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 إلى إصابة خمسة إسرائيليين بينهم مجندة بالجيش دتا عمليتا طعن في القدس وتل أبيب أ .1
مصررررادر رسررررمي  عبريرررر ، أكررررد   صرررراب  أربعرررر  ، أن رام هللا، منننن  23/4/2017األيــــام، رام هللا، ذكررررر  

وم األحرد،  ثرر عملير  طعرن  الر  ، ير1948 سرائيليين في مدين  تل أبيب وسط األراضي المحتل  عرام 
و الررر   ررررط  ااحرررتيل اإلسررررائيلي ، فررري بيررران لنرررا،   ن  رررابا فلسرررطينيا   ن منفرررذ ها  ررراب فلسرررطيني.
فري  راره هربرر  صرموئيل، وسرط مدينر  ترل أبيرب، وأصرابنم   سررائيليينيحمل أداة حادة طعرن أربعر  

منف ررذ العمليرر  الرذت  الرر   نرر  يبلرر  مررن  وبحسررب  رررط  ااحررتيل، فقرد اعتقلرر   واتنررا بجررا  متفاوترر  .
 عاما، وهو من الضف  الغربي ، وأخضعت  للتحقيق الفورت. 18العمر 

  العبررت،   ن ال راب الفلسرطيني اعتررل خريل التحقيرق األولري معر ، أن 0404من جنت ،  ال مو ع  
 تنفيذه العملي  جاء ألسباب  ومي  .

 رروا  ااحررتيل ، أن القرردسمنن  ، 23/4/2017، ينية )وفــا وكالــة األنبــاء والمعلومــات الفلســطون ررر  
اإلسرائيلي، صبا  اعتقل  اليوم ااثنين، مواطن  فري الثيثينيرا  مرن عمرهرا عنرد حراجي  لنرديا  رمال 

 القدس المحتل ، بحج  طعننا مجندة في الجيش اإلسرائيلي.
  في رام هللا، مدعي  المصادر ونقل مراسلنا عن مصادر عبري  أن السيدة الفلسطيني  من سكان الطيب

بأن المواطنر   اسرتل  سركينا وطعنر   حردد مجنردا  الحراجي برالجيء العلروت، دون التسربب ب صرابا  
 بليغ  .

 
 تسويةوقف مخصصات األسرى كأحد شروط استكمال عملية ال ترفضمنظمة التحرير  .2

يراء اإلسرررائيلي بنيررامين رفضرر  منةمرر  التحريررر الفلسررطيني  طلررب رئرريس الررو : كفررا  يبررون - رام هللا
 نتنيرراهو بررالتو ل عررن دفررع مخصصررا  األسرررد الفلسررطينيين كأحررد  ررروط اسررتكمال عمليرر  السرريم،

 و ال :  ن الدعم المالي يجب أن يتو ل عن  رهاب ااحتيل، وليس المعتقلين لدي .
مخصصرا   و ال أحمد مجداني، عضو اللجن  التنفيذي  للمنةم :  ن تصريحا  نتنياهو حول و ل

 لرررى اعتبرررار الصرررندوق  األسررررد هررري  تحرررريل علرررى السرررلط  الفلسرررطيني  واسرررتكمال للمسلسرررل الرررداعي
أن هرررذه اللغررر  التحريضررري   ترررأتي فررري ةرررل اإلضرررراب  القرررومي الفلسرررطيني  منةمررر   رهابيررر   ، مضررريفا  

الدعم النضالي ، ويجب على العالم أجمع أن يو ل  البطولي الذت يخوض  أسرد الحري  في معركتنم
المررالي ويرفررع الغطرراء السياسرري عررن حكومرر  اإلرهرراب وااسررتيطان، الترري تمررارس ب رركل يررومي جرررائم 

رهاب دول  منةم  .  وا 
 24/4/2017 ،الشرق األوسط، لندن
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 تدين عراقيل نتنياهو أمام زيارة عباس إلى واشنطن الفلسطينيةالخارجية  .3
حا  رئرريس الررويراء اإلسرررائيلي بنيررامين نتنيرراهو، رام هللا: رد  ويارة الخارجيرر  الفلسررطيني  علررى تصررري

واعتبر  أن الحكوم  اإلسرائيلي  برئاس  نتنياهو صعد  من موا فنرا وممارسراتنا ااسرتفيايي ، النادفر  
طرريق مفاوضررا  جررادة   لررى وضررع العرا يررل أمررام الجنررود األمريكيرر  المبذولرر  إلحيرراء عمليرر  السرريم، وا 

و الر   ن التصرعيد السياسري والتحرريل الرسرمي الرذت  ني واإلسررائيلي.وحقيقي  بين الجانبين الفلسطي
الرررئيس محمررود عبرراس، وةنررر جليررا  فرري مقابلترر  التلفييونيرر  األخيرررة مررع محطرر   مارسرر  نتنيرراهو ضررد  

ااختبار لمردد جدير  عبراس فري السريم هرو فري التخلري عرن دفرع رواترب  أنفوكس األمريكي ، مدعيا  
فررري مسرررعى احتيلررري مقصرررود ينررردل  لرررى ممارسررر  الضرررغوط علرررى اإلدارة  ألسرررر ال رررنداء واألسررررد،

لررم يكررن  ف ررالنا فرري تحقيررق   نالمرتقبرر  لوا ررنطن،  عبرراساألمريكيرر  وابتيايهررا، والت ررويش علررى ييررارة 
أهدافنا من خيل محاول  حرفنا عن مسارها نحو  ضايا جانبي  يلو  بنا نتنياهو، أو  ثارة يوابع للحد 

 أت نجاحا  لييارة الرئيس في الثالث من أيار/ مايو القادم. من  مكاني  حصد
وأدانر  الخارجيرر  البرنررامر اإلسرررائيلي التخريبرري لفرصرر  تحقيرق السرريم، ولييررارة الرررئيس  لررى وا ررنطن. 

 كما أدان  ب دة العدوان ااحتيلي وااستيطاني  المتواصل ضد  عبنا وأرل وطن  . 
 24/4/2017 ،القدس العربي، لندن

 
 ترامب بأنه فرصة مهمة -" تنظر إلى لقاء عباس الفلسطينيةمجدالني: القيادة  .4

 ررررال أحمررررد مجررررداني، عضررررو اللجنرررر  التنفيذيرررر  لمنةمرررر  التحريررررر،  ن الوفررررد : خررررا  - الرسررررال  نرررر 
ر للقاء رئيس السلط  محمود عبراس 23/4/2017األحد  الفلسطيني المتوج   لى وا نطن يوم ، سيحض 

وأوضح مجداني، في تصريح لر الرسال   مايو المقبل.أيار/ كي دونالد ترامب، بداي  مع الرئيس األمري
ن  ، األحد، أن الوفد سيتباحث مع المسؤولين األمريكيين كل ما يتعلق بر العملي  السلمي  ، والتصعيد 

قررردس، اإلسررررائيلي فررري األراضررري المحتلررر ، والررردعم األمريكررري للسرررلط ، ونقرررل السرررفارة األمريكيررر   لرررى ال
ترامرب بأنر  فرصر  منمر    - وأضال أن  القيادة الفلسرطيني   تنةرر  لرى لقراء عبراس و ضي  األسرد.

لتحديرررد الخطررروا  السياسررري  المقبلررر  فررري المنطقررر ،  خاصررر  أن هنرررا  اتصررراا  تجررررت برررين السرررلط  
 واإلدارة األمريكي  لتنسيق الخطوا  الم ترك  .

 23/4/2017 ،الرسالة، فلسطين
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 ترامبب عباسلة للتشويش على لقاء د حملة ممو  و نياهو يقشعث: نت .5
لل ررؤون الخارجيرر  والعي ررا  الدوليرر  نبيررل  ررعث،  ن السررلط  الفلسررطيني   ررال مست ررار رئرريس  :رام هللا

بنيامين نتنياهو يقود حمل  ممول  للت ويش على لقاء الررئيس محمرود عبراس  اإلسرائيليرئيس الويراء 
ف رررال أهررردال اللقررراء.بنةيرررره األمريكررري دونالررر فررري حرررديث لبرنرررامر  حرررال  ،وأضرررال  رررعث د ترامرررب وا 

السياس   الذت يبث عبر تلفييون فلسطين وفضائي  عودة:   ن نتنياهو يقود حمل  ممولر  يوجر  عبرهرا 
ااتنامررا  لرسررررد وللسرررلط  ، م ررريرا  لسرررعي نتنيررراهو عبرررر هجومررر   لرررى تفرررادت المتطلبرررا  منررر  وفرررق 

افترررا   لرررى أنررر  يتناسرررى بأنررر  مطالرررب بالحرررديث عرررن ااسرررتيطان وتررردمير حكومتررر  ااتفا يرررا  المو عررر ، 
 لمنايل الفلسطينيين، وانتناكنا كاف  القوانين الدولي .

 23/4/2017 ،وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا 
 

 والتمرد عليها "انتهاكات حماس"بعدم السكوت على  "شعبنا في غزةيطالب " الهباش .6
لل ررؤون  السررلط  الفلسررطيني  ئرريسر  اضرري  ضرراة فلسررطين، مست ررار  ،اعتبررر محمررود النبرراش :رام هللا

اإلعيميرر  تغريررد أبررو ةريفرر ، مراسررل  تلفييررون فلسررطين فرري   اختطررال الدينيرر  والعي ررا  اإلسرريمي ، 
 ،والترري تحترررم المرررأة ،لكررل القرريم واألعرررال الترري عرراش علينررا  ررعبنا سررنين طويلرر  تجرراويا   ، طرراه غررية

 ررعبنا فرري غررية بعرردم السرركو  علررى انتناكررا  حمرراس  مطالبررا   ،وتعتبررر أن لنررا حرمرر  ومكانرر  خاصرر 
،   ن حمراس تتجراوي 23/4/2017 و ال النباش، فري حرديث إلذاعر  مروطني يروم األحرد والتمرد علينا.

وأضرررال:  نحرررن  حترررى أن أهرررالينن ا يعرفرررون مكررراننن . ،القررريم باختطرررال النسررراء  لرررى جنررر  مجنولررر 
 لررى  التمرررد وعرردم تمريررر هررذه   جمرراهير  ررعبنا فرري غررية  داعيررا   ،تنكر هررذه األعمررال بأ ررد العبررارا  نسرر

 اانتناكا  لحقو نم ، كما طالب النساء بعدم تلبي  استدعاءا  حماس.
و رررال النبررراش  ن  علرررى أبنررراء أت حررري يرررتم مداهمررر  منايلررر  اختطرررال الفتيرررا  أن ينبررروا للررردفاه عرررن 

ووصل  جراءا  حماس على مدد ع رر سرنوا   ن في  منما كان  الةرول .وعدم التناو  ،عرضنم
وأكررد  أنرر  ألن األوان أن ينتنرري هررذا الفصررل األسررود مررن ترراري   مررن اانقرريب بررر األساليب الوضرريع  .

وتننررري هرررذا  ،ال رررعب الفلسرررطيني وأن تمحكرررم حمررراس صرررو  العقرررل وتغلرررب المصرررالح الوطنيررر  العليرررا
  .رهق  عبنا وأضر بمصالح   ضرارا بليغا  اانقسام الذت طال أمده وأ

 23/4/2017 ،وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا 
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 ألف حالة إنسانية تنتظر فتح مصر لمعبر رفح 20"الداخلية في غزة":  .7
أ.  يرراد البرريم السررلطا  المصررري   فرري  طرراه غررية دعررا المتحرردث باسررم ويارة الداخليرر  واألمررن الرروطني غررية:
و رال البريم  قطراه غرية.المعبر رفح بأسره و    للتخفيل من صعوب  الةرول اإلنساني  القائم  فري لفتح 

يومررا  علررى الترروالي،  45:  مررا يال معبررر رفررح مغلقررا  منررذ 23/4/2017األحررد  فرري تصررريح لرر  مسرراء يرروم
اه وهرررذه أطرررول فتررررة  غررريق للمعبرررر خررريل ال رررنور الثمانيررر  الماضررري ، ممرررا ياد مرررن صرررعوب  األوضررر

 اإلنساني  في  طاه غية  .
ألل حال  من  20وأوضح أن عدد المسجلين في ك وفا  الحاا  اإلنساني  وصل  لى ما يييد عن  

 المرضى والطلب  وحمل  اإل اما  والجوايا  األجنبي .
 23/4/2017 ،وزارة الداخلية الفلسطينيةموقع 

 
 ويشيد بإسهاماتهالحمد هللا يستقبل عالم الذرة الفلسطيني منير نايفة  .8

رام هللا: اسرررتقبل رئرررريس الررررويراء الفلسرررطيني رامرررري الحمررررد هللا، أمرررس فرررري مكتبرررر  بررررام هللا، عررررالم الررررذرة 
الفلسطيني البروفيسور منير نايف ، وأ اد باألعمال وااختراعا  العديدة التري عمرل علينرا البروفيسرور 

سررنامنا فرري خدمرر  الب ررري ، مؤكرردا اعتررياي  ررعبنا برر   وبجميررع العلمرراء والمبرردعين الفلسررطينيين نايفرر  وا 
 الذين ي كلون نموذجا للعطاء والمقدرة على اإلنجاي، ورفع اسم فلسطين عاليا رغم تحديا  ااحتيل.

 24/4/2017 ،القدس العربي، لندن
 

 من أولويات حماس وقضيتهم: ندعم األسرى هنية .9
ن تضرررامن  الكامرررل مرررع حملررر  عبرررر  سرررماعيل هنيررر  نائرررب رئررريس المكترررب السياسررري لحركررر  حمررراس عررر

اإلفراج عن األسير فؤاد ال وبكي، وتبني  لمطالبنا العادلر ، داعيرا  جميرع الجنرا  الدولير  ذا  العي ر  
 لى التدخل الفورت والعمل على  طيق سرراح  أوا باعتبرار ذلر  حقرا  لر ، فضري عرن الحالر  الصرحي  

 ين عاما.الصعب  التي يعاني مننا، وعمره الذت يقارب الثمان
سرناده الخطروا  النضرالي  التري يقروم بنرا األسررد فري سرجون  وأكد هني  على تضامن  أيضرا ودعمر  وا 
ااحررتيل، م ررددا علررى أن  ضرري  األسرررد تأخررذ أولويرر  لرردد حركرر  حمرراس الترري تعمررل بكررل الوسررائل 

  لتأمين تحرير كامل األسرد من سجون ااحتيل طال اليمن أو  صر.
 سررنادها ودعمنررا لرسرررد األبطررال  ن حمرراس تعلررن لقررانوه، النرراطق باسررم حمرراس عبررد اللطيررل ا و ررال

سرنادهم بكرل الوسرائل  لتدعو أبناء  عبنا بكل مكوناتر  ومسرتويات   لرى الو رول خلرل  ضري  األسررد وا 
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طالرررب المؤسسرررا  اإلنسررراني  والحقو يررر  والدوليررر  بتحمرررل مسرررؤولياتنا ت وأضرررال أن الحركررر  والطررررق. 
 تنا تجاه أسرانا.والقيام بواجبا

 23/4/2017موقع حركة حماس، 
 
 ضرورة التحرك العاجل للنظر في وضعية األسرى الفلسطينيين إلى يدعو عزام األحمد .11

 رررررال عررررريام األحمرررررد، عضرررررو اللجنررررر  المركييررررر  لحركررررر   فرررررتح  : األناضرررررول -خالرررررد  برررررراهيم -القررررراهرة 
ن، فررري مقرررر الجامعررر  العربيررر  بالقررراهرة، الفلسرررطيني ،  ن  البرلمررران العربررري سررريعقد جلسررر ، غررردا ااثنررري

 للتضامن مع األسرد الفلسطينيين في سجون ااحتيل اإلسرائيلي . 
جاء ذل  في تصريحا  أدلى بنا األحمد، وهو أيضا عضو البرلمان العربي، للصحفيين على هامش 

 أعمال ندوة ا تصادي  نةمنا البرلمان، اليوم، في مقر الجامع  العربي .
يادت الفلسطيني  لى ضرورة  التحر  العاجل للنةر في وضعي  األسرد الفلسطينيين، وتقرير ودعا الق

التررردابير التررري تتناسرررب مرررع فداحررر  اانتناكرررا  اإلسررررائيلي  لحقررروق اإلنسررران فررري األراضررري الفلسرررطيني  
 المحتل  .

ابنم  عرن أسرير فلسرطيني فري سرجون ااحرتيل اإلسررائيلي يواصرلون  ضرر  1500و رال:  ن  أكثرر مرن 
الطعام  في معرك  الحري  والكرام  وسط حمي  مناصرة لحقو نم تقابلنا محراوا  مصرلح  السرجون 

 اإلسرائيلي  بقمع اإلضراب .
وأ رررار  لرررى أن جلسررر  الغرررد للبرلمررران العربررري  سرررتنا ش أوضررراه األسررررد الفلسرررطينيين المضرررربين عرررن 

 الطعام في يومنم السابع لتحقيق مطالبنم اإلنساني  .
 23/4/2017، لألنباء األناضولوكالة 

 
 برهوم: فتح لم تقدم إجابات حول أزمات غزة حتى اآلن .11

حماس مع  يرادة فرتح فري غرية يروم  اللقاء الذت عقدت  ن  فويت برهوم، الناطق باسم حرك  حماس ال 
جرراء ضررمن سلسررل  لقرراءا  عقرردتنا الحركرر  مررع  ررود وفصررائل العمررل  18/4/2017الثيثرراء الماضرري 

علرى موا رل الحركر  مرن القضرايا المختلفر   اطيعنموطني واإلسيمي ومؤسسا  المجتمع المدني ال
والمتعلقرر  بالوضررع الفلسررطيني واأليمررا  الترري يعرراني مننررا القطرراه وعلررى رأسررنا أيمرر  الكنربرراء والرردور 

ننراء اانقسرام  و ر د طالبنررا الملقرى علرى عراتق الجميرع مرن أجرل  ننراء هررذه األيمرا  وتحقيرق الوحردة وا 
حرك  فتح بتقديم  جابا  حول  رار الخصم من رواتب موةفي السلط  في غية وحل م كل  الكنربراء 
ب عفاء و ود محط  التوليرد مرن الضررائب، وعردم  يرام حكومر  الحمرد هللا بمنامنرا وواجباتنرا تجراه أهلنرا 
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ة، وبالترالي علرى حركر  في غية، ولم تقدم حرك  فتح لآلن أت  جابا  أو حلول حول األيما  المرذكور 
 فتح التعامل بجدي  مع الجنود كاف  المبذول  إلنناء أيما  غية وترتيب البي  الفلسطيني.
 23/4/2017موقع حركة حماس، 

 

 محمد الحوراني: مواقف حماس الحادة تنطوي على تصعيد غير مفهوم .12
حمرراس الحررادة تنطرروت  ررال عضررو المجلررس الثررورت لحركرر  فررتح محمررد الحرروراني،  ن موا ررل : رام هللا

 على تصعيد غير مفنوم، م يرا   لى أن المواطن في غية هو من يدفع ثمن هذه الموا ل.
وأضرال الحروراني فرري حرديث لبرنررامر  ملرل اليرروم  الرذت يبرث عبررر تلفييرون فلسررطين:  حمراس تمتلرر  

اسرتمرار  موا ل غير موحدة، ومرا تمارسر  مرن سياسر  تخروين وتكفيرر،  عيرب أخي ري ودينري ، مؤكردا  
 حرك  فتح بممارس  الحوار كأسلوب أسمى وأر ى، ومن منطلق مسؤوليتنا الوطني  واألخي ي  .

وأوضح أن  في حال رفض  حماس اامتثال لإلرادة الوطني  الجامعر  ب ننراء اانقسرام، فننرا   سري  
ابررا  رئاسررري  نرراعم   ابررل ليسررتعمال فرري  طررار القررانون، وهررو العررودة لل ررعب الفلسررطيني ضررمن انتخ

 وت ريعي  على أساس الدائرة الواحدة، مؤكدا  أن  لحماس حري  الخيار بالم ارك  في اانتخابا .
 23/4/2017، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا 

 

 ولية الجهات الدولية الضغط على االحتاللؤ حماس: مس .13
س أن مسرررئولي  الجنرررا  الدوليررر  فررري أكرررد  حركررر  المقاومررر  اإلسررريمي  حمرررا: يحيرررى اليعقررروبي -غرررية 

األراضررري الفلسرررطيني  تكمرررن فررري الضرررغط علرررى ااحرررتيل لو رررل اعتداءاتررر  علرررى ال رررعب الفلسرررطيني، 
 ولرفع حصاره الةالم المعارل للقوانين اإلنساني  والدولي .

  و ال المتحدث باسم الحرك  حايم  اسم لصحيف    فلسطين :   ن منسق األمم المتحدة الخا  لعملي
السيم نيكروات ميدينرول، وبحكرم مو عر  األممري يردر  أن الم ركل  األساسري  التري يمرر بنرا ال رعب 
الفلسطيني والحصار المفرول على  طاه غية هو حصار تفرض   وا  ااحرتيل اإلسررائيلي ب ركل 

 غير  انوني .
كيل لجنر   دارير  ، وحول اتنام ميدينول لحرك  حماس بر ت ديد  بضرتنا الحديدير  علرى غرية عبرر ت ر

أ ار  اسم  لى أن ت كيل اللجن  اإلداري  جاء  لسد الفراغ اإلدارت والقانوني الناتر عرن تخلري حكومر  
 الوفاق عن واجباتنا تجاه  طاه غية .

 23/4/2017، فلسطين أون الين
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 السرائيليةنتهاكات ال ا يبرزأن عضو بمركزية الجبهة الديموقراطية: على ميالدينوف  .14
عضو اللجن  المركيي  للديمقراطير  محمرود خلرل أن أت تردخل مرن منسرق األمرم المتحردة الخرا   أكد

لعمليررر  السررريم نيكررروات ميدينرررول فررري ال رررأن الرررداخلي الفلسرررطيني  يجرررب أن يوجررر  إلبرررراي انتناكرررا  
ليحرررررتيل اإلسررررررائيلي، والضرررررغط نحرررررو رفرررررع الحصرررررار المفررررررول علرررررى القطررررراه، والمطالبررررر  بييرررررادة 

 ا  لل عب الفلسطيني لتخفيل البطال  وليس التطرق لقضايا داخلي  فلسطيني  .المساعد
و ررال خلررل فرري تصررريح لصررحيف   فلسررطين :   ن ميدينررول الررذت كرران  رراهد عيرران علررى العديررد مررن 
اانتناكا  اإلسرائيلي  التري حردث  علرى طرول الفتررة الماضري  كران مرن براب أولرى أن يوجر  النقرد أوا 

رسات  التعسرفي  بحرق الفلسرطينيين وتحديردا الحصرار واإلغريق الرذت اسرتمر ألكثرر مرن ليحتيل ومما
 أحد ع ر عاما .

 23/4/2017، فلسطين أون الين
 
 ف من أزمات غزة هي المقاومةإسماعيل رضوان: المستهد   .15

القيررادت فررري حركرر  حمررراس  سررماعيل رضررروان أن المسررتندل مرررن وراء  عرررد  : يحيرررى اليعقرروبي -غررية  
أليمررا  والتنديرردا  علررى  طراه غررية هررو رأس المقاومرر ، وكرذل  الم ررروه والثوابرر  الوطنيرر ، تصراعد ا

 م يرا في الو   ذات ،  لى عدم وجود أت تأكيدا  فيما يتعلق بييارة وفد حرك  فتح لغية.
و ررال رضرروان لصررحيف   فلسررطين :   ن التنديرردا  واأليمررا  لررن ترهررب حمرراس ولررن تكسررر  رروكتنا أو 

جعلنررا تتخلررى عررن ثوابرر  ال ررعب الفلسررطيني ، مؤكرردا أننررا ستسررعى جاهرردة لخدمرر  ال ررعب تخيفنررا أو ت
 الفلسطيني في كل الميادين والتخفيل من معانات .

ونرروه القيررادت بحمرراس  لررى أنرر  حتررى اللحةرر  ا توجررد أت ردود  يجابيرر  مررن فررتح علررى المرونرر  الترري 
 أبدتنا حماس فيما يتعلق بالمصالح .

 23/4/2017 ،فلسطين أون الين
 

 تقرر المشاركة في انتخابات جامعة بوليتكنك فلسطين بالخليل كتلة حماس الطالبية .16
عررن  رارهررا خرررول غمررار انتخابررا  مجلرررس  حمررراس أعلنرر  الكتلرر  اإلسرريمي  الرررذراه الطيبرري لحركرر 

 الطلب  لنذا العام الميمع عقدها يوم األربعاء المقبل في جامع  بوليتكني  فلسطين بالخليل.
أ ار  الكتل  اإلسيمي  في مرؤتمر صرحفي ةنرر اليروم  لرى أن  ررار م راركتنا فري اانتخابرا  جراء و 

من أجل تثبي  الحق في العمل الطيبري، ورفضرا  لكرل سياسرا  التمييري وأجرواء القمرع والترهيرب التري 
 مورس  ضد أبنائنا.



 
 
 
 

 

 11 ص             4269 العدد:        4/24/2017 نثنينال  التاريخ: 

                                    

  المجتمرررررع المررررردني وطالبررررر  الكتلررررر   دارة الجامعررررر  بضررررررورة م رررررارك  وسرررررائل اإلعررررريم ومؤسسرررررا 
وال خصرريا  الوطنيرر  المسررتقل  فرري اإل رررال علررى العمليرر  اانتخابيرر ، والمسرراهم  فرري  نجاحنررا، كمررا 

 طالب  بأن يكون فري األصوا  على النواء مبا رة أسوة بسائر الجامعا  الفلسطيني .
 23/4/2017موقع حركة حماس، 

 
 تتماشى مع المعايير الدولية ةولسياسة حازمة ومسؤ  األسرى حيالنحن ننتهج : نتنياهو .17

القرررردس: لررررو   رئرررريس الررررويراء اإلسرررررائيلي بنيررررامين نتنيرررراهو بعرررردم ااسررررتجاب  لمطالررررب األسرررررد الررررذين 
 يخوضون  ضرابا  عن الطعام منذ أسبوه في السجون اإلسرائيلي .

ن و رررال نتنيررراهو فررري مسرررتنل الجلسررر  األسررربوعي  لحكومتررر ، أمرررس:  ب رررأن  ضرررراب السرررجناء األمنيرررري
الفلسطينيين، بمن فينم الكثيرون من هؤاء القتل ، فنحن ننتنر حيال  سياس  حايم  ومسؤول  تتما ى 

 مع المعايير الدولي  وليس مع  ميءا  اإلرهابيين .
 24/4/2017األيام، رام هللا، 

 
 ضد جنود الجيش وقوات األمنوالعنف  منثيري الشغب ليبرمان: لن نتسامح مع .18

الجيش اإلسرائيلي أفغيدور ليبرمان، يوم األحد،  ن  وات  لن تتسامح مرع عمليرا    ال ويير: تل أبيب
العنل التي يتعرل لنا الجنود . في   رارة منر  إلصراب  أحرد الجنرود عقرب مناجمر  المسرتوطنين لقروة 

ونقل مو ع  يديعو  أحرونو   العبرت عن ليبرمران  ولر   ا تسرامح  عسكري   رب مستوطن  يتسنار.
رت ال رررغب .. ا تسرررامح مرررع العنرررل ضرررد جنرررود الجررريش و ررروا  األمرررن، يجرررب  نفررراذ القرررانون مرررع مثيررر

مررن جنترر ،  ررال وييررر األمررن الررداخلي جلعرراد أردان  نرر   يجررب اتخرراذ الترردابير  وميحقرر  المجرررمين .
 الييم  لتقديم الجناة الذين هاجموا الجنود  لى العدال  .

 23/4/2017القدس، القدس، 
 
 وبيا وافقت على الضغط على حماس السترجاع "منغستو"قرا: أنثيأيوب  .19

 ال الويير اإلسرائيلي أيوب  را  ن أثيوبيا وافق  على الطلب اإلسرائيلي : ترجم  خاص  -الرسال  ن 
 بممارس  الضغوط على حرك  حماس  استرجاه ال اب اإلسرائيلي األسير لدينا، أفيرا منغستو.

أن الويير  را تقرد م بنرذا الطلرب  لرى أثيوبيرا أثنراء ييرارة رسرمي  وذكر  صحيف  يديعو  صبا  األحد، 
  لينا  من أجل التفاول على  دخال   سرائيل  في ااتحاد األفريقي.

 23/4/2017، الرسالة، فلسطين
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 "إسرائيل"لزيارة أقرباء لهم في مردخاي: تجميد تصاريح الفلسطينيين  .21
  في المناطق الجنررال يروال مردخرات،  ررارا  بتجميرد أصدر ما يسمى منسق  ؤون الحكوم  اإلسرائيلي

تصرراريح الييررارة الترري تمنحنررا  رروا  ااحررتيل للفلسررطينيين لييررارة أ ربرراء لنررم فرري  سرررائيل، وذلرر  فرري 
 أعقاب عملي  الطعن.

 24/4/2017، البيان، دبي

 
 أطلق النار مرة واحدة باتجاه الجوالن واعتذر "داعش"يعلون: تنظيم  .21

الدولررر   كررراا : ك رررل وييرررر الررردفاه اإلسررررائيلي السرررابق مو ررري  يعلرررون، عرررن أن تنةررريم و  -الناصررررة 
 أطلق النار مرة واحدة بالخطأ فقط باتجاه الجوان ثم اعتذر عن ذل  على الفور.  اإلسيمي 

ونقل مو ع القناة التلفييوني  اإلسرائيلي  العا رة عن وييرر األمرن السرابق مو ري  يعلرون  ولر   ن تنةريم 
 . أطلق النار مرة واحدة باتجاه الجوان واعتذر اإلسيمي الدول   

أغلرب حراا   طريق النرار  واعتبر يعلون في تعليق  علرى حادثر  الجروان، ليرل الجمعر  الماضري، أن 
حادثر  واحردة حصرل ،  ، م ريرا   لرى أن  كان  تحصرل مرن أراضري تقرع تحر  سريطرة الجريش السرورت

 . النار عن طريق الخطأ و د اعتذر فورا   اإلسيمي ينا الدول  في الفترة األخيرة، أطلق ف
اإليررررانيين هرررم مرررن يوجررر  ب رررن  هجمرررا  ضرررد  ووجررر  يعلرررون أصرررابع ااتنرررام  لرررى  يرررران، معتبررررا  أن 

لرم يكرن وا مررة هرو مرن يطلرق النرار باتجاهنرا برل كانر   اإلسريمي الدولر    ، م رددا  علرى أن   سرائيل
 .  يران دائما  

 23/4/2017، ليوم، لندنرأي ا
 
 تدعم مطالب األسرى وتحذر من إطعام قسري لهم "المشتركة"القائمة  .22

حذر  كتل  القائم  الم ترك  البرلماني  من لجروء مصرلح  السرجون  لرى اإلطعرام القسررت :  اسم بكرت
إليفراء لكسر  ضراب األسرد الفلسطينيين عن الطعام، ودع  نقاب  األطبراء العامر  فري  سررائيل  لرى ا

بتعندها بعدم السما  ألت طبيرب للقيرام ب طعرام  سررت، الرذت اعتبرتر  النقابر  نفسرنا  ركي  مرن أ ركال 
  التعذيب، تبع ا للقانون الدولي وموا ل منةما  األطباء الدولي .

منةمررررا  حقرررروق اإلنسرررران والقيررررادة الفلسررررطيني  والنقابررررا  الصررررحي  بااسررررتعداد   الم ررررترك  ونا ررررد  
 ه الخطوة الخطيرة، التري تعلرن السرلطا  اإلسررائيلي  جنرارا أننرا سرتلجأ  لينرا  ريب را، اسرتناد المواجن  هذ

وعبررر  القائمرر  الم ررترك  عررن دعمنررا للمطالررب   لررى  ررانون عاإلطعررام القسرررتع، الررذت أ رترر  الكنيسرر .
القرررانون العادلررر  لرسررررد الفلسرررطينيين المضرررربين عرررن الطعرررام، مؤكررردة  أن عهرررذه المطالرررب تسرررتند  لرررى 
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الدولي، وهري بمعةمنرا منجريا  الحركر  األسريرة عبرر سرنوا  طويلر  مرن النضرال والتضرحيا  وجررد 
لغاؤهرررا فررري السرررنوا  األخيرررة فررري خررررق فاضرررح ليتفا يررا  بخصوصرررنا برررين  يرررادا  األسررررد  سررلبنا وا 

 ومصلح  السجون اإلسرائيلي ع.

لي  دلي ررطاين، لعقررد جلسرر  طارئرر  وتوجنرر  كتلرر  الم ررترك  برسررال  عاجلرر   لررى رئرريس الكنيسرر ، يررو 
لبحث  ضراب األسرد الفلسطينيين في السجون اإلسررائيلي ، الرذت مضرى علير  أسربوه كامرل. و ردم  
كرذل  طلب را لرررئيس لجنر  الداخلير  فرري الكنيسر ، دافيرد أمسررالم، لعقرد جلسر  فرري اللجنر  لبحرث تررداعيا  

 وأبعاد  ضراب األسرد.
 23/4/2017، 48عرب 

 

 السرائيلي -عارض أي وساطة ألمانية في النزاع الفلسطيني ت" إسرائيل" .23
ييرارة وييرر الخارجير  األلمراني  لرى ال ررق األوسرط، وأعلنر  معارضرتنا أت    سررائيل استبق  د.ب.أ: 

  . اإلسرائيلي  -دور للوساط  األلماني  في النياه الفلسطيني 

لسرمان لوكالر  األنبراء األلمانير   د.ب.أ   نر  هاند -و ال السفير اإلسرائيلي في ألمانيا ياكول هراداس 
يعارل دور الوساط  األلماني  في النياه القائم في منطق  ال رق األوسط برين  سررائيل والفلسرطينيين. 
و ال السفير للوكال   بل جولر  وييرر الخارجير  األلمراني ييجمرار جابرييرل فري منطقر  ال ررق األوسرط: 

 . بعضنا جيدا  لسنا بحاج  لوسطاء،  ننا نعرل  
 24/4/2017الخليج، الشارقة، 

 
 اعتقال خلية إرهابية من المستوطنين اليهود في مدينة بئر السبع"الشاباك":  .24

ك ررل جنرراي المخررابرا  اإلسرررائيلي  العامرر ،  ال ررابا   أمررس األحررد، عررن : برهرروم جرايسرري - الناصرررة
سبع الجنوبي ، متورط  بسلسرل  اعترداءا  اعتقال خلي   رهابي  من المستوطنين الينود في مدين  بئر ال

المجاورة. في حرين  رن  عصرابا   48 رهابي  ضد الفلسطينيين الذين يأتون  لى المدين  من بلدا  الر
المستوطنين في نناي  األسبوه الماضي سلسل  هجما  على  رد فلسطيني  في الضف ، بمؤايرة جنود 

 نوا هم أيضا عرض  اعتداءا  المستوطنين.ااحتيل، الذين لم ت فع لنم مؤايرتنم، ليكو 
و ال جنراي  ال رابا   فري بيانر  الرذت انت رر فري وسرائل اإلعريم اإلسررائيلي ،  ن النيابر  العامر   ردم  
أمس لوائح اتنام ضد ست  عناصرر  رهابير  مرن مدينر  بئرر السربع، بيرننم جنرديان فري جريش ااحرتيل 

فررري  رررنر  رررباط  فبرايرررر  الماضررري. وبينررر   48بعرررد ضررربطنم بجريمررر  طعرررن  ررراب مرررن فلسرررطينيي 
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التحقيقا  معنم، أننم يقفون وراء سلسل  من ااعتداءا  الدموي  على ال بان الفلسرطينيين فري مدينر  
 بئر السبع، وأيضا اعتداءا  على الممتلكا ، وبضمننا حرق سيارة.

 24/4/2017، الغد، عم ان
 
 إلى المستوطنات ل صينيمعاألف  20تتعهد بعدم إرسال  "إسرائيل" .25

أ رر  الحكومرر  اإلسررائيلي  يروم األحرد ااتفرراق الرذت و عر  علير  مررع حكومر  الصرين خرريل : ترل ابيرب
للعمل فري   سرائيل  لىمن العمال الصينيين  األالييارة رئيس الويراء بنيامين نتنياهو حول وصول 

  طاه البناء.
وخيل عام سرول يصرل  6,000البيد   لىيصل س األولىوذكر  اإلذاع  اإلسرائيلي  أن  في المرحل  

 لفا.أ 20عددهم  لى 
ي مل  يام العمال الصينيين بالبناء في مستوطنا   سرائيلي  في الضرف   ن ااتفاق اأوتردد  تقارير 

 الغربي .
 فريننرم سريعملون أحد أن ااتفاق يضمن و ال المتحدث باسم ويارة الخارجي  ايمانويل نح ون يوم األ

 ااعتبار سيمتنم ورفاهنم . في يتفق علينا الجانبان تأخذ مناطق 
 23/4/2017القدس، القدس، 

 
 د بؤرة استيطانية بالمياه في األغوارتزو    للجيش السرائيليقاعدة  .26

 وكرراا  : أ ررر   يررادة  رروا  ااحررتيل اإلسرررائيلي، أمررس، بقيررام  اعرردة تابعرر  لنررذه القرروا ،  -القرردس 
للررواء الم رراة  كفيررر ، مقامرر  علررى أطرررال محميرر   ام يوكررا   ررمال غررور  مخصصرر  كقاعرردة ترردريبا 

األردن المحتل، بتيويد بؤرة استيطاني   غير  انوني  ، أ امتنا مجموع  مستوطنين بالقرب من القاعردة 
 المذكورة مطلع كانون الثاني الماضي، بمياه ال رب.

 24/4/2017األيام، رام هللا، 
 
 جنود "لواء كفير" يتعلمون اللغة العربيةيلية: القناة النثانية السرائ .27

وكاا : يتلقى جنرود  لرواء كفيرر  هرذه األيرام دورا  باللغر  العربير   المحكير   ضرمن مسرار  -تل أبيب
 تدريب جنود هذا اللواء الذين يتوجنون لي كلوا جيءا  من  وا  ااحتيل في الضف  الغربي .

بالتعامرل مرع المرواطنين الفلسرطينيين فري األراضري الفلسرطيني   ويعرل  لواء كفير  بتطرف  فيمرا يتعلرق
المحتل  والتنكيل بنم، وصاحب العدد األكبر من  ضايا التنكيل الموثقر  براألفيم المصرورة فري الخليرل 
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ويحضر جنود اللرواء المرذكور حصر  أسربوعي  لتعلريم اللغر  العربير   المحكير   بنردل  تخفيرل  وغيرها.
ااحررتيل والفلسررطينيين علررى الحررواجي واألمرراكن األمخرررد، وفقررا  لتعبيررر مو ررع القنرراة الترروتر  بررين جنررود 

واسررتخدم اللرررواء المررذكور وسررائل  غيرررر تقليديرر   لتعلرريم جنررروده  .أمررسالثانيرر  العبرررت الررذت أورد النبرررأ، 
مفررردا  اللغرر  العربيرر  المحكيرر  مثررل  جبررار الجنررود برراألمر العسرركرت علررى م رراهدة مسلسررل  فوضررى  

فيلم  بي  لحم   ضاف  لسماه األغراني العربير  الم رنورة للتعررل علرى الثقافر  العربير ، حسرب تعبيرر و 
 المو ع اإللكتروني. 

 23/4/2017األيام، رام هللا، 
 

 مختلف السجون ينضمون لإلضراب عن الطعام من أسيرا   80قراقع:  .28
أسيرا من  80ساء يوم األحد،  ن  ال رئيس هيئ   ؤون األسرد والمحررين عيسى  را ع، م: رام هللا

 مختلل سجون ااحتيل اإلسرائيلي، انضموا  لى اإلضراب المفتو  عن الطعام.
 لى  يومي السب  واألحدأسيرا من سجن  ريمون  انضموا  40وأوضح  را ع، في تصريح صحفي، أن 

 أسيرا ألخر من سجن  مجدو   لى اإلضراب. 40 األحد، يوم، اإلضراب، في حين انضم
أسير فلسطيني في سجون ااحتيل اإلسرائيلي،  ضرابنم المفتو  عن الطعام لليوم  1500ويواصل 

 السابع على التوالي، استعادة حقو نم التي سلبتنا  دارة مصلح  سجون ااحتيل.
 23/4/2017.نت، الدوحة، الجزيرة

 
 ونابلس رام هللاالمضربين عن الطعام في  األسرىفعاليات تضامنية مع  .29

 ار  ع را  من الفلسطينيين في مسيرة تةاهري  انطلق  من خيم  ااعتصام مع األسرد في 
ميدان ياسر عرفا  بمدين  رام هللا يتقدمنم عدد من السياسيين والحقو يين، وتوجن   لى الحاجي 
العسكرت القريب من مستوطن  بي   يل  مالي مدين  رام هللا احتجاجا على ما يتعرل ل  األسرد 

 ي السجون والمعتقي  اإلسرائيلي  من  بطش و مع .ف
كما  ار  ألخرون في مسيرة جماهيري  بمدين  نابلس للتضامن مع األسرد، انطلق  من أمام مقر 
محافة  نابلس تتقدمنا فرق ك في ، طاف   واره المدين   لى أن وصل  ذروتنا  رب خيم  

 ااعتصام في ميدان ال نداء وسط المدين .
 23/4/2017القدس، القدس، 
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 مستوطن يدهس طفلين في صور باهر .31
جراء تعرضنما لعملي  دهس من  بل مستوطن في  أصيباطفلين  أنذكر  مصادر محلي  : القدس

 صور باهر بمدين  القدس.
أن المستوطن الذت دخل القري  كان يقود بسرع  كبيرة حيث كان  تيحق  مركب  ل رط    لى وأ ار 

 أنهس خيل ذل  طفلين واصطدم بعدة مركبا  مركون  في المكان موضح  ااحتيل، وان  د
 الطفلين نقي للمست فى للعيج.

 23/4/2017القدس، القدس، 
 
 سجون االحتالل تمنع المحامين من مقابلة األسرى المضربين .31

حتيل، األحد، أن  دارة سجون اا يوم أكد  اللجن  اإلعيمي  إلضراب الحري  والكرام ،: رامي حيدر
تواصل منع وعر ل  المحامين من ييارة األسرد المضربين عن الطعام لليوم السابع على التوالي منذ 
بدء اإلضراب، وذل  باستثناء سجن ععوفرع، الذت تمكن  المؤسسا  في  من ييارة ثيث  أسرد 

 مضربين.
المنع تواجن  المؤسسا   وأوضح  اللجن  اإلعيمي  المنبثق  عن نادت األسير وهيئ  األسرد أن هذا

بجنود  انوني  مستمرة، تتمثل بتقديم  كاود والتحضير للتوج  بالتماس للمحكم  العليا ضد  رار 
 المنع.

 23/4/2017، 48عرب 
 
 إصابات إحداها خطيرة برصاص االحتالل شرق رام هللا نثالث .32

ي أثر ا تحامنا  ري  برصا   وا  ااحتيل اإلسرائيل، يوم األحد، أصيب ثيث  مواطنين بجرو 
ووصف  حال  أحد المصابين بالخطيرة بعد  صابت  بعيار نارت في   كفر مال    رق رام هللا.

 الصدر.
وأفاد  مصادر أن  وا  ااحتيل ا تحم  القري  بالدوريا  العسكري ، حيث تصدد لنا ال بان، 

الحي ما أدد إلصاب  ثيث   أعقبنا انداه مواجنا  في أرجاء القري ، حيث أطلق الجنود الرصا 
  بان.

و ال  ويارة الصح   ن  ابين وصي لمست فى رام هللا أحدهم أصيب بالساق، فيما أصيب اآلخر 
 بالبطن وتم  دخال  لغرف  العمليا ، فيما أبلغ  جمعي  النيل األحمر ب صاب  ثالث .

 23/4/2017، عم ان، السبيل
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 المضربين عن الطعام سرىن مع األتتضام 48الحركة السالمية داخل أراضي  .33
فعاليا  تكافل مع األسرد ويسعى نا طون  48تتواصل داخل أراضي : وديع عواودة -الناصرة 

 48لتصعيدها وجعلنا أكثر اتساعا مما هي علي  اليوم. واختتم  الحرك  اإلسيمي  داخل أراضي 
أعمال معسكر الرباط السابع بعمل تطوعي في المقبرة اإلسيمي  في مدين  بئر السبع. وتمحور  
أعمال المعسكر على بناء وترميم بيو  للعائي  المستورة باإلضاف  لمد  بكا  كنرباء ومياه للعديد 

ان  لبعل وترميم وصي ،وتعبيد لبعل ال واره في القرد غير المعترل بنا ،من المنايل في النقب
 المساجد ومرافقنا.

وتتويجا لمعسكر الرباط  ام أبناء الحرك  اإلسيمي  و ادتنا بو ف  احتجاجي  تضامني  مع أسرد 
الحري  المضربين عن الطعام في معرك  األمعاء الخاوي  مطالبين بالحري  والحقوق األساسي ، حيث 

األسرد العادل . و ال ال ي  حماد أبو رفع الم اركون  عارا  تعبر عن دعمنم ومؤايرتنم لمطالب 
دعابس رئيس الحرك  اإلسيمي  لر  القدس العربي   ن  من أرل النقب الصامد ومن جانب مقبرة بئر 
كبار  السبع التاريخي  من أرل الرباط المستمر من أجل البقاء في النقب، نبعث بر ي   جيل وا 

الفلسطيني بكل أماكن تواجده للتكافل مع  لإلخوة األسرد المضربين عن الطعام. داعيا ال عب
األسرد، م يرا لتضحيتنم بيهرة أعمارهم من أجل وطننم وكرام   عبنم وتابع   نكم بأمعائكم الخاوي  
تضربون سجانكم الضرب  الموجع ، فأنتم بثباتكم تثبتون أن  نسانيتكم وصد كم أ ود من وسائل 

  معنم .

 24/4/2017القدس العربي، لندن،  
 
 يتحدى العاقة ويشرف على عمال البناء بكرسي متحرك فلسطيني من غزة .34

 35داخل مبنى يتم ت ييده  مالي  طاه غية، يتنق ل ال اب محمود الغفرت  : نور أبو عي   - غية
عام ا  على كرسي   المتحر  من مكان آلخر، موجن ا عم ال بناء يعملون تح    راف ، ألداء تفاصيل 

ويضرب الغفرت بر  وة ، باستخدام مطر   حديدي  لتثبي  األخ اب المستخدم  في  العمل ب كل د يق.
 مو ع البناء، مع بعضنا البعل، غير ألبٍ  بفقده  دمي .

وفقد ال اب الثيثيني،  دمي  خيل الحرب اإلسرائيلي  األولى التي  ن تنا  سرائيل على  طاه غية 
 اإلسرائيلي  صاروخا  نحوه.  ، جر اء  طيق طائرا  ااستطيه2008-2009 

أفراد، لكن  الدخل الذت يعود  لي  من عمل  في مجال البناء،  ست ويعيل الغفرت أسرة مكون  من 
 بالكاد يوف ر احتياجا  أسرت  األساسي ، على حد   ول .

 23/4/2017أنقرة،  لألنباء، األناضول وكالة
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 إدارة ملف الطاقة في المخيمات"األونروا" ترفض طلب اللجان الشعبية لالجئين غزة:  .35
تواصل  الفعاليا  ااحتجاجي  في  طاه غية، الرافض  استمرار أيم  انقطاه التيار الكنربائي : غية

معةم ساعا  اليوم، في ةل عدم تمكن المسؤولين عن الملل في الضف  الغربي  والقطاه، من 
 الوصول  لى حل لنذه الم كل  التي طال  كل نواحي الحياة.

و ند يوم أمس فعاليا  احتجاجي  عدة أمام عدد من المؤسسا ، بندل الضغط علينا من أجل 
التدخل إلنناء األيم . فنةم  اللجان ال عبي  ليجئين و ف  تضامني  أمام مقر  األونروا  الرئيسي، 

 الوا ع غرب مدين  غية.
 ما  اليجئين في القطاه. وطالب المتةاهرون  األونروا  بتحمل مسؤولي  ملل الكنرباء في مخي

 ل الم اركون  األونروا  المسؤولي  عن تبعا  أت كوارث تترتب على هذه األيم .وحم  
وكان عدنان أبو حسن ، المست ار اإلعيمي لر  األونروا   د رد على المطالب  بتولي منةمت  الدولي  

يس  من اختصا  األونروا ، مسؤولي  ملل الكنرباء في المخيما ، بالقول  ن  ضي  الكنرباء  ل
م يرا  لى أننا من اختصا  السلط  الفلسطيني . وأضال أن لدد  األونروا  من األعباء ما يمنعنا 

 من التدخل في  ضايا تتعلق بصميم عمل السلطا .
 24/4/2017القدس العربي، لندن، 

 
 حملة مداهمة واعتقاالت لالحتالل بالضفة والقدس .36

 وا  ااحتيل الصنيوني، الليل  الماضي  وساعا  فجر اليوم، عددا من ا تحم  : الضف  الغربي 
 المواطنين. منايلالمدن والبلدا  الفلسطيني ، نفذ  خيلنا حمل  اعتقاا  وتفتيش بعدد من 

فلسطينيا بالضف  الغربي  ومدين  القدس  12  مل وأوضح  مصادر فلسطيني  أن ااعتقاا  
 المحتل .

 24/4/2017، لإلعالم المركز الفلسطيني
 
 يبحنثان إضـراب األسـرى بسجون االحتالل "المجلس الوطني""فلسطين النيابية" و :عم ان .37

بترا : أكد رئيس لجن  فلسطين النيابي  النائب يحيى السعود أهمي  تعييي الجنود الدولي   -عمان 
 تجاه  يجاد حلول عادل  للقضي  الفلسطيني .

طين النيابي  بدار مجلس النواب أمس أمين سر المجلس الوطني جاء ذل  لدد لقاء لجن  فلس
الفلسطيني السفير محمد صبح، تم خيل  بحث موضوه  ضراب أسرد الحري  والكرام  القابعين في 

 سجون ااحتيل اإلسرائيلي.
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ي ،  ن القضي  الفلسطيني  تعتبر القضي  األساس التي تستند  لينا الدبلوماسي  األردن و ال السعود 
 . بقيادة جيل  المل  عبدهللا الثاني، باعتبارها ت كل مصلح  عليا للدول  األردني 

من جنت ، أ اد صبح بالدور الذت يبذل  جيل  المل  تجاه القضي  الفلسطيني ،  ائي   ن جيلت  
 يحةى بااحترام الكبير لدد كل األطيال الفلسطيني .

فلسطين  لنواب األردني  ياء القضي  الفلسطيني ، اسيما جنود كما أ اد بالجنود التي يقدمنا مجلس ا
 . النيابي 

 وفي نناي  اللقاء، أصدر  اللجن  وصبح بيانا م تركا تضامنا  مع  ضراب أسرد الحري  والكرام .
 24/4/2017الدستور، عم ان، 

 
 السوري في القنيطرة للجيشعلى معسكر تابع  "إسرائيلي"نثالنثة قتلى بقصف  .38

الموالي  للنةام السورت، وأصيب اثنان ألخران بجرو ،    وا  الدفاه الوطني يث  مقاتلين من  تل ث
جراء  صل  سرائيلي استندل معسكرا  تابعا  لنا في منطق  القنيطرة في جنوب سوريا، وفق ما ذكر 

 أمس.  فرانس برس لوكال    الدفاه الوطني مصدر في 
وتضم في صفوفنا تسعين ألل مقاتل، أبري  2012  العام وتمعد  وا  الدفاه الوطني التي تأسس

 مكونا  الفصائل الموالي  لقوا  األسد، وتقاتل  لى جانبنا على جبنا  عدة.
اعتداء  سرائيلي على معسكر نبع الفوار التابع لقوا   وأفاد المصدر الذت رفل ك ل هويت  عن 

 . نالدفاه الوطني في القنيطرة، أو ع ثيث   نداء وجريحي
العناصر المكلفون  في و   احق  ن   فرانس برس و ال مصدر سورت ميداني في المعسكر لر

 . حماي  المعسكر  اهدوا ثيث   نب تتج  نحوهم  بل أن تدوت انفجارا  متتالي 
تبين أن ثيث  صواري   سرائيلي  معادي  ضرب  المعسكر وأحدث  دمارا  كبيرا ، بعدما تسبب   وأضال 
بانداه حرائق  ، م يرا   لى أن اانفجارا  تسبب   مستودعا  الذخيرة الموجودة في المقر بانفجار

 . عمل  فرق اإلطفاء طويي  على  خمادها
وكان المرصد السورت لحقوق اإلنسان أفاد من جنت  بأن القصل اإلسرائيلي استندل مستوده 

ناجما  عن  صل صاروخي أو غارة  أسلح  في المعسكر، من دون أن يتمكن من تحديد ما  ذا كان
 جوي .

 24/4/2017المستقبل، بيروت، 
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 مع األسرى تونسية تضرب عن الطعام تضامنا   .39
يحيى اليعقوبي:  ضي  فلسطين ا تمثل لنا مجرد  ضي  عابرة، بل  ضي  وطن  -تونس/ غية 

غرار كل ال عوب مسلوب، ل عب  نابل بالحياة متطلع  لى استن اق عبير الحري  والتحرير ، على 
 التي و ع  تح  نير ااحتيل وتخلص  من .

ولما كان  رو  التضامن ا تفر نا المسافا  أو الحدود الجغرافي   كان  رو  الوحدة واألخوة حاضرة 
عام ا ، التي أعلن  أمس اإلضراب عن الطعام تضامن ا  22في  لب الفتاة التونسي  أحيم مقديش  

 في سجون ااحتيل.مع األسرد الفلسطينيين 
وتقول  مقديش  لصحيف   فلسطين :   ن  رار خول اإلضراب جاء لدعم القضي  الفلسطيني ، 
ا على ممارسا  ااحتيل وانتناكات  غير األخي ي  بحق األسرد الفلسطينيين، ول د  واحتجاج 

 أيرهم .
ي  مع األسرد الفلسطينيين، وت ند المدن التونسي  العديد من الفعاليا  ال عبي  والرسمي  التضامن

 والداعم  لمطالب ال عب الفلسطيني في انتناء ااحتيل ونيل الحري  وااستقيل.
وا تخفي الفتاة التونسي  حبنا ال ديد لفلسطين و عبنا،  ذ تقول:  فلسطين تمثل لي جن  األرل، 

 ب عبنا وصمودها ومقاومتنا وعيتنا وكرامتنا .
العربي  تدعوهم  لى النةر بعين األخوة  لى ما يحدث في فلسطين ووجن  رسال   لى ال عوب 

المحتل  من انتناكا  بحق ال عب الفلسطيني، فضي  عن اانتناكا  المتواصل  بتدنيس المقدسا  
 اإلسيمي ، وخاص  المسجد األ صى.

 24/4/2017فلسطين أون الين، 
 
 ر بوضعية األسرىلحقوق النسان تدعو لتحرك عاجل للنظ المنظمة العربية .41

دع  المنةم  العربي  لحقوق اإلنسان، مجلس حقوق اإلنسان باألمم المتحدة،  لى  التحر  ب كل 
عاجل للنةر في وضعي  األسرد الفلسطينيين، وتقرير التدابير التي تتناسب وفداح  اانتناكا  

 اإلسرائيلي  لحقوق اإلنسان في األراضي الفلسطيني  المحتل  .
ةم  الحقو ي  في بيان صحفي،  أن سلطا  ااحتيل تواصل سياستنا المننجي  وأكد  المن

ضعال  درت ، وعييمت  على  باستخدام ور   األسرد كأداة لمحاول  ارتنان  رادة ال عب الفلسطيني، وا 
 الصمود، والمطالب  بتحرير أراضي ، وممارس  حق  في تقرير المصير .

احتيل اإلسرائيلي ارتكابنا بحق ال عب الفلسطيني، والتي وأدان  الجرائم الحرب التي يواصل ا
، وخمسين عاما  على احتيل ما تبقى من األراضي 1948تتيامن مع العام السبعين لنكب  فلسطين 
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، مؤكدة  أن التخاذل الدولي عن محاسبت   على 1967الفلسطيني ، وأرال عربي  أخرد في حييران 
نا، هو ما  جع  على مواصل  جرائم ، وكرس بالتالي من القبول جرائم الحرب التي يواصل ارتكاب

العالمي الحكومي لتكرار الممارسا  الفج  التي تقع جمل  وتفصيي  بين اانتناكا  الجسيم  لحقوق 
 اإلنسان، وجرائم التمييي العنصرت البغيض  .

الجسيم ، وجرائم الحرب  وطالب  المجتمعين العربي والدولي للتحر  ب كل عاجل إلنناء اانتناكا 
التي يواصلنا ااحتيل، والضغط من أجل فرل احترام القانون الدولي، وأحكام القانون اإلنساني 
نناء معاناة األسرد، التي تمعمق على نحو كبير معاناة  الدولي في األراضي الفلسطيني  المحتل ، وا 

 ال عب الفلسطيني.
لعربي ، يعاني من ااعتقال اإلدارت الذت ي كل أسوأ اانتناكا  للمنةم  ا 30ووفقا  للتقرير السنوت الر

معتقل  دارت، وتعتقل سلطا  ااحتيل اآلال سنويا من  600لحقوق األسرد الفلسطينيين نحو 
، وتقوم باإلفراج عن العديد مننم، 1948الضف  الغربي  بما فينا، فضي عن الع را  من فلسطينيي الر

 ننم لفترا  مطول  تتجاوي العام.بينما تحتفة بالبعل م
وأكد بيان المنةم  أن الجرائم اإلسرائيلي  ت كل بموجب القانون اإلنساني الدولي جرائم حرب 
تستوجب المساءل  والمحاسب ، سواء بموجب اتفا ي  جنيل الثالث ، أو بموجب اتفا ي  جنيل الرابع  

 ي  المحةورة. ، كما أننا تقع في نطاق العقوبا  الجماع76 المادة 
 22/4/2017المنظمة العربية لحقوق النسان، لندن، 

 
 التطبيع بالمغرب.. يقظة شعبية يواجهها القضاء بعدم االختصاص .41

الرباط: أثار وجود  رك   سرائيلي  في المعرل الدولي الفيحي الذت ينةم  -الحسن أبو يحيى
ا بم اعر ال عب الذت المغرب سنويا سخط مناهضي التطبيع، واعتبروه مخالفا للقو  انين الوطني  ومس 

يعتبر القضي  الفلسطيني   ضي  وطني ، وهو ما دفعنم  لى رفع دعود  ضائي  ضد ويارة الفيح  
 سرعان ما  ض  فينا محكم  الرباط اابتدائي  بعدم ااختصا .

المغرب مع وبينما يعتبر مناهضون للتطبيع أن ما و ع يرفع اللبس عن تعامل الجنا  الرسمي  ب 
ملل التطبيع ويفضح تدبير الدول  للعي   مع الكيان الصنيوني، يؤكد ألخرون أن القود الحي  

 ستواصل مقاومتنا للتطبيع مسنودة باألغلبي  من ال عب المغربي وغير مبالي  بالفقاعا .
استعجالي   وتقدم  مجموع  العمل الوطني  من أجل فلسطين أمام المحكم  اابتدائي  بالرباط بدعود 

ضد ويير الفيح  والصيد البحرت المغربي عييي أخنوش تطالب بمصادرة سلع هذه ال رك  وطردها، 
 وفتح التحقيق حول ميبسا  الترخي  لنا لتوجد رسميا بالمغرب.
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ومع أن المحكم   بل  النةر في الدعود،  ا أننا حكم  بعدم ااختصا ، وهو ما اعتبره منسق 
 طني  من أجل فلسطين عبد القادر العلمي أمرا مؤسفا وغير مبني  انونيا.مجموع  العمل الو 

و ال العلمي للجييرة ن   ننا نعتبر أن القضاء تنرب من الب  في الموضوه  لكننا سنستمر في 
مواجن  هذه األساليب وغيرها من األ كال التطبيعي ، خاص  وأننا وجدنا أن ال رك  وضع  ملفا 

رخي  لنا بفتح فره بالمغرب، وسنعمل ما في وسعنا لطردها وتطنير التراب  انونيا من أجل الت
الوطني من هذه ال رك  الصنيوني  المنتمي  لكيان يغصب أرل أ قائنا الفلسطينيين ويدنس أرضا 

 مقدس  بالنسب  لل عب المغربي .
الصنيوني  من جانب  اعتبر رئيس المرصد المغربي لمناهض  التطبيع محمد ويحمان أن  الكيان

يختار خطوات  التطبيعي  ااستفيايي  بعناي ، فقد علمنا أن ال رك  المذكورة وضع  ملفنا القانوني 
مارس/ألذار، وهو التاري  الذت يصادل يوم األرل في  30لدد السلطا  اإلداري  بالمغرب يوم 

 فلسطين بما يعني  ذل  من  معان في استفياي  عور المغارب  .
 23/4/2017دوحة، الجزيرة نت، ال

 
 وقفة تضامنية مع األسرى الفلسطينيين في برلين .42

 القدس  دو  كوم:  ند  العاصم  األلماني  برلين امس السب  و ف  احتجاج تضامنا مع  -برلين
 األسرد الفلسطينيين في سجون ااحتيل اإلسرائيلي والذين يخوضون  ضرابا عن الطعام.

سفارة فلسطين في المانيا ولجن  العمل الوطني الفلسطيني في  وتم تنةيم ااعتصام بالتعاون بين
برلين، حيث حضره المست ار اول عبد النادت ابو  رخ نياب  عن سفيرة فلسطين خلود دعيبس الى 

وتضمن ااعتصام عيل وغناء عدد من  جانب كاف  اعضاء طا م سفارة فلسطين في المانيا.
 ااغاني الوطني  الفلسطيني .

 23/4/2017، لقدسا، القدس

 
 "إسرائيل"نائب ألماني: خالفات جسيمة في الرأي مع  .43

 ال عضو باري في حيب المست ارة األلماني  أنغيي يركل خيل مقابل  أمس،  ن : رويتري –برلين 
اإلسرائيلي ي كل تنديدا  إلسرائيل في األجل البعيد، م يرا   -عدم تحقيق تقدم في النياه الفلسطيني 

 د الدول  العبري  على الجيش وال رط . لى اعتما
و ال رئيس لجن  ال ؤون الخارجي  في البرلمان األلماني نوربر  روتغن إلذاع  ألمانيا  ن العي ا  

. وأضال:  خيفا  جسيم  في الرأت بين البلدين ا تيال عميق  ومنم ، لكن   ال  ن هنا  أيضا  
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ي عر بالحين بل باإلحباط في  أن كيل يتصلب كل  يء كل من ينتم اهتماما   ديدا  ب سرائيل...  
وكيل تعتمد  سرائيل كثيرا  على تفوق جي نا و رطتنا، وا تطور أت وجنا  نةر في  أن 

 . الوضع
سرائيل في ألذار  مارس  عندما ألغ  مركل  م  مع نتانياهو كان  وةنر حجم الخيل بين ألمانيا وا 

 ر  مايو  بسبب خطط تسريع بناء المستوطنا .من المقرر أن تعقد في القدس في أيا
 23/4/2017، لندن، الحياة

 
 إلى األصوات المتضامنة مع األسرى تنضم حركة عدم االنحياز .44

من فادت أبو سعدد: انضم  حرك  عدم اانحياي  لى األصوا    القدس العربي رام هللا ر 
ضامننا مع هذا التحر  السلمي المتضامن  مع األسرد. وعبر  الدول األعضاء في الحرك  عن ت

وغير العنيل من  بل السجناء والمعتقلين، احتجاجا على المعامل  الي نساني  من  بل  سرائيل، 
السلط  القائم  بااحتيل، في الو   الذت يطالبون في  احترام حقو نم اإلنساني  وفقا للقانون الدولي 

 وحقوق اإلنسان والقانون اإلنساني الدولي.
 23/4/2017، لندن، س العربيالقد

 
 واألدوار الفلسطينية والعربية والدولية الفلسطينيينجوهر معركة األسرى  .45

 د. أسعد عبد الرحمن
لطالما لجأ ااحتيل اإلسرائيلي  لى سياس  ااعتقال باعتبارها أداة  نر في محاوات  ا تيه اإلنسان 

ت . لكن األسرد الفلسطينيون في سجون الفلسطيني من أرض  وتفكي  مقاومت  والحد من  راد
ااحتيل ما يالوا مصرين على تحقيق مطالبنم الم روع ، وعلى رأسنا استعادة الييارا  المقطوع  
نناء سياس  ااعتقال اإلدارت،  نناء سياس  العيل، وا  نناء سياس  اإلهمال الطبي، وا  وانتةامنا، وا 

ئي ،  ضاف   لى مطالب حياتي  أخرد. في السياق، والسما  ب دخال الكتب والصحل والقنوا  الفضا
أوضح األمر سياسيا األسير والقيادت في حرك  فتح مروان البرغوثي في مقال ل  ن رت  صحيف  

 ارحا أسباب اإلضراب الجماعي عن الطعام   الفصل العنصرت ، متنما  سرائيل بر نيويور  تايمي 
.  أدوا  بيد اإلحتيل و  تمثيلي  عدال  يائف    هي مجرد الذت يقوده، معتبرا أن المحاكم اإلسرائيلي

المحاكم اإلسرائيلي  هي مجرد أدوا  مسي س  في يد ااحتيل ااستعمارت  و ال البرغوثي في مقال  
، وليس  بنةام عدال  وااستقيلوالعسكرت تندل  لى القضاء على التطلعا  الفلسطيني  بالحري  

عقود من الخبرة أثبت  أن  . وأضال:  يمعا ب من أدينوا بارتكاب جرائم محايد في دول  ديمقراطي 
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والعسكرت يندل  لى كسر رو  األسرد  ااستعمارت ااحتيلنةام  سرائيل غير اإلنساني من 
واألم  التي ينتمون  لينا، من خيل  لحاق المعاناة بأجسادهم، وفصلنم عن عائيتنم ومجتمعاتنم، 

 . ين  إلخضاعنم. وهم يعانون من التعذيب واإلهمال الطبيواستخدام تدابير من
معرول أن من يتحدث عننم البرغوثي ليسوا فئ  صغيرة، فاألسرد لم يقتصروا على فئ  أو  ريح  
محددة، حيث أن ااعتقاا  تطال كاف  فئا  و رائح المجتمع الفلسطيني دون استثناء: األطفال 

ا  واليوجا ، والمرضى والمعا ين والعمال واألكاديميين، والنواب وال بان وال يوخ، والفتيا  واألمن
في المجلس الت ريعي والويراء السابقين، والقيادا  السياسي  والنقابي  والمنني . وبحسب ويارة األسرد 

من ال عب الفلسطيني اعتقلوا في  %40ثم  ما يقارب  1967والمحررين الفلسطينيين ف ن  منذ احتيل 
فلسطينيا مننم  1597، تم اعتقال حوالي 2017المراحل، بل وفقط منذ بداي  العام الحالي مرحل  من 

 طفي. 311امرأة و 46
 نحن، جميعا، ماذا نستطيع أن نفعل فعليا، وليس لفةيا وعاطفيا، لدعم األسرد؟!!

التي  أحرار العالم والمؤسسا  الحقو ي  ومؤسسا  المجتمع المدني كاف فلسطينيا، أن نن ط بين 
تنادت باحترام حقوق اإلنسان لكي تضغط على سلطا  ااحتيل من أجل ااستجاب  لمطالب 
األسرد. كما علينا أن نساهم في تعري  المحتل اإلسرائيلي وك ل جرائم ، وأن ننصر األسرد ون د 

ري  في معرك  الح  بأننا معكم من أيرهم بالمسيرا  والفعاليا  التضامني ، ليصل صوتنا  لينم 
والكرام . كذل ، ضرورة تفعيل ال اره الفلسطيني  عبيا وفصائليا من خيل المواجن  وتوتير 

من طيئع ال عب   أسرد الحري  األوضاه ليكون داعما لما تحاول  سرائيل أن تنسينا  ياه أا وهو 
 التي تعلو وتنخفل بين فترة وأخرد.  هب  ترويع اإلسرائيليين الفلسطيني، وب كل خا  

على القيادة الفلسطيني  تعييي التحر  في الساحا  الدولي  واإل ليمي  لتدويل  ضي  األسرد واعتبارها 
 ضي   نساني  عالمي . ولم ا التوج   لى محكم  العدل الدولي  في اهات للحصول على فتود 

  التياما   انوني  حول الوضع القانوني لرسرد والمعتقلين في سجون ااحتيل، وتحديد المحكم
دول  ااحتيل القانوني  تجاه هؤاء المعتقلين وضرورة  ليامنا بتطبيق اتفا يا  جنيل الثالث  والرابع  
على األسرد واعترافنا بنذه ااتفا يا  للحفاة على مكانتنم ال رعي  كمحاربين  انونيين. لكن، 

، علما  األمعاء الخاوي  على معرك  بالمقابل، حذارت أن يلقي اانقسام الفلسطيني بةيل  السوداء 
 بأن اانقسام البغيل با  يندد الم روه الوطني الفلسطيني برمت .

عربيا، ضرورة العمل على تعييي التضامن والعمل العربي الم تر  من أجل بلورة مو ل عربي 
هنا داعم، وهو األمر الذت بدأ  تةنر بوادره حيث انطلق  دعوا  عربي   عبي / مجتمع مدني 

الذت ينفذه األسرد في سجون ااحتيل.   الحري  والكرام  وهنا  إلدارة حمي  تضامن مع  ضراب 
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ومن ثم احقا، تحر  برلماني عربي يتواصل مع البرلمانا  األوروبي  لت كل ضغطا على حكوماتنا، 
 وكذل  الحال في المنتديا  والمنابر الدولي .

الغربي وعلى المحافل الدولي . فقد بدأ  تتفعل حمي  تضامن  كما ينبغي التركيي على الرأت العام
دولي ، بو ر  من الوايا  المتحدة األمريكي  حيث أعلن عن اطيق حمل  تضامن كبرد مع 
األسرد ت مل تنةيم تةاهرا  وو فا  تضامني  وحمل  اتصاا  وتواصل مع أعضاء الكونغرس 

مجتمع الدولي ومؤسسات  الفاعل  بمرا ب  تطبيق  سرائيل والخارجي  األمريكي . ومن المنم   را  ال
للقوانين الدولي  ب أن األسرد وميحق  المسؤولين اإلسرائيليين على أعمالنم المخالف  لنذه القوانين. 
ونحن نعلم أن ب مكان المنةما  الدولي  والحقو ي  الضغط على  سرائيل حتى تتحمل مسؤوليتنا 

 لدولي  بقوة القانون الدولي الذت يجب أن تخضع ل  دول  ااحتيل.بتطبيق  رارا  ال رعي  ا
 23/4/2017، ، لندنرأي اليوم

 
 ؟القتلةمن هم  .46

 د. مصطفى البرغوثي
لم يتوره نتنياهو وويراؤه، الذين أصابتنم النستريا بسبب   دام األسرد الفلسطينيين البواسل على 

 القتل .خول األضراب عن الطعام، عن وصل  ادة األسرد ب
ولم تتو ل ألل  العنصري  اإلسرائيلي  عن تقديم مقترحا  تتسم بالحقارة والدناءة ال ديدة، مثل ا ترا  
ويير ااستخبارا  والمواصي  اإلسرائيلي يسرائيل كاتس، ب عدام األسرد، أو ا ترا  ويير الجيش 

لمناضلين اإليرلنديين بقيادة أفيغدور ليبرمان، بأن يتر  األسرد المضربون ليموتوا جوعا كما جرد ل
 بوبي ساندي.

وبنفس القدر من الدناءة  رر   دارة السجون اإلسرائيلي   ن اء مست فى ميداني عسكرت يتيح لنا 
استخدام  التغذي  القسري   المحرم  دوليا، ألن األطباء المدنيين ونقابتنم يرفضوا اإل دام على هذه 

 الجريم  بحق األسرد.
البرغوثي ليس بحاج  لمن يدافع عن ، فمقالت  في صحيف   نيويور  تايمي  وضع  المناضل مروان 

بمنارة ااحتيل في  ف  ااتنام، وهو لم يقتل أحدا بيدي ، ولكن السؤال األهم هنا: من الذت فعل 
ذل ؟ وما هو سجل  ادة  سرائيل أنفسنم الذين يبجلون في بعل المحافل الدولي  بل ويمنحون جوائي 

 م؟السي
ألم يكن مناحيم بيغن  اتي ومسؤوا بنفس  عن مجيرة دير ياسين وجرائم أخرد ارتكبتنا منةمت  

 اإلرغون، مثل نسل فندق المل  داوود و تل بريطانيين وفلسطينيين وينود؟
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بل وأضال هو ويتسحاق  امير  لى سجلنما اغتيال ممثل األمم المتحدة، الكون  برنادو ، 
 رين.ومندوبين دوليين ألخ

ألم ي ار  رئيس الحكوم  اإلسرائيلي  وويير دفاعنا األسبق،  ينود برا ، بيدي  وبسيح ، في  تل 
كمال ناصر وكمال عدوان وأبو يوسل النجار ويوجت  في بيرو ؟ كما  ام  وحدت  باغتيال القائد 

 الفلسطيني أبو جناد في تونس.
 انا فقتل النساء واألطفال في ملجأ لرمم أليس  معون بيرس هو من أصدر األمر بارتكاب مجيرة 

 المتحدة في لبنان؟
ألم ي ار  نتنياهو وتسيبي ليفني وبارا  في ارتكاب جرائم حرب خيل ااعتداءا  المتتالي  على 
 طاه غية، والتي را  ضحيتنا ألال ال نداء بما في ذل  مئا  األطفال؟ وملل هذه الجرائم على 

 ولي  اآلن.طاول  محكم  الجنايا  الد
، و تل 1953أم أن علينا أن نذكر الويراء اإلسرائيليين بماضي أرييل  ارون، في مجيرة  بيا عام 

 .1982ومجيرة صبرا و اتيي التي فا   ب اعتنا كل المجاير عام  1967األسرد المصريين عام 
 ال عب الفلسطيني لم ينسى ولن ينسى.

اجب  أن يساند نضال أسرد، يمارسون أكثر أ كال النضال ولكن على العالم أن يتذكر. والعالم من و 
سلمي  وأنبل أ كال المقاوم  ال عبي  باإلضراب عن الطعام، وهو السي  الوحيد الذت يملكون  وهم 

 محاصرين في سجون ااحتيل.
 اركنا، يوم الجمع ، في تةاهرة لقرد القدس بالقرب من سجن  عوفر . وحاولنا جاهدين رفع 

ناجرنا لتصل لرسرد داخل السجن، مع أننا نعرل أننم ليسوا بحاج  لذل  كي يدركوا أن أصوا  ح
  عبنم بأسره معنم.

وكان معنا فتيان صغار، ولدوا وعا وا طوال حياتنم، مثل ألبائنم، في ةل ااحتيل والقمع والتمييي 
 العنصرت.

تنم تقودهم  لى ذل ، لكن وهؤاء ليسوا بحاج  لتحريل كي يصبحوا مناضلين. فحياتنم ومعانا
وجودهم ذكرنا أن جيل األمل والنصر القادم يكبر وي تد عوده رغم كل القمع والتنكيل ومحاوا  بث 

 اإلحباط واليأس، ورغم انيواء بعل من تعبوا من أعباء النضال.
المناضلون الفلسطينيون ليسوا  تل ، بل مناضلون من أجل الحري  وصناه حياة وأمل، مستعدون 

 للتضحي  حتى بحياتنم من أجل حري   عبنم.
أما معةم ويراء  سرائيل فأنا أتحدد أن يكون أت مننم يفكر بأحد غير نفس  ومنصب  وثروت  

 المستقبلي .
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 ولذل  نحن متفائلون وهم مت ائمون غار ون في عنصريتنم.
 23/4/2017، 48عرب 

 
 غزة؟ منماذا يريد عباس  .47

 صالح النعامي
اسي يسو غ رفل حرك  حماس مطالب  رئيس السلط  الفلسطيني  محمود عباس ا يوجد منطق سي

بتسليم حكومت  مقاليد األمور في  طاه غية، وحل اللجن  التي  كلتنا إلدارة  ؤون القطاه، حتى 
ن جاء  هذه المطالب  على  كل  نذار، من د ل   راره غير المسبوق بتقلي  رواتب موةفي  وا 

ن يجدر بالحرك  أن تتعاطى مع  نذار عباس باعتباره فرص  للتدليل للجمنور السلط  من الغييين. كا
الفلسطيني على أننا أوف  بما علينا من استحقا اٍ ، إلنناء حال  اانقسام الداخلي، وأد  ما علينا 
لنيه الذرائع التي تتمترس خلفنا كل األطرال التي ت ار  في حصار القطاه. صحيح أن من حق 

تخول أن تكون مطالب  عباس هذه مقدم  لطر  مطالب تعجييي  أخرد، تتعلق بتفكي   حماس  أن ت
يجاد بيئ   بنى المقاوم  ونيه سيحنا وتجفيل منابعنا، تح   عار  سلط  واحدة سي  واحد ، وا 
سياسي  وأمني  في القطاه ت ب  السائدة في الضف  الغربي ، والقائم  على تقديس التعاون األمني. 

يح أيضا أن عباس يعي تماما  أن هنا   جماعا  جماهيريا  وفصائليا  فلسطينيا  على أا ولكن صح
ترتبط أي   جراءا  ب نناء حال  اانقسام الداخلي بالمس بالمقاوم  في القطاه وسيحنا، وا سيما أن 

وسيحنا في   سرائيل ا تخفي مخططاتنا استندافنا. من هنا، ف ن أي  مطالب  بالمس  ببني  المقاوم 
 القطاه سيتم النةر  لينا مؤ را  على عدم جد ي  عباس. 

لكن، في تقدير كاتب هذه السطور أن استعادة المسؤولي  عن  طاه غية هي ألخر ما يعني عباس، 
حيث  ن ، كما يروت مقر بوه، يفيه من أن يستيقة يوما ويجد نفس  مسؤوا أمام  سرائيل عن تبعا  

علي  الفصائل الفلسطيني  أو مجموعا  السلفي  الجنادي  العامل  في القطاه، أت عمل عسكرت تمقدم 
تماما كما تتحمل  حماس  تبعا  هذه األعمال حاليا. كان عباس متأكدا من أن حرك  حماس 
سترفل مطالب ، فت بث بنا لكي يبرر اإلجراءا  التصعيدي . من هنا، فقد أهدر   حماس  فرص  

على عدم جديت ، وعلى أن  جراءات  أخيرا  ا ترمي  لى  نناء اانقسام  إلحراج عباس، والتدليل
الداخلي، بل لتحقيق أهداٍل تتعلق بحساباٍ  أخرد لقيادة السلط ، فعباس المسكون بناجس الخول 

 من فقدان ال رعي  الدولي  معني أن يمند للقائ  
وعلى أن  جراءات  أخيرا  ا ترمي  أهدر   حماس  فرص  إلحراج عباس، والتدليل على عدم جديت ، 

 لى  نناء اانقسام الداخلي، بل لتحقيق أهداٍل تتعلق بحساباٍ  أخرد لقيادة السلط   المرتقب مع 
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الرئيس األميركي، دونالد ترامب، مطلع مايو/ أيار المقبل، بسلسل  من اإلجراءا ، تدلل على 
هنا، كان ضمن اإلجراءا  األخيرة التي أ دم استعداده لإلسنام في حرب ترامب على  اإلرهاب . من 

علينا المس  بمخصصا  األسرد في سجون ااحتيل وعوائلنم، استبا ا  لمطالب  أميركي  رسمي  بنذا 
الخصو ، حيث ك ف  وسائل اإلعيم اإلسرائيلي  واألميركي  أن ترامب، بناء على طلب رئيس 

باس و ل المخصصا  التي تدفعنا السلط  حكوم  ااحتيل، بنيامين نتنياهو، سيطلب من ع
لعوائل األسرد وال نداء والجرحى الذين أصيبوا في مواجنا  مع ااحتيل، بيعم أن هذا سلو  
يوفر بيئ  مناسب  لتنامي  اإلرهاب .  لى ذل ، يرمي عباس في هذه اإلجراءا   لى التدليل لرطرال 

ة السلط  صفتنا التمثيلي  في  طاه غية. كما الدولي  أن  يبذل كل ما في وسع  من أجل استعاد
تندل  جراءات  وتصعيده ضد غية  لى التخفيل من أعباء األيم  المالي  التي تواجننا السلط ، 
والناجم  عن تراجع وفاء المانحين بالتياماتنم تجاهنا. وحسب منطق عباس،  ن كان هنا  ثم   

ر هذه األيم ، فمن األفضل أن تتحملنا غية وحدها،  جراءا  تق في  يتوجب القيام بنا لتقلي  تأثي
بيعم أن أغلبي  موةفي السلط  في القطاه مستنكفون عن العمل. وا حاج  للتذكير بأن عباس هو 
الذت طلب من هؤاء الموةفين ااستنكال عن العمل، والبقاء في بيوتنم بعيد سيطرة حماس على 

ف النا. لكن، أهم مسو غ ، 2007مقاليد األمور في القطاه، في صيل  بندل اإلثقال على الحرك  وا 
لإلجراءا  التصعيدي  ضد غية ليس موجنا  لحرك  حماس باألساس، بل  لى خصم عباس اللدود 
محمد دحين، فعباس ير ب بقلق كبير تحركا  المذكور بالتعاون والتنسيق مع نةام عبد الفتا  

تأييد حرك  فتح في  طاه غية، وضمن ذل  عقد  السيسي في مصر، والنادف   لى ااستحواذ على
المؤتمرا  التي ينةمنا دحين في أو ا  متقارب  في مصر، وت ار  فينا  خصيا  حيبي  ونقابي  
وا عيمي  من  طاه غية. ومما يدل على أن هذا ااعتبار أحد ااعتبارا  المركيي  التي دفع  عباس 

قطاه حقيق  أن ضمن ال روط التي  دمنا بعل مقربي  لى اإل دام على خطوات  التصعيدي  ضد ال
عباس لحرك  حماس للتراجع عن اإلجراءا  المعلن  أخيرا هو أن تلتيم الحرك  بعدم السما  لمقربي 

 دحين بالعمل وحري  الحرك . 
ر ما تقدم أن يقدم عباس على هذا السلو  ضد  طاه واسع من  عب ، ويواصل تصدير  ا يبر 

طاه غية، ليفا م المعاناة التي يكابدها حوالي مليوني فلسطيني، يقطنون في بقع  األيما   لى  
جغرافي ، هي األكثر اكتةاةا  في العالم، فاستنفاره لضمان مواصل  تمتع  بال رعي  الدولي  وخيف  
 السياسي مع حماس وصراه النفوذ مع دحين ا يبرر هذا كل   جراءات  القاسي  التي أد  فورا   لى

 تفا م األوضاه اا تصادي  واإلنساني  سوءا . 
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ليس   جراءا  عباس موجن  ضد غية، بل ضد فلسطين، ال عب والقضي ، حتى لو تذر ه باانقسام 
الداخلي لتسويغنا، فعباس يكافئ  سرائيل على تعاةم وتيرة ااستيطان والتنويد بتكثيل التعاون 

محكم  الجنايا  الدولي  لمقاضاتنا على جرائمنا. من هنا، األمني معنا، واالتيام بعدم التوج   لى 
يمثل ااصطفال  لى جانب عباس، تح  أي  مسوغا ، طعن  نجيء في خاصرة ال عب الفلسطيني 

 و ضيت .
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 عميره هاس
ود الذين  تلنم الناييون. هم ضحايا بعد الفلسطينيين يوجد إلسرائيل ضحايا ألخرون وهم القتلى الين

القيادة وسوء ااستغيل والتجنيد القسرت واابتياي، وكل ذل  من اجل تبرير طرد ال عب الفلسطيني 
من وطن . وبسبب أن الطرد لم ينجح كليا، يجب تبرير تركييهم القسرت في كانتونا  منفصل  عن 

ل لبنان و تل اآلال،  تينا ا يمكننم بعضنا، والقصل المتواصل للمعسكر المغلق غية، و ص
ااعترال. الناجون  الذين ما يالوا على  يد الحياة  والكثير من أ رباء القتلى يؤمنون بأن  سرائيل 
تحترم ذكرد موتاهم. وااغلبي  الحاسم  تصم  على ما تفعل   سرائيل. أما والدات اللذان لم يسكتا 

 سن .  20و 16فقد توفيا  بل 
ستغيل عنيل ومستمر للضحايا، الفلسطينيون ومؤيدوهم ينفون حدوث الكارث  أو يمقللون من  ن اا

عدد ضحايا النايي . و د  ال لي صديق فلسطيني ذا  مرة: ألن  سرائيل كذب  كثيرا بخصو  
ب النكب  وحياة الفلسطينيين في البيد  بل كارثتنم، ف ن ااستنتاج الطبيعي هو أننا اختلق   تل ال ع

الينودت. كذب  واستغل  الكذب من اجل تبرير طرد ال عب الفلسطيني. أو على األ ل بالغ  في 
األمر. الفلسطينيون على يقين بأن مئ  ألل  د  متلوا، وعلى األكثر مليون  خ ، وبالتأكيد ليس 

 ست  مييين، وهكذا يتم محو الضحايا الينود. 
ف ن من يعارضون  سرائيل وسياستنا، ايضا رجال يسار  بسبب اتجار  سرائيل بسيرة ال عب الينودت،

 سرائيليون وفي خارج البيد، يميلون  لى انكار العدد الكبير للقتل والقمع اثناء فترة الراي  الثالث 
سن  فقط، والتي ساد  فينا أنماط  تل واحتيل وتفوق، ودول  ومي ، ومكاسب رأسمالي   12القصيرة، 

  واايديولوجيا  الطاهرة التي طورتنا اوروبا على مدد مئا  السنين من والدوافع غير العقيني
 التوسع الرأسمالي.



 
 
 
 

 

 30 ص             4269 العدد:        4/24/2017 نثنينال  التاريخ: 

                                    

عندها يتم توبي  الضحايا بسبب نسيان مييين ضحايا العبودي  والكولونيالي ، ويقولون  ن 
 الفلسطينيين ليسوا هم المسؤولين عن موتنم. هذا رد طبيعي على النجا  الم كو  في  إلسرائيل في

 السيطرة على  تل ال عب الينودت باعتباره األمر ااكثر فةاع  في تاري  الب ري .
هذا طبيعي، لكن  ليس عادا، ألن الرد المناسب على ااحابيل والخداه هو ااستمرار في رؤي  
جميع المستويا .  ن من يعارضون  سرائيل يتنافسون على هرم الضحايا الذت ان أت . الكارث  

تي  ام  بنا المانيا كان  ضد  عوب الننرو والناما في افريقيا، وستالين  ام بقتل عدد ا ااولى ال
يقل عن ذل  من  عوب اامبراطوري  السوفييتي . ويجب علينا أن ا ننسى ليوفولد الثاني من بلجيكا 

 فار   في أمريكا، والمثليين.والمييين الع رة الذين  تلنم في الكونغو، والعبيد األ
ل  يء صحيح و بيح  لى درج  اليأس، لكن كل ذل  ا يلغي حقيق  أن جميع ينود العالم كانوا ك

 بطرق ا يمكن تخيلنا.   تحقق هدفا لخط   تل مدروس  ومفصل . وجيء من هذا الندل 
 ن هذه حقيق  تاريخي ، وليس  ا وال تطالب بالتضامن بأثر رجعي، أو ال فق  وتبرير النكب . الراي  

ماني الثالث وعمليا  القتل التي  ام بنا هي جيء من الخلفي  والسياق التاريخي من اجل ا ام  اال
دول   سرائيل. ليس فقط سايكس بيكو ووعد بلفور واامبريالي  الصنيوني . ففي السياق التاريخي يوجد 

 النرب.  ننمب مكاايضا رفل أمم العالم استيعاب اليجئين الينود في حدودها، حيث كان ا ييال 
صحيح أن الحرك  الصنيوني ، كحرك  استيطان، استمد  االنام من الكولونيالي  ااوروبي ، بما في 
ذل  ااستخفال بال عوب األصلي  غير البيل، ن أ   بل الراي  الثالث. ولكن  لى حين  تل 

ة في اوروبا. أو ال عب الينودت ف ن أ لي  من الينود اختاروها كحل لم كل  اليسامي  والمطارد
بالطريق  التي  دم  بنا نفسنا، حرك  تحرر وطني. وكان  لنم حلول اخرد في ال تا  الذت 
اختاروا البقاء في . رغم الصل  الديني  والتقليدي  مع البيد المقدس : النجرة، اانفصال، الحكم الذاتي 

 الثقافي، النضال اا تراكي وال يوعي.
، والذين لم يكن لنم مكان 1945أن تن أ بدون اليجئين الينود بعد العام هل كان باستطاع   سرائيل 

يلجؤون الي ، هل كان يمكن إلسرائيل أن تقوم بدون تصوي  األمم المتحدة وبدون ااموال الطائل  
 لمانيا؟. أالتي حصل  علينا من 

ن في نقط  واحدة وهي الصناين  العقائديون والفلسطينيون العقائديون المناهضون للصنيوني  يلتقو 
. فنؤاء يقولون  ن هذه لإليديولوجياأننم يعتقدون أن  سرائيل هي نتاج تلقائي للصنيوني ، تجسيدا 

، الذت تم 1948مؤامرة وح ي ، وأن السياس  الحالي  هي استمرار مبا ر للتطنير العر ي في العام 
ي حرك  محق  وعادل  وأن  تل ال عب التخطيط ل   بل ذل  بكثير. واولئ  يعتقدون أن الصنيوني  ه

 الينودت هو برهان ألخر على عدالتنا، لكن ليس سبب ا ام  الدول . 
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حسب رأيي لم يكن باستطاع   سرائيل القيام بدون اعمال القتل النايي . عمتي سرافينا ويوجنا وابننا 
دا في مخبأ في تم أخذهم من منيلنم في سراييفو، و تلنم هنا . جدت يعقوب ميخائيل ما  وحي

سراييفو. وجدتي رفق  ايتاس وخالتي رويا تم أخذهما من بيتنن في بلغراد. و د اعتقد  دائما أن  تم 
 تلنما في او فيتس. وسمع   بل بضع سنوا  بأن الناييين  اموا بوضعنم في  احنا  مع وجود 

 العادم في الداخل، حيث سافر  ال احنا  ذهابا وايابا  رب مطار بلغراد.
لقد تم  تلنما و تل جميع الينود لكوننم ينودا فقط، وليس من اجل  يام الدول  التي تثب  كل يوم أن 

 ما  ال  ويقول  المناهضون للصنيوني ، صحيح.
 23/4/2017هآرتس 
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