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 تكشف مشاهد جديدة لعملية "نذير االنفجار" "القسام"

ر بريطانيا ترفض االعتذار عن وعد بلفو 
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 37 :كاريكاتير
*** 

 
 " إسرائيل"في إيجاد دولة  ر وتعرب عن فخرهابريطانيا ترفض االعتذار عن وعد بلفو  .1

ور" الذي ": رفضت الحكومة البريطانية تقديم أي اعتذار يتعلق بـ "وعد بلفاإللكترونية"األيام  -رام هللا 
أسس لقيام دولة االحتالل اإلسرائيلي، وقالت في بيان لها إنه "موضوع تاريخي وال نية لها باالعتذار 

 عنه".
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وأعربت لندن عن "الفخر بدور بريطانيا في إيجاد دولة إسرائيل"، مؤكدة "المهم في هذه المرحلة هو 
 ان بسالم جنًبا إلى جنب".دفع عجلة السالم من خالل دولتين إسرائيلية وفلسطينية، تعيش

وجاء في بيان الحكومة البريطانية الُمحافظة، "أشياء كثيرة حدثت خالل تلك الفترة، وإن الحكومة 
البريطانية تدرك أن اإلعالن كان ينبغي أن يدعو لحماية الحقوق لجميع الطوائف في فلسطين، وال 

 سيما حق تقرير المصير".
 23/4/2017، رام هللا، األيام

 
 عباس يصادق على قرار بتعديل قانون اإلجراءات الجزائية": لإلعالمالفلسطيني " .2

كشف مصدر حقوقي، مصادقة رئيس السلطة محمـود عبـاس، علـى قـرار قـانون بشـين تعـديل : رام هللا
 قانون اإلجراءات الجزائية، بما يعطي النيابة العامة صالحيات واسعة في منع المواطنين من السفر.

ر: إن التعديالت الجديدة على القانون تمس التزامات السلطة الفلسطينية بحقـوق اإلنسـان وقال المصد
وضــمنها الحــق فــي الســفر، الفتــا إلــى أنــه ينضــم إلــى عشــرات القــرارات التــي أصــدرها رئــيس الســلطة 

من ناحيته، أكد مدير عام الهيئة المستقلة لحقوق اإلنسان، عمار  مستغال تهميشه للمجلس التشريعي.
دويـك، فـي تعليـق عبــر صـفحته علـى "فيســبوك" أن المصـادقة علـى القـرار بقــانون بشـين تعـديل قــانون 

يكــون أخطــر قــرار بقــانون علــى الحقــوق والحريــات يصــدر منــذ  -حــال صــحتها-اإلجــراءات الجزائيــة 
وقــال: "هــو أمــر ال يبشــر بخيــر، وينقلنــا إلــى مســتو   االنقســام، بــل منــذ تيســيس الســلطة الفلســطينية.

 ديد من مصادرة الحقوق األساسية التي كفلها القانون األساسي".ج
 22/4/2017، المركز الفلسطيني لإلعالم

 
 بسبب إضرابها من انفجار األوضاع فبتخو  واالتحاد األوروبي"إسرائيل"  تبلغ السلطة: فرانس برس .3

 األسرى 
يخوضــون إضــرابًا عــن  معتقــل 1500تســتمر االحتجاجــات تضــامنًا مــع : عبــدالرحيم حســين - ام هللار 

، بحســب مســؤولين أمنيــين «انفجــار األوضــاع»الطعــام فــي الســجون اإلســرائيلية، وســ  مخــاو  مــن 
 فلسطينيين.

ــة فــرانس بــرس  تقــديراتنا تفيــد بــين األمــور قــد »وقــال مســؤول رفيــع فــي االســتخبارات الفلســطينية لوكال
 «.المضربين إلى المستشفيات تخرج عن السيطرة، خصوصًا في حال استمرار األضراب، وبدء نقل

الفلسـطينيين يعلنـون تضـامنهم بشـكل مسـيرات أو مـن »وأضا  المسؤول، طالبًا عـدم ككـر اسـمه، أن 
 «.خالل مواجهات مع قوات االحتالل، غير أن األمور لن تبقى على حالها إكا استمر اإلضراب



 
 
 
 

 

 5 ص             4268 العدد:        4/23/2017 األحد التاريخ: 

                                    

ألوروبـــي والجهـــات الدوليـــة كافـــة، وتـــابع أن الســـلطة الفلســـطينية أبلغـــت الجانـــب اإلســـرائيلي واالتحـــاد ا
 في حال لم يتم حل مطالب المعتقلين.« انفجار األوضاع»بتخوفاتها من 

 23/4/2017، االتحاد، أبو ظبي
 

 خروق اإلسرائيليةالبسبب تقديم تقرير شفوي عن المستوطنات و  مالدينوفرياض منصور ينتقد  .4
الســــالم فــــي الشــــرق األوســــ  نيكــــوالي  دعــــا منســــق األمــــم المتحــــدة الخــــا  لعمليــــة": الحيــــاة" –غــــزة 

مالدينـــو  إســـرائيل إلـــى وقـــف نشـــاطاتها االســـتيطانية فـــي األراضـــي الفلســـطينية المحتلـــة، محـــذرًا فـــي 
 الوقت كاته من زيادة الفجوة بين الضفة الغربية وقطاع غزة.

تحـــدة منســـق األمـــم الم ،انتقـــد الســـفير الفلســـطيني لـــد  األمـــم المتحـــدة ريـــا  منصـــور األمـــم المتحـــدة
ـــديم تقريـــر شـــفوي الشـــهر  ـــة الســـالم فـــي الشـــرق األوســـ  نيكـــوالي مالدينـــو  بســـبب تق الخـــا  لعملي

أمــر غيـــر »الماضــي عــن المســتوطنات وخـــروق الســلطات اإلســرائيلية. وأشــار منصـــور إلــى أن كلــك 
بشــكل مكتـــوب كــي توثـــق ضـــمن »، مطالبـــًا بــين يقـــدم مكتــب األمـــين العـــام التقــارير المقبلـــة «مســبوق 
 «.مجلس األمن واألمم المتحدة الرسمية المتعلقة بالقضية الفلسطينيةملفات 
ال يمكــــن الحــــديت عــــن االســــتقرار فــــي المنطقــــة مــــن دون الحــــديت عــــن إيجــــاد حــــل لقضــــية »وقــــال: 
اإلســرائيلي يتمثــل فــي  -مــن الواضــو وضــوس الشــمس أن الصــراع الفلســطيني »، مؤكــدًا أن «فلســطين

للتصــر ، ومـن احــتالل أجنبــي طويـل ولــيس نزاعـًا يــيتي نتيجــة حرمـان شــعب مـن حقوقــه غيــر القابلـة 
، «بفك الحصار المفرو  على قطاع غـزة واحتـرام القـانون الـدولي»وطالب «. التحريض أو اإلرهاب

 مشيرًا أيضًا إلى قضية األسر  الفلسطينيين وأوضاعهم المزرية في سجون االحتالل.
 23/4/2017الحياة، لندن، 

 
 تمع الدولي إلى وقف جرائم االحتالل ضد األسرى المجيدعو  الزعنون  .5

ــدين - عمــان ، لليــوم الســادس علــى التــوالي، ةســجون اإلســرائيلياليواصــل األســر  فــي : ناديــة ســعد ال
 .إضرابهم المفتوس عن الطعام، احتجاجا ضد انتهاكات االحتالل بحقهم

تمـع الـدولي إلـى وقـف جـرائم من جانبه؛ دعا رئيس المجلس الوطني الفلسطيني، سـليم الزعنـون، "المج
االحتالل ضد األسر ، وإرسال لجان تحقيـق للتفتـيع علـى السـجون اإلسـرائيلية ومحاكمهـا العسـكرية، 

وحت في مخاطباته لالتحـادات البرلمانيـة الدوليـة واإلقليميـة، علـى  لرفع الظلم ونيل األسر  لحريتهم".
 ."دعم األسر  في إضرابهم، ونصرة قضيتهم العادلة"
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فقا لرئيس الدائرة اإلعالمية في "الوطني الفلسطيني"، عمر حمايل، فقد "قام المجلس بإجراء سلسـلة وو 
مـــن االتصـــاالت والمراســـالت مـــع كافـــة االتحـــادات البرلمانيـــة لشـــرس قضـــية األســـر  الفلســـطينيين فـــي 

و  ســـجون االحـــتالل، وتبيـــان معانـــاتهم واالنتهاكـــات التـــي يتعرضـــون لهـــا، وتوضـــيو مطـــالبهم، و ـــر 
وقــال إن "المــذكرات أكــدت بــين إضــراب األســر  جــاء بعــد اســتنفاد المحــاوالت لوضــع حــد  إضــرابهم".

النتهاكـــات االحـــتالل العنصـــرية بحـــق األســـر ، مثـــل العـــزل االنفـــرادي، واالعتقـــال اإلداري، واإلهمـــال 
عاهــدات الطبــي، والتعــذيب المســتمر، ومنــع التعلــيم، والحرمــان مــن الزيــارات، فــي مخالفــة صــريحة للم

 والمواثيق واألعرا  الدولية كات الصلة".
 23/4/2017الغد، عمان، 

 
 العودة لرشدها وتغليب لغة العقل قبل فوات األوان: على حماس الهباش .6

استنكر قاضي قضاة فلسطين، مستشار الرئيس للشؤون الدينية والعالقات اإلسالمية، محمود  :رام هللا
باختطـــا  اإلعالميـــة تغريـــد أبـــو  ريفـــة، مراســـلة تلفزيـــون  مـــا وصـــفهالهبـــاق، قيـــام حركـــة "حمـــاس" 

 فلسطين في قطاع غزة.
واعتبــر الهبــاق، فــي بيــان صــحفي، يــوم الســبت، مالحقــة "حمــاس" للنســاء واختطــافهن "كروة االعتــداء 
علـــى قـــيم وأعـــرا  شـــعبنا الفلســـطيني ومساســـا فاضـــحا بالمســـلمات األخالقيـــة التـــي تربـــى عليهـــا أبنـــاء 

أبنــاء وبنــات قطــاع غــزة إلــى "عــدم القبــول باســتمرار هــذا الوضــع المهــين الــذي تعمــل  ودعــا فلســطين".
حماس على فرضه علـى جمـاهير قطـاع غـزة"، مشـيرا إلـى أن "الشـعب الفلسـطيني الـذي ثـار فـي وجـه 
مـــن االحـــتالل المجـــرم لـــن يطـــول ســـكوته علـــى  لـــم كوي القربـــى الـــذي تمارســـه حركـــة حمـــاس التـــي 

 سيطرتها و لمها على مليوني إنسان فيه".تختطف قطاع غزة وتفر  
ودعــا الهبــاق حركــة "حمــاس" إلــى "العــودة لرشــدها وتغليــب لغــة العقــل قبــل فــوات األوان، ألن شــعبنا 

 "، على حد تعبيره.الفلسطيني في غزة لن يقبل باستمرار الوضع القائم
 22/4/2017الحياة الجديدة، رام هللا، 

 
 ط جريمة اإلرهاب عن االحتاللأبو دياك: ال يمكن القبول بإسقا .7

أكد وزير العدل علي أبو دياك، أنه ال يمكن القبول بقلب المفـاهيم النضـالية وانهيـار منظومـة  :رام هللا
القــيم اإلنســانية وتشــويه مضــامين القــوانين والمواثيــق الدوليــة، والســماس بإســقا  جريمــة اإلرهــاب عــن 

وصــم نضــال شــعبنا الفلســطيني الــذي يــدافع عــن نفســه االحــتالل واالســتيطان والعــدوان اإلســرائيلي، و 
 وأرضه ومقدساته وحريته وحقوقه العادلة باإلرهاب.
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وقــال أبــو ديــاك، فــي بيــان صــحفي، يــوم الســبت، تعقيبــا علــى تصــريحات رئــيس الحكومــة اإلســرائيلية 
بنيــــامين نتنيــــاهو بشــــين طلــــب وقــــف المخصصــــات الماليــــة التــــي تــــدفع ل ســــر  وكوي الشــــهداء، "إن 
الشــهداء واألســر  الفلســطينيين هــم رمــوز نضــالنا الــوطني المشــروع وضــمير شــعبنا الفلســطيني، وهــم 

 ضحايا اإلرهاب المنظم وإرهاب الدولة الذي يمارسه االحتالل اإلسرائيلي تجاه شعبنا الفلسطيني".
لي من حقه وأضا  "أن شعبنا الفلسطيني الذي يتعر  ألبشع الجرائم التي يرتكبها االحتالل اإلسرائي

القـــانوني أن يـــدافع عـــن نفســـه وأرضـــه وعـــن حريتـــه واســـتقالله، وأن يكـــافو بكافـــة الوســـائل القانونيــــة 
 المشروعة دوليا إلنهاء االحتالل وإقامة دولته المستقلة على أر  وطنه وعاصمتها القدس الشريف".

 22/4/2017الحياة الجديدة، رام هللا، 
 

 نستان غير المقيم لدى فلسطيناميتقبل أوراق اعتماد سفير ترك عباس .8
رئيس محمود عباس، يوم السبت، أوراق اعتماد أوراز محمـد تشـاريف، سـفيرا غيـر مقـيم التقبل : عمان

 نستان لد  دولة فلسطين.اومفوضا فوق العادة لجمهورية تركم
زيـر وجرت مراسم تقبـل أوراق االعتمـاد، فـي مقـر إقامـة الـرئيس بالعاصـمة األردنيـة عمـان، بحضـور و 

 الخارجية ريا  المالكي، ومستشار الرئيس للشؤون الدبلوماسية مجدي الخالدي.
 22/4/2017الحياة الجديدة، رام هللا، 

 
 ثالثة معتقلين سياسيين بينهم طبيب يضربون عن الطعام في سجون السلطة .9

لمحتلــة ، علمــت عــائالت ثالثــة معتقلــين سياســيين بيــنهم طبيــب مــن الخليــل  جنــوبي القــدس ا: رام هللا
 مفتوحا عن الطعام ولليوم الثالت، للمطالبة باإلفراج عنهم. إضرابااليوم السبت، خو  أبنائهم 

وأكدت العائالت لـ "قدس برس"، أنها علمت مـن مصـادر موثوقـة  لـم تسـمها ، أن أبنـائهم المضـربين، 
عــن الطعــام لمطالبــة  مفتوحــاً  إضــراباً وهــم الطبيــب إيــاد الفقيــة، وأوس أبــو عرقــوب ونــور الــزرو، دخلــوا 

 جهاز األمن الوقائي الفلسطيني باالفراج عنهم بعد اعتقالهم منذ خمسة أيام.
المفتــوس عــن الطعــام الخمــيس الماضــي بعــد قــرار قاضــي المحكمــة  اإلضــرابوككــروا أن أبنــائهم أعلنــوا 

، قاضــي المحكمــة وأكــد لهــم المصــدر تبليــم أبنــائهم المعتقلــين الثالثــة فــي مدينــة دورا بتمديــد اعتقــالهم.
بقــرار دخــولهم فــي االضــراب عــن الطعــام، رفضــًا العتقالهمــا علــى خلفيــة سياســية، ومطالبــة بــاإلفراج 

وطالب كوو المعتقلين الثالثة الجهات الحقوقية بالتدخل لد  السلطة الفلسطينية لإلفراج عنهم  عنهما.
 خاصة بعد دخولهم في اضراب مفتوس عن الطعام.

 22/4/2017قدس برس، 
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 وقف مخصصات األسرى والجرحى والشهداء محاولة بائسة ل الهادفةحماس: الحملة اإلسرائيلية  .11
عـــّدت حركــــة حمــــاس، الحملـــة "اإلســــرائيلية" للضــــغ  علــــى الســـلطة الفلســــطينية، بوقــــف مخصصــــات 

 األسر  والجرحى والشهداء، محاولة بائسة لضرب النسيج والمكّون الوطني الفلسطيني.
يـان صـحفي، وصـل "المركـز الفلسـطيني لإلعـالم" نسـخة عنـه، يـوم السـبت، علـى وعّدت الحركة فـي ب

لسان الناطق باسمها فوزي برهـوم، أن االحـتالل يسـعى لتشـويه نضـاالت الشـعب الفلسـطيني وعنـاوين 
مقاومتــه والمــدافعين عنــه، "فهــؤالء األســر  هــم طــالب حريــة، ومقــاومتهم لالحــتالل مشــروعة، أقرتهــا 

 الدولية". الشرائع والقوانين
وأكــد برهــوم أن اإلرهــاب الحقيقــي هــو مــا يمارســه الكيــان الصــهيوني مــن جــرائم قتــل وانتهاكــات يوميــة 
بحــق األطفــال والنســاء والشــيوي الفلســطينيين وحصــار مليــوني فلســطيني فــي غــزة وحرمــانهم مــن أبســ  

رهــاب وتشــجيع حقــوقهم، وكــل أشــكال الــدعم األمريكــي والــدولي للكيــان الصــهيوني هــو دعــم فعلــي لإل
 على العنف والقتل ضد الشعب الفلسطيني.

 22/4/2017، المركز الفلسطيني لإلعالم
 

 المصري: لدينا خطة وأوراق قوة لمواجهة تشديد الحصار على غزة .11
أن لديها الكثير مـن األوراق تـدخرها وخطـة لمواجهـة مـا  ،أكدت حركة حماس: إيهاب العيسى -غزة  

 في قطاع غزة من تشديد للحصار.يتعر  له الشعب الفلسطيني 
واتهــم القيــادي فــي الحركــة، مشــير المصــري، يــوم الســبت، فــي كلمــة لــه خــالل مــؤتمر نظمتــه "هيئــة 

" فــي اليــوم العــالمي لنصــرة غــزة، الســلطة فــي رام هللا اإلعمــارالحــراك الــوطني لكســر الحصــار وإعــادة 
 جني أمواال طائلة من ورائها.بينها تشدد الحصار على قطاع غزة وكلك على الرغم من أنها ت

مليــون دوالر، تــدفع  120وكشــف أن الســلطة تجبــي شــهريا مــن الضــرائب التــي تــدخل إلــى قطــاع غــزة 
مليــون دوالر،  50كفين عـن العمـل ويـدخل فـي خزينتهـا نمليـون دوالر رواتـب لمو فيهـا المسـت 70منهـا 

 ق غزة في الظالم"، على حد قوله.كما أعادت ضريبة "البلو" على وقود محطة توليد الكهرباء "لتغر 
وأشار المصري إلى أننا "أمام إعادة استنساي هذا الحصار بوجوده فلسطينية"، مشددا في الوقـت كاتـه 

 أن "ما فشل فيه العدو في الحرب بانتزاع سالس المقاومة لن ينجو به عباس من خالل الحصار".
الفلســــطيني، ولــــديها خطــــة لمواجهــــة هــــذه  وقــــال: "حمــــاس لــــديها أوراقهــــا التــــي تــــدخرها خدمــــة لشــــعبنا

 اإلجراءات، ولدينا أوراق القوة".
وشــدد المصــري علــى أن المقاومــة الفلســطينية حققــت التــوازن االســتراتيجي فــي أدوات الرعــب وصــوال 

 ألدوات الردع.
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وقــال المصــري: "الــذين يخوفنــا مــن القــادم نقــول لهــم غــزة ال تهــدد وال تخــو  فغــزة التــي صــبرت أمــام 
لــم نــر  طفــال يرفــع الرايــات البيضــاء أمــام طــائرات األباتشــي فهــل نرفعهــا  51العصــف المــيكول  حــرب

 لعباس اليوم أمام التهديد والوعيد".
وفيمــا يخـــء لقــاءات المصـــالحة، أكــد المصـــري علـــى أن حركتــه ســـتحر  علــى أن تكـــون اللقـــاءات 

ة وشـاهدة علـى مـا يـتم االتفـاق المقبلة لقاءات وطنيـة يحضـرها كـل الفصـائل الفلسـطينية لتكـون حاضـر 
 عليه وليست لقاءات ثنائية كما كان سابقا.

 22/4/2017قدس برس، 
 

 فتح تنتظر الرد النهائي على رسالتها من حماسأبو عيطة:  .12
 أعضـاءرام هللا: تنتظر حركة فتو الرد الرسمي والنهائي من حركـة حمـاس، علـى الرسـالة التـي سـلمها 

 مؤخرا لقيادة حماس في غزة.من اللجنة المركزية للحركة 
فــتو التــي ســلمت رســالتها عــن طريــق عضــو اللجنــة المركزيــة الــذي تواجــد فــي القطــاع روحــي فتــوس، 
تنتظــر الــرد النهــائي مــن حركــة حمــاس علــى رســالتها ومــا احتوتــه مــن نقــا  بشــين تســليم قطــاع غــزة 

 ملة.انتخابات شا إلجراءللحكومة، وموقفها من المبادرة القطرية التي تمهد 
فتو تنتظر الرد النهائي على رسالتها من  أنعيطة،  أبوفايز  فتو وقال عضو المجلس الثوري لحركة

 اللجنة المركزية لفتو. أعضاءحماس، والتي سلمها 
، أخــرين أعضــاء خمســةوحـول وفــد حركــة فــتو الـذي شــكلته اللجنــة المركزيــة برئاســة محمـود العــالول، و 

، اقتضى بتسليم الرسالة لها عن اإلعالميجر  بسبب التصعيد  ترتيب مع حماس أنعيطة،  أبوقال 
 الذين تواجدوا في غزة، بانتظار الرد الرسمي منها. أعضاءهاطريق 
يـــزور قطـــاع غـــزة بنـــاء علـــى  أنالعـــالول يمكـــن  برئاســـةوفـــد مركزيـــة فـــتو  أن إلـــىعيطـــة  أبـــو وأشـــار

 اس.حمالقادمة، وخاصة رد حركة  األيامالتطورات وما قد يحدث في 
 .الترتيبات الضرورية إجراء، فين الوفد قد يزور غزة من اجل إيجابياكان رد حماس  إكا وأشار

 23/4/2017األيام، رام هللا، 
 

 لم يعد لها ضرورةلغزة  فتحزيارة وفد قيادي بفتح:  .13
 أفادت مصادر مسؤولة في حركة "فتو"، بين زيارة وفد اللجنة المركزية للحركـة: خلدون مظلوم -ة غز 

ــم يعــد لهــا  الزيــارة  أي ضــرورة بعــد تســلم حركــة حمــاس رســالة  لقطــاع غــزة قــد ألغيــت، مؤكــدة أنــه "ل
 اللجنة المركزية للحركة مؤخًرا".
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وقــال القيــادي فــي "فــتو"، عبــد هللا أبــو ســمهدانة، فــي حــديت لـــ "قــدس بــرس" الســبت، إن روحــي فتــوس 
 " الثالثاء الماضي رسالة شفوية.وأحمد حّلس  عضوان في مركزية فتو  قد سلما حركة "حماس

وأشار أبو سمهدانة إلى أن الرد على رسالة "فتوس حلس" سيكون بشكل رسـمي مـن خـالل قنـاة الحـوار 
بــين "فــتو وحمــاس"؛ عبــر نائــب رئــيس المكتــب السياســي لحمــاس موســى أبــو مــرزوق وعضــو مركزيــة 

 فتو عزام األحمد.
ت يــتم الـرد علـى رســالة فـتو مـن خــالل موسـى أبــو وعـّد أن "الكـرة ا ن فــي ملعـب حركـة حمــاس، بحيـ

 مرزوق بشكل رسمي".
وشدد على أن حركة فتو اكتفت بين الهد  من الزيارة قد تحقـق مـن لقـاء "فتـوس حلـس" بقيـادة حمـاس 

 في غزة، "لذلك أصبحت زيارة وفد اللجة المركزية لغزة غير ضرورية".
 22/4/2017قدس برس، 

 
 لعملية "نذير االنفجار"تكشف مشاهد جديدة  "القسام" .14

نشرت كتائب القسام الجناس العسكري لحركة حماس مساء السبت مشـاهد جديـدة لعمليـة : صفا –غزة 
"نـــذير االنفجـــار" االستشـــهادية التـــي نفـــذتها قبـــل تســـع ســـنوات داخـــل موقـــع كـــرم أبـــو ســـالم العســـكري 

 اإلسرائيلي جنوبي قطاع غزة.
الرســمي للقسـام مشــاهد لتجهيــزات العمليـة واللحظــات األخيــرة وأ هـر مقطــع الفيـديو الــذي نشــره الموقـع 

 النطالق السيارات المفخخة صوب الموقع العسكري اإلسرائيلي، والدمار الذي خلفته العملية بالموقع.
وحـــول تفاصـــيل العمليـــة االستشـــهادية، قـــال المتحـــدث باســـم القســـام أبـــو عبيـــدة  نـــذاك: "إنـــه فـــي تمـــام 

م، تقـّدمت أربـع 19/04/2008هــ الموافـق 1429ربيـع ثـاني  13وم السـبت مـن صـبيحة يـ 06:00السـاعة 
جنوب قطاع غزة مّتجهة إلى موقع "كـرم أبـو سـالم"  -بإكن هللا –سيارات مفخخة مقتحمًة الخ  الزائل 

 العسكري الصهيوني الذي يعتبر أكثر المواقع العسكرية تحصينًا في القطاع".
ن خلـــف خطـــو  العـــدو، وهـــي تحمـــل كميـــات كبيـــرة مــــن وأضـــا  "تـــم دخـــول الســـيارات المفخخـــة مـــ

المتفجرات مع مجموعة من المجاهدين االستشـهاديين تحـت غطـاء كثيـف مـن عشـرات قـذائف الهـاون 
ملم ، كمـا تـم إشـغال حاميـات الموقـع العسـكري بغطـاء نـاري كثيـف مـن  120من العيار الثقيل  عيار 

 هذه العملية".الرشاشات الثقيلة من وحدة اإلسناد المشاركة في 
وتــابع "عنــد وصــول الســيارات إلــى الموقــع العســكري القريــب قــام مجاهــدونا بتفجيــر ســيارتين مفخختــين 
بداخل الموقع، وترك سيارة مفخخة على بوابة الموقع، وتـم انسـحاب السـيارة الرابعـة، وانفجـرت السـيارة 

 الثالثة الحقًا أمام الموقع".
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انسحب بعـد العمليـة ومصـادر خاصـة بالكتائـب "أكـدت أن العمليـة وقال موقع القسام إن المقاوم الذي 
خّلفت عدًدا مـن القتلـى والجرحـى، بينمـا اّدعـى العـدو إصـابة ثالثـة عشـر مـن جنـوده أحـدهم فـي حالـة 

 الموت السريري".
ونّفــذ العمليــة ثالثــة استشــهاديين هــم: غســان مــدحت ارحــّيم مــن حــي الزيتــون بغــزة، وأحمــد محمــد أبــو 

 حي تل السلطان برفو، ومحمود أحمد أبو سمرة من دير البلو وس  القطاع سليمان من
وبعد وقوع العملية بسنوات كشفت القسام أن الشهيد خالد أبو عسكر والذي استشهد في حـرب الفرقـان 

  هو االستشهادي الرابع في "نذير االنفجار"، وكان دخل الموقع العسكري بجيب مفخخ 2008 عدوان 
ل فني انسحب وفًقا ألوامر القيادة وعـاد إلـى القواعـد بسـالم دون أن يكتشـف العـدو مكـان "إال أنه ولخل

 انطالق السيارات المفخخة أو إلى أي مكان عادت".
 22/4/2017وكالة الصحافة الفلسطينية، صفا، 

 
 فتح تدعو لـ"االشتباك" مع االحتالل ُنصرة لألسرى الُمضربين .15

تباك" مـع االحـتالل اإلسـرائيلي فـي نقـا  التمـاس واالحتكـاك المختلفـة دعت حركة فتو لـ "االش :رام هللا
توالًيا داخل السجون  6يوم الجمعة القادم، إسناًدا وتضامًنا مع األسر  المضربين عن الطعام لليوم الـ 

وشــددت الحركــة فــي بيــان لهــا يــوم الســبت، علــى ضــرورة "إنخــرا " كافــة مكونــات الشــعب  اإلســرائيلية.
ومؤسســـاته فـــي فعاليـــات إســـناد إضـــراب األســـر  وتشـــكيل "جبهـــة موحـــدة تقـــف مـــع عدالـــة الفلســـطيني 

وقالــــت "فــــتو" إن تصــــاعد إجــــراءات االحــــتالل وأدواتــــه؛ مصــــلحة ادارة الســــجون،  مطالــــب األســــر ".
 يستدعي الرد بتوسيع رقعة المواجهة واالشتباك مع المحتل في كافة أنحاء الوطن.

الخميس القادم "يوم إضراب شامل، يشـمل كـل منـاحي الحيـاة، كخطـوة وأعلنت الحركة في بيانها، يوم 
وحمّلـت حركـة فـتو بالضـفة الغربيـة، االحـتالل  إسنادية احتجاجية من كافـة أبنـاء الشـعب الفلسـطيني".

وأدواتـــه المســـؤولية الكاملـــة عـــن حيـــاة األســـر  المضـــربين، وعـــن حالـــة التـــدهور التـــي قـــد تحصـــل فـــي 
 سرائيلي واالستهتار بمطالب األسر .المنطقة نتيجة للتعنت اإل

 22/4/2017قدس برس، 
 

 منظمة التحرير والسلطة إلى تدويل قضية حقوق األسرى " تدعو الديمقراطية" .16
يواصـــل األســـر  الفلســـطينيون فـــي ســـجون االحـــتالل اإلســـرائيلي، لليـــوم : ناديـــة ســـعد الـــدين - عمـــان

تجاجـــا ضـــد انتهاكـــات االحـــتالل العدوانيـــة الســـادس علـــى التـــوالي، إضـــرابهم المفتـــوس عـــن الطعـــام، اح
 بحقهم، وس  التفا  شعبي لنصرة قضيتهم والمطالبة باإلفراج عنهم.
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قالت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين إن "إضراب الصـمود الكبيـر ل سـر  فـي سـجون االحـتالل و 
ين المحتلة وأقطار اإلسرائيلي يتعا م ويتواصل"، وس  "إلتفا  جماهير الشعب الفلسطيني، في فلسط
 اللجوء والشتات، دفاعًا عن حقوق أسر  "الحرية والكرامة" ونصرة قضيتهم العادلة".

وأفادت بين "تفاعالت وتداعيات إضراب األسر  تغطي المنابر اإلعالمية المختلفة في البلدان العربية 
بـي، وتنظـيم المظـاهرات والعالمية، فضاًل عن الوقفات االحتجاجية لدعم األسر  فـي أكثـر مـن بلـد عر 

 في عدد من المدن داخل الواليات المتحدة األميركية، والكثير من بلدان أميركا الالتينية".
ودعت "اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير والسلطة الفلسطينية إلى تدويل قضية حقوق األسر  بالحريـة 

ليـــة والجمعيـــة العامـــة ومجلـــس األمـــن والكرامــة اإلنســـانية، بتقـــديم الشـــكاوي إلـــى محكمـــة الجنايـــات الدو 
 ل مم المتحدة إلطالق حرية أسر  "الحرية والكرامة".

 23/4/2017الغد، عمان، 
 

 دعمًا لألسرى فتح تنظم مسيرة بغزة  .17
نظمــت حركـــة فــتو فــي قطــاع غــزة، أمـــس، مســيرة حاشــدة، دعمــًا ل ســـر  : عــالء المشــهراوي  - غــزة

وتجمع المتضامنون  ن يخوضون إضرابًا مفتوحًا عن الطعام.الفلسطينيين في السجون اإلسرائيلية الذي
قطاع في سـاحة الكتيبـة غـرب مدينـة غـزة، مـرددين شـعارات تـدعو ألوسـع حملـة المن مختلف مناطق 

 من التضامن، ورفعوا علم فلسطين والفتات تؤكد ضرورة الوحدة لمساندة القضايا العادلة ل سر .
مجلـس التشـريعي أمـام المحتشـدين، للتيكيـد علـى دعـم الحركـة وتحدث عدد من نواب حركـة فـتو فـي ال

لإلضراب عن الطعام الذي يخوضه األسر  منذ أيـام، داعـين إلـى تـدويل قضـية األسـر  فـي المحافـل 
 الدولية كافة حتى تحريرهم من السجون.

وقالــت النائبـــة عـــن حركــة فـــتو نعيمـــة الشــيخ، إن المســـيرات ستســـتمر حتــى تحقيـــق مطالـــب األســـر ، 
مؤكــدة أن المســيرة هــي بــاكورة الحــراك الشــعبي لــدعمهم، وإنــه رغــم المشــاكل التــي تعانيهــا غــزة، فإنهــا 

 تصر على الوقو  إلى جانب األسر .
 23/4/2017، االتحاد، أبو ظبي

 
 بإثبات التزامها بالسالم عن طريق وقف مخصصات األسرى  نتنياهو يطالب السلطة الفلسطينية .18

رئـــيس الحكومـــة اإلســـرائيلية، ، أن هاشـــم حمـــدان، عـــن مراســـله 22/74/2017، 48موقـــع عـــرب ككـــر 
ــة مــع شــبكة " "، الســلطة الفلســطينية بإثبــات التزامهــا FOX NEWSبنيــامين نتنيــاهو طالــب فــي مقابل

 بالسالم عن طريق وقف المخصصات التي تدفع ل سر  الفلسطينيين في سجون االحتالل.
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ة أن تثبـــت أنهــا ملتزمــة بالســـالم مــن خـــالل وقــف تحويـــل وقــال نتنيــاهو إنـــه "علــى الســـلطة الفلســطيني
 المخصصات ل سر  الفلسطينيين في السجون اإلسرائيلية وعائالتهم".

 وادعى نتنياهو أنه "على الفلسطينيين أن يجتازوا اختبار السالم".
ف وبحســبه فإنــه علــى "الســلطة الفلســطينية أن تحــارب اإلرهــاب، وتوقــف الــدفع مقابــل اإلرهــاب، وتوقــ

وقـال أيضـا "يجـب علـى السـلطة الفلسـطينية أال تتالعـب باألرقـام..  الدفع للمخربين"، على حـد تعبيـره.
ومـــا يفعلونـــه هـــو مـــا ســـيقولونه: حســـنا، لـــن نـــدفع مباشـــرة، وإنمـــا ســـندفع لشـــخء  خـــر، وهـــو ســـيدفع 

 لإلرهابيين، بطريقة التفافية. يجب أن يقر الفلسطينيون بذلك، ويتوقفوا عن الدفع".
عــى نتنيــاهو، فــي المقابلــة، أن هنــاك "فريــة دوليــة" بموجبهــا فــإن إســرائيل ال تريــد الســالم. وزعــم أن واد

"العكس هو الصحيو"، مضيفا أنه على المجتمع الدولي أن يركز الضغوطات على الفلسطينيين، وأن 
ســطينية وتــابع أنــه فــي حــال نفــذت الســلطة الفل يطــالبهم بتحمــل مســؤولية مــا يفعلونــه. علــى حــد قولــه.

 كلك، فمن الممكن القول إنه تم التوصل إلى نقطة تحول.
وفي حديثه عن المسيلة اإليرانية، لخء نتنياهو موقفه بالقول إنه علـى اإلدارة األميركيـة أن تلغـي أو 

وادعـــى أن إيـــران هـــي المســـتفيدة مـــن االتفـــاق فـــي كـــل النـــواحي، وال  تغيـــر االتفـــاق النـــووي مـــع إيـــران.
 ضغوطات لتغيير سلوكها السلبي في المنطقة.تمارس عليها أية 

المراسـلة السياسـية لموقـع من الناصرة ونقاًل عـن وكـاالت، أن  ،23/4/2017السبيل، عمان، وأضافت 
ويــال اإلخبــاري تــال شــيلو قالــت إن جهــودا تبــذلها "إســرائيل" والواليــات المتحــدة لوقــف صــر  الســلطة 

ســـطينيين وعـــائالتهم، والتـــي تقـــارب ثالثمئـــة مليـــون دوالر الفلســـطينية المســـتحقات الماليـــة ل ســـر  الفل
وأضــافت أن هــذا الموضــوع سيتصــدر أجنــدة مباحثــات الــرئيس الفلســطيني محمــود عبــاس مــع  ســنويا.

ــــي الكنيســــت  ــــانونين ف ــــراب ســــن ق ــــالتزامن مــــع اقت ــــادم، ب ــــد ترمــــب الشــــهر الق ــــرئيس األميركــــي دونال ال
 ية من خطوات بهذا الخصو .والكونغرس لوقف ما تقوم به السلطة الفلسطين

وأكـــدت أن هـــذا الموضـــوع يعتبـــر مـــن القضـــايا األكثـــر إشـــغاال ل طـــرا  الثالثـــة: الســـلطة الفلســـطينية 
والواليـــات المتحـــدة وإســـرائيل، ألن مبلـــم الثالثمئـــة مليـــون دوالر الخـــا  باألســـر  ومنفـــذي العمليـــات 

 من موازنة السلطة السنوية. %7-6وعائالتهم يشكل ما نسبته 
 

 على ليبرمان ونتنياهو الذعاً  هجوماً  يعلون يشن   .19
 اإلسـرائيليهاجم  وزير الحرب السـابق موشـيه يعلـون  كـل مـن رئـيس الـوزراء : سما -القدس المحتلة 

 بنيامين نتنياهو ووزير جيشه الحالي افيغدور ليبرمان مطالبا نتنياهو بتقديم استقالته .
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دخــان مــن غيــر نــار"  ال يوجــدبــتهم الفســاد انــه " نتنيــاهويعلــون حــول التحقيقــات الحاليــة مــع  وأوضــو
خــر لقــدم المســؤول اســتقالته منــذ زمــن علــى   أجنبــيتلــك التحقيقــات لــو كانــت فــي بلــد  أن إلــىمشــيرا 
نتينـاهو وليبرمــان يطلقـون تصـريحات وتهديـدات فــي الهـواء حيـت هـدد االثنــان  إنوقـال يعلـون  الفـور.

بالضفة الغربية واغتياالت بالضفة من الطائرات لكن اي مـن  2قي باغتيال هنية وتنفيذ عملية سور وا
 به. اتقكلك لم يحدث موضحا:" من يتصر  كذلك ال 

انظــروا إلــى الهــدوء الســائد مــع ” قــائاًل ” إســرائيل“يعلــون إلــى التهديــدات األمنيــة التــي تواجههــا  وأشــار
 ”قطاع غزة منذ ثالث أعوام، إنه هدوًء غير مسبوق 

ألنـــه لـــو تـــدخلنا لصـــالو طـــر   ةعـــدم التـــدخل بمـــا يـــدور فـــي ســـوري إلـــىدعـــا يعلـــون خـــر  فـــي ســـياق 
فالمسـتفيد يكـون الطـر  ا خـر، لــذلك نحـن حـددنا خطوطـًا حمـراء، مــن ينتهـك سـيادتنا فسيشـعر بثقــل 

 ”.كراعنا وقوتنا
 22/4/2017، وكالة سما اإلخبارية

 
 ياهوآفي غباي: أنا المرشح الوحيد القادر على أن أحل مكان نتن .21

قال  في غباي المرشـو لرئاسـة حـزب العمـل اإلسـرائيلي، يـوم السـبت، أنـه الوحيـد القـادر علـى  :القدس
 منافسة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

ونقــل موقــع والــال العبــري عــن غبــاي قولــه "أنــا المرشــو الوحيــد القــادر علــى أن أحــل مكــان نتنيــاهو، 
ا إلى أنه سينافس بقوة خالل االنتخابـات التمهيديـة للحـزب واستبدال حزب العمل بحكم نتنياهو". مشير 

 في مايو المقبل.
عاما يسيطر على جنوب لبنان وأن الجيع اللبناني  30وفي سياق  خر، قال غباي أن حزب هللا منذ 

 ليس أكثر من مسير لحركة المرور في تلك المناطق.
 22/4/2017القدس، القدس، 

 
 أ إلى عدة طرق لتثبيت األوضاع على الحدود مع سوريةتلج" إسرائيلضابط إسرائيلي: " .21

كشــف ضــاب  إســرائيلي كبيــر أن إســرائيل تلجــي إلــى عــدة طــرق لتثبيــت األوضــاع علــى : هاشــم حمــدان
الحدود مع سورية، تتركز أساسا في منع حصول أي تغيير في الوضع الراهن في الجـوالن، ومواصـلة 

د العسكرية إلى موسكو، ودعم عودة قوات األمم المتحدة التنسيق مع روسيا عبر الخ  الساخن والوفو 
لفــض االشــتباك إلــى الجــوالن، إضــافة إلــى مواصــلة تقــديم العــالج الطبــي لمــواطنين ســوريين، والــذين 

 وصل عددهم إلى ا ال .
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واستند محلل موقع "واال" االلكتروني لشؤون الجيع واألمن، أميـر بوحبـو ، إلـى معطيـات مفادهـا أنـه 
مليــون، وتــم  2.2ألــف شــخء، وأصــيب نحــو  550بــدأت الحــرب فــي ســورية، قتــل أكثــر مــن منــذ أن 

ـــين، ويقـــدر حجـــم األضـــرار للبنـــى التحتيـــة بنحـــو  7تهجيـــر نحـــو  ـــى  270مالي مليـــار دوالر، ليشـــير إل
التساؤل الذي يبرز حول كيـف يمكـن إعـادة الوضـع إلـى مـا كـان عليـه فـي سـورية فـي العقـود القريبـة  

لمتغيرة تقود إلى اتجاهات جديدة في جهاز األمن اإلسرائيلي على السـاحة السـورية، حيت أن الحرب ا
وخاصــة علــى خلفيــة النشــا  الروســي الواســع فــي المنطقــة، والقواعــد الدائمــة التــي تقــام علــى شــواط  

 البحر المتوس .
و باتجـاه جـ –سـتراتيجيا، تمثـل فـي إطـالق صـاروي أر  اويشير الجيع اإلسرائيلي إلى تغيير اعتبره 

 إسرائيل، قبل بضعة أسابيع، ردا على غارة إسرائيلية.
ــالنفس إزاء إســرائيل، ولــذلك غيــر  وبحســب ضــاب  كبيــر فــي الجــيع، فــإن نظــام األســد قــد راكــم ثقــة ب
عقيدته األمنية تجاهها. وأن األسد، الذي تم تدمير غالبيـة قدراتـه العسـكرية، يحـاول اليـوم إعـادة تيكيـد 

عدة روســيا وإيــران وحــزب هللا، وهــو مــا قــد يفســر لمــاكا اتخــذ النظــام الســوري قــرارا كاتــه مــن جديــد بمســا
 باستخدام غاز السارين ضد المواطنين.

وبحسب الضاب  نفسه، فإن اسـتخدام غـاز السـارين يشـير إلـى الضـائقة التـي يعيشـها النظـام السـوري. 
قوتــه فــي غــرب ســورية.  فاألســد يجــد صــعوبة فــي الوصــول إلــى الحســم فــي منــاطق كبيــرة رغــم تعــزز

ويضيف الضاب  نفسه أنه "في كل مكان يعتقد أنه حقق السـيطرة، بمـا فـي كلـك دمشـق، فإنـه يسـتيق  
 في الصباس ليكتشف أن داعع نجو في تنفيذ هجوم".

ويقول أيضا إن مخاو  األسد مـن أن اللجـوء إلـى عمليـات بريـة جديـة تسـبب لـه خسـائر كبيـرة، وهـي 
ا وإيران وحـزب هللا أيضـا، دفعتـه إلـى اسـتخدام غـاز السـارين، وعـدم االكتفـاء مخاو  قائمة لد  روسي

 بالغارات الجوية.
يقول الضاب  اإلسرائيلي إنه في هذه المرحلة تعتمد إسرائيل على أربع عمليات واضـحة بهـد  تثبيـت 

 الحدود مع سورية، وإبعاد التهديدات المختلفة الناجمة عن الحرب في سورية.
ل علــى إحبــا  كــل محاولــة لإلخــالل بالوضــع الــراهن فــي المنطقــة، ســواء كــان الحــديت عــن أولهــا العمــ

تهريــب أســلحة أو إطــالق نــار باتجــاه إســرائيل، مثلمــا حصــل يــوم أمــس، الجمعــة، فــي الجــوالن. وكــان 
العنـوان فـي هــذه الحالـة، وال يــزال، هـو قـوات النظــام السـوري. وكــان الجـيع اإلسـرائيلي قــد هـاجم، فــي 

ن األخيــرتين، أهــدافا كثيــرة تابعــة للجــيع الســوري، وتســبب بيضــرار للبنــى التحتيــة ومنظومــات الســنتي
وثانيها هو أن الجيع يواصل الحفاظ علـى  ليـة . أوقع خسائر في صفو  الجيع السوري األسلحة، و 

تجنـــب االحتكـــاك مـــع روســـيا، وخاصـــة "الخـــ  الســـاخن" بـــين الجيشـــين فـــي حالـــة الطـــوار  فـــي الـــزمن 
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ومنع سوء التفاهم، حيت تتوجه، كل بضعة أسابيع، بعثة ضبا  من شعبة التخطي  وشعبة  الحقيقي،
وبحســـب  العمليـــات إلـــى روســـيا مـــن أجـــل عقـــد لقـــاءات معمقـــة أكثـــر حـــول مـــا يحصـــل فـــي المنطقـــة.

لمنع الضاب  الكبير نفسه فإنه "نظرا لنجاعة وفعالية هذه ا لية فقد تم استنساخها من قبل دول  خر  
أمـــا ثالثهـــا فهـــو أن الجـــيع اإلســـرائيلي يشـــجع عـــودة قـــوات األمـــم . وء تفـــاهم فـــي المنطقـــة"حصـــول ســـ

المتحدة لفض االشتباك  أوندو   إلى سورية كي تحتل مواقعها، مقابل ضمانات إسرائيلية ألمن هـذه 
القــوات. وينظــر الجــيع اإلســرائيلي إلــى قــرار األمــم المتحــدة إعــادة قــوات "أونــدو "، بموجــب النمــوكج 

كقـوة مراقبـة تفـر  نـزع السـالس، خطـوة إيجابيـة تسـاعد فـي الحفـاظ علـى االسـتقرار  1974القديم لعـام 
مــن الجانــب غيــر المحتــل مــن الجــوالن  2014اإلقليمــي. وكانــت قــوات أونــدو  قــد انســحبت فــي العــام 

السوري في أعقاب هجمات واختطا  ناشـطين فيهـا، وتموضـعت مجـددا فـي داخـل إسـرائيل. وبحسـب 
نـب غيـر المحتـل مـن الجـوالن اب  نفسه فإن قوات "أوندو " سو  تحتـل مواقعهـا مجـددا فـي الجاالض

أمـــا رابعهـــا، بحســـب الضـــاب  نفســـه، والـــذي وصـــفه بينـــه يســـهم فـــي اســـتقرار الحـــدود، فهـــو . و الســـوري 
 مواصلة تقديم العالج الطبي للمواطنين السوريين المصابين في المعارك المختلفة في سورية.

مواطنا سوريا أصيبوا فـي  50ضاب  أنه يتعالج في المستشفيات اإلسرائيلية، اليوم، أكثر من وكشف ال
 القتال. وأنه منذ بداية الحرب عولج في إسرائيل  ال  المصابين.

 22/4/2017، 48موقع عرب 

 
 والدة الجندي "شاؤول": حماس خطفت ابني وهو حي .22

طف بيد كتائب القسام "أورون شاؤول"، إن الحكومة قالت والدة الجندي المخت: صفا -القدس المحتلة 
تعاملــت معهــا بشــكل مشــين، وكلــك بعــد أيــام مــن الجلســة العاصــفة التــي عقــدت فــي الكنيســت وتهجــم 

 خاللها أعضاء كنيست من الليكود على عائالت الجنود القتلى والمفقودين.
ثانيـة الليلـة، علـى أن ابنهـا خطـف بيـد وأكدت "زهافا شاؤول" خالل مقابلة أجرتها معها القناة العبرية ال

مقاتلي حماس خـالل الحـرب وهـو ال زال علـى قيـد الحيـاة وكلـك فـي تصـريحات كررتهـا أكثـر مـن مـرة 
 في العام األخير، داعية الحكومة التي أرسلته لغزة إلعادته.

ا تعـيع وأضافت بينها ال تعلم ما هو وضع ابنها بغزة وهل هو حي أم ميت أم مصاب أم سـليم، وأنهـ
 في دائرة من الشك القاتل منذ اختطافه.

ونفت "زهافا" أن تكون قد حصلت العائلة على بروتوكوالت الجلسة التي تقرر فيها اإلعالن عن مقتل 
 ابنها بغزة، قائلة بينها لو تلقت هكذا بروتوكول ما كانت لتفتو بيت عزاء في ابنها.
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بنيـامين نتنيـاهو قائلـة بينـه هـو مـن أرسـل ابنهـا إلـى  وتوجهت في رسالة إلى رئـيس الـوزراء اإلسـرائيلي
 غزة وعليه إعادته وال يهمها الطريقة والثمن.

وقالــت إنهــا واثقــة مــن أن األمهــات اإلســرائيليات ممــن يســمعنها لــن يبعــثن أوالدهــن للوحــدات القتاليــة 
 م.وكلك بعد رؤيتهن لطريقة تخلي الدولة عن مقاتليها بغزة دون العمل على استعادته

 22/4/2017وكالة الصحافة الفلسطينية، صفا، 
 

 عدم الرضا عن نتنياهومن رغم بالالليكود حزب استطالع: ارتفاع شعبية  .23
أ هــر اســـتطالع للــرأي العـــام اإلســرائيلي أجرتـــه القنــاة الثانيـــة، ارتفاعــا فـــي شــعبية حـــزب : محمــد وتـــد

 الليكود الحاكم، وهو االرتفاع األول منذ مطلع العام الجاري.
واشــارت كافــة اســتطالعات الــرأي فــي الســابق تراجــع قوتــه، فــي حــين أعطــت الفرصــة إلــى حــزب "يــع 
عتيــد" برئاســة يــائير لبيــد إلمكانيــة تشــكيل الحكومــة، حــين منحتــه اســتطالعات الــرأي فــي  كار/مــارس 

 مقعدا. 26الماضي 
عات السـابقة، وسيحصـل بيد استطالع القنـاة الثانيـة أ هـر تعزيـز قـوة حـزب الليكـود مقارنـة باالسـتطال

ـــة، بينمـــا حـــزب "يـــع عتيـــد" برئاســـة لبيـــد  28علـــى  مقعـــدا بحـــال لـــو أجريـــت االنتخابـــات بهـــذه المرحل
 مقعدا. 13مقعدا، فيما ستحاف  القائمة المشتركة على قوتها بحصولها على  24سيحصل على 

سـكر الصـهيوني" والالفت للنظر أيضا في االستطالع الجديد أن تحالف حزب العمـل مـن خـالل "المع
مقعدا  24مقعدا من أصل  12يواصل خسارة المقاعد بحيت قدر االستطالع أن قوة الحزب لن تتعد  

 لديه ا ن.
مقاعـد، بينمــا "شـاس" و"يهــدوت  10ويليـه حـزب "البيــت اليهـودي" بزعامــة نفتـالي بينــت بحصـوله علــى 
مقاعـد وحركـة  7ل كـل حـزب علـى هتوارة" وحزب "كوالنوا" برئاسة وزير المالية موشيه كحلون سيحصـ

مقاعـــد، فــي حـــين سيفشــل حــزب قـــد يشــكله وزيـــر األمــن الســابق موشـــي يعــالون مـــن  6ميــرتس علــى 
 اجتياز نسبة الحسم.

استطالع الراي الذي أجراه معهد "مدكام" ومينى تسـيمو يظهـر تــعزز قـوة حـزب الليكـود ألول مـرة منـذ 
ي، فيمـا يلحـ  تراجـع قـوة حـزب "يـع عتيـد" الـذي ستة أشهر، حيـت كـان يتراجـع فـي اسـتطالعات الـرأ

 حاف  باألخيرة على تعزيز قوته ومقاعده.
وعلــى الــرغم مــن تعزيــز قــوة حــزب الليكــود فــي اســتطالع الــرأي الجديــد، إال أن ســؤال خــا ، خــالل 
االســـتطالع أ هـــر أن الجمهـــور اإلســـرائيلي غيـــر را  عـــن أداء رئـــيس الحكومـــة، بنيـــامين نتنيـــاهو، 
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فقـ   %33ممن شملهم االسـتطالع أعـرب عـن عـدم رضـاهم مـن أداء نتنيـاهو مقابـل  %61بحيت أن 
 ممن أشادوا بيداء رئيس الحكومة.

 23/4/2017، 48عرب موقع 
 

أقسام األسرى  تقتحم خاصة من وحدة "متسادا"وقوات  إضراب األسرى يدخل يومه السادس .24
 المضربين
ن الطعام في سجون االحتالل اإلسرائيلي يومه أسير فلسطيني ع 1500دخل إضراب : رام هللا، غزة

سجون مختلفة، في حين حذرت  إلىالسادس، في وقت نقلت مصلحة السجون اإلسرائيلية عددًا منهم 
 لجنة اإلضراب من "حرب إشاعات" إسرائيلية ضد اإلضراب واألسر .

أليام الماضية واقتحمت قوات خاصة من وحدة "متسادا" تابعة لمصلحة السجون خالل الساعات وا
أقسام األسر  المضربين عن الطعام وفتشتها مستخدمة الكالب البوليسية، خصوصًا في سجن 
"نيتسان" في الرملة حيت صادرت ملو الطعام وكتب القر ن الكريم منهم. ومنعت مصلحة السجون 

اليومية  األسر  المضربين من إقامة صالة الجمعة وحرمتهم من الخروج إلى "الفورة"، أي النزهة
 داخل السجن.

وواصلت مصلحة السجون عمليات نقل األسر  المضربين من سجن إلى  خر، كما نقلت عددًا من 
 خر، وعزلت عددًا منهم فرديًا،  إلىاألسر  أكثر من مرة خالل األيام الخمسة الماضية، من سجن 

في هذا السياق، نقلت  وصادرت منذ اليوم األول مقتنيات األسر  المضربين وجردتهم من مالبسهم.
أسر  سجن "نفحة" الى سجن "جلبوع" وفرضت عليهم عقابًا لعدم وقوفهم للعدد بسبب إرهاقهما الشديد 

 نتيجة إضرابهم المفتوس عن الطعام منذ خمسة أيام.
تزامنًا، تتواصل الفاعليات الوطنية والدولية الداعمة إلضراب الحرية والكرامة. وأعلنت اللجنة الوطنية 

سناد اإلضراب سلسلة فاعليات األسبوع المقبل، من بينها معار  فنية ومهرجانات والمشاركة في إل
 خيام االعتصام التي نصبت في كل المدن في الضفة والقطاع.

ونظمت حركة "فتو" أمس في غزة تظاهرة تضامنية مع األسر ، كما نظمت "الشعبية" تظاهرة مماثلة 
ع. كما أّم مئات الفلسطينيين خيمة االعتصام واإلضراب في مدينة خان يونس جنوب القطا

 التضامني في ساحة السرايا.
من جهتها، دعت اللجنة اإلعالمية إلضراب الحرية والكرامة وسائل اإلعالم والصحافيين إلى عدم 
التعاطي مع األخبار والمعلومات التي تصدر عن اإلعالم اإلسرائيلي بشكل قاطع. وقالت إن 
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تالل تتعمد خالل هذه الفترة نشر اإلشاعات واألخبار المضللة والملفقة عبر منصاتها سلطات االح
 اإلعالمية المختلفة لضرب ثقة الشارع باألسر  وإضرابهم.

مواجهة ما  إلىودعا رئيس هيئة شؤون األسر  والمحررين الوزير عيسى قراقع المجتمع الدولي 
هذه  إناألسر  عن الطعام والذي دخل يومه السابع. وقال أسماه "الهستيريا اإلسرائيلية" تجاه إضراب 

حد "التحريض الرسمي على قتل األسر  وتركهم في إضرابهم المفتوس عن  إلىالهستيريا وصلت 
فلسطيني من عائالت األسر ،  2000وأشار في هذا الصدد إلى أن اكثر من  الطعام حتى الموت".

من زيارة أبنائهم وأخواتهم وأوالدهم في السجون من دون  الدرجة األولى ل سر  ممنوعون  أقرباءمن 
 أوالسلطات تواصل حرمان أطفال األسر  من مصافحة  أنمبررات إنسانية وقانونية، "كما  أي

 األطفال يلتقون  باءهم من خلف فاصل زجاجي. أن إلىمعانقة  بائهم"، مشيرًا 
حالة خطرة جدًا،  186ل، منها حال مرضية في سجون االحتال 1500من  أكثرهناك  إنوقال 

 إهمال طبي، ما فاقم أمراضهم وجعل حياتهم مهددة بالخطر.  إلىوجميعها يتعر  
 23/4/2017الحياة، لندن، 

 
 مالصقة لمسجد رأس العامودرض أتصادر قطعة  االحتاللالقدس: بلدية  .25

 11   القطعة رقم ر أبلدية االحتالل في القدس مصادرة قطعة  أعلنت :خضير أبومحمد   -القدس 
  والتي تقع في موقع استراتيجي وحساس في منطقة رأس العامود بمدينة 29991من حو  رقم 

 القدس المحتلة، وكلك تحت مسمى "المصادرة لغر  المصلحة العامة".
المستهدفة  األر قطعة  إنوقال خليل التفكجي، رئيس دائرة الخرائ  في بيت الشرق لـ "القدس"، 

المبارك وهي  األقصىمتر تقع على الشارع العام مقابل المسجد  1300والتي تزيد مساحتها على 
 مالصقة لمسجد رأس العامود والمقبرة اليهودية في جبل الزيتون.

لصالو توسيع البؤرة االستيطانية المقامة في  األر يتم تخصيء هذه  أن"يخشى  وقال التفكجي:
ها بموقف السيارات المقابل للمسجد لتشكل امتدادا للمقبرة اليهودية على جانبي رأس العامود وربط

الشارع العام الذي شهد تركيب عشرات كاميرات التصوير التابعة لشرطة االحتالل وشبكة حراسة 
 المستوطنين".

 22/4/2017القدس، القدس، 
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 "األونروا": مليون الجئ في قطاع غزة يتلقون مساعدات غذائية .26
" األونرواونروا عدنان أبو حسنة: إن عدد المستفيدين من برامج "ل  اإلعالميقال المستشار : غزة

مليون الج  فلسطيني تقريبا، وأن تكرار  إلىالذين يتلقون مساعدات غذائية منتظمة وصل 
إلى تقويض اقتصاد القطاع والذي يسجل أحد أعلى  أدتسنوات من الحصار  10الصراعات و
 بطالة في العالم.معدالت ال
، تمكن مكتب غزة اإلقليمي من 2016حسنة، في تصريو له يوم السبت "أنه في عام  أبو وأضا 

و يفة بدوام كامل  4600مو ف مثبت، وأكثر من  14700و يفة، بما يشمل  27700توفير أكثر من 
تقّيم فرصة عمل لعمال بناء بدوام كامل، حيت  9000ضمن برنامج خلق فر  العمل وحوالي 

من قوة العمل العاملة في قطاع غزة، وأن  %9.6تحليالت األونروا الداخلية أن كلك الرقم يمثل 
 ".%5.6"األونروا" ساهمت في تخفيف نسبة البطالة بـ

 22/4/2017، رام هللا، الحياة الجديدة
 

 إصابة طفل فلسطيني برصاص مستوطن بالخليل .27
برصاصة أطلقها مستوطن إسرائيلي باتجاهه، السبت  أصيب طفل فلسطيني،كوقان:  لبابة -الخليل 

 ، في مدينة الخليل، جنوب الضفة الغربية.22-4-2017
أعوام   6وككرت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان مقتضب لها، أن "الطفل يوسف وائل العواودة  

 برصاصة في البطن، أطلقها عليه مستوطن في منطقة كرمة بالخليل.
 لى أن الطفل نقل لمستشفى عالية الحكومي بالخليل، ووصف وضعه بـ"المستقر".وأشارت الوزارة إ

 22/4/2017أنقرة،  لألنباء، األناضول وكالة

 
 إصابات في "اعتداء جديد" للمستوطنين جنوبي نابلس ثالثة .28

أفادت مصادر محلية، بين ثالثة فلسطينيين أصيبوا؛ بينهم سيدة ُمسنة، : خلدون مظلوم  -نابلس 
يوم السبت، عقب اعتداء على منازل المواطنين وممتلكاتهم نفذه مستوطنون يهود في بلدة  مساء

 . "حوارة" جنوبي نابلس
وقال مراسل "قدس برس"، إن عشرات المستوطنين اليهود هاجموا منازل الفلسطينيين في بلدة حوارة، 

لرأس عقب استهدافها عاًما ، بجروس في ا 72ما أسفر عن إصابة الُمسنة بديعة محمد حمدان  
 بالحجارة وا الت الحادة.
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وأشار إلى أن االعتداء أد  أيًضا إلصابة شابْين فلسطينيْين وإحراق أراٍ  في البلدة، الفًتا النظر 
إلى أن طواقم اإلسعا  الفلسطينية نقلت الُمصابين إلى مستشفى "رفيديا الحكومي" في مدينة نابلس 

 لتلقي العالج.
 22/4/2017، قدس برس

 
 مؤتمر بغزة يطالب بإنهاء الحصار .29

 نّظمت "هيئة الحراك الوطني لكسر الحصار وإعادة اإلعمار"  غير حكومية ،: األناضول –غزة 
، مؤتمًرا يطالب بإنهاء الحصار اإلسرائيلي المفرو  على قطاع غزة منذ نحو 2017-4-22السبت 

 عاًما. 11
لشوا" الثقافي، بمدينة غزة، عدد من قادة الفصائل وشارك في المؤتمر الذي ُعقد بمركز "رشاد ا

 المختلفة، وشخصيات وعلماء الدين.
وقال القيادي في حركة "حماس"، مشير المصري في كلمة له خالل المؤتمر:" إن الحصار طال 

 وضرب كل مقومات الحياة للفلسطينيين، وتسلل لكل تفاصيلها".
تستخدمها وتسخرها في خدمة الشعب الفلسطيني، مع وأكد المصري أن حماس "لديها أوراقها التي 

 كل مقومات الشعب، ولديها أوراق قوة مع أبناء شعبنا، لندير هذه األزمة بكل حكمة".
من جانبه قال هاني الثوابتة، عضو اللجنة المركزية للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، في كلمة له 

ينية:" هناك مسلسل من المؤامرات يحاك ضد خالل المؤتمر، نيابة عن الفصائل والقو  الفلسط
 شعبنا، يستهد  بشكل مباشر رأس المقاومة".

وأضا :" أي اتفاق يوقع مع إسرائيل لن يلزم شعبنا بيي ثمن كان وسنواصل مواجهة ومكافحة هذه 
، هذا 1948االتفاقات حتى نصّوب البوصلة إلى فلسطين، ونعود إلى ديارنا التي هجرنا منها عام 

 ار لن يركع شعبنا".الحص
من جانبه، أعلن إيهاب الغصين عضو هيئة الحراك الوطني لكسر الحصار وإعادة اإلعمار، خالل 
كلمة له أثناء المؤتمر عن "سلسلة من الفعاليات القادمة، سيشارك فيها جميع أطيا  الشعب 

 الفلسطيني، لمواجهة الحصار".
العالمي لكسر الحصار ونصرة غزة، في  ل  رو   وقال الغصين:" إن هذا المؤتمر ييتي في اليوم
 إنسانية بالغة الصعوبة، يعيشها الفلسطينيون".

 22/4/2017فلسطين أون الين، 
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 إصابة جندي إسرائيلي في القدس خالل تظاهرات داعمة للمعتقلين الفلسطينيين .31
عر  قوة في أصيب جندي إسرائيلي، يوم السبت، بجروس طفيفة، جراء ت: سعيد عموري  - القدس

الجيع للرشق بالحجارة والزجاجات الحارقة خالل مواجهات اندلعت بحي سلوان جنوب شرقي القدس 
 المحتلة.

وككرت الشرطة اإلسرائيلية في بيان وصل األناضول نسخة منه، أن المواجهات اندلعت على إثر 
 تظاهرة، ُنظمت دعًما للمعتقلين الفلسطينيين المضربين عن الطعام.

عدة مناطق في القدس، مواجهات بين شبان الفلسطينيين وقوات من الجيع اإلسرائيلي، منذ  وتشهد
 اإلثنين الماضي.منذ إعالن معتقلين فلسطينيين في السجون اإلسرائيلية، إضرابا مفتوحا عن الطعام، 

 22/4/2017فلسطين أون الين، 
 

  جامعة القدس تكرم عالم الذرة الفلسطيني منير نايفة .31
ديس، يوم  أبوجامعة الرئيس في مبنى الاستقبل د. عماد ابو كشك، رئيس جامعة القدس في : القدس

 السبت، عالم الذرة الفلسطيني البروفيسور منير نايفة.
ورحب ابو كشك بزيارة نايفة للجامعة، معربا عن سعادته بزيارة قامة فلسطينية متميزة عالميا أسست 

العديد من العلوم التي خدمت البشرية في العديد من المجاالت، قفزات نوعية في  ألحداثاكتشافاته 
تيسيسه لعلم تكنولوجيا النانو، وهي االكتشافات التي ساهمت بشكل كبير في تطوير  أبرزهاومن 

أنظمة عالجية وأدوية  إيجادمساهمتها في  إلى إضافةجزيئات السيليكون، والطاقة الشمسية، 
 المزمنة.تستهد  قهر مجموعة من األمرا  

 إلىاستعداده التام للتعاون مع جامعة القدس في المجال البحثي، مشيرا  نايفةالبرفيسور  أكدبدوره، 
نه يؤسس لفرع جديد في علم الكيمياء يدعى "كيمياء الذرة المنفردة"، والذي يمهد بدوره لطفرة طبية أ

زة ومعدات مجهرية ال يزيد تسهم في عالج العديد من األمرا ، حيت يتيو هذا اإلنجاز بناء أجه
حجمها على عدة كرات، ما يمكنها من الولوج في جسم اإلنسان والسير داخل شرايينه والوصول إلى 

 أعضائه الداخلية.
العالم نايفة نجمة االستحقاق لدولة فلسطين، وكلك تقديرًا  أياموكان الرئيس محمود عباس منو قبل 
 .علمية الرفيعة، وتثمينًا ألعماله التي رفعت اسم فلسطين عالياً إلسهاماته في خدمة البشرية ومكانته ال

 22/4/2017القدس، القدس، 
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 فلسطينية تفوز بجائزة أفضل مشروع ريادي في كندا .32
عاما  والتي تعيع في تورنتو بكندا، وتدرس  22هللا  ر فازت الفلسطينية داره خالد جا: وكاالت

 كندا. في للطلبةجائزة العام ألفضل مشروع ريادي ، بRyersonاإلدارة والتسويق في جامعة 
 Ventureفضل مشروع ريادي "أهللا عن الجائزة التي فازت فيها وهي " مسابقة  وقالت جار

Competition  في كندا، " قمت خالل المنافسة  للطلبةكبر جائزه لمشروع ناش  ريادي أوالتي تعد
في  اإلدارةوالخط  والقدرة على  اإلنجازاتر  الفكرة و بتقديم الطلب وبعد التيهل نافست المتيهلين بع

 حكام من عالم التجارة". ستةاألسواق العلمية 
زيارتها ألهلها الصيف الماضي تشكلت نواة الفكرة للمشروع حينما  أن إلىوعن تطور الفكرة، تشير 

شعبية  الحر ، وكلك عن طريق جمعيات هذهبدأت تتعر  إلى الحر  والسيدات اللواتي يتقن 
يمكنه مجاراة شركات عالميه لقدرته على  لمشروع أسسمنتشرة في القر  والمدن، فبدأت بتطوير 

 والتطوير. المنافسة
 22/4/2017عّمان،  الدستور،

 
 وقف خدماتها بسبب انقطاع الكهرباءتُتحذر من  "شركة االتصاالت" :غزة .33

الفلسطينية  االتصاالتركة حذرت ش:  تحرير خلدون مظلوم، من عبد الغني الشامي -غزة 
الهاتفي واإلنترنت التي تقوم الشركة بتزويدها  االتصال خاصة ، يوم السبت، من انقطاع خدمة 

 للمواطنين في قطاع غزة، بسبب انقطاع التيار الكهربائي لساعات طويلة.
نترنت لقطاع وقالت "شركة اإلتصاالت" إنها تبذل جهوًدا كبيرة لمواصلة تقديم الخدمة الهاتفية واإل

ساعة يومًيا ُيصعب من قدرتها على توفير  16أن انقطاع التيار الكهربائي مدة  غزة، مشيرة إال
 الخدمة.

 22/4/2017، قدس برس
 

 البحرين تؤكد حق الشعب الفلسطيني في استرداد حقوقه المشروعة .34
لمنطقة سيظل مرتبطا أكدت البحرين موقفها الثابت بين تحقيق السالم العادل والشامل في ا": بنا"

بشكل مباشر باسترداد الشعب الفلسطيني لحقوقه المشروعة المتمثلة في إقامة دولته الوطنية المستقلة 
وعاصمتها القدس، وإنهاء االحتالل "اإلسرائيلي" لكل  1967على حدود الرابع من يونيو/حزيران 

 األراضي الفلسطينية، ووقف كافة أنشطته االستيطانية.
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خالل الكلمة التي ألقاها المندوب الدائم للمملكة لد  األمم المتحدة السفير جمال فارس جاء كلك 
الرويعي، أمام مجلس األمن خالل المناقشة المفتوحة حول بند الحالة في الشرق األوس . كما أكد 

م القانون المندوب أهمية أن ينهض المجتمع الدولي بمسؤولياته وإلزام "إسرائيل" للقبول بالسالم واحترا
، الذي ُيعد انتصارًا للحق الفلسطيني، 2334الدولي وقرارات األمم المتحدة كات الصلة وأهمها القرار 

  ويعكس إجماًعا دولًيا على عدم شرعية االستيطان، ورفًضا لالحتالل وممارساته وتبعاته. 
 23/4/2017الشارقة،  الخليج، 

 
 امن مع األسرى الفلسطينييناالتحاد العام لألدباء والكّتاب العرب يتض .35

أصدر االتحاد العام ل دباء والكّتاب العرب برئاسة األمين العام حبيب الصايم، بياًنا أعرب فيه عن 
 دعم إضراب األسر  الفلسطينيين في سجون االحتالل.

وقال االتحاد العام إنه وهو يتابع إضراب األسر  الفلسطينيين في سجون االحتالل، يستشعر حجم 
معاناة التي يواجهونها باألمعاء الخاوية واللحم الحي، في مواجهة  لة البطع والتعذيب االحتاللية، ال

 التي تعيد إنتاج سياقات الموت والعزل بيكثر من وسيلة، لتركيعهم والنيل من تماسكهم وصمودهم. 
  في سجون العدو وقد أعلن االتحاد العام ل دباء والكّتاب العرب وقوفه إلى جانب انتفاضة األسر 

الصهيوني، وأكد ضرورة الوحدة التي أكدها األسر  كرسالة للفلسطينيين بضرورة توحيد الصفو  
 لمنازلة العدو ومعاونيه.

دعا االتحاد العام ل دباء والكّتاب العرب كافة اتحادات الكّتاب العربية إلعالن تضامنها مع األسر  و 
عرية وندوات فكرية وفعاليات ثقافية متنوعة، والتعبير عن الفلسطينيين، من خالل إقامة أمسيات ش

موقفهم بكل األشكال القانونية المتاحة، بما يعيد حضور القضية الفلسطينية على خريطة الوعي 
 العربي.

 23/4/2017الشارقة،  الخليج،
 

 وتشا" يحذران من انهيار القطاع الصحي في غزةأ"الصليب األحمر" و" .36
دخلت أزمة انقطاع التيار الكهربائي في قطاع غزة يومها السابع على التوالي، : رائد الفي -  غزة

 تاركة  ثارها السلبية على مختلف مناحي الحياة في القطاع الساحلي المحاصر منذ عقد من الزمان.
وقالت اللجنة الدولية للصليب األحمر في غزة، أمس السبت، إن تفاقم انقطاع التيار الكهربائي 

في القطاع يعر  نظام الرعاية الصحية بيكمله للخطر الشديد. وأكدت أن حياة المرضى في والوقود 
 مستشفيات القطاع أصبحت على المحك لتفاقم أزمة انقطاع التيار الكهربائي، منذ نحو أسبوع.
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،  واعتبر مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية في األراضي الفلسطينية المحتلة  أوتشا
ق المحطة الوحيدة لتوليد الكهرباء في قطاع غزة، من شينه أن يزيد من تدهور الخدمات إغال

األساسية. وأضا  المكتب في بيان السبت، أن غزة ال تحصل حاليًا إاّل على الكهرباء التي تزودها 
رات تبلم بالمئة من الكهرباء سابقًا ، مما أد  إلى انقطاع الكهرباء لفت 55بها "إسرائيل"  تمثل نحو 

ساعة يوميًا، مما أد  إلى تقويض القدرة على تقديم الخدمات األساسية. وأفاد البيان بيّن منظمة  02
مستشفى  41الصحة العالمية أوضحت أنه إكا لم يتم تيمين التمويل الالزم للوقود على الفور، فإن 

يًا، مما يعر  ا ال  حكوميًا في قطاع غزة سيضطر إلى إغالق الخدمات األساسية جزئيًا أو كل
 للخطر. من المرضى 

 23/4/2017الشارقة،  الخليج، 
 

 مالدينوف يدعو إلى وقف االستيطان ويحذر من زيادة الفجوة بين غزة والضفة .37
دعا منسق األمم المتحدة الخا  لعملية السالم في الشرق األوس  نيكوالي مالدينو  إسرائيل إلى 

راضي الفلسطينية المحتلة، محذرًا في الوقت كاته من زيادة الفجوة وقف نشاطاتها االستيطانية في األ
 بين الضفة الغربية وقطاع غزة.

وقال مالدينو  خالل إحاطة قدمها أول من أمس أمام جلسة مجلس األمن في نيويورك عن الوضع 
هورة في في الشرق األوس  والقضية الفلسطينية والنشاطات االستيطانية واألوضاع اإلنسانية المتد

القطاع، إن "إسرائيل وافقت في  كار  مارس  الماضي على إنشاء مستوطنة جديدة، وأعلنت ضم 
دونم باعتبارها أراضي دولة داخل األر  الفلسطينية المحتلة". واعتبر أن "هذه التحركات  4222

 تقو  في شكل إضافي وحدة أراضي الدولة الفلسطينية المستقبلية في الضفة".
اإلسرائيلي "ال تزال تلقى صد  في المنطقة"، مشيرًا  -ينو  إن تطورات الصراع العربي وقال مالد

الى أن "قضية فلسطين ال تزال تشكل رمزًا ونداء صارخًا يسهل اختالسه واستغالله من جانب 
 الجماعات المتطرفة".

ة، لكن طالما أن وشدد على أن "إنهاء االحتالل وتحقيق حل الدولتين لن يحال جميع مشاكل المنطق 
هذا النزاع مستمر، فإنه سيستمر في تغذيتها". وحذر من أن "هناك تطورات عدة مقلقة تزيد من 

 ترسيخ الفجوة بين غزة والضفة وتزيد من خطر التصعيد بشكل خطير".
الفًا من مو في  55وعن الحسوم التي فرضتها حكومة التوافق الوطني الفلسطينية على رواتب 

سطينية في قطاع غزة خالل الشهر الجاري، قال إن "أي قرار للحد من النفقات يجب السلطة الفل
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اتخاكه بشكل عادل واألخذ في االعتبار الظرو  القاسية التي يعيع تحتها الفلسطينيون في قطاع 
 غزة".

 23/4/2017الحياة، لندن، 
 

 بسبب فرق كرة القدم بالمستوطنات "إسرائيل"تدرس معاقبة  "الفيفا" .38
فلسطين في االتحاد الدولي لكرة القدم  فيفا  أمام مؤسسات   - أوصت لجنة إسرائيل: ل ضاهربال

 المنظمة بمنو إسرائيل مهلة من ستة أشهر لكي توقف نشا  فرق كرة القدم في المستوطنات.
أيار/مايو المقبل. وككرت صحيفة "هآرتس"  44و 42وسيعقد المؤتمر العام للفيفا في البحرين يومي 

فلسطين الذي نء على أنه في حال لم توقف  -ليوم، األحد، أنها اطلعت على تقرير لجنة إسرائيل ا
إسرائيل نشا  فرق كرة القدم بالمستوطنات فإن هذه القضية ستعود إلى مجلس الفيفا لغر  اتخاك 

 قرارات، ما يوحي بإقصاء محتمل إلسرائيل من الفيفا.
 23/4/2017، 48عرب 

 
 " في غزةاألونرواتقيل من رئاسة اتحاد موظفي "سهيل الهندي يس .39

قدم د. سهيل الهندي، رئيس اتحاد مو في وكالة غوث وتشغيل الالجئين  :عالء المشهراوي  -غزة 
  اونروا  بقطاع غزة، استقالته من رئاسة االتحاد.

ت، يوم السب، وقال يوسف حمدونة، أمين سر اتحاد مو في  األونروا  في غزة في تصريو صحافي
إن " الهندي استقال من منصبه في رئاسة اتحاد مو في  األونروا  بغزة؛ استجابة لمصالو الالجئين، 

 ولخدمة أبناء شعبنا في مكاٍن  خر".
وأشار حمدونة إلى أنه جر  انتخاب أمير المسحال، رئيس قطاع الخدمات بوكالة الغوث سابقًا، 

على د.  مال البطع في منصب نائب رئيس  بقاءواإللمنصب رئيس اتحاد المو فين خلفًا للهندي، 
 االتحاد.

 22/4/2017القدس، القدس، 
 

 كي بشأن تهديد مراكز يهوديةيالقضاء األمريكي يوجه التهمة إلى إسرائيلي أمر  .41
 مايكل اإلسرائيلي إلى اتهامات وجهت أنها بيان في األمريكية العدل وزارة رويترز: قالت - واشنطن
 تهديد مكالمات بإجراء مزدوجة، إسرائيلية - أمريكية جنسية ويحمل ، عاماً  18  كادار ديفيد رون 

 في أورالندو في جنائية دعو   في اتهم، اإلسرائيلي بين البيان وأفاد. فلوريدا والية في يهودية لمراكز
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  ريناي  الثاني كانون  من اليهودية للطائفة تابعة لمراكز هاتفية مكالمات بإجراء فلوريدا، والية
 كادار أن البيان وأضا . النار وإطالق بالتفجير تهديدات تضمنت ، مارس   كار وحتى الماضي
 .إسرائيل في أخيراً  اعتقل

 الواليات أنحاء في لمدارس الهاتف عبر تهديداً  240 عن أيضاً  مسؤول كادار أن شكو   وككرت
 إلى أد  ما ،2015 عام  ديسمبر  األول كانون  إلى  اغسطس   ب من الفترة في وكندا المتحدة
 .االتصاالت بتلك كادار اسم ارتب  أن يسبق ولم. الطالب  ال  إجالء

 23/4/2017الحياة، لندن، 
 

 إضراب األسرى الفلسطينيين يكشف ضراوة العنف والتعذيب في السجون اإلسرائيلية .41
سينهال السجان  لم يعد باسم التميمي يدري على أي مكان في جسده: أمال شحادة -القدس المحتلة 

اإلسرائيلي ضربًا داخل غرفة التحقيق. فهو لم يعد يحس بالضربات. إنه ير  فق  أن يديه تهتزان 
 وحدهما. ثم ير  رأسه يهتز بال إرادة. وا ن جسده كله يهتز، كما لو أنه يتعر  لتيار كهربائي... 

ي الضفة الغربية. وعندما راس تسع فترات اعتقال تعر  لها باسم التميمي، ابن بلدة النبي صالو ف
يحدثنا عن تعرضه للتعذيب بطريقة هز الجسد، التي ألحقت به أضرارًا صحية خطيرة وصعبة، اعتبر 
وسائل التعذيب األخر  التي تعر  لها داخل السجن اإلسرائيلي، شيئًا بسيطًا. أسلوب الموزة مثاًل، 

سبب له ا الم. أو سكب المياه الباردة بحيت يجبر األسير على البقاء لساعات طويلة بوضعية ت
 عليه في الشتاء. لم يتعامل مع هذه األساليب في حينه، كجريمة حرب بكل ما تعنيه الكلمة.

والتميمي صورة مصغرة لمعاناة األسر  الفلسطينيين، ممن أفرج عنهم أو أولئك الذين يخوضون، في 
ًا أساسية ضمن وثيقة حقوق الفرد واإلنسان. هذه األيام، اإلضراب عن الطعام وتشكل مطالبهم حقوق

اإلضراب، الذي ما زال في بدايته ولم يشمل كافة األسر ، أفقد العديد من المسؤولين اإلسرائيليين 
صوابهم، كوزير الدفاع، أفيغدور ليبرمان ووزير المواصالت يسرائيل كاتس، اللذين اعتبرا خطوة 

لها لفر  تشديد العقوبات عليهم. فدعا البعض إلى ما اإلضراب فرصة يتوجب على إسرائيل استغال
سماه تغيير قواعد اللعب مع األسر . الوزير كاتس، دعا إلى تنفيذ حكم اإلعدام بحق هؤالء األسر ، أ

أما ليبرمان فراس يبحت عن سبل يقنع فيها رئيس حكومته بنيامين نتانياهو كيف يمكن أن يتبنى 
لت بالمعاملة القاسية التي مارستها، مع األسر  اإلرلنديين الذين طريقة مارغريت ثاتشر، التي تمث

 أضربوا عن الطعام في بداية الثمانينات وماتوا نتيجة لذلك.
أمام معاناة التميمي ال يحتاج ليبرمان وكاتس وال أي مسؤول إسرائيلي التخاك إجراءات متطرفة 

ا كشف عن أساليب تعذيب ل سر  تفوق كاإلعدام أو إبقاء األسر  مضربين حتى الموت جوعًا. فم
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في بعض الحاالت، حتى معاناة التميمي. وإكا كان التميمي قد تمكن من الشفاء واستعاد حركته 
الطبيعية فهناك العديد من األسر  الذين باتوا معاقين أو يعيشون اليوم داخل السجون اإلسرائيلية في 

 وضع صحي خطير جدًا".
نعكس في المحاكم العسكرية. فهذا الجانب يشكل الئحة اتهام دولية خطيرة فظائع محاكم االحتالل، ت

ضد إسرائيل. والمحاكم العسكرية ال تتطلب إضراب أسر . ففيها ممارسات القمع والعقوبات 
واإلجراءات االنتقامية لشعب بيكمله، وتشكل عقوبات الغرامات جريمة بحد كاتها، حيت بينت 

مليون شيكل  13العسكرية جبت من الفلسطينيين في غضون سنة  إحصائيات أخيرة أن المحكمة
  شيكل . 3.6  الدوالر 

وتقول المحامية نائلة عطية، رئيسة الوحدة القانونية لمتابعة االنتهاكات اإلسرائيلية في منظمة 
ليوم التحرير الفلسطينية، إن الجرائم بحق الفلسطينيين، الذين يدخلون إلى المحاكم العسكرية تتطلب ا

صرخة شعب بيكمله. فهذه المحاكم التي كان يفتر  أن تلغى بعد اتفاق أوسلو تشكل اليوم مركزًا 
لالنتهاكات بحق الفلسطينيين. ورأت عطية ضرورة أن يعيد الفلسطينيون والمحامون أسلوب التعامل 

فة بحق مع هذه المحاكم حيت يتم إنهاء الكثير من القضايا والملفات في صفقات مرفوضة ومجح
األسر ، وهناك أحكام عالية فرضت على الفلسطينيين ما يتطلب اليوم إقامة حملة كاملة إلعادة 

  فتحها من جديد.
وأمام الوضع الميسوي للفلسطينيين عمومًا، واألسر  في شكل خا ، لم يتيثر القادة اإلسرائيليون مع 

التي قتل أبناؤها في عمليات أدين بها إعالن إضراب األسر  سو  بما ستقوله العائالت اإلسرائيلية 
القيادي في فتو، مروان البرغوتي، الذي بادر إلى اإلضراب، بعدما نشرت مقالته صحيفة "نيويورك 
تايمز". من غير المعرو  بعد كيف ستتطور خطوات األسر  في اإلضراب، لكن الواضو أن 

نها دعوة تنفيذ اإلعدام أو إبقاء إسرائيل، ترفض، حتى ا ن، أية تسوية. وعندما يطلق وزراء م
األسر  مضربين عن الطعام حتى الموت، فهذا يعكس موقفًا واضحًا في التعامل مع اإلضراب، 
وحتى المرحلة األولى منه تبحت إسرائيل في كيفية فر  عقوبات جديدة بدل منو الشرو  التي 

اإلضراب ليشمل عددًا أكبر من يطالبون بها، ولكن مع هذا ال تخفي إسرائيل قلقها من أن يتطور 
 األسر  ويتجاوز التظاهرات في الخارج إلى احتجاجات شعبية تنذر بتصعيد غير متوقع.
 23/4/2017الحياة، لندن، 
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 عن لقاء مع خالد مشعل .42
  خالد الدخيل

. حصل كلك األسبوع "حماس"كنت أتطلع إلى لقاء أبي الوليد رئيس المكتب السياسي لحركة 
لمركز دراسات الجزيرة. في صباس  11قطر، حيت كنت لحضور المنتد  الـ -الدوحة الماضي في

اليوم الثاني للمنتد   األحد ، وفي طريقي لحضور الجلسة األولى، اقترب مني شخء ينقل إلي 
تحيات خالد مشعل، ويقترس أن ألتقيه. سعدت بالفكرة ورحبت بها. وألن يوم غد  اإلثنين  كان يوم 

 لريا ، قلت إن اليوم هو الوحيد المتاس للقاء. وهكذا كان.عودتي إلى ا
ما إن جلست في الصالون حتى طلب أحد المعاوَنين االثنين أخذ هاتفي الجوال. تساءلت عن السبب 
يا "فبادر أبو الوليد إلى القول إن هذا لحمايتي قبل أي شيء  خر، ألن الجواالت الحديثة أصبحت 

، وسلمت الجوال، وبدأنا مباشرة في حديت امتد من "هذا صحيو"أدوات تنصت. قلت:  "دكتور
الساعة الثالثة والنصف عصرًا حتى السادسة والنصف مساء. بعد دقائق من جلوسنا انتقلنا إلى مائدة 
الغداء لنعود بعده إلى جلستنا. كان أبو الوليد ممسكًا إلى حد كبير بزمام الحديت. لم يترك مجااًل 

حديثه وشموله كل المسائل تقريبًا التي كنت أنوي سؤاله عنها. كان يتنقل بين للسؤال بسبب تدفق 
مواضيع حاضرة في كهنه ويدرك أهميتها لآلخرين. من ناحيتي، كنت أريد أن أستمع إلى الرجل في 
أول لقاء لي معه، مع شيء من التعليق. تحدث عن إقامته في الكويت، وعالقته بالسعودية، 

، وموقف حماس من المبادرة العربية للسالم، "فتو"والسلطة الفلسطينية، وتحديدًا والخال  بين حماس 
خصوصًا االعترا  بإسرائيل، واتفاق مكة، وأخيرًا ما حصل بينه وبين القيادة السورية منذ بداية الثورة 

 . في نهاية الحديت أعلن2012في كانون الثاني  يناير   -كما قال-في درعا حتى مغادرته دمشق 
مشعل أنه بعد أسبوعين سيصدر البرنامج السياسي الجديد لحماس، وأن تركه منصبه في الحركة، 

 الذي سبق إعالنه من قبل، سيتزامن مع كلك.
لن أفعل هنا أكثر من تسجيل مالحظاتي على اللقاء. أبدأ بعالقة حماس وفتو، إك الحظت من 

 يزال كما هو. مثاًل حماس مستعدة حديت مشعل أن السبب المزمن لالنقسامات الفلسطينية ال
لالنضمام إلى منظمة التحرير شر  أن تتخلى فتو عن تمسكها بالهيمنة على المنظمة، وأن تكون 
حماس بالتالي  نظرًا إلى حجمها  هي العمود الثاني لها، مع فتو. هناك سبب  خر، وهو أن فتو 

تتمسك به حماس. تر  قيادة الحركة  بقيادة محمود عباس ترفض خيار المقاومة المسلحة، وهو ما
إمكان الجمع بين التفاو  والمقاومة. وأكثر ما لفت نظري في هذا الصدد مرافعة خالد مشعل 
لرفض فكرة االعترا  بإسرائيل في الظرو  الحالية. أعاد في حديثنا تيكيد قبول حماس بحدود 

ائيلية قبل قيام الدولة الفلسطينية. ، وهي خطوة متقدمة، لكنها ترفض االعترا  بالدولة اإلسر 1967
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مبرره في كلك أن مسيلة االعترا  تعود إلى الشعب الفلسطيني، وأنه ال يحق لتنظيم بعينه االنفراد 
بقرار حول هذه المسيلة. منطقيًا هذا موقف متسق وسليم. اإلشكالية أن الواقع السياسي الفلسطيني 

ير اعترفت بإسرائيل وفقًا التفاق أوسلو، ولم تشتر  في والعربي ال يسند هذا الموقف، فمنظمة التحر 
المقابل اعترافًا إسرائيليًا، بل إنها لم تشتر  حتى وقف االستيطان كثمن لالعترا . ومن ثم فإن قبول 
منظمة التحرير بوجهة نظر حماس يقتضي سحب االعترا ، وهو ما يعني سقو  أوسلو. والحقيقة 

السالم، خصوصًا مع الفلسطينيين، قد يجعل من هذا الخياَر الوحيد  أن استهتار إسرائيل باتفاقات
 المتبقي إلعادة األمور إلى نصابها.

لكل من الراحل الملك عبد  "الحس العروبي"عن عالقته وحماس بالسعودية، كرر أبو الوليد إعجابه بـ 
ما قاله عن قبول حماس  . والالفت في هذا السياقزعبد العزي، والملك سلمان بن زعبد العزيهللا بن 

كل ما جاء في المبادرة العربية للسالم، ما عدا االعترا ، كما أشرت. صاحب المبادرة الراحل الملك 
لم يكن مرتاحًا لهذا الموقف من حماس، وعلى رغم كلك لم تتوتر العالقة معها، و ل  عبد هللا

في  2006ق مكة حصل عام الحديت مع مشعل حول هذا االختال  وراء الكواليس، بل إن اتفا
أعقاب الصدام الدامي بين فتو وحماس  نذاك، وبعد أربع سنوات من هذا االختال . وتبين أن إحد  
الدول العربية الكبيرة عملت على تعطيل هذا االتفاق. لكن اختال  موقف حماس من االعترا  هو 

، 2002في قمة بيروت عام  في الواقع اختال  مع كل الدول العربية التي صادقت على المبادرة
األمر الذي يضعها في زاوية سياسية ضيقة، فهل تستطيع تغيير الواقع السياسي بما يفر  تغييرًا 

 في رؤ  كل الدول العربية ومواقفها 
من المفارقات التي تدركها حماس في المرحلة الحالية تراجع وهج فكرة المقاومة. وهي مفارقة تؤشر، 

ى صعوبة الوضع العربي، وتضاعف تعقيداته بعد الربيع العربي. وهو أمر ضمن مؤشرات أخر ، إل
خبرته حماس مباشرة في دمشق قبل غيرها. المهم أن المقاومة بوصفها خيارًا لم تسق ، لكنها باتت 
في العقود األخيرة مرَبكة بين إيمان راسخ بمشروعيتها وشكوك في جدواها وصدقية من يّدعيها. وهذا 

عليه األمر أيام حركات التحرر من االستعمار، وبدايات المقاومة الفلسطينية في عكس ما كان 
ستينات القرن الماضي وسبعيناته. أسباب كلك متعددة، بعضها قديم تراكم مع الزمن، والبعض ا خر 
استجد وفرضته التطورات، وأهمها ما وصل إليه الربيع العربي، خصوصًا في العراق وسورية. من 

القديمة ضعف إنجازات المقاومة في مقابل خسارات تتراكم في الحقوق واألر ، إضافة األسباب 
إلى االنقسامات الفلسطينية واستعصائها على الحل، وتداخلها مع انقسامات عربية ال تتوقف. كان 

، ولم تتراجع بعدما "علمانية"االنقسام أبرز سمات حركة المقاومة الفلسطينية عندما كانت صبغتها 
 رت حركتا حماس والجهاد اإلسالميتان. ه
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هناك سبب قديم  خر  ل يتراكم، وهو تباعد الشقة بين خيار المقاومة الفلسطينية المسلحة ومصالو 
اإلسرائيلي. تتعلق اإلشكالية هنا بتباعد يتنامى بين منطق  -بعض الدول العربية في الصراع العربي

الفلسطينية.  -عربية، بما في كلك العربية -عربيةفي سياق عالقات  "الدولة"المقاومة مع منطق 
المفارقة أن هذا يكشف كيف أصبو البعد العربي عبئًا على القضية الفلسطينية، في الوقت الذي 
باتت هذه القضية عبئًا على بعض العرب. قارن الءات قمة الخرطوم في أعقاب هزيمة حزيران 

إسرائيل بعد حوالى عشر سنوات من تلك القمة،  يونيو  مع نصو  اتفاق كامب ديفيد بين مصر و 
وما أعقب كلك من تحوالت في مواقف كثير من الدول العربية من الصراع برمته. أيهما تسبب في 
تخب  ا خر: السياسات العربية أم المقاومة الفلسطينية  في هذا السياق، بل قل نتيجًة له،  هر إلى 

لها بالمقاومة، وهو ادعاء مدمر تجلى في العراق، ثم في  العلن ادعاء المقاومة ألسباب ال عالقة
سورية بعد الثورة. أصبو المواطن العربي، والفلسطيني تحديدًا، في حيرة من أمره بين مقاومة حقيقية 
 ال تنِجز، ومقاومة مدعاة تدمِّر، وليست معنية باإلنجاز أصاًل بمقدار عنايتها بيهمية الشعار وفائدته.

وع كاته على الحديت، أو عالقة أبي الوليد وحماس بالنظام السوري بعد اندالع هنا طرس الموض
الثورة. كان مشعل موجودًا في دمشق عندما اندلعت الثورة في درعا. وصول موجة الثورة وما تنطوي 
عليه من تداعيات كبيرة إلى سورية يهمه، ويهم حماس كثيرًا. هو أكد في حديثنا أن النظام السوري 

في مصانعه.  -كما يقول-ريمًا مع حماس، وسمو لها بالعمل السياسي، وبتطوير صواريخها كان ك
من هنا عمل مشعل جاهدًا على دفع النظام إلى عدم اللجوء إلى الحل األمني في وجه الثورة، واألخذ 

طالب بخيار اإلصالس والحل السياسي مبكرًا. كان يريد االحتفاظ بالعالقة وفي الوقت كاته كان مع م
الشعب، وهنا  هر الميزق بين الطرفين. يريد النظام من حماس تغطية خياراته األمنية من دون 
نقاق، وحماس ال تحتمل الثمن السياسي لذلك. وقد بدا لي، من حديت أبي الوليد وفي ما نشر عن 

تظره الموضوع منذ سنوات، أن مشعل وبقية قيادة الحركة كانوا مدركين حجم الثمن الذي كان ين
النظام السوري منهم. كان يريد اإلمساك بالورقة الفلسطينية في لعبته السياسية في الشام قبل غيرها. 
ويعرفون أيضًا كيف تعامل النظام قبلهم وقبل الربيع العربي، مع فتو ومع ياسر عرفات في سورية، 

كهب إلى بيروت  ثم في لبنان. المهم أن مشعل، وبعد لقاءات مع األسد وبعض قيادات النظام،
، الذي أبد  استعداده في هذا االتجاه. لكن نصر هللالالستعانة باألمين العام لحزب هللا حسن 

دمشق  نصر هللاالالفت، كما يبدو لي من سياق األحداث وليس من حديت مشعل، أنه بعد زيارة 
لى المضي في هو الذي شجعه ع نصر هللاتضاعف تمسك النظام بالحل األمني، وهو ما يوحي بين 

هذا االتجاه، وليس كما كان ييمل مشعل. لذلك، وبعدما ألقى الرئيس األسد خطابًا متشددًا في أعقاب 
، ُطلب من مشعل اللقاء مع األسد، لكن أبا الوليد رفض كلك تفاديًا أن ُيفهم منه أنه نصر هللازيارة 
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ثورة. بعدها أدرك مشعل، كما يصادق على ما جاء في الخطاب، وأنه يقف إلى جانب النظام ضد ال
، ولم يعد إليها حتى 2012يبدو، أنه بات أمام باب حديدي مغلق، فغادر دمشق في شهر يناير 

ا ن. السؤال الذي يردده مشعل هو أنه إكا كان النظام السوري وحليفته إيران استفادا من حماس، 
قة معها  تختفي خلف السؤال حقيقة وهذا صحيو، فلماكا ال يحاول غيرهما االستفادة أيضًا من العال

أن النظامين السوري واإليراني يدعيان المقاومة، ومن هنا تنبع حاجتهما إلى حماس وغيرها. ليست 
لد  ا خرين حاجة مماثلة إلى حماس، وحاجة حماس إليهم ال تختلف عن حاجتها إلى غيرهم. 

لطرفين. هل يغير ترك مشعل بعد أيام يفر  هذا االختال  في الحاجات واألولويات تفاهمًا بين ا
منصب القيادة في حماس شيئًا في عالقتها مع الدول العربية الفاعلة، وفي المعادلة التي تحكمها  أم 

 تبقى األمور على حالها 
 23/4/2017، الحياة، لندن
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 إلياس سّحاب
حسب حسابها من حدوده الخارجية، فقد صدر أكثر رغم كل ما يتهدد الكيان الصهيوني من مخاطر ي

من تصريو ألكثر من مسؤول صهيوني في فترات متباعدة، يحدد أن الخطر الوجودي األعمق على 
 الكيان الصهيوني هو فلسطين، أو الشعب الفلسطيني.

على أشده عند انطالق االنتفاضة األولى لشعب فلسطين في  "اإلسرائيلي"من هنا كان القلق 
يتردد " اإلسرائيلي"انينات القرن المنصرم، ثم االنتفاضة الثانية مع مطلع القرن الجديد. و ل القلق ثم

، في أكثر من مناسبة، من مخاو  انطالق االنتفاضة الثالثة. "إسرائيلي"على لسان أكثر من مسؤول 
ت الدهس خاصة عندما تفاقمت عمليات هجمات الفلسطينيين، من أبناء الشعب األعزل، بعمليا

 والطعن.
ومع أن الكيان الصهيوني واجه في فترة ما، هجمات بعض فصائل المقاومة الفلسطينية المسلحة، 

من الفلسطينيين، ال تصل إلى كروتها إال مع  "إسرائيل"فقد ثبت بما ال يقبل أي شك أن مخاو  
ياسية يمكن أن تضرب االنتفاضات الفلسطينية الشعبية، كلك أنه ثبت مع الزمن أن االنقسامات الس

في أي  ر  وحدة الفصائل الفلسطينية المسلحة، لكن الوحدة الوطنية الفلسطينية تكون في أعلى 
تجلياتها وأخطرها على وجود ومصير الكيان الصهيوني، مع االنتفاضات الشعبية العارمة، خارج 

 اإلطار التنظيمي لفصائل مختلف المنظمات المسلحة.
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، من حركة االنتفاضة التي "اإلسرائيلية"ر الذي بدأ يثير أعمق المخاو  وهذا هو بالضب  الخط
كروتها ليس  "اإلسرائيلية". وتبلم المخاو  "اإلسرائيلية"أطلقها  ال  األسر  الفلسطينيين في السجون 

فق  من احتماالت تطور وثبات انتفاضة األسر  وإضرابهم عن الطعام، بل في احتماالت ردود فعل 
كة الشعبية الخالصة، التي ال تضبطها إطارات خالفات وانقسامات المنظمات المسلحة، هذه الحر 

خاصة بين فتو وحماس، على حركة الشعب الفلسطيني لكامل ماليينه في كافة أرجاء فلسطين 
، إلى أراضي الضفة الغربية، إلى أراضي قطاع غزة، 1948التاريخية، من األراضي المحتلة عام 

 لشتات الفلسطيني في كل أرجاء المعمورة.إلى كل أراضي ا
الوجودي األعلى، أصبو مرتبطًا عضويًا  "اإلسرائيلي"فلقد كان واضحًا منذ سنوات، أن الرهان 

باستمرار حالة االنقسام بين الفصائل الفلسطينية، وبقدر ما كانت حالة االنقسام مستمرة لفترة طويلة، 
مئنان الوجودي الصهيوني يصل إلى أعلى كراه. وهذا هو وال يبدو أمامها أي أفق للحل، كان االط

الوضع الذي  ل سائدًا لسنوات متواصلة في أفق فلسطيني مسدود، هو بوليصة التيمين األغلى 
 لوجود واستمرار الكيان الصهيوني.

وحدها احتماالت تطور ونمو حركات االنتفاضة الشعبية بين مختلف قطاعات شعب فلسطين، في 
مل التهديدات الحقيقية التي ال يشعر الكيان الصهيوني بجدية المخاطر الوجودية، إال كل أر ، تح

 معها.
إن جهود كل قطاعات الكيان الصهيوني باتت تنصب في هذه األيام، على وأد انتفاضة األسر  
الفلسطينيين في مهدها، قبل أن يستفحل أمرها، ويتصلب عودها، وتنطلق تفاعالتها مع حركة كل 

معات الشعبية الفلسطينية في انتفاضة ثالثة عارمة، ستكون حتمًا أمضى وأقو  من االنتفاضتين التج
السابقتين، ألنها ستستفيد من دروس الفشل السابقة، ما يشكل خطرًا ال يحدث قلقًا داهمًا داخل الكيان 

الغتصابية الصهيوني وحده، بل لد  جميع القو  الدولية التي تدعم بيي ثمن استمرار الحالة ا
في استغالل هذا الدالل الدولي  "إسرائيلي"االحتاللية االستيطانية للكيان الصهيوني، مهما بالغت 
 الذي ال يقف عند حدود، منذ إنشاء الكيان الصهيوني.

تر   هل يعي العرب  أنظمة وشعوبًا  أهمية انتفاضة األسر  الفلسطينيين بالقدر نفسه الذي تعي 
، ومن يساندها من القو  الدولية  أم أن العرب سيتركون "اإلسرائيلي"لة االحتالل فيه هذه األهمية دو 

 هذا التحرك الشعبي الفريد من نوعه، يالقي مصيره تحت الضغو  المحلية والدولية 
 23/4/2017، الخليج، الشارقة
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 هل يسترجع الرئيس غزة، أو سيفقد ما تبقى له من الضفة؟ .44
 عريب الرنتاوي 

رائج بين المراقبين الفلسطينيين مفاده أن فتو ستخسر الضفة الغربية وتربو قطاع غزة في  ثمة اعتقاد
أول انتخابات حرة ونزيهة، وأن حماس ستخسر القطاع وتربو الضفة الغربية في المقابل ... ال أدري 

أن لها جذرًا مد  مالءمة هذه النظرية مع االتجاهات الواقعية للرأي العام الفلسطيني، بيد أنني أعتقد 
 الذي يهيمن على جناحي الوطن المحتل والمحاصر.” في استطالعات الرأي العام، والمزاج الشعبي

وإن كهب الرئيس عباس في مسعاه إلخضاع حماس وإعادتها لبيت الطاعة، وأقدم على تنفيذ سلسلة 
سلسلة الرتب "يتخطى اإلجراءات التي توعد بتطبيقها إن فشل المسعى األخير السترداد القطاع، وبما 

المعمول بها منذ اليوم االول لالنقسام، فليس مستبعدًا أبدًا، أن يخسر الرئيس ومن ورائه  "والرواتب
فتو والحركة الوطنية الفلسطينية، الضفة والقطاع معًا، فال يكون استرد القطاع، وال حف  الضفة 

 الغربية في الوقت كاته.
بات عملية شديدة الصعوبة والتعقيد، وهي معضلة واجهت كلك أن الفصل بين حماس والقطاع، 

على أهل القطاع،  "فر  عقوبات جماعية"إسرائيل وفشلت في حلها ... إك من دون التور  في 
يصعب الذهاب حتى نهاية الشو  في معاقبة حماس ... إسرائيل امتهنت سياسة العقوبات 

وازع، فهل سيكون بمقدور أي جهة الجماعية، من دون حسيب أو رقيب، ومن دون رادع أو 
 ، وأن تستلهم منه بعض أدواته ووسائله  "عدوها"فلسطينية أن تحذو حذو 

ال أحد يريد للوضع الشاك في قطاع غزة أن يستمر، ولكن بعد عشرية عجفاء من السنين، تتذكر 
على حماس والقطاع،  "شرعيتها"القيادة الفلسطينية اليوم، أنه يتعين عليها العمل بكثافة وغلظة لبس  

، ومن ثم البناء "إرهابية"أو إعالن حماس، حركة انقالبية، وربما  "إقليمًا متمرداً "تحت طائلة إعالنه 
على الشيء مقتضاه، فيما خء المخاطبات الرسمية العربية واإلقليمية والدولية، وهذا سيدخل 

ة ال نهاية لها وال طائل من ورائها، المشهد الفلسطيني الممزق، في دوامة جديدة من الصراع والمواجه
 والمنتصر فيها مهزوم بالضرورة.

والحقيقة أن المراقب يحار في فهم محركات التوجه الفلسطيني الجديد ودوافعه ... نعر  أن هناك 
ضائقة اقتصادية ومالية، ونعر  أن حمل القطاع ثقيل بوجود عشرات ألو  المو فين والمتقاعدين، 

حماس بركب الو يفة العامة، وهم أزيد من أربعين ألفًا، أو من الذين ُطِلَب إليها  من الذين ألحقتهم
أن يبقوا في بيوتهم، وأن يقاطعوا المؤسسات التي عملوا بها، بعد سيطرة حماس عليها ... هذا وضع 
كارثي، وال يمكن أن يستمر طوياًل، بيد أن الحل لن يكون باإلسراع في ضم هذه الجيوق من 

ين والعاملين، إلى مستنقع الفقر والفاقة، ودفعهم دفعًا للتخندق خلف حماس، وربما من هم المو ف
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أكثر تشددًا من حماس، من حركات اإلسالم السياسي والعنيف، التي تحتف  بنفوك لها في القطاع 
 والمحاصر. المجّوع 

ى مو فين ال يفعلون عل "األموال المهدورة"ونعر  أن هناك ضغوطًا من مجتمع المانحين، بتقليء 
شيئًا غير الجلوس في منازلهم، ولكن هناك أيضًا معلومات عن ضغو  لوقف رواتب أسر األسر  

الفلسطينية التي أحاطت هذه الفئة من المناضلين، بهالة من  "السرديات"والشهداء، بل وإعادة صياغة 
ضغوطات، وما الذي سيتبقى القدسية، رفعتهم إلى مستو  األيقونات، فهل سنخضع لهذا وتلك من ال

 لفتو والسلطة والمنظمة، بعد كلك 
نعر  كذلك، أن ثمة حركة نشطة، تستهد  إحياء مسار التفاو  على الحل السياسي للمسيلة 
الفلسطينية، وأن إدارة ترامب، ماضية في طريقها إلنفاك صيغة من صيم الحل اإلقليمي للقضية ... 

ن من سبقها من إدارات، هي األكثر تطرفًا في انحيازها لليمين لكننا نعر  أن هذه اإلدارة من بي
الديني والقومي في إسرائيل، وأن كان محركها للبحت عن حل لقضية فلسطين، ال يختلف عن 
محركات من سبقها: جمع العرب تحت لواء محاربة إيران، مثلما تم جمعهم في حفر الباطن في 

م حسين، مقابل جائزة ترضية  مؤتمر مدريد ، وضد ضد نظام الرئيس صدا 1991-1990العامين 
، مقابل جائرة ترضية أقل  خريطة الطريق ... قدم العرب ما عليهم من 2003النظام كاته في 

التزامات تجاه واشنطن في الحربين، وضل مدريد طريقه، وتبددت الخريطة بكل استحقاقاتها، وأعادت 
يدعو لالعتقاد بين قادمات األيام مع إدارة ترامب،  إسرائيل احتالل الضفة من جديد... وال شيء

 ستحمل مصائر مغايرة للفلسطينيين وقضيتهم الوطنية.
كان يمكن للرئيس عباس أن يذهب بعيدًا في مسار الحسم والتصعيد مع حماس، لو أنه م  يديه 

على مرمى حجر بوعود صلبة من إدارة ترامب وحلفائها ، بين االستيطان سيتوقف نهائيًا، والدولة 
... لكن الرئيس عباس نفسه، هو أكثر العالمين، بين المسار الذي يطلب إليه االلتحاق به، ومن 
دون شرو  مسبقة، هو مسار مفخخ بالوعود الناقصة والكاكبة، وأن ليس لديه ما بمقدوره أن يعد به 

إن كهب حتى  خر الشو  شعبه، سو  التمنيات والرهانات  اقرأ األوهام ، فكيف سيكون عليه حاله، 
في معركته مع حماس، واستتباعًا القطاع، من دون أن يسجل أي نجاس يذكر في معركة الحرية 

 واالستقالل مع إسرائيل 
الذي يحكم كثيرا من العواصم  "المزاج العام"ونخشى أن يكون الرئيس واركان السلطة، تشجعوا بـ 

ناهض لإلسالم السياسي  اإلخواني بخاصة ، والمعادي العربية والغربية  والشرقية بالمناسبة ، الم
بشدة إليران وحلفائها في كل ساحة تتوافر فيها على قدر من التيثير والنفوك... وربما يكونون أجروا 

جديد مع الحركة، مثل هذه  –حسابات مفادها، أن اللحظة قد باتت مواتية لتصفية حساب قديم 
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الوصفة األقصر للخراب، ثم أن  على وجه الخصو ، تعتبرالمقاربة، وفي الحالة الفلسطينية 
المؤلف من خلي  غير متجانس من القو  والعواصم، تبدأ بالدوحة وال  "المعسكر ا خر"حماس و

تنتهي بينقرة وطهران والضاحية الجنوبية، ولكل منها حسابات ومصالو مغايرة ل خر ، لن تقف 
إعالنها فصياًل مارقًا، أو إعالن القطاع تحت قيادتها،  مكتوفة األيدي حيال عمليات خنق حماس أو

... يجب التريت عند إجراء الحساب، وثمة طرق أخر  إلنهاء ملف االنقسام، مدخلها  "إقليمًا متمرداً "
األول واألخير، التوافق والتدرج واالستعداد لتقديم تنازالت مؤلمة لآلخر في الوطن، بدل االكتفاء 

آلخر من خارجه، وهذا ينطبق على فتو وحماس، وبالقدر كاته ... فلغة الحسم، بتقديم التنازالت ل
والغالب والمغلوب، لم تجد في غير ساحة عربية، فما بالك والساحة الفلسطينية ترزس برمتها تحت 
االحتالل والحصار، وتتهددها الطائرات والمدافع واألنياب الفوالكية الحادة لجرافات االستيطان 

 ية.اإلسرائيل
 23/4/2017، الدستور، عّمان
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  داود الشريان
 1965من يّدعي أن منظمة التحرير الفلسطينية تفهم بالسياسة، يظلم السياسة والسياسيين. في عام 
ما يراه "انطلقت المنظمة من الكويت. وصار شعار الخارجية الكويتية، على مد  عقود، وال يزال 

سنة على هذا الموقف، تنّكر رئيس منظمة التحرير الراحل ياسر  25. بعد "يون نحن معهالفلسطين
عرفات لدور الكويتيين، ووقف إلى جانب االحتالل العراقي للكويت. األسبوع الماضي عاودت 
المنظمة نهجها المعتاد. أغمضت عينيها عن مجازر النظام السوري بحق الشعب السوري، ووّجهت 

. تجاهلت أن الشعب السوري احتضن "عيد الجالء"سد رسالة تهنئة لمناسبة إلى بشار األ
الفلسطينيين، وساواهم بنفسه في الحقوق. وهي بالغت في حفاوتها باألسد، وكان بإمكانها أن تجعل 

 التهنئة مناسبة للتعبير عن موقف أخالقي تجاه المواطنين السوريين، لكنها، في أسف، لم تفعل.
نية كانت من الداعمين للثورة السورية في بدايتها. ولكن، تبيَّن اليوم أّن تيييد منظمة السلطة الفلسطي

التحرير وسلطتها للثورة السورية لم يكن موقفًا مبدئيًا وأخالقيًا تجاه الشعب السوري، وثورته العادلة، 
النظام السوري  التي تاجر بها "الممانعة"بمقدار ما هو مجاملة مرحلية للرافضين شعارات ما يسمى 

 وحلفاؤه على مد  عقود، وحين طال األمد على السلطة، غلب طبعها تطبُّعها.
يبدو أن صراع الفلسطينيين على كسب ود بعض األنظمة العربية، وانعدام رؤية فلسطينية تجاه 
مفاوضات الحل النهائي، وسعي دول عربية، مؤيدة لثورة الشعب السوري، إلى التدخُّل في ترتيب 
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بيت الفلسطيني، فرضت حااًل من التخبُّ  الذي نتجت منه تلك التهنئة، ومن شّب على شيء شاب ال
عليه. فالوقو  إلى جانب األسد في هذه المرحلة، ال يختلف عن الوقو  إلى جانب صدام حسين 

 ، كال الموقفين يفتقد الحد األدنى من القيم.1990عام 
ي الملف الفلسطيني، لكن هذه الحقيقة ال تعني أن تتصر  ال شك في أن سورية هي األكثر تيثيرًا ف

، فضاًل عن أن المشهد اإلقليمي ال يدعو إلى هذا "األسد أو البلد"السلطة الفلسطينية على أساس 
الغزل السياسي، الذي جاء في غير وقته، وسيفضي إلى مزيد من الحصار السياسي على 

 الفلسطينيين.
الفلسطينيين أصبحوا عبئًا على القضية الفلسطينية.  "األبوات"د مجددًا أن األكيد أن برقية التهنئة تؤك

 تركوا شعارات النضال، وفشلوا في السياسة، فضاًل عن أنهم يعاودون دائمًا الوقو  إلى جانب الظلم.

 23/4/2017، الحياة، لندن
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