل  وتعيلللين 
 بب تراجع قيمة المكافأت المالية الممنوحة لو .عاملين جدد في قنصلياتوا حول العال  بس

وقال أريتيل كوانا الكاتب في الموقع إنا رغ  التوقيع مؤخرا في إسراتيل علي اتياقية األجلور الجديلدة، 
فإن الصعوبات ما زاللت ماثللة، ألن المرشلحين لالنخلراط بولذه الوظلات  والمولا  حلين يسلمعون بقيملة 

 رعان ما يرفضون تولي لذه الموا .األجور التي سيحصلون عليوا س
موظلل  مللوزعين  1,200ا" اإلخبللاري رومللان رايلل  إن األزمللة تشللمل امللن جوتللا، قللال مراسللل موقللع "و 

سيارة وقنصلية إسراتيلية حول العال ، ولذلم تضلطر إسلراتيل لتوظيل  علاملين محليلين فلي  102علي 
ي سللياراتوا، مثللل ممثليتوللا فللي األملل  تلللم الللدول مللن غيللر مواطنيوللا لشللغر بعللض المواقللع اإلداريللة فلل

 المتحدة.
 19/4/2017، الجزيرة نت، الدوحة

 

 حبط أي تحركات فلسطينية إلنشاء بنى تحتية عسكرية بالضفةالجيش أجنرال إسرائيلي:  .27
ا اإلخبللاري اإلسللراتيلي عللن جنللرال بجلليش ااحللتالل أن قللوات ااحللتالل تضللطر لتسلليير انقللل موقللع و 

اعتقللال أي فلسللطيني مسلللح فللي الضللية الغربيللة، مضللييا أن اليلسللطينيين  موكللب مكللون مللن دوريللات
 المسلحين يصرون علي مواجوة الجيش اإلسراتيلي حتي اللحظة األخيرة ولن يسلموا أنيسو  لا.
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عاملا عللي  15وقال الجنرال يوفال غاز قاتد كتيبة بنيامين المسؤولة عن وسء الضلية إنلا بعلد ملرور 
فلي ذروة انتياضلة األقصلي ملا يلزال الجليش ينيلذ  2002عملية السور الواقي التي نيلذتوا إسلراتيل علا  

 حمالت اعتقاات يومية في صيوف اليلسطينيين.
وأضاف الجنرال أن اعتقال أي مسلح فلسلطيني بالضلية يملر بعلدة مراحلل أولولا رفلض المعتقلل تسللي  

ي علللي المبنللي الللذي يتحصللن فيللا، وأخيللرا اللجللوء للمعللدات العسللكرية نيسللا، ثلل  إطللالق النللار التحللذير 
 الكبيرة كالجرافات لود  بعض أجزاء المبني، وحينوا تنقض القوة اإلسراتيلية علي المسلح اعتقالا.

 مواجهة للنهاية
وأشلللار الجنلللرال إللللي أن للللدى إسلللراتيل قاتملللة طويللللة ملللن المسللللحين اليلسلللطينيين اللللذين أصلللروا عللللي 

اجوة حتي اللحظة األخيرة، ول  يسلموا أنيسو  وفضلوا خوض اشتبام مسلح علي النجاة بحياتو ، المو 
ول  يسارعوا للخضوع بصورة مبكرة، مما كان يلدفع الجليش بصلورة دوريلة إللي اصلطحاب آليلات ثقيللة 

 في كل حملة اعتقال تحسبا لمثل لذه الطوارا.
ريلا فلي سياسلتا األمنيلة والعسلكرية تجلاه اليلسلطينيين وأشار الجنلرال إللي أن الجليش أجلرى تغييلرا جول

تقو  علي إحباط أي لجو  مسلح دون التسبب بانيجار الوضع األمني بالضلية، وللي سياسلة "إحبلاط 
دون إشعال" ويشمل ذلم تنييلذ ااعتقلاات والكشل  علن البنلي التحتيلة التنظيميلة بولدوء دون التسلبب 

 .بإثارة أي ردود فعل فلسطينية غاضبة
وخله يوفال غاز إلي أن الجيش يواجا تحديا أمنيا فلي اعتقلال فلسلطينيين داخلل مخيملات الالجتلين 

 والمناط  المزدحمة بالسكان، ولو وضع يختل  عما قبل تنييذ عملية السور الواقي.
 19/4/2017، الجزيرة نت، الدوحة

 
 بالكنيست عنصري خالل عامين قانون مشروع  136: مدار"" .28

قلد "المركللز اليلسللطيني للدراسللات اإلسللراتيلية" )ملدارك، يللو  األربعللاء، نللدوة بعنللوان "الكنيسللت ع: را  هللا
سجّل القوانين العنصرية والداعمة لالحتالل وااستيطان"، تناول خاللوا الصحافي والباحث في  -20الل

للللي جلللدول "ملللدار"، برللللو  جرايسلللي، بالرصلللد والتحليلللل، مجموعلللة القلللوانين العنصلللرّية التلللي أدرجلللت ع
أعمللال "الكنيسللت" خللالل العللامين الماضلليين. واستضللاف المركللز، للتعليلل  علللي النللدوة، األمللين العللا  
لحزب "التجمع الوطني الديمقراطي"، امطانس شلحادة، والناتلب فلي "الكنيسلت" علن القاتملة المشلتركة، 

 أسامة السعدي.
خلالل  20نصرية الصلادرة فلي "الكنيسلت" الللالتقرير الذي ناقشتا الندوة، تضّمن مقارنة بين القوانين الع

عامين برلمانيين، وأظورت النتات، تصاعًدا واضًحا ونوعيًّا فلي علدد تللم القلوانين، وللو ملا يحيلل إللي 
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استيحال العنصرية، بشّتي مظالرلا، في إسراتيل، سواء علي المستوى الشعبي أو الرسلمي. وفلي للذا 
"، خللالل قللوانين العللا  البرلمللاني األسللب ، أي حتللي إبريللل/ السللياق، قللال جرايسللي إن "مللا اعُتبللر ذروة

؛ "تجاوزه الواقع اآلن إلي حد كبير"، فقد ارتيع عدد القوانين خالل العلا  البرلملاني الثلاني 2016نيسان 
 قانونًا في العا  البرلماني الساب . 66قانونًا، بعد أن وصل إلي  136إلي 

 19/4/2017، العربي الجديد، لندن
 
 خاصة من قرية دورا القرع شمال رام هللاأراٍض فلسطينية  تسرق"إسرائيل"  تس":"هآر  .29

كشيت صحيية "لأرتس" العبرية، أن ااحتالل سلرقت أراض  فلسلطينية خاصلة  بترا: –القدس المحتلة 
 من قرية دورا القرع شمال شرق مدينة را  هللا. عليوما بنايتين عامتين في مستوطنة "بيت إيل" وأقامت

ف  الصحيية، ادعت وزارة اإلسكان التابعة لالحتالل أنا ت  بناء البنايتين لنام بالخطم، فيما أكدت وو 
من أراضي  4في حوض  90و 81، و80جوات مطلعة علي التياصيل أن البنايتين أقيمتا علي قسات  

 قرية دورا القرع الخاصة.
 2012انينيلات، وأضلافت أنلا تل  فلي العلا  وقالت شركة "عميدار" إنوا أدارت البنايتين منلذ سلنوات الثم
 بيعوما بمصادقة وزارة اإلسكان لجمعية "سوكات عوفاديا".

 20/4/2017، الدستور، عم ان
 
 في زيارات اليهود لباحات األقصى %35ارتفاع بنسبة منظمة "بيت المقدس اليهودي":  .30

فلة تشلرف عللي اقتحاملات ، ولي منظمة يمينية متطر "بيت المقدس اليوودي"تل أبيب: كشيت منظمة 
اليصلللح األخيلللر  زادت فلللي عيلللد "زيلللارات اليولللود"المصللللين اليولللود إللللي باحلللات المسلللجد األقصلللي، أن 

فلي الماتلة عنولا فلي  35)خالل األيا  الثمانية الماضية، التي احتيل فيوا اليوود بعيد اليصحك، بنسلبة 
 عيد اليصح في السنة الماضية.

فللي سللنة  650وللا، إن عللدد اليولود الللذين دخلللوا األقصللي ارتيلع مللن وقاللت المنظمللة، فللي بيلان رسللمي ل
للللي  ،2016فلللي السلللنة  1,015إللللي  2015 وأشلللادت المنظملللة  .2017 مصلللليا يووديلللا فلللي سلللنة 1,373وا 

التي ل  تمنع الزيارة بل تعاونت معنا في تنظيموا وحمايتوا، للذلم يجلوز لنلا "بقيادة شرطة لواء القدس 
، حسللب الحاخللا  يتسللحاق لييللي، المتخصلله فللي "اليوللودي ي التللاري فللة أن نتحللدث عللن مرحلللة جديللد

 ."جبل الويكل"
 20/4/2017الشرق األوسط، لندن، 
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 وحرمانهم من االمتيازات للتنغيص على أسرى حماسالحكومة  تدعوعائلة الجندي هدار  .31
لتنغلليه علللي دعللا والللدا الضللابء اإلسللراتيلي لللدار غولللدن الحكومللة اإلسللراتيلية إلللي ا: ترجمللة خاصللة

ن لل  يشلاركوا فلي اإلضلراب  أسلرى حملاس فلي السلجون اإلسلراتيلية وحرملانو  ملن اامتيلازات، حتلي وا 
 عن الطعا .

وأكدا في حديث لل "القناة السابعة" العبرية، بلمنو  عللي قناعلة بلمن ممارسلة الضلغوط عللي حملاس ملن 
 ن وأورون شاؤول من غزة.خالل التنغيه علي األسرى، سيساعد في استعادة جثامين لدار غولد

 19/4/2017، الرسالة، فلسطين
 
 استشهاد شاب برصاص االحتالل جنوب بيت لحم .32

أعلنت وزارة الصحة، مساء اليو  األربعاء، عن استشواد الشاب صويب موسي مشوور : بيت لح 
ب عامًا ك من بلدة السواحر، بعد أن أصيب برصاه قوات ااحتالل اإلسراتيلي، قر  21مشالرة ) 

 ميرق عصيون جنوب بيت لح ، بحجة تنييذه عملية دلس.
والطوارا في الوالل األحمر اليلسطيني في بيت لح  محمد عوض لل"وفا"،  اإلسعافوأوضح مدير 

 أن قوات ااحتالل أطلقت النار علي سيارة فلسطينية ما أدى إلي استشواد الشاب مشالرة.

 19/4/2017 ،(وفا) الفلسطينية والمعلومات األنباء وكالة
 
 "إسرائيل"لالستمرار لفترة طويلة بسبب عدائية  حمرج  قراقع: اإلضراب  .33

أعلن عيسي قراقع رتيس ليتة شؤون األسرى أنا ورتيس نادي األسير : فادي أبو سعدى -را  هللا 
قدورة فارس وشعوان جبارين من مؤسسة الح ، وبحضور الناتب خالدة جرار عضو المجلس 

يني، أطلعوا السلم الديبلوماسي المعتمد في فلسطين علي مطالب األسرى في التشريعي اليلسط
سجون ااحتالل التي خاضوا اإلضراب ألجلوا. وأكد أن اإلضراب إنساني بحت لدفا تحسين 
الظروف المعيشية لألسرى وليس سياسًيا كما تدعي إسراتيل وحكومتوا، في محاولة لتشويا وحرف 

 .اإلضراب عن مساره وألدافا
وكش  أن األسرى تقدموا بكافة لذه المطالب لمصلحة السجون منذ فترة لكنوا رفضت ااستجابة 
ألي منوا، وأنا كان بإمكانوا الجلوس مع األسرى ومناقشة المطالب تجنًبا لإلضراب لكنوا ل  تيعل، 

 خاصة وأن كافة مطالب األسرى تتي  مع معايير حقوق اإلنسان.
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أسير فلسطيني يخوضون اإلضراب من كافة اليصاتل الوطنية وليس  1500أن أكثر من قراقع وأكد 
فقء من حركة فتح، وكش  أنا في حال ل  يت  اإلسراع في إيجاد حلول لمطالب األسرى فإن عدد 

 من األسرى اليلسطينيين داخل سجون ااحتالل. %90المضربين سيزيد بشكل سريع وقد يصل إلي 
إنا يرجح أن يطول أمد لذا اإلضراب األكبر منذ مدة طويلة داخل  "القدس العربي"وقال قراقع لل 

سجون ااحتالل، خاصة مع التعنت اإلسراتيلي الواضح تجاه األسرى ومطالبو . فحتي مروان 
البرغوثي قال قبل ذلم إنا ا يرغب أن تصل األمور إلعالن اإلضراب لكن مصلحة السجون لي 

 بتاتًا مع مطالب األسرى. التي فرضت لذا القرار لعد  تجاوبوا
 20/4/2017، لندن، القدس العربي

 
 ومصادرة حافلة مدرسية بالضفةاعتقاالت لالحتالل  .34

نيذت قوات ااحتالل اإلسراتيلي، الليلة الماضية وساعات فجر اليو  الخميس، حملة  :نابلس
امعيان، فيما عددا من المواطنين بينو  طالبان ج شملتاعتقاات ومدالمات بالضية الغربية، 

 صادرت حافلة مدرسية من بلدة سلواد قضاء را  هللا.
 20/4/2017، المركز الفلسطيني لإلعالم

 
 مسلحون يطلقون النار على مقر الصليب األحمر في الخليل .35

أطل  مسلحون مجوولون، فجر اليو  الخميس، النار تجاه مقر الصليب األحمر بالخليل : الخليل
 واذوا باليرار.

صدر صحيي لمراسلنا، إن إطالق النار تسبب في خساتر مادية ول  تسجل أي إصابات وقال م
 تذكر. 

وأضاف المصدر أن فصاتل وفعاليات الخليل قرروا التجمع الساعة الثامنة والنص  من صباح اليو  
 الخميس، أما  مقر الصليب؛ احتجاجًا ورفضًا لوذه الحادثة.

عمل الذي وصيوه بل"المشين"، وقال آخرون عبر تعليقاتو  وعبر مواطنون عن استياتو  من لذا ال
 علي مواقع التواصل ااجتماعي، إن لذا العمل ا يخد  إا ااحتالل، متومين منيذيا بل"العمالة".

ورأى آخرون بمن لذا العمل مقصود للتخيي  من نشاطات الصليب األحمر التي تخد  األسرى كما 
 إلي نقلا إلي محافظة أخرى، علي حد قولو . حصل سابقا، ما اضطر المسؤولين 

 20/4/2017، المركز الفلسطيني لإلعالم
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 مشاركة لدعم إضراب األسرى حتى نيل حقوقهم ألوسعالخضري يدعو  .36
دعا رتيس اللجنة الشعبية لمواجوة الحصار الناتب جمال الخضري، إلي أوسع مشاركة شعبية : غزة

 "معركة الحرية والكرامة" حتي نيل حقوقو . ومؤسساتية ورسمية لدع  إضراب األسرى 
، علي ضرورة العمل 2017-4-19يو  األربعاء ، وشدد الخضري في تصريح صحيي صدر عنا

 لدع  حقوق األسرى ونيل مطالبو  العادلة والمشروعة.
وأكد ضرورة تيعيل كافة الساحات عبر األنشطة واليعاليات المختلية علي الصعيد الدولي والعربي 

سالمي، التي نستطيع من خاللوا إيصال رسالة األسرى للعال  وما يتعرضون لا من ظل  وقور، واإل
 وللتمكيد أن مكان لؤاء لو مجتمعو  وبلدل  وبيوتو  وليس خل  القضبان.

وأكد رتيس اللجنة الشعبية لمواجوة الحصار أن التوحد اليلسطيني والعمل المشترم يعني منح 
ة والصالبة، ولو ما يستدعي من األطراف كافة السعي والعمل الجاد لتوحد األسرى مزيدًا من القو 

نواء اانقسا .  فلسطيني وا 

 19/4/2017، فلسطين أون الين
 
 وقفة في غزة تنديدا  باستمرار "الحصار اإلسرائيلي" .37

يدًا شارم العشرات من اليلسطينيين في قطاع غزة، يو  األربعاء، في وقية، تند: نور أبو عيشة - غزة
 باستمرار الحصار الذي تيرضا إسراتيل علي القطاع. 

ورفع المشاركون في الوقية، التي دعا إليوا تجّمع النقابات المونّية اليلسطينية، أما  مقر المندوب 
السامي التابع لألم  المتحدة غربي مدينة غزة، افتات ُكتب علي بعضوا:" ا للحصار الظال  علي 

 زة جريمة ضد اإلنسانية". غزة"، و"الحصار علي غ
وقالت مني سكيم، عضو تجّمع النقابات المونية:" تصاعد الحصار يياق  من سوء األوضاع 
المعيشية في غزة، خاصة وأن القطاع يشود أعلي كثافة سكانية في العال ، وأعلي نسبة بطالة في 

 من سكانا يعيشون تحت خء اليقر".  %65، كما أن %47العال  وصلت إلي 
استنكرت سكيم "تياق  أزمة الكورباء جّراء فرض الضراتب علي الوقود الالز  لتشغيل المحطة و 

الوحيدة بغزة"، مشيرًة إلي أن األزمة "ستتسبب بشلل في كافة القطاعات الحيوية واألساسية في 
 القطاع". 

 وطالبت سكيم الحكومة اليلسطينية بتحّمل مسؤولياتوا كافة تجاه سكان قطاع غزة. 
 19/4/2017أنقرة،  لألنباء، األناضول وكالة

 



 
 
 
 

 

 26 ص             4265 العدد:        4/20/2017 الخميس التاريخ: 

                                    

 : الشعب الفلسطيني بريء ممن يتآمر على مقاومته ويحاصر غزة"علماء فلسطين" .38
أكدت رابطة علماء فلسطين، أن الشعب اليلسطيني بريء تماما من كل المتربصين بالمقاومة : غزة
 ن  أصر في قطاع غزة، معتبرين يلسطينية الذين يسعون للنيل من صمود الشعب اليلسطيني المحالا

 تخد  ااحتالل بشكل مباشر. إنماخطوات رتيس السلطة محمود عباس ضد قطاع غزة 
جاء ذلم حالل وقية عقدتوا الرابطة، يو  األربعاء، مؤتمًرا صحيًيا أما  مسجد الكتيبة غرب مدينة 

أعضاء الويتة التدريسية في غزة، بمشاركة رتيس وأعضاء مجلس إدارة الرابطة والجمعية العمومية، و 
كلية أصول الدين والشريعة والقانون بالجامعة اإلسالمية، ورتيس وأعضاء المجلس األعلي للقضاء 

 الشرعي، وليي  من الوجواء والمخاتير ورجال اإلصالح.
وأعلن رتيس رابطة علماء فلسطين مروان أبو راس، براءة علماء فلسطين ممن وصيو  "تمرغوا في 

احتالل، وتسلطوا علي شعبو ، فمكلوا مالا، ونشروا الرذيلة واليساد، ومارسوا كل أشكال أحضان ا
 المعاصي واليجور من سرقة، واستباحة أعراض، وافتتاح بيوت القمار والخمور وساتر الموبقات".

ة وأكد علماء فلسطين أن "التنسي  األمني خيانة وموااة لألعداء، وأن منع المقاومة خيانة ومواا
ن السكوت علي ما ييعلا المستوطنون من اعتداء وأذى علي شعبنا في الضية خيانة ألألعداء، و 

 -وق  الصحابي تمي  الداري وغيره-وموااة لألعداء"، وأضافت "إن تسلي  أراضي الوق  اإلسالمي 
ن السكوت علي ما يجري في األقصي من تدنيس  إلي غير المسلمين خيانة وموااة لألعداء، وا 

 واقتحامات من اليوود األنجاس خيانة وموااة لألعداء".
وأعلن العلماء عبر البيان براءتو  "من الذين يتحكمون في رقاب العباد فيقطعون عنو  أسباب الحياة، 
وقالوا: "لؤاء ييقدون إنسانيتو  ليصبحوا علي شعبو  أشد ضراوة من الوحوش في غيالب 

 الصحراء".
 19/4/2017، فلسطين أون الين

 
 منع محامي البرغوثي من زيارته عناالحتالل يتراجع  .39

مصلحة السجون، يو  األربعاء، عن موقيوا الساب  الذي رفضت إدارة تراجعت : أحمد دراوشة
بموجبا زيارة محامي مروان برغوثي، إلياس صباا، وأبلغت المحامية عبير بكر، مقدمة االتماس 

لقاء لمحامي مروان برغوثي خالل يو  الغد أو حتي يو  بوذا الشمن، أن مصلحة السجون سترتب 
 األحد المقبل.
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إن منع زيارة المحامي لو إجراء عقابي غير  48وقالت المحامية عبير بكر في حديثوا لموقع عرب 
قانوني، وا يمكن لمصلحة السجون اتخاذ إجراء عقابي كوذا، وعليا، ت  تقدي  االتماس وجاءت 

 قبل النيابة العامة ومصلحة السجون".ااستجابة سريعة من 
" إن األسرى يتعرضون لعدة إجراءات 48وحول اإلجراءات العقابّية، قالت أبو بكر في حديثوا لل"عرب 

عقابية "بسبب إضرابو  عن الطعا ، فو  يتعرضون للعزل الكامل، ومنع زيارة األلل، وحتي الملح 
ولكن اإلجراءات غير الموثقة وتت  يومًيا، مثل  الذي يتناولونا يمنع عنو ، لذه إجراءات موثقة

اإللانات والتنكيل وغيرلا من الممارسات التي تدور داخل أروقة السجن، والتي يروي فيوا األسرى 
 بشكل دات  عن لذه المعاناة مع كل إضراب عن الطعا ".

 19/4/2017، 48عرب 
 
 القدس المحتلةفي ة جديد استيطانية وحدة 212 بناء على تصادق االحتالل سلطات .40

وحدة استيطانية  212قررت سلطات ااحتالل اإلسراتيلي، أمس، إقامة : نادية سعد الدين - انعمّ 
 جديدة في القدس المحتلة، ضمن إطار مخطء استيطاني ضخ  بالضية الغربية المحتلة.

وحدة في  90ا  وحدة استيطانية منوا في مستوطنة "بسغات زتي "، بينما ستق 122ومن المقرر إقامة 
 مستوطنة "رمات شلومو"، وذلم علي أراضي المواطنين اليلسطينيين بالقدس المحتلة.

ن لذا المشروع ااستيطاني يعد جزءًا من "خطة استيطانية إوبحسب المواقع اإلسراتيلية اإللكترونية؛ ف
 دة"، وف  قولوا.ضخمة لي األولي التي سيت  الشروع في تطبيقوا في عود اإلدارة األمريكية الجدي

 20/4/2017الغد، عم ان، 
 
 عن الطعام تضامنا   تضربأسرى  أربعةوالدة  .41

فيما دخل إضراب األسرى اليلسطينيين في سجون ااحتالل اإلسراتيلي يوما الرابع، بدأت : را  هللا
ررين وقال رتيس ليتة األسرى والمح والدة أربعة أسرى أمس إضرابًا عن الطعا  تضامنًا مع أبناتوا.

حميد، والدة األسرى نصر وناصر ومحمود وشري  من مخي   أبوعيسي قراقع إن الحاّجة لطيية 
   ، بدأت باإلضراب الميتوح عن الطعا  تضامنًا مع أبناتوا المضربين في السجون اإلسراتيلية.األمعري 

لية مرتين شوريًا، ويطالب األسرى بالسماح لو  بااتصال الواتيي مع عاتالتو ، والسماح بزيارات عات
نواء سياسة ااعتقال اإلداري، والسماح  نواء سياسة العزل، وا  نواء سياسة اإللمال الطبي، وا  وا 

 بإدخال الكتب والصح  والقنوات اليضاتية، إضافة إلي مطالب حياتية أخرى.
 20/4/2017الحياة، لندن، 
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 عن الطعاممع األسرى المضربين  التضامنيةغزة تواصل فعالياتها  .42
غزة: تواصلت في قطاع غزة اليعاليات اإلسنادية والتضامنية مع األسرى اليلسطينيين المضربين عن 
الطعا  في سجون ااحتالل اإلسراتيلي، في الوقت الذي تواصلت فيا الدعوات لتيعيل كافة الساحات 

 ة اإلضراب.عبر األنشطة واليعاليات المختلية علي الصعيد الدولي والعربي واإلسالمي، لدع  مسير 
وسء مدينة غزة، العديد من الوفود الرسمية والشعبية،  "ساحة السرايا"وأّ  خيمة التضامن المقامة في 

حيث ألقيت كلمات عدة، أكدت علي استمرارية اليعاليات حتي تحقي  األسرى مطالبو  المشروعة، 
من أجل الضغء  "لعاجلالتحرم ا"كما جرى خاللوا الطلب مجددا من المؤسسات الحقوقية والدولية 

 علي ااحتالل، لوق  اانتواكات بح  األسرى اليلسطينيين.
 20/4/2017، لندن، القدس العربي

 
 لن تعود دولة في المستقبل المنظور سوريةتقديرات إسرائيلية:  .43

أعرب مصدر عسكري إسراتيلي رفيع المستوى في حديث مع : القدس المحتلة لل نضال محمد وتد
"، عن اعتقاده بمن سورية لن تعود لتكون دولة كما كانت عليا في المستقبل المنظور، موقع "معاري 

وقال لذا المصدر الذي ل  يكش  عن لويتا، إنا ا ينبغي علي دولة ااحتالل اإلسراتيلي التدخل 
في األزمة السورية، مشيرًا إلي أن لذا لو الموق  الساتد في صيوف جيش ااحتالل اإلسراتيلي 

 ًا. حالي
وأضاف: "لل سيكون صحيح أن نتحرم  أعتقد أنا حيث تنشء دول عظمي ودول أخرى متدخلة في 

 الحرب، ا مكان ألن تقيز دولة إسراتيل للتدخل، أعتقد أن سياستنا الحالية صحيحة".
وقال المصدر العسكري اإلسراتيلي إن القص  األميركي لقاعدة الشعيرات في سورية قبل أيا  يمثل 

ن "معركتنا في سورية تدور ضد نقل األسلحة، ولذه عمليات  تطوراً  في القتال الداتر في سورية، وا 
 متواصلة من أجل منع نقل أسلحة متطورة، ولو نشاط يحق  في السنوات األخيرة نتات،".
 19/4/2017، العربي الجديد، لندن

 
 "إسرائيل"يين وليس األمريكي: حكام العرب هم العدو الحقيقي للفلسطين" ستون  تيج"معهد  .44

األمريكي تقريرا موسعا تحدث فيا عن ممساة اليلسطينيين في ” جاتيستون “نشر معود : ترجمة "وطن"
مشيرا إلي أن رؤساء وحكا  الدول العربية ا يودون تذكيرل  بمدى سوء معاملتو   ،الدول العربية

خضاعو  لقوانين تمييزية وفصل عنصري، حيث بات من  غير المريح أو اآلمن أن لليلسطينيين وا 
يتواجد اليلسطيني في بلد عربي، كما أن مشالد اليوضي داخل مخيمات الالجتين اليلسطينيين في 
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الضية الغربية دفعت العديد من السكان لالنتقال إلي المدن والقرى المجاورة، ول  يعد معظ  الالجتين 
 ونروا.في الضية الغربية يعيشون داخل المخيمات التي تديرلا األ

وتساءل المعود األمريكي في تقرير ترجمتا وطن.. عن ماذا قدمت القيادة اليلسطينية لمساعدة شعبوا 
في الدول العربية  إنا بكل بساطة ا شيء ولن يدعو الزعي  اليلسطيني علي عقد جلسة طارتة 

ولن يطلب أي الدول العربية،  فيلمجلس األمن الدولي ليضح التطوير العرقي وقتل اليلسطينيين 
زعي  فلسطيني من وساتل اإلعال  الدولية ومنظمات حقوق اإلنسان التحقي  للنظر في اليظاتع التي 
يرتكبوا العرب ضد إخوانو  اليلسطينيين، وسنرى المزيد من لذا الصمت اإلجرامي عندما يجتمع 

 عباس مع رتيس الوايات المتحدة.
ن في مخيمات الالجتين في العال  العربي يواجوون وأضاف المعود أن اليلسطينيين الذين يعيشو 

التطوير العرقي والتشريد والوفاة، لكن قادتو  في الضية الغربية وقطاع غزة مشغولون جدا بالدموع 
مع بعضو  البعض. كما أنا بين السلطة اليلسطينية وحماس تجري منافسة علي أسوأ قيادة وليس 

 األفضل.
األسابيع  فيمن المقرر أن يزور واشنطن  الذيية محمود عباس كما أن رتيس السلطة اليلسطين

الخارر، وا  فيمعظ  وقتا  يدونالد ترامب يقض األمريكيالقادمة إلجراء أول اجتماع لا مع الرتيس 
 .2005يكاد يوجد بلد في العال  ل  يزوره منذ توليا منصبا في يناير 

ين الذين يشتبا في أنو  تعاونوا مع إسراتيل، وحماس من جانبوا، مشغولة جدا بمطاردة اليلسطيني
وتسليح أعضاتوا بمكبر قدر ممكن للحرب مع إسراتيل، ا لقضاء الكثير من الوقت للعمل علي 
رفالية مليوني شخه يعيشون تحت قبضتوا في قطاع غزة، فحماس لديوا موارد غير أن أموالوا 

توريب األسلحة إلي قطاع غزة. كما يقول مخصصة علي أي حال لحير أنياق الوجو  إلي إسراتيل و 
 المركز األمريكي.

أما عباس فل  يعد لديا الوقت الكافي للقاء أللا الباتسين في الدول العربية، بينما يخصه عباس 
ارتكبت ضد  التيالماتة من خطاباتا إلدانة إسراتيل، ول  ينط  بكلمة عن اليظاتع  في 90أكثر من 
عاما، كما لو  82بيا والعراق فرتيس السلطة اليلسطينية البالغ من العمر سوريا ولبنان ولي فيشعبا 

 الحال داتما، مشغول تماما بالبقاء السياسي.
واستطرد المعود أن جدول أعمال قمة الجامعة العربية األخيرة في األردن ل  يتطرق بشكل واضح إلي 

والملوم العرب ا يودون تذكيرل  محنة اليلسطينيين في األراضي العربية، كما أن رؤساء الدول 
خضاعو  لقوانين تمييزية وفصل عنصري، وتحت مسمي الدع   بمدى سوء معاملتو  لليلسطينيين وا 



 
 
 
 

 

 30 ص             4265 العدد:        4/20/2017 الخميس التاريخ: 

                                    

العربي العا  لليلسطينيين تقع سياسة القور القاسية التي يتجاللوا القادة اليلسطينيون والمجتمع 
 عربية فريسة سولة.الدولي، وقد جعلت الالمبااة اليلسطينيين في الدول ال

د خارج السرب، واشنطن  19/4/2017، موقع وطن يغر 
 
 يستقبل عباس مطلع الشهر المقبل ترامب: البيت األبيض .45

أعلن البيت األبيض، اليو  األربعاء، أن الرتيس األميركي دونالد ترامب : واشنطن لل أحمد األمين
، في الثالث من شور مايو/أيار ، محمود عباسةاليلسطيني السلطة سيستقبل في واشنطن رتيس

 المقبل.
وقال المتحدث باس  البيت األبيض شون سبايسر، إن اللقاء بين ترامب وعباس "لدفا تمكيد الوايات 
المتحدة والسلطة اليلسطينية االتزا  بدفع عملية السال  في الشرق األوسء، والتوصل إلي تسوية 

سراتيل".  تنوي الصراع بين اليلسطينيين وا 
يصل إلي العاصمة األميركية، في األيا  القليلة المقبلة، وفد فلسطيني برتاسة صاتب عريقات، و 

مسؤول مل  مياوضات السال ، للقاء مساعدي الرتيس األميركي ومستشاريا، لترتيب زيارة عباس 
جراء محادثات مع لجنة خاصة شكلوا ترامب، علي رأسوا جيريد كوشنير صور  للبيت األبيض، وا 

 يس وكبير مساعديا، وجيسون غرينبالت، الموفد األميركي لعملية السال .الرت
وقيل، إن غرينبالت قد  إلي الرتيس اليلسطيني ورقة فيوا مجموعة من النقاط والمقترحات األميركية 

 لتحريم مياوضات السال  مع إسراتيل.
 19/4/2017العربي الجديد، لندن، 

 
 زالة مخلفات الحرب بغزةألف دوالر إل  900اليابان تتبرع بـ  .46

أل  دوار أمريكي، لصالح مؤسسة "األم  المتحدة  900تبرعت اليابان بنحو : غزة/محمد ماجد
بودف مواصلة أعمالوا في قطاع غزة الساعية للتخله من  UNMASلألعمال المتعلقة باأللغا " 
 مخليات الحرب األخيرة.

، نسخة منا اليو :" تبرعت اليابان بمبلغ في بيان تلقت وكالة األناضول UNMASوقالت مؤسسة 
 ك دوار أمريكي لصالح المؤسسة".905,650)

مليون دوار لصالح المؤسسة، ولو ما  3.5نحو  2016-2015وذكرت أن اليابان قدمت في عامي 
تالف  طنا من مخليات الحرب في غزة. وأضافت:" سال  ذلم في حماية  29ساعدلا علي إزالة وا 

قنبلة ملقاة من  149والتخله من آاف المخليات الحربية غير المنيجرة من ضمنوا المجتمع الغزي 
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فقد ت  إزالة ما يقارب  2016الجو". وبحسب بيان ساب  لوكالة " أونروا"، أصدرتا في مارس/آذار 
 . 2014آاف بعد انتواء الحرب اإلسراتيلية صي  عا   7آاف مادة متيجرة من أصل  3نحو 

غارًة علي القطاع،  664ألًيا و 60، قرابة 2014اإلسراتيلية خالل حربوا األخيرة عا   وشن ت القوات
 12جًوا وبًرا وبحًرا، وحسب وزارة األشغال اليلسطينية فإن  عدد الوحدات السكنية المودمة كليًّا بلغت 

 للسكن.وحدة غير صالحة  6600أل  وحدة، منوا  160أل  وحدة، فيما بلغ عدد المودمة جزتيًّا 
 19/4/2017 ،لألنباء األناضولوكالة 

 
  حل نهائي ألزمة كهرباء غزة إليجاد يدعو مالدينوف .47

أعرب نيكواي مالدينوف المنس  الخاه لألم  المتحدة لعملية السال  في الشرق األوسء، عن القل  
 الشديد إزاء الوضع المتوتر في غزة حيث تتكش  أزمة الطاقة من جديد.

اليو ، قال مالدينوف إن إصالح شركة توزيع الكورباء في غزة أمر ضروري  وفي بيان صادر
لتحسين تحصيل اإليرادات والشيافية بما يتماشي مع المعايير الدولية. وأكد علي أن سلطة األمر 
الواقع في غزة يجب أن تضمن تحسين معدات الجباية وأن يت  إرجاع العاتدات التي يت  جمعوا في 

 ات اليلسطينية الشرعية من أجل الحياظ علي تدف  الوقود والكورباء. غزة إلي السلط
وحث جميع األشخاه في غزة علي تقاس  العبء عن طري  دفع فواتيرل ، مشيرا إلي أن اليتة 
األفقر من اليلسطينيين في غزة ل  الذين يدفعون ثمن ااستثناءات واامتيازات التي يتمتع بوا 

، "كما ينبغي للمجتمع الدولي أن يمول ويدع  لذا اإلصالح، فضال البعض اآلخر. وأضاف أيضا
عن ااستثمارات الالزمة في الحد من خساتر الكورباء وتحسين الشبكة في غزة، إا أن المجتمع 
الدولي ا يستطيع ذلم بميرده. ولذا يجب أن يسير جنبا إلي جنب مع تسويل الحكومة اليلسطينية 

الكورباء في غزة في ظل ظروف تخيي  مؤقت أو تخييض كبير للضراتب  شراء الوقود لمحطة توليد
ذات الصلة الميروضة علي الوقود." وقال مالدينوف إنا يقع علي عات  إسراتيل أيضا مسؤولية 
كبيرة عبر تيسير دخول المواد الالزمة إلصالح وصيانة الشبكة ومحطة توليد الكورباء، وأشار إلي 

ية الواصلة إلي غزة تحتار أيضا إلي إصالح وتحديث. ودعا جميع أن خطوط الكورباء المصر 
األطراف، بما في ذلم المجتمع الدولي، إلي العمل معا وضمان حل نواتي لوذه المسملة الحيوية 

 للطاقة في غزة، وأعرب عن استعداد المنظمة األممية لتقدي  دعموا لتحقي  لذا الودف.
 19/4/2017، نيويورك ،مم المتحدةنباء األأمركز 
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 العالمي"المجلس اليهودي "غوتيريش أول أمين عام لألمم المتحدة يفتتح مؤتمر  .48
المجلس "يشارم األمين العا  لألم  المتحدة أنطونيو غوتيريش في مؤتمر ": الحياة" –نيويورم 

يعقد ، في حضور لو األول لألمين العا  للمنظمة الدولية في لذا المؤتمر الذي "اليوودي العالمي
 سنويًا.

دولة، ويعقد في  90منظمة يوودية من  600وسييتتح غوتيريش المؤتمر الذي يشارم فيا أكثر من 
تمثل أول "في بيان أن مشاركة غوتيريش  "المجلس اليوودي العالمي"نيويورم األسبوع المقبل. وأعلن 

المؤتمر الذي يعقد  مشاركة ألمين عا  لألم  المتحدة، وأرفع شخصية من األم  المتحدة في لذا
. "تزداد فيا الوواجس المتعلقة باانحياز ضد إسراتيل في األم  المتحدة"، وتمتي في وقت "سنوياً 

ويشارم في المؤتمر، الي جانب غوتيريش، السييرة األميركية في األم  المتحدة نيكي لايلي 
 وسياسيون إسراتيليون وأعضاء في الكونغرس، وآخرون.

 20/4/2017، لندن، الحياة
 

 قرابين عباسية على مذبح واشنطن .49
هللا المجالي عبد  

رتيس السلطة اليلسطينية محمود عباس حس  أمره مذ تولي السلطة خليا للزعي  الراحل ياسر عرفات؛ 
ا كياح مسلحا، وا مقاومة، وا انتياضات وا مواجوات مع ااحتالل، ساحة المعركة الوحيدة التي 

 لسياسية في األروقة الدولية فقء.يؤمن بوا لي الساحة ا
حجة عباس في ذلم أنا يريد الحياظ علي دماء اليلسطينيين، فوو يرى أن انتياضة األقصي التي 
أدرالا عرفات من وراء حجاب دمرت اليلسطينيين وأسالت دماءل  وأضعيت السلطة، بل أدت إلي 

 ."ب سوى وجع الرأسفما لنا ولوذه األدوات التي ا تجل"حصار الزعي  واغتيالا، 
عباس ا يريد أن يرى الد  اليلسطيني يراق علي أرض فلسطين بال فاتدة، لذلم فوو مستعد أن ينس  
ن لز  األمر، اغتيال من ييكر أن يقاو  ااحتالل بالسالح، فوو يعتقد  أمنيا مع ااحتالل اعتقال، وا 

ت اليلسطينيين، لذلم فوو يؤثر حقن دماء أنم إن قتلت إسراتيليا واحدا، فستقتل إسراتيل مقابلا عشرا
 اليلسطينيين!!

ل  يكن لذا منط  قوى التحرر في العال  في يو  من األيا ، من لدن أول احتالل علي وجا األرض 
 حتي القرن الواحد والعشرين.

لكن األدلي من ذلم أن يت  التضحية بيلسطينيين، بل بخيرتو ، ليس من أجل إنقاذ البقية، بل من 
 ل المصالح التي نمت وترعرعت في ظل سلطة أوسلو.أج
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بات عباس مستعدا أن يخن  غزة وأن يضحي بنص  أللوا من أجل أن يلتقء صورة في المكتب 
 البيضاوي مع الرتيس األمريكي دونالد ترامب، أ  أن اآلخرين الذين حظوا بتلم الصورة أفضل منا !

ي السلطة تنييذلا قبل أن تحظي باستتناف شروط عل 8تشير التسريبات إلي وضع األمريكان 
المياوضات مع حكومة ااحتالل!! قد ا نكون متمكدين من صحة الخبر، لكن ما نراه علي أرض 

 الواقع خصوصا فيما يتعل  بسياسة عباس األخيرة تجاه غزة يدل علي ذلم.
  !!فك  من القرابين سترضي السيد ترامب حتي ينظر بعين العط  والرضا علي عباس

 19/4/2017، السبيل، عم ان
 
 إما أن نتعلم من اإلسرائيليين أو نعلمهم! .50

فايز أبو شمالة د.  
تابعت المشود عبر المواقع اإلخبارية باللغة العبرية، حيث جلست أ  الجندي اإلسراتيلي األسير في 

التي  الص  األول، ويقابلوا رتيس الوزراء نتنيالو ومجموعة من أعضاء الكنسيت، في الجلسة
خصصت لمناقشة تقرير مراقب الدولة عن الحرب األخيرة علي غزة، بعد أن ت  رفض طلب نتنيالو 
بمن تكون الجلسة سرية، حتي ا تستييد حركة حماس من النقاش الداتر، وا سيما أن تقرير مراقب 

عن خطر  الدولة قد اتو  نتنيالو ووزير حربا بمنا أخيي عن المجلس الوزاري المصغر المعلومات
، وعليا 2013األنياق قبل الحرب وأثناء الحرب، رغ  حصولا علي معلومات عن خطر األنياق منذ 

ل  يجرل مجلس الوزراء نقاشات استراتيجية حول الوضع في غزة، ول  يعرض توديد أنياق المقاومة 
الحرب يعلون علي المجلس الوزاري المصغر إا بشكل عا ، ونادر، ول  يتمكد رتيس الوزراء ووزير 

 من وجود خطء عسكرية عملية لمواجوة األنياق.
نيي نتنيالو ااتوا ، وادعي أن توديد األنياق عرض بالتيصيل علي المجلس الوزاري، وأن الجنود 
قاموا بواجبو  رغ  عد  حصولو  علي معلومات مسبقة عن مكان األنياق، ث  تحدث نتنيالو عن 

تواصل مع عاتالت الجنود، ونقول لو  الحقيقة، وسنعمل علي  الجنود الميقودين، وقال: إنا علي
 إعادتو  ودفنو  في إسراتيل.

ولنا قاطعت أ  الجندي األسير رتيس الوزراء نتنيالو، وقالت لا: عار عليك  في الحكومة، ستذلبون 
من الجنود، يوًما إلي القبور، وستدفنون أعزاء عليك  بعد فترة، وستقيون في المناسبات تؤبنون القتلي 

إنو  بالنسبة لك  أرقا  في تقارير، إن فقدان أوادنا لوو الدليل علي نجاح أنياق المقاومة اليلسطينية، 
أما أنت ، فبعد سنتين ونص  ل  تناقشوا في المجلس الوزاري فقدان أوادنا، ول  تيعلوا شيًتا، وأضافت 

 ولي تبكي: إن أوادنا أحياء، وليسوا جثًثا.
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عضو الكنيست ميكي زولر أن يدافع عن موق  رتيس الوزراء، وأن يتحدث مع المرأة ولنا حاول 
ببعض الكلمات، فصرخت في وجوا قاتلة: اخرس، ا أسمح لحقير مثلم أن يجيب عن أستلتي، أنت 

 أقل من التحدث معي، وألقت عليا جسًما وقع علي مقربة من رتيس الوزراء.
 ع بني جنسو  من اليوود!لذه لي إسراتيل، ولذا حال قادتوا م

لقد اعتذر عضو الكنيست ميكي زولر من أ  الجندي اإلسراتيلي الميقود لدار جولدن، واعتذر لوا 
نتنيالو عن سوء ظنوا با، ولنا مربء اليرس اإلسراتيلي الذي شد بموتاد خشوع المستولين 

بقطع راتبوا، ول  يوددولا  اإلسراتيليين وصمتو  أما  صرخات أ  الجندي الميقود، ل  يوددلا أحدل 
بوق  المساعدات، لقد خروا جمعيو  سجدًا تحت صرخاتوا، يستعطيون رضالا، ويتلمسون عيولا، 
في درس إسراتيلي لن يرتقي إليا حاك  عربي ا يحتك  إلي الديمقراطية، فال قداسة لمستول في 

اليوود في إسراتيل سواسية بمقدار ما إسراتيل، وا عبودية ألوامر القاتد، وا لز ذيل ألصنا  البشر، ف
 يقدمون لدولتو .

علي أرض فلسطين، تق  أ  األسير وأ  الشويد وأ  الجريح علي أبواب الوزراء، يتوسلون الراتب، 
وألسنتو  تردد: ربنا يطول في عمرم، وربنا يعطيم الصحة، وربنا يوديم علي الخير، وربنا ينصرم 

 حسانم علينا، وعطاتم لنا، ما أكرمك !علي من يعاديم، وبارم هللا في إ
علي أرض فلسطين، وبعد توسل وبكاء ونواح ورجاء واستعطاف منذ الحرب األخيرة علي غزة، يعلن 
مكتب فخامة الرتيس بمنا سيواف  علي صرف مكرمة مالية ألموات الشوداء، ولكن بعد وصول 

 تبرعات المانحين، وشرط عد  اعتراضو  علي الصرف.
 19/4/2017، ن الينفلسطين أو

 
نهاء االحتالل .51  إضراب األسرى وا 

 عوني صادق
في تزامن مع يو  األسير اليلسطيني، الذي يصادف يو  السابع عشر من شور نيسان/ إبريل، 

ك من 1500وبدعوة من عضو اللجنة المركزية لحركة )فتحك، مروان البرغوثي، بدأ ما يقرب من )
، إضرابًا جماعيًا "إسراتيلياً "ك سجنًا 22لسطينيات، موزعين في )األسرى اليلسطينيين، واألسيرات الي

وميتوحًا عن الطعا ، بودف استرداد جملة من المطالب والحقوق سب  لو  أن أنجزولا عبر مسيرة 
كياحية شاقة، ث  عادت سلطات ااحتالل وانتزعتوا منو  في السنوات األخيرة، وزادت من إجراءاتوا 

 الالإنسانية ضد األسرى.القمعية والعنصرية و 
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عشية يو  األسير،  "مركز اإلحصاء اليلسطيني"و "ليتة شؤون األسرى "وفي مؤتمر صحيي عقدتا 
من خالل األرقا ، جاءت اإلشارة إلي أن  "اإلسراتيلية"استعرضا فيا أوضاع األسرى في السجون 

 "اإلسراتيلية"د حاليًا في السجون ، وأنا يوج1968نحو )مليونك حالة اعتقال ت  تسجيلوا بدءًا من العا  
ك أسيرة )بعد اإلفرار عن عميدة األسرى لينا الجربوني يو  56ك أسير وأسيرة، منو  )7000نحو )

ك سجين إداري. واستشود تحت التعذيب وا لمال األوضاع 500طيلك، و) 300األحد الماضيك، و)
ت سلطات ااحتالل لجمة شرسة ك سجين. وفي السنتين األخيرتين شنّ 200الصحية لألسرى نحو )

ك قانونًا ومشروع قانون ضد األسرى، شددت فيوا 13علي األسرى، وسّنت أو شرعت في سن )
العقوبات الموّقعة عليو . وأحد المشاريع نه علي إعدا  األسرى، ولذه عقوبة غير معمول بوا في 

 الكيان الصويوني.
سرى كل الوساتل الممكنة، بحيث ل  يب  أمامو  وقد جاءت الدعوة لوذا اإلضراب بعد أن استنيد األ

إا اإلضراب الميتوح عن الطعا ، ولو آخر األسلحة في الجعبة، لتحقي  مطالبو  التي ضّمت قاتمة 
ك مطلبًا لتحسين ظروف اعتقالو ، وتتعل  بالزيارات والتواصل مع العال  الخارجي، 13احتوت علي )

حصيلو  الدراسي من داخل السجون. وبعد توجيا الدعوة وأوضاعو  الصحية، وحقو  في مواصلة ت
لإلضراب، تحّركت سلطات ااحتالل للتشويش عليوا عبر بث الشاتعات والتوديدات. وأصدرت وزارة 

إننا لن نخوض في مياوضات مع األسرى، وسننزل عقوبات علي "األمن الداخلي بيانًا قالت فيا 
! وواضح أن سلطات ااحتالل تخشي أن "يتحّملون النتات،الذين يشاركون في اإلضراب، ول  الذين س

 يؤدي اإلضراب إلي تداعيات ومواجوات مع قوات ااحتالل ا تممن عواقبوا أمنيًا وسياسيًا!
ن كان مطلبيًا في األساس، إا أنا ليس بال بعد سياسي. فاألسرى ل  يصبحوا  إن إضراب األسرى، وا 

لسياسية قبل ااعتقال. ومن لنا يصبح التضامن معو  في أسرى إا بسبب نشاطو  وفعاليتو  ا
نضالو  المطلبي جزءًا من النضال السياسي العا ، ولو ما يستدعي التيافًا شعبيًا واسعًا يدع  
تحركو  ومطالبو ، وكذلم يستدعي موقيًا من الجوات الرسمية ا يقل دعمًا وتمييدًا. لقد سال  )اتياق 

األسيرة، وشّجعت مواق  السلطة اليلسطينية المتخاذلة والمتواطتة من أوسلوك في تراجع الحركة 
خالل )التنسي  األمنيك سلطات ااحتالل علي لجمتوا الشرسة عليو . وشيء طبيعي أن تتراجع 
حركة أسيرة، تلعب قيادتوا السياسية الدور الذي تلعبا السلطة اليلسطينية. وفي اإلطار نيسا، لعب 

اليصاتل تجاه سياسات السلطة دورًا يختل  في الدرجة فقء، وا يشيع للسلطة ما )اانقسا ك ورخاوة 
تتظالر با من دع  لألسرى في المحافل الدولية، أو في منظمات حقوق اإلنسان. كما ا يشيع 
لليصاتل )المعارضةك للسلطة أن ينتمي العدد الكبير من األسرى لوذه اليصاتل! وا يغيب عن 

ى صاروا )ورقة سياسيةك تستخدموا السلطة واليصاتل في مناكياتوا وتأمرلا علي المراقب أن األسر 
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بعضوا وتنافسوا اليتوي واليصاتلي، دون أن يعود علي األسرى إا المزيد من أعدادل  وسوء المعاملة 
التي يلقونوا! وحتي تلم )الصيقاتك التي تت  بين فترة وأخرى ويت  فيوا تبادل لألسرى، تنتوي إلي 

تات، لزيلة، حيث في نيس األسبوع الذي يطل  فيا سراح عدد من األسرى، تعتقل سلطات ااحتالل ن
أكثر منو ، وتعود اعتقال عدد آخر ممن أطل  سراحو ! إن من يتسالل أو ييّرط في القضية 

كبرى الوطنية األساس، يتسالل وييّرط في القضايا المتيرعة عنوا كلوا، واألسرى واحدة من القضايا ال
التي يتبع التسالل فيوا التسالل في القضية األساس. مع ذلم، فإن )وحدة الموق ك في قضية 

 األسرى يظل ممكنًا لو أخلصت السلطة واليصاتل لقضية األسرى.
لقد كان ضمن الخطايا التي ارتكبتوا القيادة اليلسطينية التي فاوضت علي )اتياق أوسلوك، خطيتة 

ن )ااتياقك الذي أعطي الح  لسلطات ااحتالل بدخول )مناط  السلطةك ترم األسرى للتياوض، لك
اعتقال )المشبولينك والذي فرض عليوا تسلي  )المطلوبينك لجيش ااحتالل، تركا قضية األسرى 
دون حل بل وأبقي الباب ميتوحًا لمزيد من ااعتقاات والجرات  التي ترتكب يوميًا بح  األسرى، 

 ين ليكونوا أسرى!والمواطنين المرشح
إن لذا اإلضراب يمّثل اختبارًا لوحدة الشعب ووحدانية القضية الوطنية، ونجاحا لن تتوق  نتاتجا 

 عند األسرى بل ربما يكون مقدمة إلنواء ااحتالل.
 20/4/2017، الخليج، الشارقة

 
د شراء للوقت بينمفاوضات تبادل األسرى  .52  إسرائيل و"حماس" .. مجر 

 ران أدليست
سراتيل عن تبادل  "حماس"ل تنقُّل العصافير، مرتين في السنة، تنشر أنباء عن مياوضات بين مث وا 

 األسرى والميقودين. 
وكما لي الحال ايضا يعد لذا نثرًا لألولا . فقد جرت الجولة األخيرة، لذا ااسبوع، عندما شارم 

ة يو  األسير اليلسطيني، وكي ، في ندوة عقدت بمناسب"حماس"خالد مشعل، رتيس المكتب السياسي لل
 . "اوضحت بحماسب لكل الوسطاء أن لكل معلومة ثمناً "ا يتشوش أحد قال: 

لكذا أشار للجميع بمن حكومة اسراتيل مرة اخرى تخدع الجميع، وا سيما عاتالت منغيستو وسيد 
غولدن وشاؤول،  ، وعاتلتي"حماس"وأبو غنيمة اللذين اجتازا السيار واختييا في مكان ما في أنياق 

 ."الجرف الصامد"اللتين قتل ابنالما في حملة 
 يقصد مشعل مناورة أخرى )معلومة  ثمن  كل شيء معروفك تسوي  للزمن من حكومة إسراتيل. 
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ومن الجوة ااخرى، يوجد ضغء العاتالت. ليس واضحًا ما الذي تستعد كل عاتلة لتدفعا مقابل 
يستند الي التخمين القات  علي أساس تصريحات سابقة يظور ابنوا الحي او الميت، ولكن تشخصيا 

كان لذا سيحدث،  إذا، "المخربين"أن عاتلة غولدن تطالب بجثمان ابنوا مقابل تحرير قليل من 
وسيسرني أن اسمع انو  ا يوتمون تماما بالثمن، او ان لو  فكرة خاصة بو  عن كييية جلب اابناء 

 ."حماس"وية إنسانية مع الي الديار دون التوجا نحو تس
قالت الجوة التي تعال، موضوع عاتلة منغيستو لي ان العاتلة غير مطلعة علي من سيتحرر وك ، 

بالمناسبة، فل  تتغير منذ المحادثات التي جرت  "حماس"وما يوموا لو متي سيعود ابنوا. اما شروط 
خذوا ما لك  واعطوا ما لنا، باستثناء "كان وا يزال  "حماس". فمبدأ "الجرف الصامد"منذ انتواء حملة 

. وبين الحين واآلخر "من نتخلي عنا، بما في ذلم اولتم الذين اعتقلوا في الضية قبل انداع الحرب
عن انا وصلو  عرض ما ا يستجيب لمطالبو  ومن  "حماس"ينشر نبم كوذا او ذام من جانب 
 عرض ما.  "حماس"جانب اسراتيل عن أنا عرض علي 

رفضا. ويدور الحديث في نظري عن أمر ليس أكثر من  –و  رووا ذات مرة عن عرضين )!ك بل ان
 تسوي  للزمن، كي ا يبدو األمر في نظر العاتالت والجموور رفضا حكوميا.

طري  وطري  ابداعي لتسوي  الزمن.  أل من لذه الناحية يوجد في ترسانة مديري المياوضات 
 ."ااتصاات"لل  أكبرلكذا يكون وقت  مثال، بقدر ما يكون لنام وسطاء

مرة يتحدثون مع القطريين، مرة مع ااترام، مرة مع السعوديين. مرة مع المصريين، مرة اام  
بمنيسو  يتجولون في الميدان. واقدر  أنيسو المتحدة واذلب لتعرف اي من الوسطاء الذين يكليون 

س في الواقع لسبب بسيء: حكومة اسراتيل غير بان ليس للتقارير التي تنقل الي العاتالت اي اسا
ا تتزحزح عن مطالبوا، او تتزحزح عنوا قلياًل؛ ما يبدو في نظر  "حماس"، و"حماس"جالزة لمطالب 

 ."استسال "او  "ابتزاز"مدراء المياوضات، اي رتيس وزراء، كل 
، "حماس"كبار رجاات علنا انوا تريد كل شيء تقريبا، او بلغة فتحي القرعاوي، من  "حماس"تقول 

. في اسراتيل يتورطون في "وضعنا ألنيسنا لدفا، ولو تبييض السجون ااسراتيلية من اليلسطينيين"
 "حماس"، سيعزز "فتح"تقويمات الوضع، التي تدعي بان تحريرا جماعيا، بما في ذلم تحرير رجال 
بان نتنيالو استسل ، وا وسيضع  السلطة وحكومة اسراتيل. ولكن اال  لو أن بينيت لن يروي 

 شيء سيودد ااتتالف.
 "معاريف"

 20/4/2017، األيام، رام هللا
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 مجازفة البرغوثي .53
 آفي يسسخاروف

أسيرا فلسطينيا علي األقل في السجون اإلسراتيلية اضرابا عن الطعا  يو  اإلثنين. وفي  1,187 أطل 
ات دع  للمضربين، ما أثار اشتباكات ف اليلسطينيين الي الشوارع في مظالر االوقت ذاتا، خرر آ

 مع القوات اإلسراتيلية في بعض المناط .
التوقيت ليس عشواتيا، واإلضراب ليس ردا تلقاتي علي توتر أو أزمة جديدة بين مصلحة السجون 

 اإلسراتيلية واألسرى اليلسطينيين.
اجل استغالل التعبيرات  اليلسطيني، وت  توقيت اإلضراب عن الطعا  من” يو  األسير“ابريل لو  17

 عن الدع  لألسرى في لذا اليو .
اإلضراب لو خطوة سياسية، خطء لوا بحذر مروان البرغوثي، القيادي في حركة فتح العاز  علي 

 اثبات سيطرتا علي السياسة اليلسطينية، من ناحية القدرات والمكانة، لكل المعنيين.
كمت محكمة مدنية اسراتيلية عليا بخمسة أحكا  وح 2002ول  يكن البرغوثي، المسجون منذ عا  

بالسجن المؤبد، ناشطا من أجل األسرى اليلسطينيين حتي اآلن. ل  يشارم في الحمالت من أجل 
إلي اسرى  لالنضما خيرة، وقد عارض جميع الضغوطات األ 15لحقوق ااسرى في ااعوا  ال

 يلية.فلسطينيين آخرين مضربين عن الطعا  في السجون اإلسرات
 القيادي في حركة فتح لذه الخطوة  إطالقإذا ماذا حدث  ما أدى الي 

علي األرجح أن يكون الجواب لو خيبة أملا من القيادة الحالية لحركة فتح، وخاصة زعي  الحركة 
الثمانيني، رتيس السلطة اليلسطينية محمود عباس، الذي عمل علي تقليه نيوذ البرغوثي في 

 الحركة.
الميترضين في الحركة ” اصدقاتا“وثي مكانة رفيعة في اللجنة المركزية لحركة فتح، ولكن ولدى البرغ

عملوا من أجل استثناء جميع انصاره من صيوف قيادة الحركة. وتوقع البرغوثي أيضا أنا يعينا 
عباس بمنصب ناتبا، ولكن قا  عباس بالعكس تماما في األشور األخيرة، متجالال القاتد الساب  

 ظي ، ذراع مسلح لحركة فتح، وداعما جبريل رجوب ومحمد العلول بدا عن ذلم.للتن
التي  إن المطالبوينيي المقربين من البرغوثي كون اإلضراب عن الطعا  حركة سياسية. ويقولون 

قدموا البرغوثي واألسرى المضربين عن الطعا  لمصلحة السجون اإلسراتيلية صدرت قبل ستة 
 اللجنة المركزية لحركة فتح والخالف السياسي الحالي.، قبل انتخابات أشور
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من ستة  أكثروفعال المياوضات بين السلطات اإلسراتيلية واألسرى حول لذه المطالب بدأت قبل 
أشور. ولكن مع ذلم، قا  اإلضراب الدراماتيكي لذا بدفع البرغوثي الي مقدمة سياسات فتح الداخلية 

 لذه مجرد نتيجة ثانوية غير مقصودة.أن  ااعتقادمن جديد. من الصعب 
عاما،  58مر عقدان منذ لعب البرغوثي دور قاتد التنظي  المحاط بالمقاتلين الموالين. أنا يبلغ اليو  

 إطالقلديا احياد، ولو يحظي بدع  شبكة كبيرة من ااشخاه خارر جدران السجن. في يو  
لييا، في صحيية النيويورم تايمز، حيث ااضراب عن الطعا ، صدر مقال رأي، ييترض انا من تم

فسر اسباب نداتا لإلضراب. بكلمات أخرى، ت  التجويز لمقال الرأي، باإلضافة الي العديد من 
قدر من الدع ، ليس فقء من قبل  أكبرالخطوات ااخرى خارر السجن، بشكل مسب  بودف تجنيد 

 الجمالير اليلسطينية، بل في الساحة الدولية ايضا.
حياء  –البرغوثي  مطالب الووات  العامة في األجنحة اامنية، اعادة الزيارات الشورية الثانية، وا 

ت  اختيارلا بحذر من أجل أن تتواف  مع النظرة العامة  –برنام، الدراسات األكاديمية لألسرى 
ا . للجمالير اليلسطينية والقيادة السياسية، ما يسلب خصوما من اي ادعاء ضد اإلضراب عن الطع

تقريبا جميع قادة حركتي فتح وحماس قضوا فترة في السجون اإلسراتيلية، ويعتبر الجميع مطالب 
 البرغوثي مطالب شرعية، حتي بينما يمتعضون من سرقتا األضواء بإصداره تلم المطالب.

ي، اسيرا الي اإلضراب في اليو  األول انجاز كبير، فقد فاق توقعات الطرف اإلسراتيل 1,187انضما  
ولكنا اقل من العدد الذي امل اليا الطرف اليلسطيني. وكانت مشاركة آاف المتظالرين في 

فتح الي ااضراب،  أسرى نجاحا ايضا، ولكن نجاحا أصغر. ل  ينض  جميع ” يو  األسير“مظالرات 
خاصة ألن بعضو  يعتقدون ان البرغوثي يريد استغاللو  أللدافا السياسية. من ناحيتو ، يدعي 

لإلضراب، وسينضمون في وقت اح  من ” قوة احتياط“البرغوثي ان لؤاء ااسرى يشكلون  نصارأ
 أجل الحياظ علي الضغء علي السلطات اإلسراتيلية.

الي اإلضراب، ا زالوا ينتظرون في  اانضما دعمو  ونيتو   أعلنواوأسرى حماس أيضا، حتي بينما 
 ”.لسرقة األضواء“ي تعتبر مبادرات البرغوثي كمحاولة الوقت الحالي، بسبب عد  الثقة ذاتوا الت

وا زال أيضا من المبكر تحديد مدى الدع  الذي يحظي با اإلضراب لدى الجمالير اليلسطينية، 
 وطريقة رد قوات أمن السلطة اليلسطينية.

في األسابيع القادمة  لي ستشارم السلطة  أكبرالبرغوثي بإطالق مظالرات  أنصارلل سينجح 
 ، أ  ستحاول حظرلا ”الشعبية“ليلسطينية في المظالرات ا

 وطبعا، ماذا سيكون رد مصلحة السجون اإلسراتيلية وصانعي القرار اإلسراتيليين علي اإلضراب 
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لذا سؤال اساسي بالنسبة للبرغوثي. اسراتيل تعل  جيدا انا في حال انتواء اإلضراب بدون تحقي  
جعة في الساحة المحلية للقيادي المسجون. ولكن، من جوة مطالب األسرى، لذا سيعني ضربة مو 

اخرى، في حال تحقي  بعض المطالب، سيعتبر اليلسطينيون البرغوثي القيادي الوحيد القادر علي 
 قيادة نضال ناجح ضد اسراتيل.

 18/4/2017"تايمز أوف إسرائيل"، 
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