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 : عباس مستعد للقاء نتنياهو في واشنطن برعاية ترامب"هآرتس" .1

قفا  العبريفة  النافاع عفن أن ر في  السفحمة محمفود ع فا  ” هفررت “كشفف  حفحيفة : الداخل المحتل
ر ي  وزراء االحتال  بنيامين نتنياهو في واشنمن  تح   مستعد لحااءلححيفة "أساهي" اليا انية  إنه 

دونالفد ترمفع  حيفن أنفه مفن المتوقفج أن يجتمفج ع فا   مفج ترامفع ففي بدايفة  األمريكيرعاية الر ي  
 شهر مايو الاادم.

 ففففئن ر ففففي  السففففحمة والففففر ي  األمريكففففي  األبففففي و حسففففع الحففففحيفة  حففففرا النففففامق بحسففففان البيفففف  
 ”.إسرا يل”والفحسمينية  السعي إلى تسوية النزاع بين الفحسمينيين و األمريكيةين سيؤكدان التزام الايادت

  20/4/2017وكالة الرأي الفلسطينية لإلعلم، 

 
 وزير األشغال يوقع عقود مشاريع المنحة اإليطالية إلعادة إعمار أبراج سكنية بغزة .2

ود مشفففاريج التحفففميم والخفففدما  وقفففج وزيفففر األشفففةا  العامفففة وادسفففكان د. مفيفففد الحسفففاينة  عاففف: غفففز 
 محيون يورو. 2الهندسية ألعما  التخميط والبنية التحتية  ايمة 

ووجفه الفوزير الحسفاينة خفال  مراسفم التوقيفج ففي مافر الفوزار   ةفز    حلفور المسفؤولين  فالوزار    اسففم 
جهودهففا اليبيففر  عحففى  اديماليففةد. رامففي الحمففد ل  التحيففة لححكومففة  ور ففي  الففوزراءر ففي  أبففو مففازن 

 الفحسميني.في دعم ومساند  أبناء شعبنا 
أبففففرام المجمففففج اديمففففالي الففففان دمففففر خففففال  العففففدوان  إعمففففاروقففففا :" إنففففه قري ففففا  سففففيتم العمففففل ب عففففاد  

 لألبرام.ادسرا يحي والك  عد موافاة الحكومة اديمالية عحى المخمما  الهندسية ادنشا ية النها ية 
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مففن المنفففاز  التففي دمرهففا االحفففتال   %75أيثففر مففن  إعمفففارنففف  مففن إعففاد  وشففدد عحففى أن وزارتففه تمك
 ادسرا يحي خال  حربه األخير  عحى الاماع.

محيففون مففن مففن الركففام واسففتيما  البنيففة التحتيففة فففي شففارع الرشففيد   2كمففا تمكنفف  مففن رفففج أيثففر مففن 
 وحالا الدين.

إلفففى الامفففاع منفففا انتهفففاء  سفففمن ادألفففن مفففن مفففن  600ونفففون أن وزارتفففه تمكنففف  مفففن إدخفففا  محيفففون و 
مشروع سكني وبناء أيثر من عشر   150الاماع الخاص عبر أيثر من  إعمارالحرع وهاا ساهم في 

 أالف وحد  سكنية جديد  لحالح الموامنين.

 20/4/2017، وكالة الرأي الفلسطينية لإلعلم

 

 يل عن الحكومةليست بد التي ُشكلت في غزة اإلداريةاللجنة  :الفلسطيني" لتشريعي"ا .3
فففكح  لسفففد الففففرا  : غفففز  أيفففد نفففواع محاف فففة غفففز   فففالمجح  التشفففريعي أن الحجنفففة ادداريفففة الحكوميفففة ش 

 .بديال  عنها غز  وليس قماع  الحمدهلل تجانالناتج عن تاحير حكومة رامي  اددارن 
محمفففود جفففاء  تحفففريحا  النفففواع خفففال  زيفففار  وففففد برلمفففاني بر اسفففة ر فففي  كتحفففة التةييفففر وادحفففالا 

الزهففار لففم كففال  مففن النا ففع أحمففد أبففو ححبيففة والنا ففع مففروان أبففو را  والنا ففع جمففا  نحففار لمكتففع 
 ر ي  الحجنة اددارية عبد السالم حيام  هر اليوم الخمي .

حادر عن النواع وحل "الرسالة ن  " نسخة عنه  أنهم ناقشوا خال  الزيار  العديد من  وأولح بيان
فنيفففة التفففي تتعحفففق  عمفففل الفففوزارا   ومفففا يحتاجفففه المفففوامن مفففن خفففدما  والخمفففط الالفففايا ادداريفففة وال

 والمشاريج الخدماتية خال  الفتر  الاادمة.
 20/4/2017الرسالة.نت، 

 

 تطالب بتدخل دولي عاجل للجم جرائم االحتلل ومستوطنيه  الفلسطينية" الخارجية" .4
يففان لهففا إقففدام مسففتومن متمففرف عحففى دهفف  وزار  الخارجيففة مسففاء يففوم الخمففي   فففي ب : نففدد رام ل

سفففنةا  فففالارع مفففن بحفففد  تافففوع شفففرقي مدينفففة بيففف  لحفففم  مفففا أد  إلفففى  13الفتفففا  كفففوثر محمفففد شفففاورية  
 إحابتها بجروا متوسمة  فيما الا المعتدن  الفرار.

 وقالفف  الففوزار  إن هففان الجريمففة ليسفف  األولففى واألخيففر  التففي ياففدم فيهففا المسففتومنون المتمرفففون عحففى
دهفف  وقتففل وحففرا المففوامنين الفحسففمينيين العففز   وهففي تففئتي فففي سففياا الحمايففة التففي توفرهففا حكومففة 

 االستيمانية. ادرهابيةاالحتال  لعناحر التن يما  
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كمفا نففدد  الفوزار   ايففام عففدد مفن قمعففان المسفتومنين اليففوم الخمففي   بتن فيم حفحففة شفواء أمففام معتاففل 
ل في محاولة السفتفزاز األسفر  األ مفا  الفاين يخولفون معركفة  "عوفر" ادسرا يحي غرع مدينة رام

 ادلراع عن المعام.
الفوزار  المجتمفج الفدولي إلفى اتخفاا ادجفراءا  اليفيحفة بتفوفير الحمايفة ألبنفاء شفعبنا مفن إرهفاع  ودع 

رهاع الدولة المن م.  المستومنين وا 
  20/4/2017وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(، 

 

 يطلق حملة دعماا لألسرى في إضرابهم "الوطني الفلسطيني" .5
بدأ المجح  الومني الفحسميني ب جراء سحسحة من االتحاال  والمراسال  مج : كما  زكارنة -عمان 

االتحادا  البرلمانية العربية وادسالمية واآلسيوية واألوروبية والدولية لشرا قلية األسفر  والمعتاحفين 
سففجون االحففتال  ادسففرا يحي وشففرا ممففالبهم التففي أعحنوهففا فففي إلففرابهم المفتففوا عففن  الفحسففمينيين فففي

 المعام.
وأفففاد ر ففي  الففدا ر  ادعالميففة فففي المجحفف  الففومني الفحسففميني عمففر حمايففل فففي بيففان حففحفي حففدر 

أن سففففحيم الزعنففففون ر ففففي  المجحفففف  الففففومني قفففام وعحففففى مففففدار األيففففام المالففففية  مخام ففففة كافففففة  أمففف 
البرلمانيفة منهفا: االتحفاد البرلمفاني العربفي  البرلمفان العربفي  االتحفاد البرلمفاني ادسفالمي  االتحادا  

ورومتوسمية  الجمعيفة االتحاد البرلماني الدولي  الجمعية البرلمانية المتوسمية  الجمعية البرلمانية األ
ية  وغيرهفا مفن الجهفا  اا  البرلمانية لمجح  أورو ا  البرلمفان األفريافي  والجمعيفة البرلمانيفة اآلسفيو 

 الححة.
  21/4/2017الدستور، عم ان، 

 

 بالقراءة النهائية اا عنصري اا قانون 25أقر  اإلسرائيلي الكنيستيحيى العبادسة:  .6
الينيسفف   إقففرارأيففد النا ففع فففي المجحفف  التشففريعي يحيففى الع ادسففة أن التحففاعد المسففتمر فففي : غففز 

ين دليفل جديفد عحفى مفد  عنحفرية دولفة االحفتال   مشفيرا  الحهيوني لاوانين عنحرية لفد الفحسفميني
إلى أن هان العنحرية تسير  شكل تحاعدن حسع استاراء المنمافة ومفد  لفعفها وقوتهفا وغالبيتهفا 

 داعمة لالحتال .
وقا  النا ع الع ادسة في تحريح ححفي " دولة االحتال  هي دولة عنحرية منا نشئتها ألنها قام  

فحسفففميني والالفففية الفحسفففمينية"  مشفففيرا  الفففي أن الفففك تجسفففد مفففن خفففال  إقفففرار عحفففى حسفففاع الشفففعع ال
قفففانون ففففي مرححفففة التشفففريج لافففوانين عنحفففرية  15قفففانون عنحفففرن  فففالاراء  النها يفففة و 25الينيسففف  لفففف 
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-2013تسففففتهدف الشففففعع الفحسففففميني خففففال  الواليففففة البرلمانيففففة التاسففففعة عشففففر لحينيسفففف  الحففففهيوني 
 ا.2017

 20/4/2017الرسالة.نت، 

 

 المضربين عن الطعام وزير الصحة يطالب بتشكيل لجنة طبية دولية لمتابعة أوضاع األسرى  .7
"األيام االليترونية": مالفع وزيفر الفحسفميني جفواد عفواد  يفوم الخمفي   بتشفكيل لجنفة مبيفة  -رام ل 

سفففمينيين دوليففة  تلفففم وزارتفففه وهي فففا  عالميفففة  لالمفففالع  شفففكل مسفففتمر عحفففى أولفففاع المعتاحفففين الفح
 الملربين عن المعام داخل سجون االحتال .

وناح  وكالة األنالو  التركية عن عواد قوله إنه "من اللرورن إجراء الفحوحفا  المبيفة لحمعتاحفين 
الملففربين عففن المعففام فففي سففجون إسففرا يل  وتاففديم العففالم الففالزم لهففم  فففي  ففل المخففامر التففي قففد 

 يتعرلون لها جّراء استمرار ادلراع".
 وألاف "هناك دا ما شكاو  من أن المعتاحين ال يئخاون حاهم في العالم".

ودعففا إلفففى السففماا لحمفففواقم المبيفففة الفحسففمينية  متا عفففة أولففاع األسفففر  الملفففربين عففن المعفففام ففففي 
 سجون االحتال   واالمالع عحى  روف معيشتهم.

 21/4/2017األيام، رام هللا، 

 

   2011اعتقلهم االحتلل منذ العام  ياا عسكر  3,436 أكثر مناللواء ضميري:  .8
قا  المفو  السياسي العام والنامق الرسمي  اسم المؤسسة األمنية  الحفواء عفدنان لفميرن   :رام ل

عسففففكريا مففففن مختحففففن أارع  3,436مففففا يزيففففد عحففففى  2011إن سففففحما  االحففففتال  اعتاحفففف  منففففا العففففام 
ن مففن األسففر  المحففررين الففاين قلففوا سففنوا  المؤسسففة األمنيففة التففي أسسففها وقادهففا لالف المنالففحي

 مويحة في سجون االحتال .
أسفففير عسفففكرن مفففن منتسفففبي  500وألفففاف ففففي تحفففريح حفففحفي لفففه اليفففوم الخمفففي   إن مفففا يافففارع 

المؤسسة األمنيفة عحفى اخفتالف رتفبهم العسفكرية ومفن لفمنهم شفيا األسفر  الحفواء ففؤاد الشفو كي  مفا 
  ر  يحل  علها إلى عد  مؤبدا .زالوا خحن الال ان يالون أحكاما جا

وتا ج  إن قو  األمن الفحسمينية تان إلى جانع األسر  األ ما  ففي سفجون االحفتال  ففي إلفرابهم 
 المفتوا عن المعام لنيل حاوقهم ادنسانية العادلة  والمار  في كل األعراف واالتفاقيا  الدولية.

 20/4/2017الحياة الجديدة، رام هللا، 
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 المرحلة التي تمر بها المدينة المقدسة والمسجد األقصى من أخطر المراحل  دس":"شؤون الق .9
نففدد علففو الحجنففة التنفيايففة فففي من مففة التحريففر الفحسففمينية ر ففي  دا ففر  شففؤون الاففد   أحمففد قريففج 

الافففد   وعحفففى المسفففجد  العفففدوان الهمجفففي الفففان تمارسفففه حكومفففة االحفففتال  ادسفففرا يحي ففففي مدينفففة»بفففف
يجفع االنت فان إلفى خمفور  مفا يجفرن ففي »وقا  في بيان  أم : إنه «. رك  شكل خاصاألقحى الم ا

الم فففارك الفففان يتعفففر  ألوسفففج اقتحامفففا  ل احاتففففه  مدينفففة الافففد   خحوحفففا  ففففي المسفففجد األقحففففى
مسفتومنا  متمرففا    27سفا حا   وأيثفر مفن  1115الماهر ؛ إا بحغ عدد الماتحمين  أم ا ما يزيد عحفى 

 «.الجامعا  والمعاهد ادسرا يحية مالع من 30وأيثر من 
هففان المرححففة التففي تمففر بهففا المدينففة المادسففة والمسففجد األقحففى الم ففارك عحففى وجففه »واعتبففر قريففج أن 

أولففى الابحتففين  ومففا  التحديففد مففن أخمففر المراحففل التففي تحتففام إلففى مزيففد مففن اليا ففة والتوحففد لحمايففة
 «.ن معها أو السكو  عنهايواجهه من مؤامرا  إسرا يحية ال يجوز التهاو 

وحففار  دا ففر  الاففد  فففي المن مففة مففن تحويففل إسففرا يل الحففراع مففن حففراع سياسففي إلففى حففراع دينففي  
التهويففد واألسفرلة  وفففر   سفوء النوايففا ادسفرا يحية المبيتففة التفي تهففدف إلفى تجسففيد مخمفط»الفتفة إلففى 

 «.أمر واقج جديد عحى المدينة المادسة
 21/4/2017الشرق األوسط، لندن، 

 
 قبها: كافة الفصائل في سجن هداريم تشارك باإلضراب وصفياألسير المحرر  .11

أيففد وزيففر األسففر  السففابق والايففادن فففي حركففة حمففا   اللفففة المحتحففة وحفففي قبهففا  وحففو  : رام ل
الحففوارا  مففج ممثحففي محفففححة السففجون إلففى مريفففق مسففدود فففي سففجن هفففداريم الحففهيوني  مبينففا  أنفففه 

 ".13/4/2017  كحيا  يوم الخمي  "توقف  االتحاال
وقففا  قبهففا فففي منشففور عحففى حفففحته فففي فيسففبوك: "خرجفف   ففاألم  مففن سففجن هففدريم ملففربا  عفففن 

 المعام لحيوم الرا ج التوالي متلامنا ومساندا  لمن تركتهم خحفي من أسر  شعبنا".
د  ادلففراع فففي وبففين أن "كافففة الفحففا ل فففي سففجن هففداريم تشففارك  ادلففراع  اففرارا  تن يميففة. قيففا

سجن هداريم و اياد  المنالل مروان البرغوثي وبنف  الوق  ممفثال  عفن حركفة ففتح ف المجاهفد شفادن 
أبففو عمففر عففن حركففة حمففا  المجاهففد مهنففد الشففيا عففن الجهففاد ادسففالمي الرفيففق وجففدن جففود  عففن 

ارا  المتعحاففة جبهففة ديماراميففةا  وقففد اتفففق الجميففج عحففى لليففا  اتخففاا كففل الاففر  –اليسففار الفحسففميني 
  ادلراع من كافة الجوانع".

ت شفففارك فيفففه كاففففة   امتيفففازو عففف  مفففروان البرغفففوثي برسفففا ل مفففج قبهفففا أيفففد فيهفففا أن "ادلفففراع ومنفففي 
الفحا ل في هداريم دون استثناء  وأن ادلراع ممحبي لتحسين شفرو  الحيفا  المعيشفية اليوميفة وقفد 
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الفففان يحفففاو  تشفففويه حفففور  ادلفففراع  االحفففتال ن تفففمق تافففديم رسفففالة  كاففففة الممالفففع لمحفففححة سفففجو 
 ".االحتال والترويج  ئن األمر يتعحق بخالفا  داخحية  وهنا يحار أبو الاسام من التساوا مج إعالم 

كما دعا كافة أبناء شفعبنا الفحسفميني وكفل مكوناتفه السياسفية والمجتمعيفة مؤسسفاته الرسفمية والشفعبية 
سناد م أحراروكل   عركة " الحرية واليرامة "العالم لدعم وا 

 21/4/2017، المركز الفلسطيني لإلعلم

 
 الجاليات الفلسطينية والعربية بالتحرك الفوري لنصرة األسرى   تطالبفتح  .11

مالبففف  حركفففة ففففتح اليفففوم الخمفففي   الجاليفففا  الفحسفففمينية والعربيفففة وكفففل أحفففرار العفففالم  -وففففا -رام ل
ورن عحففى كافففة المسففتويا  لنحففر   األسففر  البواسففل خحففن واالحففزاع الحففدياة   لففرور  التحففرك الففف

 قل ان االحتال  الاين  يخولون معركة اليرامة واالراد   ئمعا هم الخاوية.
وبهفففاا الحفففدد  قفففا  المتحفففدن الرسفففمي  اسفففم الحركفففة وعلفففو مجحسفففها الثفففورن أسفففامه الاواسفففمي ففففي 

ة الفحسفففمينية  تن فففيم وقففففا  تحفففريح حفففحفي  إن الممحفففوع مفففن جالياتنفففا وأخوتنفففا ومناحفففرن الالفففي
احتجاجية  ومسيرا  جماهيرية في كل مكان في العالم  وجعل قلية األسر  األ ما  أولوية قحو  

 عحى كافة المستويا   من خال  الجهد الممكن باله  كل في مكانه ولمن إمكانياته وعالقاته.
 20/4/2017الحياة الجديدة، رام هللا، 

 
 النجاح"جامعة تائج انتخابات "كتل طلبية تطعن بن ثلث .12

ا  أنهففا تاففدم  هففي وجبهففة 4-20أعحنفف  اليتحففة ادسففالمية فففي جامعففة النجففاا يففوم الخمففي   : نففابح 
العمل المالبي التادمية وكتحة الوحد  المالبية  معن بنتفا ج انتخا فا  مجحف  المح فة التفي جفر  قبفل 

 يومين.
مسففاء اليففوم أن اليتففل الففثالن تاففدم  عحففر ا وقالفف  اليتحففة ادسففالمية فففي تحففريح حففحفي أحففدرته 

  كتاع مفحل إلى إدار  الجامعة  يمعن في سير ونتا ج العمحية االنتخابية.
خرقا والحا مفحال مدعوما  األدلفة اليافيفة ولفمن الفتفر  الاانونيفة  14وأولح  أن اليتاع تلمن 

االسفففتماع لممثحفففي اليتفففل  لحمعفففن  والفففك  عفففد يفففومين مفففن المشفففاورا  والعديفففد مفففن الحافففاءا  وجحسفففا 
 المالبية في الحناديق االنتخابية  وجميعها مدعومة  شهادا  العديد من المح ة.

وقال : إن اليتل الثالن تحتفظ  حاها ففي قبفو  أو رفف  نتفا ج هفان االنتخا فا   بنفاء عحفى رد لجنفة 
 االنتخا ا .

 20/4/2017، المركز الفلسطيني لإلعلم
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 ة عبرية تتضمن رسالة من الجنود األسرى لذويهمنشر أغنيتالقسام كتائب  .13
نشففر  كتا ففع الشففهيد عففز الففدين الاسففام الجنففاا العسففكرن لحركففة المااومففة ادسففالمية "حمففا " مسففاء 

 الخمي   مامج فيديو يتلمن رسالة من الجنود ادسرا يحيين األسر  لديها في قماع غز .
ؤو  وهففدار غولففدين إلففى أهففاليهم تحفف  عنففوان وأولففح  اليتا ففع أن الرسففالة مففن الجنففديين لورون شففا

 ".النص نفسه  الحةة العبرية "#حكومتيم_تياع #
وتئتي رسالة الاسام  عد مهاجمة عا حتي الجنديين حكومفة االحفتال  ادسفرا يحي واتهامهفا  فالتخحي عفن 

ين عفام قيمها في إعفاد  ابنيهمفا  عفد إرسفالهما إلفى المعركفة ففي قمفاع غفز  خفال  العفدوان األخيفر حف
2014. 

 20/4/2017موقع حركة حماس، 

 

 حماس تبحث مع مدير عام األمن العام اللبناني األوضاع األمنية في المخيمات .14
التاففى ممثففل حركففة حمففا  فففي لبنففان عحففي بركففة الحففواء مففدير عففام األمففن العففام الحبنففاني الحففواء ع ففا  

 إبراهيم يوم الخمي  في مكت ه ببيرو .
افاففه نا  ففه أحمففد عبففد الهففادن مففج الحففواء إبففراهيم أحففدان مخففيم عففين الححففو   و حففن بركففة الففان كففان ير 

وأيدا عحى دعم الاو  الفحسمينية األمنية المشتركة في المخيم وتعزيز قدراتها من أجل تئدية دورها ففي 
 المحاف ة عحى أمن المخيم واستارارن ومالحاة العابثين  ئمنه.

العمففل الفحسففميني المشففترك فففي لبنففان وا غاثففة المتلففررين فففي وشففدد الحففواء ع ففا  إبففراهيم عحففى تفعيففل 
 حي المير  وبحسمة جراحهم.

بدورن شكر بركة الحواء إبراهيم عحى دعمه لحاياد  السياسية الموحد  والاو  المشتركة وحرحه عحى أمفن 
 المخيما  واستارارها.

 20/4/2017موقع حركة حماس، 

 

 ام وتحقيق المصالحةأبو عيطة: فتح حريصة على إنهاء االنقس .15
جدد نا ع أمفين سفر المجحف  الثفورن لحركفة "ففتح" ففايز أبفو عيمفة  يفوم الخمفي   التئييفد عحفى : غز 

 حرص "فتح"  عحى إنهاء االناسام وتحايق المحالحة الومنية.
وأولح  أن قياد  "فتح" التا  اليوم مج فحا ل من مة التحريفر الفحسفمينية ففي قمفاع غفز   وأمحعتهفا 

خر التمورا  وفحو  ومبيعة الحااء األخير مج حركة "حما " وما حمحه وفد "ففتح" مفن رسفا ل عحى ل
 وححو  دنهاء االناسام وتحايق المحالحة.
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وقا  أبوعيمة "إن قياد  حركة "فتح" استمع  لماترحا  ولراء الفحفا ل المشفاركة ففي الحافاء  اعت ارهفا 
 شريكا سياسيا وومني ا".

 20/4/2017، نية لإلعلموكالة الرأي الفلسطي

 

 

 البرغوثي يقود الشارع من سجنه على غرار مانديلتقرير: مروان  .16
في ماا  يشفرا أسف اع ادلفراع المفتفوا عفن المعفام الفان يخولفه األسفر  : محمد يون  -رام ل 

ل األسفير مفروان البرغفوثي عنفوان كتفاع لحمنالف« الفتحفاون »في السجون ادسفرا يحية  اقتف   الايفادن 
الدور المابفل  إلى  في إشار  عحى ما يبدو «مريق مويل نحو الحرية»الجنوع أفرياي نحسون مانديال 

الان يعد لححركة األسير  أن تتوالن في قياد  نلا  الشعع الفحسميني. وفي الحافاءا  الخاحفة  يشفير 
اا  ن فففففام البرغفففففوثي الفففففى تفففففئثرن اليبيفففففر بتجربفففففة مفففففادنيال ففففففي قيفففففاد  شفففففعع جنفففففوع أفريايفففففا نحفففففو إسففففف

   من وراء قل ان السجن.«األبرتهايد»
أن م ادر  البرغوثي لاياد  ادلراع المفتوا عن المعام ففي السفجون ادسفرا يحية  إلىوتشير التاديرا  

تؤس  لمرححة جديد  تاود فيهفا الحركفة األسفير  النلفا  الفومني الفحسفميني ففي المرححفة المابحفة   عفد 
قيففود شففديد  مففن السففحما  ادسففرا يحية   إلففىتعففّر  السففحمة الفحسففمينية فشففل العمحيففة السياسففية  و عففد 

فففي الحففراع عحففى السففحمة فففي قمففاع غففز  وأجففزاء مففن اللفففة « حمففا »و « فففتح»وانشففةا  حركتففي 
 الةربية.

وت هر استمالعا  الرأن العام أن البرغوثي هو األيثر شعبية من بين السياسيين الفحسفمينيين  وانفه 
 انتخا ا  مابحة. أنفي « فتح»أو « حما »ى أن مناف  له من سيفوز  سهولة عح

  ليففن عنففد «فففتح»وكففان البرغففوثي فففاز  ففئعحى األحففوا  فففي انتخا ففا  المففؤتمر العففام األخيففر لحركففة 
توزيففج المناحففع فففي الحجنففة المركزيففة لححركففة  تففم إ عففادن عففن المنحففع الففان ممففح اليففه  وهففو نا ففع 

 ر ي  الحركة.
اميففففة فففففدو  البرغففففوثي عففففن اسففففتيا ه الشففففديد مففففن إ عففففادن فففففي توزيففففج المناحففففع وأعربفففف  زوجتففففه المح

تحفر الحجنفة المركزيفة  لألسفن  عحفى أن مفروان غا فع. مفروان »والمهما . ونشر  مااال  جفاء فيفه: 
لففي  غا  ففا   بففل هففو األيثففر حلففورا   يواجففه االحففتال  كففل يففوم ويتاففدم الحفففوف  وهففو رجففل اليحمففة 

يعك  مد  اهتمام هان الاياد  في تعزيفز « فتح»ي  حلور زوجها في قياد  وقال  إن تير «. والفعل
 الحركة وبرنامجها النلالي.
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منففا سفني شفف ا ه األولففى. وقففا  رفيففق دربففه قففدور  فففار : « فففتح»ولعفع البرغففوثي دورا  قياديففا   ففارزا  فففي 
فففتح  قففاد من مففة  إلففىعنففدما كففان مففروان مفففال   كففان ياففود األمفففا  فففي الت ففاهرا . وعنففدما انلففم »

الحركة وأعلا ها ب عماء السفالم  أنحارالشبي ة في الحركة. وعندما جاء  عمحية السالم  قاد إقناع 
كفان مفن الممكفن لمفروان »وألفاف: «. فرحة. وعنفدما انفدلع  االنتفالفة  قادهفا بجفدار  ودففج الفثمن

الحففعع  مريففق النلفففا  أن يتمتففج  امتيففازا  السففحمة ويجنففع نفسففه المتاعففع  لينففه اختففار المريففق 
 «.عاما   40والسجون  وهو اليوم محكوم  السجن المؤبد خم  مرا  و

مثففل عيسففى قراقفففج والمحاميففة ففففدو   « ففففتح»جانففع عففدد مفففن كففوادر  إلفففىواعتبففر فففار  الفففان ياففود  
الحراك الداعم دلراع األسفر  ففي الشفارع الفحسفميني  أن الفدور اليبيفر لحبرغفوثي قفادم  مولفحا  أن 

ا  الفحسميني يدخل مرححة جديد   عد فشل العمحية السياسية  ومروان هفو الاا فد المؤهفل لايفاد  النل»
وألاف: «. المرححة  واألجيا  الجديد  ستفرز قيادا  ميدانية والنلا  الومني سيتواحل ولن يتوقن

ان  فا  يوجد فرا   ولن تمألن إال حركة شعبية  اياد  منالل تاريخي وححع وأحيل مثل مروان ال»
 «.الحرية واالنعتاا إلىرمزا  لألجيا  الجديد  التي تسعى 

وأملى البرغوثي أيثر من نحن عمرن في السفجون ادسفرا يحية واأل عفاد. وأبحفغ عا حتفه أن ادلفراع 
يومففا . وقالفف  عا حتففه انففه محففمم  50عففن المعففام محفففوف  األخمففار  وانففه سيسففتةرا مففا ال ياففل عففن 

 النهاية ومهما بحة  التلحيا .عحى قياد  ادلراع حتى 
 21/4/2017الحياة، لندن، 

 
 "الجرف الصامد" عمليةخلل  ي عن القيام بهجوم بري على غزةيلثن لثنتدخل نتنياهو: أوباما  .17

تل أبيع: كشن ر ي  الوزراء ادسرا يحي بنيامين نتنياهو  أن الر ي  األميركي السابق  فاراك أو امفا  
« الجفففرف الحفففامد» ن الايفففام بهجفففوم بفففرن عحفففى قمفففاع غفففز  خفففال  عمحيفففةتفففدخل لديفففه محفففاوال ثنيفففه عففف

 ا.2014 الحرع األخير  عحى الاماع في حين 
وقا  نتنياهو  الان كان يتحدن إلى نواع في البرلمان ادسرا يحي مساء أو  من أم   إنفه شفرا ففي 

أمامنفا إال التوغفل فحفن يكفون  إاا واحفح  حمفا  رفف  وقفن إمفالا النفار »حينه لحر ي  أو اما أنفه 
أو اما قا  لفي: أمحفع منفك عفدم التوغفل بفرا   فاحف  لفه: سفئبا  قحفار  جهفدن »وألاف أن «. البرن 

وواحففح  األنفففاا تهديففدنا  فحففن يكففون أمامنففا أن مفففر إال  كففي ال أتوغففل  ليففن إاا تواحففل هففاا التهديففد
 «.التوغل البرن 

لفخمة   أنزلنفا  حمفا  لفربا »ا ال : وتحدن نتنياهو عن قو  اللةط الفان مفور  عحفى حمفا   قف
ففي الخفارم كفي تواففق عحفى  إلى حد جعل الاياد  العسكرية في غز  تستعمن الاياد  السياسية لححركفة
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وقففن الحففرع. وقففالوا لهففم: ال يمكننففا الحففمود أيثففر أمففام اللففربا  الرهي ففة لهففؤالء المجففانين اليهففود. 
عحينفا الحفواريا  بفل يحفاولون منفج تن يمفا  أخفر   ن واليوم  فاتوا حفارين مفن الحعفع  النفار وال يمحافو 

 «.من تنفيا هان الهجما 
 21/4/2017الشرق األوسط، لندن، 

 
 دانون يحرض على مروان البرغوثي ويصفه باإلرهابي .18

هففاجم السفففير ادسففرا يحي لففد  األمففم المتحففد  دانفففي دنففون  أمففام مجحفف  األمففن الففان ينففاق  الحفففراع 
دنفففون عحفففى الاا فففد  األسفففر  الفحسفففمينيين الملفففربين عفففن المعفففام. وحفففر   "ادسفففرا يحي"الفحسفففميني 

 ."ادرهابي والااتل المدان من قبل المحايم ادسرا يحية"الفحسميني األسير مروان البرغوثي ووحفه ع
 21/4/2017الخليج، الشارقة، 

 
 واألردن  احتواء إيران ودعم السيسيباألميركي  الدفاعوزير  تطالب "إسرائيل" .19

تعافد دوا ففر حفنج الافرار ففي تففل أبيفع رهانفا  كبيفر  عحففى الزيفار  األولفى التفي بففدأها  : ح النعفاميحفال
يوم الخمي   وزير الفدفاع األميركفي جفيم  مفاتي  دسفرا يل  وتئمفل أن تسفهم التفاهمفا  التفي سفيتم 

سفماا  حفدون التوحل إليها مج الواليا  المتحد  ففي تحسفين المكانفة االسفتراتيجية دسفرا يل  وعفدم ال
 تدهور في بي تها ادقحيمية.

ويتلفففح ممففففا سفففربته محافففففل إسفففرا يحية ممحعففففة أنفففه سففففتيون عحفففى جففففدو  لافففاءا  مففففاتي  مفففج الاففففاد  
ادسففرا يحيين ثففالن قلففايا ر يسففة  وهففي: مسففتابل العاو ففا  عحففى إيففران  والففدور الففان يمكففن أن تحع ففه 

و"حففزع ل" مففن التحففوال  األخيففر  فففي  الواليففا  المتحففد  فففي تاحففيص فففرص اسففتفاد  كففل مففن مهففران
سفففورية  ففففي تثبيففف  تواجفففدهما داخفففل الامفففر السفففورن  وال سفففيما  فففالارع مفففن المنفففامق الحدوديفففة مفففج 

 فحسمين.
وكففالك الخمففوا  الواجففع عحففى الواليففا  المتحففد  الايففام بهففا  مففن أجففل منففج حففدون تففدهور كبيففر فففي 

أميركفففي عاجفففل لن فففام السيسفففي ففففي محفففر  وعفففدم البي فففة ادقحيميفففة دسفففرا يل  مفففن خفففال  تافففديم دعفففم 
السماا  ساومه  إلى جانع العمل عحى تحسين قدر  ن ام الحكفم ففي األردن عحفى مواجهفة التحفديا  

 االقتحادية واألمنية التي تواجهه.
 20/4/2017، العربي الجديد، لندن
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 "التيار الديني الصهيوني "مصدر تهديد على مستقبل الدولة :إبراهام بورغ .21
حمحففف  نخفففع إسفففرا يحية وازنفففة مفففن التيفففار الفففديني الحفففهيوني مرجعيفففا  هفففاا التيفففار : حفففالح النعفففامي

يجففففاد بي ففففة سففففمح  بتنففففامي  الدينيفففة  وقياداتففففه السياسففففية  المسففففؤولية عففففن تعزيففففز الفكففففر المتمففففرف  وا 
 التن يما  ادرهابية. 

عففا  واسففعة مففن التيففار الففديني فاففد جففزم ر ففي  البرلمففان ادسففرا يحي األسففبق  إبراهففام بففور    ففئن قما
الحففهيوني  اتفف  تمثففل تهديففدا  عحففى مسففتابل "الدولففة"   سففبع تحركهففا الففدا م لحتففئثير عحففى دا ففر  حففنج 
الاففرار واتجاهففا  المجتمففج ادسففرا يحي   مففا يتوافففق مففج منمحااتهففا األيديولوجيففة المتمرفففة. وفففي ماففا  

المرجعيا  الدينية عمح  عحى إرسفاء دعفا م  نشرته ححيفة "هررت "  يوم األربعاء  أولح بور   أن
من ومففا  قيميففة تيففر  التمففرف الففديني والاففومي  وتفففدفج نحففو استسففها  المفف   ففاآلخر  مففن خفففال  

 "إعالء قيم الفداء وقداسة األر ".
 21/4/2017، العربي الجديد، لندن

 
 هدد بإسقاط حكومة نتنياهوت ةالحريدياألحزاب  .21

حريديفة يفوم الخمفي   ب حفدان أزمفة ا تالفيفة وهفدد   االنسفحاع مفن لّوحف  األحفزاع ال:  ال  لاهر
حكومففة بنيففامين نتنيففاهو  مففا سيتسففبع  سففاومها  والففك عحففى خحفيففة قففرار المحكمففة العحيففا ادسففرا يحية  

 أم    المحادقة عحى فتح محالح تجارية في مدينة تل أبيع في أيام السب .
ون يحتفففن عحفففى قفففرار المحكمفففة العحيفففا. وهفففاجم أعلفففاء ومالبففف  األحفففزاع الحريديفففة الحكومفففة  سفففن قفففان

كنيسف  مفن الحفزبين الحريففديين  تيهفدو  هتفورا ت وشففا   المحكمفة  سفبع قرارهففا. وقفا  وزيفر الحففحة 
ادسففرا يحي  يعاففوع ليتسففمان  مففن تيهففدو  هتففورا ت  إن تالمحكمففة جعحفف  نفسففها قففادر  عحففى كففل شففيء 

 وتدو  عحى الينيس ت.
 20/4/2017، 48عرب 

 
 ستوصي بمحاكمة زوجة نتنياهو بشبهة الفساد اإلسرائيلية النيابة .22

قالفف  الانففا  العاشففر  ادسففرا يحية  مسففاء الخمففي   إن النيا ففة العامففة ادسففرا يحية ستوحففي : محمففد وتففد
بتاديم سار  نتنيفاهو  زوجفة ر في  الحكومفة لحمحايمفة   شفبهة ححفولها عحفى أمفور عفن مريفق الةف  

 فا  جنا ية  ما يتحل  مساين ر ي  الحكومة بنيامين نتنياهو.والخداع وارتياع مخال
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حالفة محفاريفها عحفى حسفاع  الالية المشتبهة بها سار  نتنياهو  هي تشةيل معاِلجة مبية لوالفدها  وا 
تمويل مار إقامة ر ي  الحكومفة  مفا يعنفي أن المفوامن ادسفرا يحي الفان يفدفج اللفرا ع  قفام بتمويفل 

 اهو.عالم والد سار  نتني
 20/4/2017، 48عرب 

 
 "35-أفمقاتلت " ثلثاألحد يوم تسلم ي يسرائيلالجيش اإل .23

أيفام   3أعحن الجي  ادسرا يحي  يفوم الخمفي   أن سفالا الجفو سيتسفحم  عفد ن: سعيد عمور  - الاد 
 50"  الشففف حا أمريكيفففة الحفففنج  لفففمن حففففاة مسفففاعدا   تتلفففمن F-35ثفففالن مافففاتال  مفففن مفففراز "

 النوع. مااتحة من نف 
أبريل/نيسفان الجفارن   23وقا  الجي   في بيان امحع  عحيفه األنالفو  "يفوم األحفد الاريفع المواففق 

 عد إقالعها  مااتال  إلافية لحالح سرع أدير  3وفي ساعا  ما  عد ال هير   سته ط في إسرا يل 
 غدا من الااعد  الجوية األمريكية لحتدري ا ".

ة الثانيفة  إلفى أن "سفرع المافاتال  أديفر  سيشفارك ألو  مفر  ففي العفر  كما أشفار  الانفا  ادسفرا يحي
 الجون التاحيدن  الان يجريه سالا الجو ادسرا يحي سنوي ا في اكر  استاال  إسرا يل".

 20/4/2017، ، أنقرةلألنباء األناضولوكالة 
 
 اتفرق المستوطن إبعاد"الفيفا" من تتخوف من نجاح الفلسطينيين في  "إسرائيل" .24

تتحفففاعد مخفففاوف إسفففرا يل مفففن اتخفففاا اتحفففاد كفففر  الافففدم العفففالمي  الفيففففاا قفففرارا بتعحيفففق : هاشفففم حمفففدان
 مشاركة س  فرا إسرا يحية من المستومنا  خال  المؤتمر العام الان سيعاد  عد شهر ففي ال حفرين.

وبي الففدو  وحففدر  تعحيمففا  لسفففراء إسففرا يل فففي عشففرا  العواحففم فففي أنحففاء العففالم  العمففل إزاء منففد
 األعلاء في مجح  الفيفا لعرقحة الك.

وناح  ححيفة تهررت ت عن مسؤو  إسرا يحي قوله إن وحح  معحوما  إلى إسفرا يل  قبفل أسفبوعين  
مفادها أن ر ي  اتحاد كر  الادم الفحسميني  جبريل الرجوع  محع ولج مولوع فرا كر  الادم مفن 

الان سيعاد في التاسج من أيار/مايو في ال حرين. كما المستومنا  عحى جدو  أعما  مجح  الفيفا  
 محع الرجوع مناقشة هان الالية في المؤتمر العام لحفيفا الان سيعاد  عفد يفومين مفن مجحف  الفيففا.
وناففل عففن مسففؤو  إسففرا يحي لخففر قولففه إنففه يجففع االسففتعداد لحسففيناريو األسففوأ  وهففو إجففراء التحففوي   

 را يل عحى الك هو حفر.وعندها ف ن احتما  أن تتةحع إس
 20/4/2017، 48عرب 
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 رر إقالة شرطي اعتدى على سائق فلسطيني بالقدستقالشرطة اإلسرائيلية  .25
أعحن  الشرمة ادسرا يحية يوم الخمي   أنها قرر  إقالة الشرمي موشيه كوهين  الفان :  ال  لاهر

لمالفي ففي حفي وادن الجفوز وثق مامج فيديو قيامه  االعتفداء عحفى السفا ق مفازن الشفو كي الشفهر ا
 في الاد  المحتحة.

واعتففرف كففوهين  فعحتففه وعبففر عففن تحمحففه مسففؤوليتها وعبففر عففن ندمففه وقففدم اعتففاار أثنففاء اسففتجوا ه  
  حسع الشرمة ادسرا يحية  وعبر عن رغبته  االستاالة.

نمففا وقالفف  الشففرمة إنففه  سففبع خمففور  سففحوك كففوهين واألدلففة لففدن ف نففه لففن ت ابففل اسففتاالته  م اد رتففه وا 
 سي اا  من عمحه.

 20/4/2017، 48عرب 
 
 سحق رابين في باب الوادإمؤرخ عسكري إسرائيلي: هكذا هزم إميل الغوري  .26

عن  سالة مااتحين فحسمينيين  اياد  إميل » شهاد  عدو »الناحر : يادم مؤرخ عسكرن إسرا يحي  ارز 
عاما  69تي وقع  في مثل هاا اليوم قبل الةورن في واحد  من المعارك الهامة عحى الاد  الةربية ال

وفيهفففا تةحفففع عحفففى اسفففحق رابفففين الجنفففرا  الفففان لمفففج نجمفففه وقتهفففا وحفففار الحافففا وزيفففرا لألمفففن ور يسفففا 
 لححكومة في إسرا يل مرا  عد . 

ويادم ميحيشماين في حدين دااعفة تفل أبيفع شفهاد  عفدو سفبق وكتبهفا  التفحفيل ففي كتا فه عفن ديفر 
-1907ااتحين عرع  اياد  المحامي الياتع الححافي الراحفل إميفل الةفورن  ياسين وهي عن  سالة م

ا دافعوا عن الاد  وتمكنوا من اعترا  قافحة حهيونية عمالقة كانف  تتجفه مفن تفل أبيفع لففك 1984
الالية األخمر في تحك الفتر  تتمثل بهرع رابين من أر  المعركفة »الححار عن الاد . ويلين 

 20 فاع الفواد ففي » لحهيونية من تل أبيع لحاد  لهجوم فحسميني واسفج ففي عاع التعر  لحاافحة ا
جنففديا إسففرا يحيا وأحففيع ثالثففون لخففرون وكانفف  النتففا ج وخيمففة أيثففر  13التففي قتففل فيهففا  1948نيسففان 

 كثيففر لفففوال النجفففد  البريمانيفففة ومففا زالففف  عشفففرا  المرك فففا  المعمو ففة مركونفففة عحفففى هفففوام  المريفففق 
 «. الحاد  من جهة ياف

نهففم  اففوا  وياففو  ميحيشففماين إن اليهففود خسففروا مسففاحا  حيويففة فففي تحففك المنماففة  سففبع قيففاد  رابففين وا 
 يسيمرون عحى الاسم الةربي من الاد  دون جدار  بل رغم أدا ه السيء. 

 21/4/2017القدس العربي، لندن، 
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 سجن عوفر يمينيون إسرائيليون يقيمون حفل شواء قربالقناة السابعة اإلسرائيلية:  .27
أقفام يمينفون إسفرا يحيون حففل شفواء   هفر يفوم الخمفي    فالارع مفن : عبد الرؤوف أرناؤو  - الاد 

 أحد السجون التي يخو  فيها فحسمينيون  إلرا ا عن المعام. 
و ففادر  من مففة "شففبي ة االتحففاد الففومني"  اليمينيففة إلففى تن ففيم هففاا الحفففل   ففالارع مففن سففجن "عففوفر" 

 يع من رام ل  استفزاز المعتاحين. ادسرا يحي الار 
وقففا  الموقففج ادليترونففي لحانففا  السففا عة التا عففة لحمسففتومنين  إن اليمينيففين ادسففرا يحيين أقففاموا الحفففل 

 دقياة قبل أن تمحع الشرمة ادسرا يحية من الاا مين عحيه  وقفه.  45لمد  تحل إلى 
 20/4/2017، ، أنقرةلألنباء األناضولوكالة 

 
  الضفة الغربية تضامناا مع األسرى في  جهات عنيفة مع االحتللموا .28

اندلع  مواجها  عنيفة بين عشرا  الفحسمينيين  وجي  االحتال  "ادسرا يحي"  أم   في : وكاال 
اللفة الةربية إثر ت اهرتين تلامنا  مج األسر  الفحسمينيين الملربين لحيوم الرا ج عحى التوالي. 

نية أن شا ا  أحيع  الرحاص الممامي وعشرا  لخرين  االختناا في محيط واكر  محادر فحسمي
 سجن "عوفر" جنوع غرع رام ل  إثر قمج قوا  االحتال  مسير  تلامنية مج األسر  الملربين.

وألاف  المحادر أن تحك الاوا  اعتاح  خال  المواجها  شا ا   وشرع  في إمالا الرحاص 
اهم من دون اد ال  عن إحا ا . وفي وق  سابق  أحيع شاع الحي عحى المت اهرين لتفري

فحسميني برحاص حي أمحاته قوا  "إسرا يحية" خال  مواجها  اندلع  في بحد  أبو دي   جنوع 
 شرا الاد   إثر مسير  تلامنية مج األسر  الملربين. 

 21/4/2017الخليج، الشارقة، 
 
 لألسرى  إسناداا  الخاوية" جربوني تخوض معركة "األمعاءلينا ال .29

لراع المفتوا عن جربوني معركة "األمعاء الخاوية"  ادالتخو  األسير  المحرر  لينا : عمر دالشة
المعام  والك تلامنا مج األسر  الفحسمينيين في سجون االحتال  ادسرا يحي الاين شرعوا ب لراع 

 أبريل الجارن. يسان/من ن 17"الحرية واليرامة"  التزامن مج يوم األسير الفحسميني بف 
لراع لمن الفعاليا  التي تشهدها البحدا  العربية تلامنا مج إلراع ويئتي خو  الجربوني لإل

األسر   حين تشهد خيمة االعتحام في عرا ة  الجمعة  سحسحة من الفعاليا  وأبرزها إلراع رمزن 
 عن المعام.

 20/4/2017، 48 عرب
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جراءا للمسجد اقتحامات جديدة .31  ات مشددة وسط القدسألقصى وا 
جدد  مجموعا  من عحا ا  المستومنين اليهودية  يوم الخمي   اقتحاماتها : راسم عبد الواحد

المسجد األقحى الم ارك من  اع المةاربة  حراسة مشدد  من قوا  االحتال   ونفا  جوال  
 جية.مشبوهة واستفزازية في أرجاء المسجد تحد  لها مححون بهتافا  التيبير االحتجا

المشدد  في مدينة الاد   خاحة في بحدتها الاديمة  إجراءاتهمن جهة ثانية  واحل االحتال  
 ومحيمها ووسط المدينة.

وما زال  الدوريا  العسكرية والشرمية الراجحة تنتشر في البحد  الاديمة  وأخر  راجحة ومحمولة في 
 اريخي.محيمها  وفي الشوارع المحااية والمتاخمة لسور الاد  الت

 20/4/2017، عم ان، السبيل
 
 غطاس يدعو لتوحيد نشاطات التضامن مع األسرى بالداخل .31

دعا علو المكتع السياسي في التجمج  النا ع السابق  د. اسل : مجيد الالماني  عمر دالشة
غما  لتوحيد الفعاليا  والنشاما  التلامنية في الداخل مج األسر  الملربين عن المعام في 

 ادسرا يحية.السجون 
جاء الك خال  تزيار  تهن ةت لعميد  األسيرا   لينا جربوني في بيتها في عرا ة ال موف  يوم 
الخمي   قام بها وفد مححي من التجمج في منماة الجحيل  مشاركة عدد من قيادا  التجمج في 

 المنماة.
عحى أن يادم الدعم لألسر    وقا : ت نحن نرسل رسالة دعم واحترام ألسرانا  وشعبنا في الداخل قادر
 وأتوقج أن تتحاعد موجة التلامن في مجتمعنا الفحسميني في الداخلت.

 20/4/2017، 48عرب 
 
 تفرج عن مريضة بالسرطان وتبقي على شقيقتها بزعم نقلها متفجرات لـ"حماس"" إسرائيل" .32

سرمان   عد اعتاالها أمحا  سحما  االحتال  ادسرا يحي سراا سيد  من قماع غز  مريلة  ال :غز 
مج شاياتها عحى معبر بي  حانون "إيرز" خال  توجهها ألحد المشافي لتحاي العالم  بدعو  

 حيازتهما مواد متفجر .
واكر  محادر مححية أن إسرا يل أفرج  ليل األربعاء عن سيد  فحسمينية من الاماع   عد زعمها 

 بي  حانون "ايرز".أنها كان  تحمل مواد متفجر  مج شاياتها في معبر 
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وأيد  المحادر أن سحما  االحتال  أمحا  سراا السيد   اسمة عيد   عد احتجازها مج شاياتها 
 ابتسام  حبيحة أو  من أم   خال  توجههما إلى أحد المشافي في الاد  لتحاي العالم.

لعناحر من حركة وقال  تاارير إسرا يحية إن التحاياا  أثبت  محاولة الشاياتين تهريع المتفجرا  
 حما   لحايام  عمحيا  لد أهداف إسرا يحية في الفتر  الاري ة.

واكر  إسرا يل أنه تم إخفاء المتفجرا  في عحع  ولع  عحيها الحاا  مكتوع عحيها "مواد 
 مبية". هاا وناح  الشاياة الثانية إلى أحد السجون ادسرا يحية  حين تخلج لحتحايق.

 21/4/2017القدس العربي، لندن، 
 
 هجمات متفرقة ضد قطاع غزة قوات االحتلل تشن   .33

شن  قوا  االحتال  هجما  متفرقة لد قماع غز   حين توغح  لليا  عسكرية إسرا يحية  ح اا 
 أم  في أرالي الموامنين الزراعية الواقعة إلى الشرا من مخيم البريج وسط الاماع.

ا نار  حين شرع  جرافا  انمحا  برفاة لليا  وغم  الاوا  المتوغحة عحى عمحية التوغل ب مال
 ود ا ا    عمال  تجرين في أرالي الموامنين الزراعية.

وقام  تحك الاو  ادسرا يحية أيلا بولج سواتر ترابية في المنماة المستهدفة  وسط إمالا قنابل 
 دخانية لحتةمية عحى عمحية التوغل.

 21/4/2017القدس العربي، لندن، 

 
 لشيخروني لعهد إردان و في العام الماضي خلل ير بهدم البيوت العربية ارتفاع كب .34

األرالي في  48فحسمينييأيد تارير عحى تحاعد السياسة العنحرية والتمييز لد :  ال  لاهر
 2016  التي تم التعبير عنه  ارتفاع كبير لحةاية في عمحيا  هدم البيو  العربية في العام المحتحة

عحيما  حادر  عن ر ي  الحكومة ادسرا يحية  بنيامين نتنياهو  ووزير األمن المالي  و موجع ت
 حعاد إردان  والمفت  العام لحشرمة  روني ألشيا.جالداخحي  

  الان 3997وزعم التارير أن االرتفاع الحاحل في عمحيا  هدم البيو  جاء تمبياا لحارار رقم 
اليميني  ادليترونيت 0404س ما اكر موقج ت  ح2008أولمر   في العام  إيهوداتخاته حكومة 

المتمرف  يوم الخمي . ورغم أن إسرا يل لم تتوقن أبدا عن هدم البيو  العربية  إال أن المعميا  
 دل  عحى أن إردان وألشيا انتهجا سياسة جديد  بتيثين عمحيا  الهدم. 2016المتعحاة  العام 
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ن عمحيا  هدم البيو  العربية في أعااع قرارا  وكان نتنياهو قد أوعز  العام المالي  بتيثي
المحكمة العحيا ادسرا يحية بتفكيك بؤر استيمانية عشوا ية  بينها تعمونات  وهدم م ان في مستومنا  

 في اللفة الةربية  عدما ثب  أنها ماامة عحى أرا   محيية فحسمينية خاحة.    
 20/4/2017، 48عرب 

 
 غزة لألوضاع المعيشية في قطاعوية قاتمة : صورة سوداخبراء اقتصاديون  .35

في  ل سخرية نا عة من ألم االحتال  والححار والتهمي   رسم أياديميون وخبراء اقتحاديون 
 حور  سوداودية لألولاع المعيشية في الاماع  وقد تيون أيثر قتامة في المستابل الاريع.

وقا  أستاا االقتحاد في جامعة األزهر سمير أبو مدلحة خال  ورشة عمل ن متها ش كة المن ما  
األهحية أو  من أم   إن عدد الةزيين الالج ين الاين يتحاون مساعدا  غاا ية منت مة من "وكالة 

 25اف أن األمم المتحد  لةون وتشةيل الالج ين الفحسمينيين"  أونرواا ارتفج إلى نحو محيون. وأل
أفراد متوسط عدد أفراد األسر  في الاماعا تتحاى مساعدا  من برنامج الةااء العالمي  6ألن أسر   

 ألن أسر  أخر . 80التا ج لألمم المتحد   فيما تادم وزار  الشؤون االجتماعية مساعدا  مماثحة لنحو 
 21/4/2017الحياة، لندن، 

 
 شمال سلفيت من جيش االحتلل في كفل حارستلمودية بحماية  مستوطنون يؤدون طقوساا  .36

اقتحم  عد  لليا  عسكرية إسرا يحية الحيحة  بحد  كفل حار  شما  سحفي   لتوفير الحماية : سحفي 
 لمجموعة من المستومنين التي حلر  إلى البحد  ألداء ماو  دينية في مااما  البحد .

عشرا  المستومنين الاين اقتحموا منماة وقال  محادر مححية أن قوا  االحتال  وفر  الحماية ل
مااما : النبي كفل  والنبي نون  والنبي يوشج  وشرعوا في أداء ماو  تحمودية  فيما شرع عدد 

 منهم بنحع خيمة وحماما  متناحة في المنماة.
 20/4/2017، (وفا) الفلسطينية والمعلومات األنباء وكالة

 
 حممستوطن يدهس فتاة فلسطينية جنوبي بيت ل .37

أفاد  محادر مبية   ئن فتا  فحسمينية : تحرير خحدون م حوم  من يوسن فايه  -بي  لحم 
حيب  يوم الخمي   بجراا متوسمة؛ عاع دهسها من قبل مستومن إسرا يحي قرع بحد  "تاوع" أ

 جنوبي بي  لحم.
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فتا  كوثر وقا  مراسل "قد  بر "  ناال  عن محادر مبية في "الهال  األحمر الفحسميني"  إن ال
عام اا من بحد  "تاوع"  ن اح  دحد  المشافي الفحسمينية عاع دهسها من قبل  17محمد شاورية  

 مرك ة ياودها مستومن إسرا يحي.
وأولح مدير ادسعاف والموارئ في الهال  األحمر  مدينة بي  لحم  محمد عو   في حدين لف 

 ستشفى "بي  جاال" الحكومي."قد  بر "  أن الفتا  الم حا ة تتحاى العالم في م
 20/4/2017، قدس برس

 
 اآلالف يتوافدون على خيمة التضامن مع األسرى  :غزة .38

يشارك لالف الموامنين الفحسمينيين في : تحرير زينة األخر   من عبد الةني الشامي -غز  
  الملربين الفعاليا  التلامنية التي تن مها الاو  الومنية وادسالمية  اماع غز   دسناد األسر 

 عن المعام في سجون االحتال  ادسرا يحية.
ويترّدد الفحسمينيون عحى خيمة التلامن الماامة في "ساحة السرايا" غرع مدينة غز   والتي تزّين  
سنادهم في إلرابهم المتواحل منا   حور األسر  والالفتا  التي حمح  ع ارا  تمالع بتحريرهم وا 

 الجارن  احتجاجا عحى  روفهم االعتاالية.السا ج عشر من نيسان/ أبريل 
وفي حدين لف "قد  بر "  قا  منسق "لجنة األسر " التا عة لحاو  الومنية وادسالمية  زكي د ا    
"رغم األولاع الحع ة التي يعيشها قماع غز  مج اشتداد الححار عحيه  فاد قّررنا إقامة هان الخيمة 

 حن قلية األسر  وحاهم في إسنادهم".كي توحد كل أبناء شعبنا الفحسميني خ
وأولح د ا    أن الحراك التلامني في قماع غز  سي عن برسا ل إلى المن ما  الدولية المعنية 
 حاوا ادنسان  لحّثها عحى إسناد األسر  في إلرابهم لحين ادفرام عنهم من المعتاال  

 ادسرا يحية.
 20/4/2017، قدس برس

 
 لية يغادر القاهرة بعد بحث تصدير الغاز لمصروفد من "تمار" اإلسرائي .39

غادر وفد من مجموعة "تمار" ادسرا يحية لحاو  الةاز المبيعي  الااهر   : الااهر / محمود الحسيني
ا إلى تل أبيع  عد زيار  قحير    حن خاللها مج مسؤولين  شركة  مساء اليوم الخمي   عا د 

   استيما  تحدير الةاز ادسرا يحي  حسع محدر أمني. دولفينزا المحرية الخاحة لحةاز المبيعي
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وقا  محدر أمني مسؤو  عحى امالع بتفاحيل الزيار   لألنالو   مفلال  عدم اكر اسمه إن "وفد 
مسؤولين  الشركة غادر ممار الااهر   3إسرا يحي من شركة تمار لحاو  الةاز المبيعي  يلم 

 عا ".الدولي   عد زيار  قحير  استةرق  عد  سا
وأولح المحدر أن "الوفد التاى خال  زيارته مج قيادا  شركة  دولفينزا المحرية الخاحة لحةاز 
المبيعي في محر  الستيما  الم احثا   التي أجراها مؤخرا   شئن التوحل إلى اتفاا  شئن تحدير 

 ة".كميا  من الةاز من حاو  الةاز ادسرا يحية لشركة  دولفينزا خال  الشهور المابح
 26وتعد هان الزيار   هي الثانية من نوعها لحوفد ادسرا يحي خال  شهر  حين زار الوفد محر في 

مار / لاار المالي  واستعر  خاللها المرفان محن مد خط أنابيع جديد لحةاز  يمتد من حاو  
 "تمار" إلى محر بتيحفة حوالي نحن محيار دوالر  حس ما أورد  وسا ل إعالم مححية.

 21/4/2017 ،لألنباءناضول لة األ وكا
 
 سجون االحتللفي سرى األتيار التجديد يتضامن مع إضراب  .41

 عبر تيار التجديد عن تلامنه مج إلراع أسر  الحرية واليرامة في سجون االحتال  االسرا يحي.
قّدم  منا أيثر من س عين عاما  وقا  في بيان له ان شعبنا العربي الفحسميني يخو  نلاال  اسال

حين  األ ما  األسر  واليزا  ياّدم كل أشكا  التلحيا   وفي خلم هاا النلا  يبرز نلا  
 االسرا يحي. االحتال يواجهون جميج أشكا  ال حم والتعايع والاهر والحرمان عحى يد مةيان 

من هاا إلرا ا  مفتوحا  لألسر  بدأوا  ه منا اليوم السا ج عشر  األيامنشهد في هان  البيان:والاف 
لدهم في  االحتال الفحسميني  ردا  عحى كل أشكا  ال حم الان يمارسه  األسيرالشهر وهو يوم 
 وجرا مه. االحتال ولحعالم حمودهم ورفلهم ليل ممارسا  هاا  لألمةته ليعحنوا سجونه ومعتاال

ومعاناتهم اليومية  األسر  العالم الى الوقوف إلى جانع  وأحرارودعا التيار األمة العربية وادسالمية 
لى تحرك عربي ودولي لحفظ حاوقهم التي كفحتها االحتال والمرسي التي تاج عحيهم في سجون    وا 
 بها عر  الحا ط. االحتال كل الاوانين الدولية والتي يلرع 

والاين يستشهد  علهم في  لألسر  وناشد المجتمج الدولي والحاوقي إلى تاديم المزيد من الحماية 
 المبي. وادهما تح  الاهر والتعايع  حتال االسجون 

 20/4/2017، الدستور، عم ان
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 لع على سير تعداد للجئين الفلسطينيينالحريري يط   .41
امحج ر ي  الحكومة الحبنانية سعد الحريرن عحى سير العمل في مشروع التعداد ": الحيا " –بيرو  

حسمينية في لبنان الان تنفان لجنة الحوار العام لحسكان والمساين في المخيما  والتجمعا  الف
الفحسميني  الشراية مج إدار  ادححاء المركزن الحبناني وجهاز ادححاء المركزن  -الحبناني

الفحسميني. والتاى لحةاية أم   وفدا  لم ر ي  لجنة الحوار حسن منيمنة ور يسة إدار  ادححاء 
ناحر األيي الان شرا أهداف المشروع وأهميته في الحبناني مرا  توتاليان ومدير المشروع عبد ال

توفير حور  والحة عن أعداد الالج ين الفحسمينيين عحى األرالي الحبنانية وأولاعهم لتموير 
 سياسا  اجتماعية مناس ة مبنية عحى أرقام ومعميا  دقياة.

في ايتساع  عمل تئسيسي ستستفيد منه إدار  ادححاء الحبناني»وأيد  توتاليان أن المشروع 
وكان تم تحديد إمار زمني دنجاز المشروع قدر  «.الخبرا  والتانيا  في مشاريج أ حاثها المابحة

 شهرا . 15بنحو 
 21/4/2017الحياة، لندن، 

 
 تتحصن "إسرائيل"لبنان:  ب هللا" ينظ م جولة لإلعلم جنوب"حز  .42

قا  ادعالمية في "حزع ل" جولة نّ م مكتع العال: الناقور   جنوع لبنانا فف عبد الرحمن عرابي
وسيحة إعالمية مححية وعربية ودولية عحى الشريط  50ححافي يمثحون أيثر من  100 لحواليإعالمية 

يوم الخمي . وتخحل الجولة شرا قّدمه لا ط في ين المحتحة في منماة الناقور   الحدودن مج فحسم
اة التي تشرف عحيها عشرا  المواقج العسكرية الحزع ل ع  الوقا ج العسكرية والجةرافية في المنم

 ادسرا يحية الماابحة.
ويؤكد اللا ط في "حزع ل" الحبناني "إيهاع"  اسم عسكرنا لف"العربي الجديد"  أن  هورن عحى 

 ي حّ ر أن تواجد  1701الفحسمينية  وداخل المنماة الخالعة لحارار الدولي  -الحدود الحبنانية 
أجهز  الدولة الحبنانية عحى الحدود مج فحسمين المحتحةا  "ال يشكل أن خرا  عسكرن خارم إمار

لحارار الدولي". ولد  سؤاله عن األمر  يجيع  سؤا : "وهل أنا مسحح لي شكل وجودن حرجا ؟". يشير 
"إيهاع" خال  حديثه إلى موقج "حاني " ادسرا يحي  ويؤكد أنه "ساقط عسكريا "  ومعه "المستومنة 

 لالف مستومن". 4 حوالييا التي يسكنها  شحوم
يعود اللا ط الثالثيني سريعا  إلى لهجته العسكرية عند سؤاله عن ادجراءا  الماابحة لححزع  
ويكتفي  الاو : "إجراءا  المااومة لحمااومة  ونحن جاهزون ومشتاقون لححرع". ولم يكن اللا ط 

هدهم ادعالميون في الجولة  إا "حودف" انتشار "إيهاع" أو  العسكريين التا عين لححزع الاين شا
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مااتال  من الحزع مع مهم حةار السن في  ستان قرع المريق العام بجوار مبنى  20 حوالي
البحدية. حمل هؤالء رشاشا  خفيفة ومتوسمة وقاافا  حواريا ملاد  لحدروع  وحاروخا  واحدا  

 ملادا  لحميران محموال  عحى اليتن.
 20/4/2017، لندن، العربي الجديد

 
 على الحدود خطأ استراتيجي إلعلميينجعجع: جولة حزب هللا  .43

في تعاي ه عحى الجولة التي ن مها "حزع ل" لإلعالميين عحى الحدود مج : وسيم سين الدين
إسرا يل  اعتبر ر ي  حزع "الاوا  الحبنانية" سمير جعجج  الجولة "خمئ استراتيجي  أعمى انم اعا 

 يوجد جي  لبناني رسمي مسؤو  عن الحدود".  وكئنه ال
وألاف جعجج  في بيان امحع  عحيه األنالو   "األسوأ أن جولة حزع ل عحى الحدود أعم  

 أح ح في خبر كان".  1701انم اعا وكئن الارار األممي رقم 
ن  ئم  الحاجة وتا ج: "في الوق  الان تبرز فيه إسرا يل أيثر فئيثر نوايا عدوانية تجان لبنان  نح

   والتئييد أوال أن لبنان محتزم  ه تماما".1701لحتاكير  الارار األممي 
ودعا جعجج الحكومة الحبنانية إلى استدراك األمر والمحع من "حزع ل" الين عن التحرفا  من 

 هاا النوع.
 20/4/2017 ،لألنباءناضول وكالة األ 

 
 يلية في نشاطات اقتصادية وثقافية في المغربناشطون مغاربة ينددون بمشاركة شركات إسرائ .44

ندد ناشمون مةاربة  مشاركة شركا  إسرا يحية بنشاما  تن م في «: الاد  العربي» -الربا  
 المةرع والتمبيج الثاافي في مدن مةربية.

« نيمافيم»   مشاركة شركة «اال تالف المةربي من أجل فحسمين ومناهلة التمبيج»وأدان 
ي فعاليا  المعر  الدولي لحفالحة  مكنا    عد فتح الشركة فرعا لها في المةرع تح  ادسرا يحية ف

اسم  نيمافيم موروكوا وهي شركة محدود  المسؤولية مسجحة في السجل التجارن لمدينة الدار 
 .2016ايحو / سبتمبر  21البيلاء بتاريا 

د والمالية  ووزير التجار  و عن اال تالف برسالة إلى كل من ر ي  الحكومة ووزير االقتحا
والحناعة  ووزير الفالحة  ووزير الخارجية  ور ي  الحكومة  احتجاجا عحى التمبيج االقتحادن 

 ن را لمشاركة الشركة الحهيونية في معر  الفالحة الدولي.
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عن رفج دعو  مستعجحة دغالا فرع شركة « الاد  العربي«وأعحن اال تالف في  ال  أرسل لف
حدار قرار استعجالي  منج عر   «نيمافيم» زالة تسجيل هان الشركة من السجل التجارن  وا  وا 

 منتوجاتها في معر  مكنا .
 21/4/2017القدس العربي، لندن، 

 
 المعارضة الموريتانية تعلن تضامنها مع األسرى الفلسطينيين .45

حسمينيين الاين نوايشو : أعحن  المعارلة الموريتانية أم  عن تلامنها اليامل مج األسر  الف
هي ة األمم المتحد  »يواححون إلرا ا شامال عن المعام. ومالب  المعارلة  في بيان وزعته أم   

والدو  التي كان  وراء نك ة شعع فحسمين  وجميج أحرار العالم   الوقوف جميعهم لد ال حم 
  أمعا هم المسحط عحى نا  يعيشون وراء الال ان  لي  لهم من وسيحة لمواجهة ال حم  سو 

 «الخاوية
 الحم  الدولي عحى الجرا م التي يتعر  لها شعع فحسمين  حفة عامة وأسران »وندد  المعارلة 

أحرار العالم  الوقوف مج أ ما  فحسمين  الاا عين في سجون االحتال  »  داعية « حفة خاحة
 «.الحهيوني  والاين ال انع لهم  سو  أنهم قالوا ال لح حم

الفحسمينيين  ليتحدوا حو  قليتهم العادلة  حتى ال يتجرأ الحهاينة عحى إاال  »ة وناشد  المعارل
 «.أ ما  األمة الحامدين وراء قل ان سجون االحتال  الحهيوني

 21/4/2017القدس العربي، لندن، 

 
 الهلل األحمر التركي .. عين ساهرة لدعم غزة .46

مساعدا  وخدما  إنسانية واسعة النماا  الهال  األحمر التركي : قّدمماالمية/ أورهان يوللا 
 الى قماع غز    عد هجما  مسححة عنيفة  وححار حارم فر  عحيه من قبل إسرا يل.

وفيما يتعحق  ئبرز فعاليا  الهال  األحمر التركي في قماع غز   أولح كرم قنيق ر ي  المن مة 
يحا  المساعدا  ادنسانية تسير عح  ى قدم وساا وبدون مشايل كبير .أن أعما  البناء والتدريع وا 

وقا  قنيق: "لد  الهال  األحمر استثمارا  سريعة في غز   منها مشاريج تنموية حةير  ننفاها حاليا 
 التعاون مج وكالة التنسيق والتعاون التركية  تيكاا  من أبرزها مشاريج توفير الميان واليهرباء إلى 

 عحيمية أخر ".كافة منامق غز   إلى جانع مشاريج ححية وت
وألاف قنيق: "من أبرز المشاريج التي نعمل عحيها حاليا في غز   مشروع تشييد مركز دعم لوجستي 

يحا  المساعدا  ادنسانية  وسيكون األيبر من نوعه في المنماة". وتا ج: "تم  ددار  اليوارن وا 
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لى الهال  األحمر إتمام مراحل التحميم  والمناقحة  وتسحم أر  المشروع  وسيتم إحالته إ
 الفحسميني فور إتمام كافة المراحل  وهم سيتولون إدارته".

ادغاثي التركي لف  أيلا إلى أن الهال  األحمر أنجز مشروع تشييد دار لأليتام في الاماع  فلال 
عن تواحل أعما  الحيانة والترميم في مستشفى الاد  الان تعر  أللرار كبير  جراء الاحن 

 الخير".ادسرا يحي ا
لى جانع الهال  األحمر التركي  هناك فروع لحعديد من المؤسسا  الخيرية والحكومية التركية في  وا 
قماع غز   لتاديم الدعم والمساعدا  ادنسانية لسكانه  أبرزها  تيكاا  وهي ة ادغاثة ادنسانية 

 IHH.ا  وجمعية "ياردم إلي" الخيرية 
 20/4/2017 ،لألنباءناضول وكالة األ 

 
 وحدة األراضي الفلسطينيةض يقو   األمم المتحدة: إنشاء مستوطنات جديدة  .47

أيد نيكوالن مالدينوف  ممثل األمين العام لألرالي الفحسمينية المحتحة : نيويورك فف ابتسام عازم
وعمحية السالم في الشرا األوسط  اليوم الخمي   أن إنشاء االحتال  مستومنا  جديد  ياو  

الفحسمينية وحل الدولتين  مبينا  أن مجح  األمن له مسؤولية كبير  عن المساءلة  وحد  األرالي
 حو  استخدام األسححة الييميا ية في سورية.

وأيد مالدينوف أن" التمورا  في النزاع العربي ادسرا يحي وقلية فحسمين ما زال  تحاى حد  في  
ن أن تستةحه المجموعا  المتمرفة. إنهاء المنماة  وتشكل قلية فحسمين رمزا  أساسيا  ونداء يمك

االحتال  وتحايق حل الدولتين لن يحال كل المشايل  لين عندما يستمر هاا النزاع  ف نه سوف 
 يستمر بتةايتها". 

ووحن التحركا  ادسرا يحية في ما يخص إنشاء مستومنا  جديد    ئنها تاو  وحد  األرالي 
  وقرارا  بناء المستومنا  غير قانوني  موجع الاانون الدوليالفحسمينية وحل الدولتين  واكر أن 

وتحدن عن سحسحة ادعداما   حق ثالثة فحسمينيين في الاماع  ونون  مجح  األمن اا  الححة.
مالدينوف  إلى أن الك يشكل انتهايا  جسيما  لحاانون الدولي  وجاء دون محايمة عامة  مشيرا  إلى 

 اماع إعداما  خارم الاانون.أنه من المتوقج أن يشهد ال
وعحى الرغم من تركيز مالدينوف عحى مواليج أخر  غير فحسمين  إال أن الالية الفحسمينية 
فرل  نفسها  والمرته كالك لححدين عنها  والتئييد أنها أم الالايا  وأن المنماة لن تر  السالم 

 إن لم تحل هان الالية.
 20/4/2017العربي الجديد، لندن، 
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 الفلسطيني - يات المتحدة تدعو مجلس األمن إلى تخفيف تركيزه على النزاع اإلسرائيليالوال .48
 أ ف عا: دع  الواليا  المتحد  مجح  االمن الدولي الخمي  إلى تخفين تركيزن  -األمم المتحد 

عحى النزاع االسرا يحي الفحسميني وا عماء األولوية في منماة الشرا األوسط لنشاما  إيران 
 ”.ميرية جداالتد“

لحنزاعا  في الشرا ” السبع الر يسي“ووحف  سفير  الواليا  المتحد  نيكي هايحي إيران  ئنها 
 األوسط  متوعد   العمل مج شركاء واشنمن لممال ة إيران  االلتزام  ارارا  األمم المتحد .

وثيين في اليمن لحر ي  السورن  شار االسد وامدادها المتمردين الح إيرانوتحدث  هايحي عن دعم 
النشاما   إن هان األسححة  وتدريبها ميحيشيا  شيعية في العراا ودعم حزع ل في لبنان  وقال  

 مزعزعة لالستارار.
المسئلة االسرا يحية الفحسمينية “وقال  هايحي في االجتماع الشهرن لحمجح  حو  الشرا األوسط 

 ”.تئييد  االهتمام هنامهمة وتستحق االهتمام. لين هان المسئلة تح ى  ال
 20/4/2017رأي اليوم، لندن، 

 
 بلدية برشلونة تتبنى حملة لمقاطعة االحتلل .49

حوت  أغحبية أعلاء المجح  البحدن في بحدية مدينة برشحونة ادس انية لمحححة قرار : وكاال 
توقيج أن  يفر  احترام حاوا ادنسان عحى الدو  التي تنتمي إليها الشركا  والمؤسسا  التي سيتم

 اتفاا معها في المستابل.
ويشير هاا االتفاا إلى الشركا  التي لها عالقة مج االحتال  العسكرن لفحسمين  وكالك سيتم محع 
تشكيل مركز متا عة تا ج لحكومة كاتالونيا لدراسة العاود التي توقعها شركا  االستثمار اليتالنية في 

 الخارم.
 شرعية النلا  السحمي الان أقرته حركة الماامعة  ومن ما   وأقر النص الان تم االتفاا عحيه
  ويؤكد أن مدينة برشحونة تامج ححتها  ئن نوع من 2005المجتمج المدني الفحسميني  عام 

   وتمحع منها تمبيق الاانون الدولي  وقرارا  األمم المتحد .«إسرا يل»الان تمارسه « األ ارتهيد»
ي يبحغ عدد سكانها محيونا  وس عم ة ألن نسمة  إنجازا  كبيرا   وخمو  ويعد تبني مدينة برشحونة الت

 مدينة. 70إيجابية  و ه تحل عدد المدن التي تبن  الماامعة في إس انيا إلى 
 21/4/2017، الخليج، الشارقة
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 اللوبي الصهيوني في بريطانيا يحاول عرقلة ندوة لدعم األسرى ومنع عرض فيلم عن البرغوثي .51
نجح  لةو  الحوبي الحهيوني وجماعا  اللةط ادسرا يحية األخر  في «: الاد  العربي» -لندن

في وسط لندن لالعتاار عن عر  « مان فير»في فندا « مان فير»بريمانيا في دفج إدار  مسرا 
قا د األسر  الفحسمينيين الاين أعحنوا يوم االثنين المالي  إلرا ا مفتوحا عن « مروان»فيحم 

 ي محاولة لتحسين  روف األسر.المعام  ف
وألة  إدار  المسرا من جانع واحد ودون وجه حق أو تبرير مانج االتفاا الان بينها وبين الاا مين 

 «.إقحيم بريمانيا -حركة فتح«و« اتحاد الجاليا  الفحسمينية في أورو ا»عحى هاا النشا  وهما 
 21/4/2017القدس العربي، لندن، 

 
 مة الكهرباء تعرض حياة مرضى غزة للخطر"الصليب األحمر": أز  .51

حار  الحجنة الدولية لحححيع األحمر في فحسمين  اليوم الخمي   من أن : غز /هداية الحعيدن
 أزمة اليهرباء التي يعاني منها قماع غز   "تعر  حيا  المرلى لحخمر".

ربا ي  ووحو  الوقود وقال  الحجنة في بيان لها  امحع  عحيه األنالو : إن "اناماع التيار اليه
وألاف  الحجنة "أزمة   مستويا  توفرنا إلى مراحل حرجة في غز  يلج حيا  المرلى عحى المحك".

األربعاء  أعحن  وزار  الححة في غز  ويوم  اليهرباء تعر  ن ام الرعاية الححية  ئيمحه لحخمر".
ة والمساند  جراء الناص  تديرها حركة حما ا  أنها المر  لتاحيص عدد من الخدما  التشخيحي

 الحاد لحوقود الالزم لتشةيل مولدا  اليهرباء الخاحة  المستشفيا   في  ل أزمة اليهرباء.
 20/4/2017 ،لألنباءناضول وكالة األ 

 
 أغذية ممنوعة خلل المرض أربعة .52

ه عندما يحل المر  يميل  علهم إلى تناو  هاا الةااء أو ااك الشراع  مج أنه من األفلل تجن 
لتسريج الشفاء من الداء أو عحى األقل منج  هور عوار  جانبية تزيد المين بحة. وعحى هاا 

 الحعيد يجع تفادن األغاية والمشرو ا  اآلتية:
الاهو   إاا كن  تعاني من إعياء  سيط وتفكر في احتساء فنجان من الاهو  لدع النشا  في  -

أن ماد  اليافي ين الموجود  في الاهو  تعتبر مدرا   الجسم ف ن هان الفكر  ليس  جيد  لسبع  سيط هو
قويا  لحبو  ما يساهم في تسرع السوا ل والشوارد من الجسم األمر الان ياود إلى الجفاف الان يمكن 
اا لم يتم  أن يؤدن إلى عوار  مزعجة لحةاية  مثل اللعن العام  والدوخة  والخفاان في الاحع. وا 

وا ل ف ن العواقع قد تيون وخيمة. عدا هاا  ف نه في حا  وجود مشايل تعوي  ما تم فادانه من الس
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هلمية  مثل الارحة والتهاع المعد  وارتداد المفرزا  المعدية المري ية والاولون العحبي  ف ن الاهو  
 غير مرحع بها عحى ادمالا.

ميةا جراء التها ا  الححيع ومشتااته  عندما تمتحئ المجارن التنفسية  البحةم  المفرزا  المخا -
مار ة ححح  فيها يجع االمتناع كحيا  عن تناو  الححيع ومشتااته ألنها تزيد من إنتام البحةم الان 
يجعل الولج أسوأ فيحدا السعا  ويليق التنف . المعروف أن منتجا  الححيع تحتون عحى 

إلى أنه  2010في العام بروتين اليازي ين الان ال يهلم  سهولة  وقد أشار  دراسة أميركية نشر  
هو من مخحفا  بروتين اليازي ين   7-كازمورفين-عند تناو  الححيع ينتج الجسم مرك ا  اسمه بيتا

وعندما يالم  هاا المركع خاليا الجهاز التنفسي تمحق هان كميا  ها حة من البحةم ما يسبع 
نسان مد  الحيا   لين عند السعا  ولياا  في التنف . ال شك أن الححيع ومشتااته هي حدياة اد

 ادحا ة ب ع  األمرا  ف نه من المستحسن جدا  تجنبها ريثما يتم التعافي منها.
استهالك المخبوزا  السكرية  عندما نكون ممددين في الفرا  ال ناو  عحى الحركة  سبع مر   -

ة الحةير   ما ف ننا نعشق تناو   ع  المخبوزا  السكرية  خحوحا  تحك يعرلونها عحى الشاش
وفي الواقج هناك ثالثة أس اع لعدم االنجراف وراء هان الرغ ة في حا  المر   األو  هو أنها فاير  
 العناحر الةاا ية المفيد   والثاني هو أنها تلعن الجهاز المناعي و التالي من رد فعحه في مواجهة 

يد من إفراز هرمون اليورتيزو  الان الميكرو ا  التي تترحد بنا شرا . أما السبع الثالن فهو أنها تز 
 يعمل عحى تثبيط المناعة.

العحا ر المحّنعة. إن غالبية النا  تحجئ إلى تناو  العحا ر المحّنعة أثناء المر  بهدف  -
شحن الجسم  العناحر المفيد   خحوحا  الفيتامين سي  لين هان العحا ر لألسن  ال ي نحح بها 

يم في حا  المر   فهي تعج  السكر الملاف  وتفتار إلى الحد عندما نكون  ححة جيد  فما  ال
األدنى من العناحر الةاا ية المفيد   فلال  عن المواد اللار  من المنكها  والمحونا  التي تتسبع 
في اندالع أمرا  الحساسية. إن خير ما يمكن فعحه هو الحجوء إلى العحا ر المبيعية ألنها قحيحة 

 مينا  والمعادن.السكر وتزخر  الفيتا
 21/4/2017الحياة، لندن، 
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 منير شفيق
 الم ة من رواتع مو في السحمة الفحسمينية في قماع غز  لي   30قرار حكومة الحمد ل  اقتماع 

نما هو قرار محمود ع ا  الان يحر  ويحر مؤيدون   قرارن  وال قرار والج ميزانية الحكومة  وا 
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أن يحمل اسم الر ي  الفحسميني أن  اعت ارن ر يسا  ليل الفحسمينيين  من فيهم فحسمينيو قماع  عحى
 غز . والك  الرغم من نهاية واليته الاانونية وفق الن ام الداخحي منا سنوا  وسنوا .

ا  فالارار الماكور مّيز بين مو في السحمة في رام ل ومو في السحمة في قماع غز  تمييزا  فالح
ي خل بالك ادحرار عحى الحاع العتيد "الر ي  الفحسميني". ولين السؤا  لمااا هاا التمييز؟ الجواع 
يبدأ في تحريح لمحمود ع ا  سابق لحارار  أو م حاحع له  قا  فيه أنه في حدد الايام بف"خموا  

ل معركة دنهاء غير مسبوقة"  شئن االناسام. وفهم من إيحاءا  الخموا  غير المسبوقة أنه سيدخ
 االناسام. كين؟

نيسان/إبريل  14السعودية في -أولح مسؤو  فحسميني رفيج في رام ل لجريد  "الحيا " الحندنية
"منا عشر سنوا  وحما  تحكم قماع غز  بينما نمّو  الححة والتعحيم واليهرباء والميان  2017

لمعادلة". "لن نواحل تمويل انفحا  والشؤون االجتماعية وغيرها  ولن األوان ألن تنتهي هان ا
حما  في قماع غز  عن  اية األرالي الفحسمينية". "إاا أراد  حما  حكم غز   عحيها تولي إدار  
اا لم تين قادر  عحى الك  عحيها  المستشفيا  والححة والتعحيم واليهرباء والميان وسننسحع كحيا   وا 

تاحة المريق أمام السحم ة ددار  الاماع وتوفير الخدما  والحيا  اليريمة االنسحاع من الحكم وا 
 لحموامنين".

لندع  جان ا  ما في هاا التحريح من م الةة  النس ة إلى الحجم الان حاف   عحيه سحمة رام ل في 
تمويل اددارا  الماكور  في قماع غز  خال  العشر سنوا  المالية. إا ال حاجة إلى مناقشة 

دن اآلن  اختحار  هو اناالع محمود ع ا  عحى المعادلة التي ساد  تفاحيل الك ألن الان ح
خال  العشر سنوا  في معالجة ما احمحح عحى تسميته "االناسام" الفحسميني. فمحمود ع ا  في 
هاا االناالع شّن معركة الحسم  عيدا  عن كل ما تّم االتفاا عحيه في حوارا  حما / فتح/ الفحا ل 

ع التحليرن في بيرو  دعاد  تشكيل المجح  الومني. كما حتى الحوار حتى االجتما 2005منا 
الان شهدته الدوحة حو  الم ادر  الامرية لحّل محن المو فين. وقد قدم  منا ثالثة أشهر لحدراسة 

 من ِقَبل فتح وحما .
بريل نيسان/إ 14"المعركة" فحنتئمل في ما نال "لححيا " نفسها في -ولإلمساك بجوهر هاا "الحسم"

كح  من ِقَبل محمود ع ا  لزيار  غز : "لن تئتي إلى غز  عحى  2017 حو  الحجنة السداسية التي ش 
اّل...".  أرلية الحوار أو الناا   بل لتاو  لحما : سحموا قماع غز  كامال  وا 

وجاء في المحدر نفسه عن عزام األحمد حو  المولوع إيان  ئنه عّبر عن أمحه في "عدم 
تخاا موقن يزيد األمور تعايدا "  والك في "أن يتم الاهاع لتشكيل حكومة وحد  ت سط االلمرار ال

 سيمرتها اليامحة عحى قماع غز  كما هي الحا  في اللفة   ما يؤدن إلى إنهاء االناسام".
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عند هاا الحد يمكن الاو   بدرجة عالية من الياينية أن الثحج قد ااع و ان ما تحته. فمن لم يكن 
من وجهة ن ر محمود ع ا  وقياد  فتح التي تت عه  االناسامن قبل  فحيعحم اليوم  أن إنهاء يعحم م

كان  ولم يز   يتحخص  في  سط حكومة رام ل سحماتها اليامحة عحى قماع غز  "كما هو الحا  في 
سام وسرايا اللفة" أن ت رَدم وت دمقر األنفاا  وي سحم سالا المااومة الان بيد كتا ع عز الدين الا

الاد   الجهاد ادسالميا وكل سالا لخر لد  تشكيال  مااومة مهما كان حجمها لألجهز  األمنية 
الفحسمينية التي شكحها الجنرا  كين دايتون. هاا وال ي ستثنى ما عند كتا ع األقحى "فتح" والجبهة 

 الشعبية والجبهة الديمارامية من سالا في قماع غز  كالك.
حتى اليوم سوف ي سحم لحجي   1967نجزته المااومة في قماع غز  منا حزيران يعني كل ما أ

. ناهيك عما حااته المااومة 2007الحهيوني كما حدن في اللفة الةربية منا االتفاا األمني لعام 
في قماع غز  و حمود شعبي ها ل وبتلحيا  ال حدود لها من الشهداء والجرحى والدمار عحى 

وال سيما في العشر سنوا  األخير   وما تحاق من انتحارا  كبر  في ثالن مد  عشرا  السنين 
 حروع نزل  فيها ثالن هزا م عسكرية في الجي  الحهيوني...

نهاءن   لربة واحد   تبدأ  ححار التجويج  عد تحعيدن  كل الك قرر محمود ع ا  الالاء عحيه وا 
هاء االناسام من خال   سط حكومة رام ل األخير تح  استراتيجية "الخموا  غير المسبوقة" و"إن

 وأجهزتها األمنية سيمرتهما اليامحة عحى قماع غز   كما هي الحا  في اللفة".
التةيير العسكرن االستراتيجي الان أحدثته المااومة عبر أنفاقها وسالحها وقياداتها ومفاتحيها وحمود 

ا  لربه من خال  االناالع الان أعحنه. الشعع في الحراع مج الييان الحهيوني  يريد محمود ع 
وهو  مبيعة الحا  التتويج المبيعي ليل استراتيجيته وسياساته منا استشهاد ياسر عرفا  وتسحمه 

 السحمة مكانه وعادن لالتفاا األمني وما ب ِنَي عحى يد دايتون من أجهز  أمنية.
لتي أحدثها دونالد ترامع الر ي  األمريكي ولين هان الافز  ما كان لها أن تحدن اآلن لوال ادنعمافة ا

 –حهيوني  –عبر توجهه لعاد مؤتمر إقحيمي فحسميني  محمود ع ا ا عربي  السيسي أوال ا 
أمريكي دنهاء الالية الفحسمينية  ما يعتبرن "الحفاة التاريخية"  أو ما سمان ال ع   المحالحة 

 الحهيونية. -الفحسمينية -التاريخية العربية
التوجه هو الان أخرم محمود ع ا  من عزلته األمريكية وتناقله مج الرباعية العربية  محر  هاا 

 األردن  السعودية  ادمارا ا. وكان من أولى ممال ه أن يادم رأ  المااومة وقماع غز  ثمنا  له.
خو  عحى أن حساع محمود ع ا  هنا  ولنبدأ  فحسمينيا   سي منى  العزلة والفشل ف اا  ن أنه ي

معركة لد حما  مستفردا  بها في قماع غز  فهو عحى وهم ولم يحسع إراد  الشعع الفحسميني. 



 
 
 
 

 

 32 ص             4266 العدد:        4/21/2017 الجمعة التاريخ: 

                                    

نما أيلا  لحجهاد ولحشعبية والديمارامية  فالمااومة في قماع غز  ليس  محيا  لحما  وحدها فحسع وا 
 بل ولفتح األحيحة  وليل أبناء الشعع الفحسميني.

ن المعادلة االستراتيجية العسكر  ية التي تمثحها المااومة وقماع غز  في مواجهة الحراع الوجودن وا 
مج الييان الحهيوني ال تمثحها حما  وحدها وليس  حما  وحدها الحريحة عحيها أو الجهاد أو 
نما األمة العربية وادسالمية وأحرار العالم  الفحا ل مجتمعة أو الشعع الفحسميني كحه فحسع وا 

المتهافتةا سوف تر  في االعتداء عحى المااومة وغز  تح  ادعاء   ودعك من الايادا  الرسمية
 إنهاء االناسام ما يشكل كارثة استراتيجية في حراع األمة مج العدو الحهيوني.

ولهاا ف ن الحرع العار التي يريد أن يشنها محمود ع ا  لد المااومة وقماع غز  نيا ة عن الييان 
ية الفحسمينية هي حرع قار  وفاشحة ال محالة. وهي عار الحهيوني ومشروع ترامع لتحفية الال

 عحى كل من يشارك فيها أو يؤيدها. ولن تيون موازين الاو  في محححتها.
و المناس ة إن ما تمتحيه المااومة من أسححة وقدرا  قتالية إنما امتحيته لتوجهه إلى العدو 

و أولى بها  دا ما   لتعود إليه: إاا ما الحهيوني  كما حدن في حرو ه العدوانية الثالن ومن ثم فه
 بحغ السيل الزبى.

كحمة أخير  إاا كان من العار أن يتخا محمود ع ا  "خمواته غير المسبوقة" لد المااومة وقماع 
غز   الحرع الرا عةا ف ن عحى الفحا ل مجتمعة   ما في الك من ت اى في فتح من تاريخها 

 الموقن ووقن هاا العار قبل فوا  األوان. وال ساعة مندم  عد ا.ومنمحااتها أن يسارعوا إلى إنااا 
 19/4/2017، "21موقع "عربي 
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 أسعد عبد الرحمن
لمالما لجئ االحتال  ادسرا يحي إلى سياسة االعتاا   اعت ارها أدا  قهر في محاوالته اقتالع ادنسان 

اومته والحد من إرادته. لين األسر  الفحسمينيين في سجون الفحسميني من أرله وتفكيك ما
االحتال  ما زالوا محرين عحى تحايق ممالبهم المشروعة  وعحى رأسها استعاد  الزيارا  الماموعة 
نهاء سياسة االعتاا  اددارن   نهاء سياسة العز   وا  نهاء سياسة ادهما  المبي  وا  وانت امها  وا 

لححن والانوا  الفلا ية  إلافة إلى ممالع حياتية أخر . في السياا  والسماا ب دخا  اليتع وا
مروان البرغوثي  أولح األمر من الناحية السياسية في « فتح»نجد أن األسير والايادن في حركة 

شارحا  أس اع « الفحل العنحرن »  متهما  إسرا يل بف«نيويورك تايمز»ماا  له نشرته ححيفة 
تمثيحية عدالة »عام الان ياودن  معتبرا  أن المحايم ادسرا يحية هي مجرد ادلراع الجماعي عن الم
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المحايم ادسرا يحية هي مجرد أدوا  »وقا  البرغوثي في مااله «. أدوا  بيد االحتال »و« زا فة
مسّيسة في يد االحتال  االستعمارن والعسكرن تهدف إلى الالاء عحى التمحعا  الفحسمينية  الحرية 

«.    وليس  بن ام عدالة محايد في دولة ديمارامية ي عاقع من أدينوا  ارتياع جرا مواالستاال
عاود من الخبر  أثبت  أن ن ام إسرا يل غير ادنساني من االحتال  االستعمارن »وألاف: 

والعسكرن يهدف إلى كسر روا األسر  واألمة التي ينتمون إليها  من خال  إلحاا المعانا  
هم عن عا التهم ومجتمعاتهم  واستخدام تدابير مهينة دخلاعهم. وهم يعانون من  ئجسادهم  وفحح

 «.التعايع وادهما  المبي
معروف أن من يتحدن عنهم البرغوثي ليسوا ف ة حةير   فاألسر  لم ياتحروا عحى ف ة أو شريحة 

ستثناء: األمفا  محدد   حين إن االعتااال  تما  ف ا  وشرا ح المجتمج الفحسميني كافة من دون ا
والش ان والشيوخ  والفتيا  واألمها  والزوجا   والمرلى والمعاقين والعما  واألياديميين  والنواع 
في المجح  التشريعي والوزراء السا اين  والايادا  السياسية والناابية والمهنية. و حسع وزار  األسر  

من الشعع الفحسميني اعتاحوا في  %40اارع ثمة ما ي 1967والمحررين الفحسمينيين ف نه منا احتال  
فحسمينيا   منهم  1597  تم اعتاا  حوالي 2017مرححة من المراحل  بل وفاط منا بداية العام الحالي 

 مفال . 311امرأ  و 46
نحن  جميعا   مااا نستميج أن ناوم  ه فعحيا   ولي  لف يا  وعامفيا   لدعم األسر ؟! فحسمينيا   أن 

حرار العالم والمؤسسا  الحاوقية ومؤسسا  المجتمج المدني كافة التي تنادن  احترام ننشط بين أ
حاوا ادنسان ليي تلةط عحى سحما  االحتال  من أجل االستجا ة لممالع األسر . كما عحينا 
أن نساهم في تعرية المحتل ادسرا يحي وكشن جرا مه  وأن ننحر األسر   ونشد من أزرهم 

في معركة الحرية واليرامة. «  ئننا معكم»اليا  التلامنية  ليحل حوتنا إليهم  المسيرا  والفع
كالك  لرور  تفعيل الشارع الفحسميني شعبيا  وفحا حيا  من خال  المواجهة وتوتير األولاع ليكون 

من مال ج الشعع الفحسميني  « أسر  الحرية»داعما  لما تحاو  إسرا يل أن تنسينا إيان أال وهو 
 التي تعحو وتنخف  بين فتر  وأخر .« ه ة ترويج ادسرا يحيين»خاص  و شكل

عحى الاياد  الفحسمينية تعزيز التحرك في الساحا  الدولية وادقحيمية لتدويل قلية األسر  واعت ارها 
قلية إنسانية عالمية. ولم ال التوجه إلى محكمة العد  الدولية في الهان لحححو  عحى فتو  

ولج الاانوني لألسر  والمعتاحين في سجون االحتال   وتحديد المحكمة اللتزاما  قانونية حو  ال
دولة االحتال  الاانونية تجان هؤالء المعتاحين  ولرور  إلزامها بتمبيق اتفاقيا  جنين الثالثة والرا عة 

لين  عحى األسر  واعترافها بهان االتفاقيا  لححفاظ عحى مكانتهم الشرعية كمحاربين قانونيين. 
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  عحما  «األمعاء الخاوية» الماابل  حاارن أن يحاي االناسام الفحسميني   الله السوداء عحى معركة 
  ئن االناسام ال ةي   ا  يهدد المشروع الومني الفحسميني برمته.

عربيا   لرور  العمل عحى تعزيز التلامن والعمل العربي المشترك من أجل بحور  موقن عربي 
ر الان بدأ  ت هر بوادرن  حين انمحا  دعوا  عربية شعبية  ومن خال  المجتمج داعم  وهو األم

الان ينفان األسر  في سجون « الحرية واليرامة»المدني ددار  حمال  تلامن مج إلراع 
االحتال . ومن ثم الحاا   تحرك برلماني عربي يتواحل مج البرلمانا  األوروبية لتشكل لةما  عحى 

الحا  في المنتديا  والمنابر الدولية. كما ين ةي التركيز عحى الرأن العام الةربي  حكوماتها  وكالك
وعحى المحافل الدولية. فاد بدأ  تتفعل حمال  تلامن دولية  بوشر  من الواليا  المتحد  
األميركية  حين أعحن عن إمالا حمحة تلامن كبر  مج األسر   تشمل تن يم ت اهرا  ووقفا  

اتحاال  وتواحل مج أعلاء اليونجر  والخارجية األميركية. ومن المهم إشراك  تلامنية وحمحة
المجتمج الدولي ومؤسساته الفاعحة  مراق ة تمبيق إسرا يل لحاوانين الدولية  شئن األسر  ومالحاة 
ة المسؤولين ادسرا يحيين عحى أعمالهم المخالفة لهان الاوانين. ونحن نعحم أن ب مكان المن ما  الدولي

والحاوقية اللةط عحى إسرا يل حتى تتحمل مسؤوليتها بتمبيق قرارا  الشرعية الدولية  او  الاانون 
 الدولي الان يجع أن تخلج له دولة االحتال .

 21/4/2017، االتحاد، أبو ظبي
 
 اإلفراج عن البرغوثي .55

 موشيه العاد
في اللفة الةربية قبل سنوا  ياكرني  حادثة « نيويورك تايمز»إن نشر ماا  مروان البرغوثي في 

كثير   عندما كان  م. .ف ما زال  تعتبر من مة إرهابية. لاد تم احلار فتى فحسميني إلى 
م. .ف هي الممثل الشرعي والوحيد لحشعع »المحكمة العسكرية  عد تحريحه عحنيا  ئن 

يها يوسي سريد وتم  تبر ته من قبل الالا . محامي الفتى قام  عر  ححيفة زعم ف«. الفحسميني
نف  االدعاء  الل ط. لالك ف ن االحتجام الحاياي لد ال اهر  التي تسمى مروان البرغوثي  ال 

   بل إلى قحع المؤسسة ادسرا يحية.«نيويورك تايمز»يجع أن يوجه لححيفة 
م لد السحمة الفحسمينية التي ال تاو  ك عالنلاد نشر البرغوثي مااله في الححيفة واسعة االنتشار 

بدعم الرا ا  السجناء عن المعام  وغمز المن ما  ادسالمية التي تؤيد الك. السبع الر ي  لالك 
هو انتخاع محمود العالو  في قا مة فتح في مكانة تفوا مكانته  االمر الان جعل العالو   مثا ة 

 ينية.نا ع لحر ي . والبرغوثي الان اعتبر الك مؤامر  لدن  قرر العمل لد السحمة الفحسم
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رهابي يا ج في السجن منا  سنة. وألن  40سنة  وحكم عحيه خمسة مؤبدا  و 15البرغوثي هو قاتل وا 
مستابحه غام  ف نه يسعى بين الفينة واالخر  من اجل الخروم من السجن. قبل عاد قام  استدعاء 

رلا التفاا رغم أنه كان معا« نحسون مانديال»اشخاص من المؤسسة ادسرا يحية لحتحدن معهم مثل 
النار عحى الجنود وعحى المدنيين. لاد تفاخر البرغوثي  الدكتورا  التي ححل  إمالااوسحو  ومحع 

  وقد اقترا عحى  ع  «يريد مستابل مشترك لحشعبين»عحيها  وسوا نفسه عحى أنه شخص معتد  
تي يوافق عحيه سراحه من السجن ماابل الححو  عحى قا د فحسميني كاريزما إمالاالسياسيين لدينا 

الجميج   ما في الك سكان غز . وكمن سياوم  السيمر  عحى شع ه  ا لة حديدية. هان الفكر  
 الةري ة أسر  ال ع  لديها.

سراا البرغوثي  إمالانا ع ر ي  الش اك السابق  علو الينيس  جدعون عزرا المتوفى  محع 
رار  ح   ادرهاع الااتل أو خيار ايجاد وفي مفارقة االستم«. ألنه زعيم الفحسمينيين المستابحي»

سراحه بدون شك  وتنحي ه لاياد   إمالاقا د فحسميني مابو  عحى إسرا يل  اعتاد عزرا أنه يجع 
مج البرغوثي في سجن «  الحدفة»الفحسمينيين. تسيبي لفني التي كان  وزير  العد  في حينه التا  

سراحه الفورن كان وزير الدفاع  إمالامن أيد هداريم لحتعرف عحيه وفحص خيارا  المستابل. و 
 إمالاالسابق  علو الينيس  بنيامين بن اليعيزر المتوفى  الان أعحن  ئنه سينالل من اجل 

سراحه. وزير دفاع لخر سابق هو علو الينيس  عمير بيرت  ونا ع وزير دفاع سابق هو الجنرا  
 السجن. سراا البرغوثي من ب مالاافرايم سنيه  مال ا ايلا 

سراا البرغوثي فسيتم التعامل معه كمتعاون مج إسرا يل  ب مالاوناو  لحااد  العسكريين: إاا قمتم 
 مالما لم يثب  عك  الك  االمر الان يعني أنه سيت ج سياسة تجعحنا نشتاا لحما .

 20/4/2017إسرائيل اليوم 
 21/4/2017، القدس العربي، لندن

 
 أنا أعتذر .56

 جدعون ليفي
لةاء اشترايهم في إم  قرار أورنا وموشيه غا  تسفي  ب   الحزن عندما قرأ  أو  من ألاد أح

ححيفة "هررت ". أنا ال أعرفكما  لينكما ستناحان من قرا ي. و حفتي مسؤوال عن قراركما  كما 
أريد االعتاار ليما. أن اعتار ألنني كتب  الحاياة في كل تحك السنوا .  18/4يتبين من مااليما في 

كان يجع عحي أخا الك في الحس ان والتحرف  شكل ال ق   –هان الحاياة لم تين مناس ة ليما 
 لهاا أنا أعتار.
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لم يكن من المريح ليما قراء  وحفي ووحن عمير  ها  لالحتال . أنتما الحاان ج تما من عالم 
لان تربى في مستومنة األعما  وتتفاخران  ئبنا كما وبف "االستيمان في يهودا والسامر " و ابنكما ا

عالي  وحفيدتيما التي تحمل  فخر اسم عا حة شتري   أنتما الفخوران إلى درجة كبير   ئنفسكما 
و ايمكما و ئوالدكما وأخالقيما  لي  من المناسع المحع منكما قراء  حاا ق ال تسركم. فئنتم ال 

 تستحاون الك.
تالم  الاحع  مثحما كتبتماا وقد المس  كين تمكن   الفعل عحى مد  تحك السنين نشر مااال  

قح كما ايلا  لين  سبع وقاحتي لم احاو  في أن مر  فحص كين وحح  العا ال  الفحسمينية الى 
هاا الولج الحعع. كين وحح   الفعل؟ من المؤكد أن هان العا ال  هي التي تتحمل المسؤولية  

لك؟ وكين استماع  عمير  ها  أن تيون كين فعح  ا –وأنا دا ما كن  أتهم الجي  االسرا يحي 
لتفسير كين وحل شعع إلى ولج يسعى فيه الى الالاء  إمارأحادية الجانع ولم تام بولج 

عحى شعع لخر بد  اقامة مجتمج ديمارامي. كين استمع  يا عمير  فعل الك. أعتاد يا موشيه  
. وأعتاد يا أورنا  أنه أنهم لو ولعوك في قفص ل لج سنوا  لين  تعار  الحراع لد سجانيك

لو كان جنود غرباء دخحوا الى بيتك في  حمة الحيل العتاا  موشيه أمام نا ريك وقاموا  لربه 
 أشهرواج ارن عحى الركوع عحى ركبتيه وياومون بتةمية عيونه وتاييدن واختمافه من البي  ل لعة 

ا كنتما ستحايان من ياوم  محادر  بدون محايمة  لين   حث  عن "قياد  إبداعية" لشع ك. أعتاد أنكم
أماليكما واقتالعكما من ارلكما   الحع. وأنا عحى ياين أنه لم يخمر ب اليما مااومة من ياوم 

 بتعاي كما بهاا الشكل ولسنوا  كثير .
الفحسمينيون يختحفون عنكما  يا موشيه وأورنا األعزاء. فالجميج لم يولدوا بهاا المستو  الراقي مثحيما  

حيوانا  متعمشون لحدماء  وولدوا كي ياتحوا  لي  جميعهم لديهم قيم مثحيما ومثل اوالدكما من هم 
معهد عالي. نعم  هناك شعور تنالل من اجل حريتها  وهناك شعوع تلمر الى فعل الك  شكل 
عنين. ولي  هناك شعوع لم تتحرف بهاا الشكل   ما في الك الشعع المختار الان تتفاخران 

ما اليه. ولي  حدفة أنكما تنتميان اليه. فئنتما عمود النار الان يسير أمام المعسكر  وأنتما  انتما ك
 أنتما الحهيونية الدينية. –النخ ة االخالقية 

 أنا أعتار ليما عن أحادية الجانع. 
فكين لم أتمكن من الحفاظ عحى التوازن بين الااتل والماتو   بين السارا والمسروا  بين المحتل 

الواقج تح  االحتال . أعتار ألنني تجرأ  عحى عدم سعادتيما وفخركما ب الد الححيع والموبيل لن و 
وبندور  الشيرن  الحةير ا ايلا. أمور كثير  في ال الد  و"هررت " التي تتدهور اخالقيا  مثحما قحتما  

 تعمل عحى افساد االحتفا . 
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ين لم لخا هاا في الحس ان عند عودتي في كل كين لم نالحظ أنكما ال تح ان معرفة الحاياة  وك
 اسبوع من منامق االحتال  ألقو  ما شاهدته.

اآلن الوق  أح ح متئخرا. إن ماامعة الشوكوالتة هي شيء كبير  النس ة ليما  لالك قررتما ماامعة 
الححيفة. ومن اآلن فحاعدا ستلعان عحى الماولة في الحالون في يوم السب  ححيفة "محدر 

. ففي هان الححيفة ال تتم كتا ة كين قتل الجي  خمسة مسافرين فحسمينيين في سيار  قبل أو "
 ثالثة اسابيج. وأنا عحى ياين من أن يوم السب  من اآلن فحاعدا سيكون أجمل كثيرا  النس ة ليما.

 20/4/2017هآرتس، 
 21/4/2017الغد، عم ان، 
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