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ال فلتتحمل حماس  .1 حسين الشيخ: لدينا قرار بإنهاء االنقسام وفق تنفيذ االتفاقيات الموقعة وا 

 مسؤولياتها كقوة منقلبة
 سدن  اليددنتم  مسددي ال يدادا بانندداء االن سددام خددال   "فدد  "أكدد عوددو الةجنددة المركحردة ل ركددة  :رام هللا

ليسددب دصدددد م ار، نددام  "فدد  "جددحء مدد  النسددنن الددو ني وأ   "س مددا"العددام ال دداليم ميددددا عةدد  أ  
نما إنناء االن سام.  وا 

إ  "الذي نبث عبر  ةفحرو  فةس ن م مساء نوم اإلثنن م  "مةف النوم"وقا  الينتم في  دنث لبرنامن 
نمددا إنندداء   مدداس جددحء مدد  النسددنن االج مدداعي والددو ني الفةسدد ننيم ون دد  لسددنا دصدددد م ار، نددام وا 

 " مدداس"م ميددنرا لرسددالة الددرميس م مددود عددداس والةجنددة المركحرددة إلدد  " سددام الددذي دام عيددرا أعددواماالن
أنا ال أررد االي داي معدي وال نوجدد لددي أي قدرار إلننامديم أندب جدحء مد  ال الدة الفةسد ننية "ومفادها 

 ."والمج مع الفةس ننيم وأنا لدي قرار بانناء االن سام واالن الب
ال فة   مددد   مددداس لددددننا ا"وأودددا :  ل دددرار باننددداء االن سدددام وفدددا اال فاقيددداب الموقعدددة مدددع  مددداسم وا 

م مع بدرا إننداء االن سدام  ايدة "مسؤوليا نا ك وا من ةدة م مردا عة  اليدرعية الفةسد ننية فدي ق داة  دحا
 ."سننني االن سام خال  العام ال الي منما كةف الثم  "و نية كبرىم وقا :
فرصة   ي ية ب  ديمنا الرد خدال  أسدبوةم موود ا أ  الوفدد وجدل رسدالة  "اس م"وأكد الينت أ  لدى 

نناء االن سام وم  يروط واو ة. "ف  " ؤكد ر دة  " ماس"لد  في اال فاق معنا وا 
ن مندد  عةدد   مدداس أ    دددم لنددا إجادددة خددال  أسددبوة قبدد  البدددء ددداإلجراءاب ا خددرى الم عة ددة "و ددادع: 

نما س س ند  االن البدمواجنة االن سامم ال ي ال    ."س ند  الموا   الفةس نني في ق اة  حام وا 
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بانندداء االن سددام مر د ددة د ةنددا مددا يسددم  الةجنددة اإلداررددةم واالل ددحام  " مدداس"وأوودد  اليددنت أ  ر دددة 
دكدد  اال فاقيدداب الموقعددةم و مكددن   كومددة الوفدداق الددو ني مدد  دسددع سددة  نا وسددي ر نا عةدد  الوددفة 

 نو  ا ساسيم وم  ثم ال وجل لالن خاداب ال يررعية والرماسية والو نية.وق اة  حا وف ا لة ا
وأعرب ع  أمةل دأ   كدو  معانداا يدعبنا فدي ق داة  دحا ل ويدة لةوصدو  إلد  الندد  الدو ني الكبندر 
وهدددو إننددداء االن سدددامم مؤكددددا ث  دددل داسددد عداد اليدددعب الفةسددد نني فدددي ال  ددداة لة  مددد  مددد  أجددد  إننددداء 

مفادهدا إمدا ال وجدل لمر،دع اليدرعية واليدراكة وال فدا  عةد   " مداس"يدنت رسدالة إلد  االن سام. ووجل ال
ما م ادع نا مسؤوليا نا في و  سي ر نا دال وا عة  ق اة  حا.  الو   الوا د واليعب الوا دم وا 

 24/4/2017(، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا
 

 اة النائب مروان البرغوثيل االحتالل المسؤولية عن حيبحر يحم   أحمد  .2
ددد : دددحا النامدددب ا و  لدددرميس المجةدددس ال يدددررعيم اال ددد ال  المسدددؤولية الكامةدددة عددد   م  أ مدددد د دددر م 

 خددال   صددرر  صدد في نددوم االثنددن  موعبددر د ددر ال دددهور الخ نددر لصدد ة النامددب مددروا  البر ددوثي.
جمددداعي النامدددب مدددروا  عددد  دعمدددل ومسددداند ل وكافدددة الفةسددد نننن  مدددع قامدددد اإلودددراب الم 24/4/2017

واسد نكر اسد مرار اال د ال  داخ  دا   أسدنر لةندوم الثدام  عةد  ال دوالي. 1,500البر وثيم برف ة قراددة 
وأكددد  ودعددا الدددو  العر،يددة وحعمدداء العددالم ال ددر لةوقددو  إلدد  جانددب قوددية ا سددرى العادلددة.. نامدددا   13

 ي. عة  أ  قوية ا سرى  أ ي عة  سةم أولوياب المجةس ال يررع
 24/4/2017 ،القدس، القدس

 
 قلق فلسطيني من مبادرة سالم أمريكية إقليمية ومسعى إلعادة ملف االستيطان إلى الصدارة .3

بدأ وفد فةس نني رفيع أمس سةسةة ل اءاب في واين     ونرا  لة داء الدرميس م مدود عدداس  :رام هللا
الوفدد كدال  مد  رمديس دامدرا المفاووداب مع الرميس دونالد  رامب في الثالث م  الينر الم ب . ويودم 

في منومة ال  ررر صامب عرر ابم ووحرر الخارجية رراض المالكيم ومددنر المخدابراب العامدة ماجدد 
 فرجم ومدنر صندوق االس ثمار الفةس نني م مد مص ف .

  أ  الجانب الفةس نني قةا م  إمكا  ال عرض إل  ودووط مد "ال ياا"وكيف مسؤو  فةس نني رفيع لد
هناي قةا أكبر م  إ دالق مددادرا "أج  العودا إل  المفاوواب م  دو  وقف كام  لالس ي ا . وقا : 

إقةيمية  ؤدي في النناية إل   وسيع عالقداب إسدرامن  فدي المن  دة مد  دو  إقامدة دولدة  -سالم أمرركية 
 مدد  ر مدددالوقددعم وأوودد  أ  إد دداء الووددع ال ددامم عةدد  مددا هددو عةيددل هددو أفودد  سددنناررو م  ."فةسدد ننية
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وكيدددف المسدددؤو  أ  الوفدددد سدددي او  إعدددادا موودددوة  سدددومل الم مثددد  فدددي  واصددد  ال وسدددع االسددد ي اني.
 االس ي ا  وخ ره عة     الدول ن  إل  مركح االه مام ا مرركي.

  وجددود مدددنر المخددابراب العامددة فددي الوفددد ننددد  إلدد  إونددار أهميددة المؤسسددة الفةسدد ننية فددي إوقددا  
 الفةس ننية مث  ال رب عة  اإلرهاب و نره. -لمصال  المي ركة ا مرركية ال فا  عة  ا

 وسي الب الوفد أيوا  باعادا المساعداب ا مرركية إل  السة ة كما كانب عةيل في السابا.
 25/4/2017 ،الحياة، لندن

 
 حكومة دون قيد أو شرطللحماس: إن أردتم المصالحة فعليكم تسليم غزة ل "رئاسة السلطة" .4

الفةسد ننية ال ندب عبدد الدر يم إ  إودراب ا سدرى فدي سدجو  السدة ة  رام هللا: قا  أمدن  عدام رماسدة
خدال  ا  فدا  اف  دا   مو  رق عبد الر يم إل  مةف المصال ة الو نية اال  ال  ع  ال عام مس مر.

 وةب  ركددة إ  عيددر سددنواب مددرب اسدد"المبندد  الجدنددد لةجامعددة العر،يددة ا مرركيددة فددي رام هللام دددال و  
 مددداس فنندددا  رصدددنا عةددد   و ندددد الدددو   ب عمندددا االن سدددام. ون دددو  دكددد  صدددرا ة ووودددو  إ  أرد دددم 

لوداء  " حا"المصال ة فعةيكم  سةيم الم افواب الجنو،ية  ل كومة الوفداق الدو ني دو  قندد أو يدرطم وا 
خاداب العامة رماسية دعد ذلي الذهاب لالن  ثم   مالةجنة ال ي يكة نا  ماس إلدارا الم افواب الجنو،ية

و يددررعية ومجةددس و نددي خددال  مدددا ال   جدداوح السدد ة أيددنرم    اليددعب الفةسدد نني لددم يعددد ي بدد  
 ."دالمراو ة أو الةف والدورا  وال ال رق االل فافية

 25/4/2017 ،القدس العربي، لندن
 

 الشعب الفلسطيني أصبح شعب المليون أسيرمصطفى البرغوثي:  .5
قا  ا مدن  العدام ل ركدة المددادرا الو نيدة الفةسد ننية مصد ف  البر دوثيم : الدن نادية سعد  -ا  عم  

اليددددعب "خددددال  ل امددددل أمددددس مددددع وفددددد برلمدددداني أسدددد رالي ولجنددددة الصددددداقة ا سدددد رالية الفةسدددد ننيةم إ  
الفةس نني أصد  يعب المةنو  أسنرم  نث ال  وجد أسرا في فةس ن  لم يك  لنام ساد ا م أو  اليدا م 

. ويددر  البر ددوثي لةوفددد الوددنف معاندداا اال  ا سددرى الفةسدد نننن م و بيعددة م ددالبنم "و أكثددرأسددنر أ
ال وددام  مددع "إلدد   ا سدد رالياإلنسددانية ال ددي اودد روا لخددوض اإلوددراب مدد  أجةنددام داعيددا البرلمددا  

 ."سيما نواب اليعب المع  ةن  ا سرى الفةس نننن م ال
 25/4/2017 ،الغد، عم ان
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 أوضاع الفلسطينيين ون يعرضسفير المصري في لبنان يمنة والمنحسن دبور و  .6
الفةسد نني الدوحرر السدابا  -سفنر فةس ن  في لبنا  أير  دبور رميس لجنة ال وار الةبنداني  اس  ب 

الد دددددث فدددددي أووددددداة الالجمدددددن   مصدددددري فدددددي لبندددددا  نحردددددل النجددددداري. و دددددم  السدددددفنر وال سددددد  منيمندددددةم 
النجداري عةد  و   ةدع دبدور منيمندةأروفنم المعييدية وال يا يدة. و الفةس نننن  في لبنا  وسب    سن  و

أبنددداء يدددعبنا وم دسدددا ل  ا ووددداة فدددي ا راودددي الفةسددد ننية واالع دددداءاب اإلسدددرامنةية المسددد مرا ودددد  "
ودددرابالمسدددي ية واإلسدددالميةم  الكرامدددة الدددذي نخوودددل ا سدددرى الفةسددد نننو  فدددي سدددجو  اال ددد ال   وا 

همم والذي نخالف كافة ال وانن  واليرامع الدوليدةم و،خاصدة فدي رس ود  لوقف الوةم واالو ناد الُمما
 ."ما ن عةا داالع  ا  اإلداري لمدا  ورةل م  دو  م اكمة

 25/4/2017 ،المستقبل، بيروت
 

 ؟عا  .. هل أصبح مشر   خالل عشر سنوات.أصدرها عباس  "بقانون  قرارا  " 180تقرير:  .7
يمددن   "د ددانو   قددرارا  " م19/4/2017م مددود عددداسم ا ر،عدداء أصدددر رمدديس السددة ة الفةسدد ننية : نددابةس

الددذي يصدددره  180رقددم  "ال ددرار د ددانو  "النيادددة العامددة  ددا منددع المددوا نن  مدد  السددفرم ليكددو  هددذا هددو 
 عداس خال  السنواب العير ا خنرام ال ي يندب  ع ن  المجةس ال يررعي الفةس نني. 

ا صدد  أ  ال دوانن   صددر عدد  المجةدس ال يددررعيم إال أ  "ووفدا ال دانو  ا ساسددي الفةسد نني  فدا  
إصددار قدراراب لنددا قدوا ال دانو  فدي  داالب الوددرورا ال دي ال    مد  ال أجند م وفدي  نددر  لةدرميس  دا  

 ."أدوار انع اد المجةس ال يررعي
 

 مخالفة في المبدأ والمضمون 
يادا ال دانو م م مدد سد ف ال ديع  ود سب عوو الننمة اإلداررة لةننمة الو نية الس  ال  ال واء وسد

ال نن بدا عةيدل يدروط ال دانو  ا ساسديم فةديس مد  بننندا قدرار  180 أيدا مد  ال دراراب د دوانن  الدد"فا  
بنددداء عةيدددل  فدددا  ال دددراراب ": "21عر،دددي". وأودددا  سددد ف ال ددديع لدددد"وا دددد ودددروري ال ي  مددد  ال أجنددد 

كمدا أ  فدي مودامن  دعودنا مدا نخدالف د وانن  الماوية صدرب ع   نر ذي صفة قانونية اب داءم 
قراراب  خ  دمفنوم الموا نةم م  خال  "م ممثال بذلي دصدور "ال انو  ا ساسي وال وانن  الفةس ننية

 يددخام م ددددن م مثدد   ب مصددممة خصيصددا  اإعفدداء  وامددف دعنننددا مدد  اسدد   اقاب وددرربية  وقددرار 
قراراب   دد  مد   رردة المدوا نن  المنصدوم  قرار  مدند والية رميس هنمة مكاف ة الفسادم إوافة إل 

عةننا في ال انو  ا ساسيم مث  ال رار ا خنر الذي أع   النيادة  ا منع السفرم وهو أمر مخ م 
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الميددكةة ال يددررعية فددي الدددالد سددنةة ال دد م مدد  خددال  دعددوا المجةددس "وأيددار إلدد  أ   ."دال ودداء ف ددع
 ."إال إذا كا  الرميس نررد خال  ذلي وف ا لرؤاه السياسيةال يررعي لالنع ادم وهو أمر دالغ الدسا ةم 

اال صا  دمسؤولن  في مؤسسة الرماسة الفةس ننية لة عةنا عة  الموووةم إال  "21عر،ي"وقد  اولب 
 أ  أ دا مننم لم ن جاوب.

 
 تفرد وتعطيل

س جعد  مد  الدرميس م مدود عددا"وقا  النامب الثاني لةمجةس ال يدررعي الفةسد نني  سد  خرريدة إ  
نفسل رميسا لك  ييء في اليدعب الفةسد ننيم واسد أثر دكد  السدة ابم و و عندا دمدا نخددم مصدة  لم 

المجةددس ": "21عر،ددي"وأوددا  لددد ."وع  دد  كافددة مؤسسدداب اليددعب الفةسدد نني ال ددي ال  خوددع لسددة  ل
و  ال يددررعي هددو اخددر المؤسسدداب اليددرعية الداقيددة فددي فةسدد ن م وهددو مع دد  ديددك  م عمدددم وقددد اسدد 

الرميس عداس هذه الفرصة إلصدار عيراب ال راراب د دوانن  ديدك   ندر قدانونيم و،ددو  أي ودرورا 
واقعيدددةم  ندددث إ  كثندددرا منندددا قدددراراب اق صدددادية  خددددم فمدددة رؤوس ا مدددوا م وال  ندددم  البيدددة ق اعددداب 

نددا ن . وأيددار خرريددة إلدد  أ  ال فددرد الددذي نن نجددل عددداسم ووددنا قاعدددا ال كددم ال"اليددعب الفةسدد نني
ع   ركنح السة اب في نديل  أدى إل  حرادا الفساد وال وننا عة  ال ررداب العامدةم و  دديم مصدال  

 فماب معننة عة  المصال  الو نية الكبرى. 
 ددد  الميدددكةة ال يدددررعية يكدددو  دعدددودا سدددة ة إصددددار ال دددوانن  إلددد  أصددد ابنا فدددي المجةدددس "و،دددن  أ  

 مدددر الدددذي نرفودددل الدددرميس عدددداسم  خوفدددا مددد  إلوددداء ال يدددررعي مددد  خدددال  الددددعوا النع دددادهم وهدددو ا
ل دد  مأنندا "واسد دري:  ."ال راراب ال ي أصددرها  دوا  ا عدوام الماوديةم أو  جدب الث دة عد   كوم دل

الرميس دأننا نررد أ  نع د ال يررعي لمناقية قوايا و نيدة كبندرام ولةدرد عةد  ال دوانن  العنصدررة ال دي 
  ا م دو  مناقية ال وايا الداخةيدةم  ندر أ  فكدرا  ع ند  كد  مد  يصدرها كنيسب اال  ال  ديك  م

يمك  أ  نخالف عداسم دما في ذلي ال يدررعيم هدي المسدي رام وذلدي ليسد مر فدي ال فدرد وا  ندام أيدة 
 ."فرصة كي يعود إل  المفاوواب دو  م  ي و  لل ال

 
 انتخابات توافقية

وفن  رميسن  يمنعا  عداس م  دعوا المجةس  خ"ورأى الم ة  السياسي مص ف  الصوا  أ  هناي 
ال يررعي لالنع ادم أولنما أ   يكنةة المجةس ال ي   م دع  ركدة  مداس فنندا دالوالبيدة  ال   وافدا مدع 
ع ةن ل و وجنا دلم ورخيد  أ    دف فدي وجدل قدراراب  ودر دال ودية الفةسد ننية ا خدذها أو سدن خذهام 

. وأووددد  الصدددوا  "الم ة دددة ال دددي من ندددا عدددداس لنفسدددلوثانننمدددا أ  انع ددداده ي دددد  مددد  الصدددال ياب 
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أ  ال ددد  الو ندددد لاحمددداب الفةسددد ننية يكدددو  ددددالعودا إلددد  اليدددعب مددد  خدددال  ان خادددداب  "21عر،دددي"لدددد
 " نر أ  أدا مداح  نرردد ان خادداب وفدا م اسدل ف دع"م وافا عةننام وف ا ال فاقاب المصال ة المخ ةفةم 

 عة   د  عبنره. 
 23/4/2017 ،"21عربي "موقع 

 
 األسرى دعم إضراب لي العالم برلماني    يدعو مروان البرغوثي .8

المع  ددد  مدددروا  م أ  أيسدددر العددديس عددد  مراسدددةنا رام هللام مددد  24/4/2017وكالـــة األناضـــول، نيدددرب 
البر ددوثيم عوددو الةجنددة المركحرددة ل ركددة فدد  م دعددا البرلمدداننن  فددي مخ ةددف أن دداء العددالم إلدد  دعددم 

 ةس نننن  في السجو  اإلسرامنةية. م الب المع  ةن  الف
عاما(م المع    الذي ي ود  58وفي رسالة دعثنا م  سجنلم وا ةعب عةننا ا ناوو م قا  البر وثي )

اإلوراب المف و  ع  ال عام مندذ السدادع عيدر مد  أبرر /نيسدا  الجداريم إندل مد  الودروري مسداندا 
 ذي ي فظ   وقنم. إوراب المع  ةن م ووما  ا  رام ال انو  الدولي ال

إوراب ا سرى ع  ال عام هدو وسدنةة يدرعية وسدةمية لمواجندة ان نداي   دوقنم ال دي "ويدد عة  أ  
 . "يكفةنا ال انو  الدولي

 . "ل د قررنا خوض هذا اإلوراب     إسرامن  لم   ري لنا أي خيار اخر"و ادع البر وثي: 
مددننم ال  13نننن  دو  م اكمدداب يددرعيةم وأ  وأوودد  إ  إسددرامن   سدد مر فددي اع  ددا  النددواب الفةسدد 

 نحالو  داخ  سجوننا. 
قام برلماننو  إسرامنةنو  دال  ررض عةد  اع  الندا ودعمدوهم هدا هدم نجةسدو  بندنكم فدي "ومو  قامال: 

 . "الم اف  البرلمانية الدولية وي ر مو  عةننا ذلي
ندادي ا سدنر الفةسد نني م أ  رحرور دو أ   بم م ن ال  عد  25/4/2017المستقبل، بيروت، وأوافب 

في النوم  م" دهورب ديك  خ نر"ال الة الص ية لة يادي الفةس نني مروا  البر وثي  أ م أمسأعة  
 .اإلسرامنةيةأسنر فةس نني في السجو   1500ع  ال عام الذي يياري فيل ن و  لإلورابالثام  

م فدا  البر دوثي "ال  دور الخ ندر"مد  هدذا  وقالب أماني سرا نة الم  دثة داسم النادي انل عةد  الدر م
 ."نرفض  ة ي أي عالج"عاما(  57)

م "لددم ندد م مال وددة أي  دددهور فددي صدد ة البر ددوثي"انددل  اإلسددرامنةيةوأكددد م  دددث داسددم إدارا السددجو  
اخدرر  ال ن ندداولو   أسدرى  أ  إلدد . وأيدار "يأكد  أ إ  كدا  ييدعر انددل فدي  الدة سددنمةم فعةيدل "وقدا : 
 ."لإلوراباثارا خ را "الماوي سوى الماء والمة م يعانو   ا سبوةمنذ 
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ليددل البر ددوثي  نددث  ددم ووددعل فددي إسددج  الجةمددة الددذي ن دد   إدارا أ الفةسدد نني  ا سددنروذكددر نددادي 
م   ددداو  الودددوع عةددد  ال يدددادي الفةسددد نني كدددي ي بددد  الخودددوة اإلودددرابالعدددح  االنفدددرادي عندددد بددددء 

 ال بو  بذلي. إقناعلاولة لعالج  بيم وهي كةفب أسرى اخرر  دم 
الةجنددة اإلعالميددة إلوددراب المع  ةددن  الفةسدد نننن م أ  ال دددهور الصدد ي لةبر ددوثي اسدد دع   وأفددادب

)يددمالي إسددرامن ( منددل أخددذ عددالج فددوري. وأوودد ب أ  البر ددوثي رفددض  "الجةمددة" ةددب مدددنر سددج  
 العالج ق عيا .

 
 نقاش بشأن إضراب األسرى داخل فتح :"هآرتس" .9

م فدددي موددداهرا أمدددسعيدددراب الفةسددد نننن  يددداركوا  أ اإلسدددرامنةيةم  "هدددسر س": نيدددرب صددد يفة رام هللا
ان ة ب م  رام هللا دا جاه  اجح بنب ان م دعما لاسرى المور،ن  ع  ال عام في سجو  اال  ال  

 االسرامنةية.
و  ا جدداه ن دداد داخةددي فددي  ركددة فدد   والسددة ة الفةسدد ننية  دد إلدد و  ددود هددذه ال ودداهراب والمسددنراب 

 .ا سرى اال  جاج وال وام  مع 
واالسددد خداراب ديدددك  خدددامم  م ندددع عددد   ا مددد  وأجندددحاالسدددة ة الفةسددد ننية  أ م "هدددسر س"وعةمدددب 

 ال دخ   اليا ديك  مداير في المواهرابم لكي ال   سبب دال صعند والمواجنابم عة   د ادعامنا.
الددرميس م مددود عددداس بدددأ  أ  "سر سهدد"م لصدد يفة ا مدد  أجنددحاوقددا  مسددؤو  فددي فدد  م م ددرب مدد  

الم بد م واندل معندي دسدررا  النددوء فدي المندا ا  أيداروايدن   فدي الثالدث مد   إلد داالس عداد لحرار دل 
 عيية الة اء المر  ب مع الرميس  رامب.

وفدي الم ابد  ندؤم  يددا  فد   ددأ  ال صدعند المندداني يمكندل دالدذاب خدمدة مصدال  ال يدادا الفةسد ننية 
نا عةددد  ال وودددي  ل رامدددب ددددأ  اليدددعب الفةسددد نني ال نندددوي الد ددداء  ندددر مددددا  فدددي مسدددألة ومسددداعد 

 ا سرىم  سب الص يفة العبررة.
 ركددة يددعبية مثدد  فدد   ال " أ  "هددسر س"وقددا  مدددنر نددادي ا سددنر الفةسدد نني قدددورا فددارس لصدد يفة 

اليددددارة ". وقددددا : "ى ال  ددددوراب فددددي اليددددارة الفةسدددد نني فددددي مسددددالة ا سددددر  إحاءيمكننددددا عدددددم المددددداالا 
 إسدرامن هذا نحرد مد  ال دو ر. اذا كاندب  أ وال يي  إسرامن الفةس نني يصوي لة صرر اب اآل ية م  

 ." بدأ دمفاوواب مع قيادا ا سرى  أ م فم  المناسب ا مورمعنية دعدم  صعند 
 24/4/2017األيام، رام هللا، 
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 نما يمثل نفسهعباس ال يمثل الشعب الفلسطيني وا  : خالد أبو هالل .11
ا  نم ا من  العام ل ركة ا  رار الفةس ننيةم خالد أبو هال م رماسة السدة ة فدي الودفة الور،يدة :  حا

 ود ق اة  حا الم اصر. "ال سمر"الم  ةة بد
عددددداس ي ددددود مددددؤامرا كبنددددرا ل ركيددددع  ددددحا بنددددد   سددددةيم سددددال نا و صددددفية ال وددددية  م مددددود وقددددا : إ 

  حا ع  الو  م وذلي وم  المخ ع الدولي ا مرركي الصننوني. الفةس ننيةم ول   نا انفصا 
ا دال صار-وأوا  أبو هال   رميس السة ة في " -في كةمة لل خال  مسنرا دوحام نوم االثنن    ندند 

رام هللا م مدددود عدددداس ُكةدددف لة يدددام بندددذا الددددور بددددال  مددد  اال ددد ال  الصدددننونيم خيدددية دفعدددل فدددا ورا 
 ."قدس برس"وفا ما ن ة ل  م"ال صعند مع الم اومة

أحماب  حا   خفيض الروا ب وان  داة ال يدار الكنر،دامي والوقدودم قر،دا  ي ددمنا عدداس قبند  "ورأى أ  
 ."حرار ل إل  الوالياب الم  دا ا مرركية

دا عةد  هدذه  ودعا أبو هال  أعوداء الةجندة ال نفنذيدة لمنومدة ال  رردر إلد   جمندد عودويا نم  ا  جاج 
ا لحرارا رميس السة ة لةوالياب الم  دا ا مرركية.اإلجراءاب و  د  حام ورفو 

نما يمث  نفسدلم وا   المجةدس ال يدررعي "وأوا  في  صرر ا ل  عداس ال يمث  اليعب الفةس ننيم وا 
هددو المؤسسددة الفةسدد ننية الو ندددا المن خدددة  سددب ال ددانو  الفةسدد ننيم وال ددي ال  ن نددي يدددرعن نا إال 

 ."دان خاب مجةس جدند
 24/4/2017، المركز الفلسطيني لإلعالم

 
 لها على القضية الفلسطينية بل كانت رافعة   زائدا   حمال   غزة لم تكن يوما  : لجان المقاومة الشعبية .11

ا "م م مددد أبددو  نددر: "لجددا  الم اومددة اليددعبية"قددا  ال يددادي فددي  ددحا:  ددا  مددال  حامددد  إ   ددحا لددم  كدد  نوم 
 ."امم ا رافعة لنا ولةميروة الو نيعة  ال وية الفةس ننيةم ب  كانب د

ا  "ا  ددرار الفةسدد ننية"وأيددار أبددو  نددرم فددي كةمددة فصددام  الم اومددة خددال  مسددنرا  نددوم االثنددن   ندنددد 
صدددمدب فدددي ثدددالث  دددروب كبندددرا و صدددار ميدددددم وقدددادرا عةددد  "م إلددد  أ   دددحا عةددد   دددحادال صدددار 

 ."مواصةة الصمود
فدددي سدددياق مدددؤامرا دوليدددة كبدددرى هددددفنا ندددحة سدددال  يدددأ ي "ورأى أ   يددددند ال صدددار عةددد  ق ددداة  دددحا 

ا "الم اومة  ."هذا ل  ن م منما كةف اليعب الفةس نني"م مؤكد 
وجدددود الكثندددر مددد  المددددادراب إلعدددادا الة مدددة والو ددددا لةيدددعب الفةسددد نني  السددديما ورقدددة  ركدددة "و،دددن   

 ."الجناد اإلسالمي ال ي  ر ب قب  عدا أينر
 24/4/2017، المركز الفلسطيني لإلعالم
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ر من كتائب المجاهدين .12  غزة استمرار حصارفي حال االنفجار  تحذ  
 ذرب ك امب المجاهدن  الجنا  العسكري ل ركة المجاهدن  الفةس ننية م  االنفجار في : الرأي- حا

 وجل اال  ال  إذا ما اس مر ال صار الخانا عة  ق اة  حا.
إ  "مؤ مر ص في ع ده في مدننة  دحا الندوم  وقالب الم  دث العسكري داسم الك امب أبو أنس خال 

 ."الم اومة ل    ب  دأ  يس مر ال صار لوحام وا   اس مرار ال صار قد نؤدي النفجار  نر مسبوق 
ن   عةد  أ دم االسد عداد والجنوحردة ال امدة لمواجندة العددو فدي أي معركدة قادمدةم وسنواصد  "وأوا  

 ."دفاعنا ع  يعبنا الفةس نني
الم اومددة الفةسدد ننية والمجاهدددن  رأس ال ر،ددة  م نددا وددد الم  دد  الواصددب و امةددة  و عنددد دددأ   د دد 

 امالل و  ةعا ل دال  ررر والخالم اليام .
 24/4/2017، غزة، وكالة الرأي الفلسطينية لإلعالم

 
 عين الحلوة مخيم حماس تلتقي القوى اإلسالمية في .13

قيادا ال وى اإلسالمية في مخيم عن  ال ةوام  ال    ممث   ركة  ماس في لبنا  عةي بركةم وفدا  م 
 في م ر عصدة ا نصار اإلسالمية دالمخيم.

ووم الوفد الينت جما  خ اب أمن  سر ال وى اإلسالمية وأمنر ال ركة اإلسالمية عة  رأس وفدهام 
والينت أبو  ارق السعدي عة  رأس وفد م  عصدة ا نصار اإلسالمية وا خ يدكنب العنندا مسدؤو  

لعالقدداب السياسدددية ل ركدددة الجندداد اإلسدددالمي فدددي لبندددا م دميدداركة وفدددد مددد  قيددادا  ركدددة  مددداس فدددي ا
 رعاني. من  ة صندا وم أيم  يناعة وأبو أ مد فو  وأبو ولند ال

ود دددث المج معدددو  ا ووددداة فدددي مخددديم عدددن  ال ةدددوا دكددد  جوانبندددا اإلنسدددانية واالج ماعيدددة وا منيدددة 
ال دي جددرب قبدد  أسدبوعن م خصوصددا  دعدد اع ددداء جماعدة دددال  بدددر  والسياسدية دعددد ا  دداث المؤسددفة

 .2017/04/07عة  ال وا المي ركة نوم الجمعة الموافا 
وأكدوا دعمنم لة دوا الميد ركة فدي مخديم عدن  ال ةدوام ميدددن  عةد  ودرورا  عحرحهدا وميداركة ا  در 

 م.كافة فننا م  أج  ال يام بدورها في  فظ ا م  واالس  رار في المخي
و الب المج معو  دال  ري العاج  م  أج  بةسمة جرا  أهةنا في المخيم وخصوصا  في  ي ال ندرا 

 المنكوب و أمن  ال عويواب لةم وررر  و سنن  عودا الناح ن  إل  مناحلنم.
 24/4/2017موقع حركة حماس، غزة، 
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 : إصابة جندي في عملية دهس قرب بيت جاال"الفلسطيني لإلعالم" .14
ددددأ  فةسددد ننيا دهدددس أ دددد جندددود  "المركدددح الفةسددد نني لإلعدددالم"أفددداد يدددنوٌد عيددداٌ  لمراسددد  : بندددب ل دددم

 اال  ال  عة   اجح عسكري في بةدا بنب جاال  رب المدننةم وانس ب م  المكا .
وقا  الينود: إ  سيارا فةس ننية دهسب جنديا صننونيا عة   اجح االر داط العسكريم أو ما يعر  

 .DCOد اجح 
ا أ  مجموعدددة مددد  الجندددود ن ةدددوا الجنددددي إلددد  داخددد  المعسدددكرم واسددد نفر اال ددد ال  قوا دددل فدددي وأودددافو 

 المن  ة  د ثا  ع  المنفذ.
 هذا ولم  عة  وسام  اإلعالم الصننونيةم ع  العمةية.

 24/4/2017، المركز الفلسطيني لإلعالم
 

 لسجون المضربين عن الطعام داخل ا لألسرى دعما   بغزةتنظم مسيرة  "الشعبية" .15
يدداري ممدداب الفةسدد نننن  فددي ق دداة  ددحام نددوم االثنددن م فددي مسددنرا  دعمددا  لةمع  ةددن  : إنندداب العيسدد 

الموددر،ن  عددد  ال عدددام داخددد  السدددجو  اإلسدددرامنةيةم لةندددوم الثدددام  عةددد  ال دددواليم فيمدددا واصددد  اآلال  
 رب مدننة  حا.الفةس نننن   وافدهم إل  خيمة االع صام ال وامنية مع ا سرى في سا ة السرايا  

مددد  م دددر الةجندددة الدوليدددة لةصدددةنب  "الجبندددة اليدددعبية ل  رردددر فةسددد ن "ان ة دددب المسدددنرا ال دددي نوم ندددا 
م در الخيمدةم  ندث رفدع الميداركو  فدي المسدنرا صدور ا سدرى والالف داب ال دي  إلد ا  مر و وجندب 

  البب داإلفراج عننم.
ر كةمدددةم دالمناسددددةم أكدددد فنندددا عةددد  أ  وال ددد  عودددو الةجندددة المركحردددة العامدددة لةجبندددة  سدددن  منصدددو 

إودراب الكرامدة جداء لنؤكدد مد  جدندد أ  أسدرانا البواسد  هدم  ةيعدة يدعبنام والندواا النودالية الصددةدةم "
 ."وال ي   ف في الخندق ا مامي في مواجنة اال  ال  وأدوا ل ال معية

نراهدا فدي الدو   واليد ابم دلند   الة اإلجمداة الو نيدة ال دي "واع بر ال يادي في الجبنة اليعبيةم أ  
 ."عة  أ  ا سرى هم م  يس  يعوا أ  نو دونا وأ  ن ري الخالفاب جاندا  

 25/4/2017قدس برس، 
 
 "تقوده إيران وداعش جانب اإلسالم المتطرف منالعداء للسامية ": نتنياهو .16

مسددداء  رقدددةمواصددد  رمددديس ال كومدددة بنيدددامن  ن نيددداهوم خدددال  مراسدددم إ يددداء ذكدددرى الم : ددددال  وددداهر
 ا  دم هوسل المعنود و،ث الرعب بن  اإلسرامنةنن  وال و  إ  العالم ود الننود.
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إذا أردندا ال كدم وف دا ل داررت العدداء لةسدامية مندذ اال  السدنن م فاندل مد  السددذاجة "وادعد  ن نيداهو أندل 
ل  جانب العداء ل ةسامية الذي  وندر االع  اد أنل )العداء لةسامية( س خ في في المس  ب  المنوور. وا 

مجدددددا فدددي الودددربم   فجدددر كراهيدددة فدددي اليدددرق. والعدددداء لةسدددامية مددد  جاندددب اإلسدددالم الم  دددر  مددد  
 ."جنا ن    ودهما إنرا  وداعد

كراهية الننود موجنة اآل  إلد  دولدة النندود أيودا. ورن يدر العدداء لةسدامية الجدندد "واع بر ن نياهو أ  
ن يدر فدي مؤسسداب ا مدم الم  ددا أيودا. وأمدام دو  قا ةدة فدا  ال ديم بن  أوساط في الورب وهو م –

ا  ماالب الد اء ومنةة. والد داء هدو لة دويم والودعفاء ند م م دوهم. والعبدرا ماثةدة أمدام أعننندا وهدي أ  
عةننا أ  نكو  قادرر  عة  الدفاة ع  أنفسنام د وانا الذا يةم أمدام أي  ندنددم وأمدام أي عددو. وأولمدي 

 .  "فناء ودنا يوعو  أنفسنم في خ ر الفناءالذي نوجنو  
 24/4/2017، 48عرب 

 
 "بتسيليم"و "يكسرون الصمت" ي  منظمت   مع أو لقاء معي: إما لوزير الخارجية األلمانينتنياهو  .17

فددرض رمدديس ال كومددة اإلسددرامنةيةم بنيددامن  ن نيدداهوم عةدد  وحرددر الخارجيددة ا لمانيددةم : هايددم  مدددا 
نوم اإلثنن م أ  نخ ار بن  إجراء ل اء مع رميس ال كومة أو منوم دي   وص سيومار  ابررمن م الذي

ييددار إلدد  أ   ابرمندد م قبندد  ل امددل مددع ن نندداهو الم ددرر نددوم الثالثدداءم  ."ب سددنةيم"و "يكسددرو  الصددمب"
 ."ب سنةيم"و "يكسرو  الصمب"كا  م  المف رض أ  نجري ل اءاب عةنية مع ناي ن  في منوم ي 

ال ددنث عدد  خ دوا   ندداقض مدع سياسددة "رمديس ال كومددة اإلسدرامنةية بددذليم قدا  إ  ولددى عةدم مك ددب 
 ."م وعة  وحرر الخارجية ا لمانية أ  نخ ار بن  ل اء رميس ال كومة أو ل اء هذه المنومابإسرامن 

عم إل  ذليم ن ةب ال ناا الثانية ع  نامدة وحرر الخارجية اإلسرامنةيةم  سدنبي  و دوفنةيم قولندا إنندا  دد
م "معاديددة إلسددرامن "قددرار رمدديس ال كومددة فددي ووددع خددع أ مددر ديددأ  المنومدداب ال ددي وصددف نا دأننددا 

ييدددن ر باسدددرامن  فدددي ". وحعمدددب أ  هدددذه معركدددة منمدددة ودددد مددد  "يكسدددرو  الصدددمب"و "ب سدددنةيم"مثددد  
 ."العالم

 24/4/2017، 48عرب 

 
 وكالهما خطير "المحرقة"سائدان حيال  توجهانيوجد ريفلين:  .18

الرميس اإلسرامنةي رؤوفن  ررفةن م  ذر خال  م أ  دال  واهر ع ، 24/4/2017، 48رب عذكرب 
مساء ا  دم م  أ  وصف أي ان  اد إلسرامن  دأنل عداء لةسامية  مراسم إ ياء ذكرى الم رقةم
 ييك  خ را عة  إسرامن .
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الودداهرا ا ولدد  "قددا  ررفةددن  إنددل نوجددد  وجنددا  سددامدا   يددا  الم رقددة ورددرى أ  كالهمددا خ نددرا . و 
الخ نرام   حم الم رقةم و يوه ال اررتم و  نكر لمخ ع اإلدادا الموجدل ودد اليدعب النندودي واليدعب 

 .  "الننودي دالذابم و  نكر لةعداء لةسامية كمرض عوا م عمره اال  السنن 
رقددة م بةددة.  ددا دولددة إسددرامن  دددالوجود هددو مدد  أجدد  منددع م "وال وجددل الثدداني وف ددا لددررفةن م ال امدد  إ  

وأي  ندنددد هددو  ندنددد وجددودي. وأي حعدديم يكددره إسددرامن  هددو ه ةددر. ووف ددا لنددذا ال وجددلم جددوهر هور نددا 
الننودية الجماعية هو النروب م  مجحرا بوسام  مي ركة. والعالم من سم إل  قسدمن : م بدو اليدعب 

أي ان  داد لدولدة إسدرامن  الننودي م  جنة والمعادن  لةسامية الناحرن  م  الجندة ا خدرىم وهكدذا فدا  
هو عداء لةسامية. وهذا ال وجل خا ئ م  أساسل أيوام وهدو خ ندر عةنندا كأمدة ويدعبم ولديس أقد  

 ."م  ذلي خ ور ل عة  ذكرى الم رقة
ا  مري ا لالن خاداب قا    نررفةم أ  )أ   ب(ع  ، 25/4/2017القدس العربي، لندن، ونيرب 

نسا ع   ر ن  موا نننا الننود ن و معسكراب االع  ا  ومعسكراب الرماسية الفرنسية نف  مسؤولية فر 
 ."الموب الناحرة

المسدددؤولية عددد  الجدددرامم ال دددي ار كبدددب خدددال  ال دددرب العالميدددة  إنكدددارا  " اإلسدددرامنةيالدددرميس  وأودددا 
 ."خ را م  الذي عرفناه     النوم أكثرم  نوة جدند لةم رقة  إنكارالثانيةم هو 

  ور   كوماب  ةي الف درا  إل ال ننفي  صو  الم رقة نفسنام اال انل يسع   اراإلنكواع بر ا  هذا 
 ."و ايا" إل 
 
 يتلقى تهديدات بالقتل بعد لقاء جبريل الرجوب النائب مرغيليت .19

 ة   عوو الكنيسب ع   حب العم  اررمن  مر نةنبم  ندنداب دال    عبر  : رجمة خاصة -رام هللا
عد ل اء جمعل الخميس الماودي مدع الةدواء جبررد  الرجدوبم فدي رام هللا يدكاب ال واص  االج ماعي د
 لمناقية قوية إوراب ا سرى.

و سدددب موقدددع صددد يفة معددداررف العبرردددةم فدددا  عدددددا مددد  اإلسدددرامنةنن  وجندددوا  ندندددداب دال  ددد  ودددد 
 . فيمددا ا نمددل الدددعض دالخيانددة وأ  مكانددل رام هللا"أنددي  سدد  ا رصاصددة"مر نةنددب وك ددب لددل الدددعض 

 و حا وليس إسرامن .
 24/4/2017القدس، القدس، 
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 يةمريكالمنظمات اليهودية األبهدد قادة  "هاكر"الواليات المتحدة ترفض تسليم  "إسرائيل" .21
ية دأننا  رفض  ةبنا ب سةيم قرصا  ان رندب )هداكر( مرركأبةوب إسرامن  وحارا العد  ا : دال  واهر

يددةم وقددا  النيادددة العامددة مرركادا فددي المنومدداب الننوديددة ا مدد  مدننددة أيددكةو  دعددد ا نامددل ب ندنددد قدد
 عامام نوم االثنن . 18اإلسرامنةية إننا س  دم الم ة ا نام ود الياب الدالغ م  العمر 

يدة برفودنا  سدةيم مرركوقالب وسام  إعالم إسرامنةية إ  وحارا ال واء اإلسرامنةية أبةوب وحارا العد  ا 
 يةم أو  م  أمس.أمرركا قالب إنل  م   ديم الم  ي ا نام وده إل  م اكم الناكرم ر م أ  ا خنر 

وفسددرب النيادددة العامددة اإلسددرامنةية رفوددنا  سددةيم الندداكر دأنددل ار كددب مخالفدداب فددي عيددر دو  مخ ةفددة 
ي الددذي مددا حا  ي الددب ب سددةم مرركددوأنددل سددي اكم فددي إسددرامن . لكدد  هددذا ال فسددنر لددم ي نددع الجانددب ا 

  الناكر.
 24/4/2017، 48ب عر 

 
 ينشر إعالنات للبحث عن منتسبين جدد "الموساد" .21

في   ةند داب يعكس أنماط ال جنند الجدندا ال ي ي د نا في اسد يعاب عناصدره  نيدر : صال  النعامي
اإلسددددرامنةي )الموسدددداد( إعالن ددددا  جارراددددا فددددي وسددددام  اإلعددددالم  "االسدددد خداراب والمنددددام الخاصددددة"جندددداح 

 ا عة  أص اب دعض المؤهالب ا كاديمية االنخراط في صفوفل. اإلسرامنةيةم عارو  
م وهدو المصد ة  الدذي "وداط اسد خداراب"إل  أ  المري ن  الجدد سن م اس يعابنم كد "الموساد"ولفب 

ي ة ل الجناح عة  عدد م  المواقع المننية داخةلم والم عة ة بجمع المعةوماب االس خداررة م  خال  
  ةن  المعةوماب االس خداررة م  خال  العم  في دوامدر الد دث فدي الجنداحم إلد   جنند العمالءم أو 

جانب ال يام دمنام إداررةم سواء داخ  م ار الجناح في إسدرامن م أو ممثةيا دل فدي الخدارجم ال دي  عمد  
   ب   اء دبةوماسي في السفاراب وال نصةياب اإلسرامنةية المن يرا في أرجاء العالم. 

 24/4/2017، يد، لندنالعربي الجد

 
 "إسرائيل"ـب مرموقا   أمنيا   فضيحة تهز جهازا  : "واال" .22

م نوم اإلثنن م أ  فوي ة كبنرا  نح أ د ا جنحا ا منية المرموقة فدي "واال"كيف موقع : رامي  ندر
إسرامن  منذ أسابيعم ويعةم بنا ف ع دعد أص اب المناصب الرفيعة الذن   دافووا عةد  سدرر نا دسدبب 

 يمك  أ   سبدل م  ردود فع  عاصفة في الرأي العام. ما
ود سب الموقعم فروب السة اب أمر  ور نير عة   فاصن  الفوي ةم لك  م  الم وقدع أ   درى 

 هذه ال فاصن  النور في الوقب ال رربم وس يو  هذه الفوي ة الرأي العام والمؤسساب ا منية.
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ن  كدددار منددذ أسددابيع لكدد  فددي ا يددام الماوددية   ددورب وأيددار الموقددع إلدد  ا  ال وددية معروفددة لمسددؤول
 ا مددددد ديددددك  درامددددا يكي دعددددد كيددددف  فاصددددن  جدنددددددام ومدددد  الم  مدددد  أ   مددددس الفوددددي ة أجنددددحا 

 اإلسرامنةية.
 24/4/2017، 48عرب 

 
 اإلسرائيلي مس باألمن القوميي "سلطة السايبر": اقتراح قانون قادة األجهزة األمنية .23

ا جنددحا االسدد خداررة اإلسددرامنةيةم بنددننم رمدديس الموسدداد ورمدديس اليدداداي دعددث رؤسدداء : هايددم  مدددا 
ونامددب رمدديس أركددا  الجدديدم والمدددنر العددام لددوحارا ا مدد م رسددالة  ددادا إلدد  رمدديس ال كومددةم بنيددامن  

 مدددس ددددا م   "سدددة ة السدددانبر )ال دددرب اإللك رونيدددة("ن نيدداهوم نددددعو  فنندددا أ  اق دددرا  ال دددانو  ديدددأ  
الكبنرا ال ي خصصدب إلقامدة  المنحانيةب ال ناا الثانيةم فا  خةفية الصراة ال  عود إل  ود س ال ومي.

نما لة انو  الذي يسم  لنا دالعم .  هذه السة ةم وا 
وجاء أ  رؤساء ا جنحا االسد خداررة عارودوا إقامدة هدذه السدة ةم ولكدننم  صدةوا عةد   عندداب ددأ  

مددر الددذي لددم ي صدد م  نددث  ة دد  رؤسدداء ا جنددحا ا منيددة إقام نددا سدد كو  دال نسددنا الكامدد  معنددمم ا 
 مسودا اق را  قانو  إلقامة هذه السة ة.

وكيفب ال نداا الثانيدة أ  رمديس الموسداد نوسدي كدوهن م ورمديس اليداداي نددا  أر مدا م ونامدب رمديس 
م رسالة إل  أركا  الجيد يامنر  وال م والمدنر العام لوحارا ا م  أودي ادمم ك بوام ا سبوة الماوي

اق ددرا  ال ددانو  كمددا عددرض ييددك  "رمدديس ال كومددة ووحراء المجةددس الددوحاري المصددورم ادعددوا فننددا أ  
 ."مسا خ نرا لصميم العم  ا مني لدولة إسرامن 

 24/4/2017، 48عرب 

 
 "النكبة"أكثر دقة من مصطلح  "التطهير العرقي"البروفيسور بابيه: مصطلح  .24

ة فةسدد ن  لدددى جمنوررددة ا رجن ددن  دال عدداو  مددع برنددامن الدراسدداب نومددب سددفارا دولدد: بددورنس انددرس
في كةية اآلداب والفةسفة في جامعة بورنس أنرسم م اورا لةكا ب والمؤرخ  "ادوارد سعند"الفةس ننية 

 البروفيسور اإلسرامنةي إيال  دابيل.
ا قودايا أهمندا عجدح اإلعدالم عدفدي الم اودرا إلد  لبروفيسور دابيدلم   رق او     و يدة ان ناكداب عدد 

مددد  فالسدددفة وأكددداديمنن  -نن  مدددرركاال ددد ال  فدددي فةسددد ن م وعجدددح منودددري ا خدددالق ا ورو،ندددن  وا 
 ع  فو  ما ي دث في فةس ن . -و نرهم
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وأوو  دابيل أسا نر وخدة إسرامن  ال اررخية وقدام ب عددادها و فننددها ود ودنام كمدا اق در  اسد خدام 
م وأنل نرى أ  هذا المص ة  أكثر دقدة مد  1948إل  أ داث عام  لإليارا "ال  ننر العرقي"مص ة  
م    ا خنرا مبني لةمجنو  بننما ال  نندر العرقدي فيدل داللدة عةد  أ  هويدة المجدرم "النكدة"مص ة  

 ."BDS"والو ية معروف ا م مؤكدا أهمية دور  ركة الم ا عة 
 24/4/2017، الحياة الجديدة، رام هللا

 
 من ظاهرة سرقة المعدات العسكرية بالجيش اإلسرائيليقلق  :"إسرائيل اليوم" .25

الم ر،ة مد  رمديس ال كومدة بنيدامن   "إسرامن  النوم"المراسةة العسكررة لص يفة -كيفب ليالخ يوفا  
ع  واهرا خ نرا بدأب   سدرب إلد  الجديد اإلسدرامنةي   عةدا بحردادا  دوادث سدرقة أسدة  ل  -ن نياهو

فدي رسدالة لدرميس -هدذه الوداهرا ددأكثر مد  ألفدي ودادع وجنددي    ي ةبدوا ودفعب  ومعدا ل ال  الية.
ال دددي   ركدددح فدددي قواعدددد  "المخجةدددة"بوودددع  دددد لندددذه ال الدددة  -هنمدددة ا ركدددا  الجندددرا   دددادي انحنكدددوب

 الجيد ال ادعة لةمن  ة الجنو،ية دما نندد أم  إسرامن .
أ  عددددا مدد  كدددار جنددراالب الجدديد  -الددذي ي ددود هددذه المدددادرا بجدديد اال  يدداط-وذكددر ألددو  ماليددي 

وددافة لددذلي  ندددد أمددد   انوددموا إلددننمم ميددنرا إلدد  أ  ال دددنث ندددور عددد  ودداهرا خ نددرا ومخجةددةم وا 
 يدند ا ددرادا م حانددا فدي  ددوادث سدرقة المعددداب  -وفدا ماليددي-الدولدةم    السدنواب ال ةنةددة الماودية 

  ل ال ر،ية.ال  الية لةجيد م  داخ  قواعده العسكررة ومنا ا  درردا
مدد  جانددب اخددرم قددا  النددا ا داسددم جدديد اال دد ال  إ  الرسددالة وصددةب إلدد  الجندداب الرسددمية ذاب 

 االخ صامم وا   الواهرا خاوعة لةدراسة والف مم دال عاو  مع الير ة.
 24/4/2017، الجزيرة نت، الدوحة

 
 الشروع بإقامة بؤرة استيطانية على أراضي عين الساكوت باألغوار .26

م مد دالم: كانب أراوي عن  الساكوب في ا  وار اليماليةم أمسم هدفا  -اليمالية ا  وار 
جدندا لمجموعة م  المس و نن  الم  رفن  الذن  يرعوا باقامة بؤرا اس ي انية جدندا عةننا ل وا  

 إل  عدد م  البؤر ال ي أقاموها في منا ا م فرقة م  ا  وار.
ار في م افوة  وداس وا  وار اليمالية: إ  عددا م  وقا  مع ح دياراب مسؤو  مةف ا  و 

المس و نن  الم  رفن  نصبوا في ساعاب الصدا  الداكرم الخيام وأ وروا مجموعة م  ا د ار إل  
واالس يالء عةننام وذلي د ماية م   المن  ةعن  الساكوبم وقاموا د رد الموا نن  الفةس نننن  م  

 داالر داط اإلسرامنةي الم واجدن  في المكا .جيد وير ة اال  ال  وما يسم  
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وأكد دياراب أ  صداماب وقعب بن  الموا نن  والم  ةن  إل  جانب المس و نن م في أع اب قيام 
 ا خنرر  بنصب خيام لنم إنذانا باقامة بؤرا اس ي انية جدندا.

 25/4/2017، رام هللا، األيام
 
 األسرى  معاناة عن وثائقي فيلم ضبعر  بريطانيا تنجح في الفلسطينية الجالية .27

: نج ب الجالية الفةس ننية في برر انيا دعرض فنةم وثام ي ع  معاناا "اإللك رونيةا يام " -رام هللا 
ا سرى الفةس نننن  دال حام  مع إورابنم ع  ال عامم وذلي عة  الر م م  جنود مونية بذلنا 

العرض م اورا أل اها م امي ا سرى جواد بولس الةو،ي الصننوني لعرقةة عرض الفنةمم فيما  ال 
د وور السفنر الفةس نني في لند  مانور   ساسيا  الذي أل   هو اآلخر كةمة أمام جمنور 

 ال اورر .
في  فاصن  المعركة ال ي دارب بن  الجالية الفةس ننية والةو،ي الصننونيم وفا ما نير موقع 

  م  إقناة إدارا ال اعة ال ي كانب مخصصة الس وافة م ف د  مك  مؤردو  إلسرامن"العر،ية نب"
لواء ال جحم إال أ  الفةس نننن    ركوا سررعا  ف جحوا قاعة ثانية  الفنةم والندوا م  االع ذار عننما وا 

وا أيوا  دأ  إدارا الفندق روخب لةوووط وألوب ال جح قب  ساعاب قةنةة أفي فندق عالميم ليفاج  
قامة الندوا في م ر م  موعد الفعاليةم فان في لند م  "البنب الفةس نني" ن  ا مر إل  عرض الفنةم وا 

 الذي كا  م ررا  لنا.ل وفي الموعد نفس
 25/4/2017، رام هللا، األيام

 
 "نفحة"قوات القمع تقتحم قسم األسرى المضربين في سجن  .28

  قواب ال مع ال ادعة إلدارا إ م قالب الةجنة اإلعالمية إلوراب ال ررة والكرامةم نوم االثنن :رام هللا
 نث ُي  جح ا سرى المور،ن  ع   "نف ة"( في سج  14مصة ة سجو  اال  ال م اق  مب قسم )

 ال عام.
عة  ذلي  و،ننب الةجنة اإلعالميةم أ  قواب ال معم أقدمب عة  اس خدام الواح داخ  السج   وردا  

واب إسناديةم لرفاقنم ا سرى المور،ن  ع  وسجو  أخرى البدء بخ  "نف ة"أعة  ا سرى في سج  
 ال عام.

وأيارب الةجنةم إل  أ  إدارا سجو  اال  ال   واص  عمةياب ال مع وال نكن  د ا ا سرى 
 المور،ن  ع  ال عامم ُي اب  ذلي دخو  أعداد جدندا م  ا سرى إل  اإلوراب.

 24/4/2017، فلسطين أون الين
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 بداوي ُيسفر عن توقيف تاجر مخدراتالمخيم اشتباك مسلح في لبنان:  .29
وقع اي داي مسة  فجر أمس في مخيم البداوي بن  مجموعة م   جار المخدراب أسفر ع   وقنف 

 أ دهم م  ِقب  ال وى ا منية الفةس ننية في المخيم.
وكانب الةجا  ا منية المي ركة قد ردب عة  االي داي با الق النار دا جاه المسة ن م م   جار 

 خدرابم  نث أصنب أ د ال جارم داإلوافة ل ورر عيراب السياراب والم ا  ال جاررة.الم
م فيما نجري " بةوج"و مكنب ال وى ا منية الفةس ننية م   وقنف أ د ال جار ال  ا  والمة ب دالد

 الد ث ع  ك  م  م مد.أ. ود.د. م  المياركن  في االي داي.
 25/4/2017المستقبل، بيروت، 

 
 "معاقبة الموظفين"يعلن رفضه قرار  في غزةوظفي األونروا اتحاد م .31

رفول ل يام إدارا الوكالة باصدار ع وداب د ا م في  حام "ا ونروا"أعة  اال  اد العام لمووفي :  حا
 دعض المووفن  بداعي اس خدام الفيسبوي في أمور و نية.

خصوماب عة  روا ب المووفن   ص  قامب ب ا ونرواأ   اإلثنن م نومم وأوو  اال  اد في بيا  لل
اإلنذارابم وار،ة دعرض ال امع  فاهماب  إل را ب ينر كام  في دعض ا  يا  إوافة  إل 

ساد ة مع سنن  النندي  و  عدم ال يام دأي ع ودة وا  الق المةف ل ن  ووع الية واو ة  بن  
 ذلي.

را الوكالة وفرض اإلرادابم قامال : وأكد رفول الم ةا لةع وداب المذكورا م   ر  وا د و  رسة إدا
 ."ن فنم قوانن  الوكالة و يادن نا لك  ليس عة   ساب و ننا وهور نا الفةس ننية"

 24/4/2017لإلعالم، غزة،  الفلسطينية الرأي وكالة
 
 مرات أسبوعيا   ثالثإعادة الوجبات  يبدؤون : األسرى غير المضربين "القدس العربي"قراقع لـ  .31

أعة  عيس  قراقع رميس هنمة يؤو  ا سرى والم ررر  في  دنث مع : أبو سعدى رام هللا فادي
وا خ واب مساندا إلخو نم المور،ن  عبر إعادا ؤ أ  ا سرى  نر المور،ن  بد م"ال دس العر،ي"

وجداب ال عام لسة اب السجو  ثالث مراب أسبوعي ا كخ وا ا  جاجية أول  ود اال  ال  و وامنا  
لسجو  ا خرىم مؤكدا  أ  هناي خ واب  صعندية أخرى لد ية ا سرى خال  ا يام مع ا سرى في ا

 الم بةة.
وواصةب إدارا مصة ة سجو  اال  ال  فرض إجراءاب ع ابية لمواجنة ا سرى المور،ن  ال سيما 
قادا اإلوراب وذلي منذ نومنم ا و م وم  بن   ةي اإلجراءاب: عمةياب ال ن ن  المس مر ا لاسرى 
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المور،ن  وعحلنم انفراديا  و  ور  دعض ا قسام إل  أقسام عح  جماعيةم دعد مصادرا مم ةكا نم 
ومالدسنم واإلد اء عة  المالدس ال ي نر دوننا ف عم و رماننم م  مياهدا ال ةفاح واال  الة عة  

ج  و  ةيم مدا الفورا النومية إوافة إل   رماننم م    ."ن نناالكا"ا وواة خارج جدرا  الس 
 25/4/2017، لندن، القدس العربي

 
 األسرى المضربون يضعون خطة بديلة لمواكبة تطورات المعركة .32

 حا: أكد مسؤولو  فةس نننو  ناي و  في مجا  الدفاة ع  ا سرى في سجو  اال  ال م أ  
مور،ن  ا سرى ال يمةبعمةياب العح  االنفرادي وال ن الب الواسعة ومنع حراراب الم امن م ال ي 

ع  ال عام م  قب  اال  ال م ل   فة  في ق ع ك  قنواب اال صا  بن  هؤالء ا سرى والخارجم وأ  
م ووعنا قادا اإلوراب لة عام  مع هذا الموقف الذي أخذ دال سدا م في الوقب "خ ة مسد ة"هناي 

 الذي اس مرب فيل الفعالياب ال وامنية في ق اة  حا معنم.
الم ادعن  لمةف ا سرىم أ  المور،ن م درسوا ك  اال  ماالب قب  بدء وكيف أ د المسؤولن  

المعركةم م  بنننا يروة إسرامن  دوت كمياب كبنرا م  اإلياعاب داخ  السجو م في مسع  
 .اإلورابإل داط عحرمة ا سرىم  كو  في م دم نا  راجع عدد ع  

 ة هي ما ي د دا ص  م  قدرا م أ  هذه الخ"ال دس العر،ي"وأكد المسؤو  في  صرر اب لد 
اإلياعاب اإلسرامنةية في ال أثنر عة  قادا اإلوراب وا سرى المور،ن م مينرا إل  أ  هذا ا مر 

 ا دع في إوراداب ساد ة عدندا خاونا ا سرى.
دو  أ  يكيف ف واهام يوعنا المور،و م لة عام  مع ال  ورابم و،ند   "خ ة بدنةة"وأيار إل  
 وراب ع  ال عامم  يم   رقا لة واص  فيما بنننم.اس مرار اإل

و وقع أ  نخرج أ د قادا اإلوراب قرردا وروص  رسالة إل  الخارجم عة   رار  ةي ال ي دعث بنا 
 مروا  البر وثي قب  أيام. 

 25/4/2017، لندن، القدس العربي
 

 الضفة الغربيةو  غزةفي  فعاليات شعبية للتضامن مع األسرى الفلسطينيين .33
  واص  فعالياب ال وام  اليعبية مع ا سرى الفةس نننن  المور،ن  ع  ال عام في سجو  
اال  ال  و دخ  أسبوعنا الثاني عة  ال واليم ف د نومب العدند م  ا ني ة في مد  الوفة الور،ية 

 وق اة  حا لة وام  مع ا سرى.
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سرىم وقد عبر العدند م  ففي  حا نصبب خيمة في سا ة السرايا لالع صام  وامنا مع ا 
 ا مناب ع  قة ن  لمصنر أبنامن  المور،ن .

وفي الوفة الور،ية نوم أهالي عدد م  بةداب وقرى م افوة رام هللا مواهرا ياري فننا عيراب 
ا  فا  الفةس نننن   وامنا مع ا سرى المور،ن  ع  ال عام في سجو  اال  ال  لةنوم الثام  

 عة  ال والي.
 24/4/2017نت، الدوحة، .الجزيرة

 
 ويعزل األسرى بالسجن الصحراوي  "هداريم"االحتالل يغلق  .34

دأ  إدارا مفووية  موأفادب الةجنة اإلعالمية إلوراب ال ررة والكرامةم في بيا  لنام نوم اإلثنن 
الص راويم  ون ةب ا سرى ال ادعن  فيل إل  سج  الن ب "هداررم"سجو  اال  ال  أ ة ب سج  

 رو  المعييية أسوء ديك  مواعف. نث الو
ود سب هنماب مناصرا لة ركة ا سنرام فا  مفووية سجو  اال  ال  ن ةب جميع أسرى سج  

أسنرا إل  العح  وسجو  أخرى وأ ة ب السج  دسبب إوراب ا سرى ع   120وعددهم  "هداررم"
 ال عام.

رهاقنم وأوافب الةجنةم أ  هذا اإلجراء يأ ي كخ وا ان  امية د ا ا س رى المور،ن  والمرو  وا 
 م  خال  عمةياب الن   الم واصةة وال ي لم   وقف منذ النوم ا و  لإلوراب.

 24/4/2017لإلعالم، غزة،  الفلسطينية الرأي وكالة
 
 مستوطنون يدهسون طفلين في القدس .35

س سيارا اندلعب مواجناب بن  سكا  قررة صور داهر في ال دس وقواب اال  ال م دعد ده: وكاالب
مس و نن  اثنن  ل فةن  م  ال ررة. وكانب مركدة ُ     المس و نن  دخةب قررة صور داهرم وقامب 
بدهس ال فةن  م مد وي ي  ل ندى ع و . وقا  ينود عيا  إنل ودعد دهس ال فةن م  دخةب قواب 

ةنةة قب  اال  ال  ل ماية المس و نن م مما أدى إل  اندالة مواجناب     ساعة م أخرا م  ال
   الماوية.

 25/4/2017الخليج، الشارقة، 
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 في غزة والمخابرات المصرية "السنوار"ألول مرة بين مجموعة  "عميقة": اتصاالت "رأي اليوم" .36
  المخابراب المصررة ف  ب  وارا أد "رأي النوم"أبةغ مصدر مصري م ةع : ال اهرا -رأي النوم

د يادا ي ي السنوار اليخصية ا برح في  ركة  ماس  خاصا مع المجموعة النافذا في ق اة  حا
 د  اة  حا  اليا .

سنا  معبر أو ومنب هذه المدا ثاب مع الجانب المصري مةفاب م ددا  م د ثنا ودعما وعة  ر 
 رف  ومسألة  سةيم م ةو،ن  ب نمة اإلرهاب ي مةو  الجنسية المصررة إل  السة اب المصررة.

السنوار ومجموع ل النافذا في قيادا  ركة  اال صاالب  خال  هذه و  ايض السة اب المصررة م 
 ماس ب خفنف إ القاب معبر رف  والمساعدا في الووع المعييي ب سةيم الم ةو،ن  ا مننن  الذن  

 اإلسالمنن  الم يددن . فارا م  220ن ردد ا  عددهم نبةغ 
ن اط ال ماس عبر ال دود  منع  ة أمنية عو  الب السة اب المصررة  ركة  ماس ب  ديم وماناب 

 المجاور ن .وجنادية في العررد وسنناء  مجموعاب سةفيةاي  عاو  م  داخ   حا مع 
عنوا  ال عاو  م  أج  الخدماب  مسبوقة   ببن  الجانبن     ور ودصورا  نر  واال صاالب

 .المعييية  هالي  حا عبر معبر رف 
 24/4/2017، رأي اليوم، لندن

 
 مباسرائيلي: السيسي يعيد تحالفات قديمة برعاية تر تقرير إ .37

كيف   ررر ص في إسرامنةي أ  الرميس المصري عبد الف ا  السيسي بدأ يعند   الفا ل ال ديمة مع 
 الدو  ال ي  صفنا    أبنب دالمع دلة في من  ة اليرق ا وسع.

ية  و ي دأ  اليرق ا وسع ييند اإلخداري في   ررره أ  ال  دنراب اإلسرامنة "أ  ار جي"وذكر موقع 
 مب.اي دونالد  ر مررك جدندا لة  الفاب السياسية ال ديمة بدعم م  الرميس ا 

ب جمند المساعداب -ي السابا داراي أوداما مرركوأوو  الموقع اإلسرامنةي أ  قرار الرميس ا 
ساهم في جع  مصر  -العسكررة لد ال اهرا دعد صعود السيسي إل  سدا ال كم عبر ان الب عسكري 

 دولة  عاني عحلة اج ماعية واننيارا اق صاديا وعدم اس  رار أمني وهرودا لةسيا .
ية الجدندا ان القا م  حعمل أ   الة ال فكي مرركوفي ك  ذليم نبدو السيسي م ف ا مع الرؤية ا 

يراكة قوية مع     ةب -السيما في دو  مث  لنبيا والعراق وسوررا واليم -ال اصةة داليرق ا وسع 
سرامن  ودو  الخةننم   ب رعاية  رمب.  ا رد  وا 

 24/4/2017، الجزيرة نت، الدوحة
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 يكذب ادعاءاته "سرائيلإ" ـل "داعش"اإلفتاء المصرية: اعتذار  .38

قا  مرصد الف اوى ال كفنررة واآلراء الم يددا بدار اإلف اء المصررةم إ  اع ذار  "الخةنن" – ال اهرا
ع  إ الق النار دالخ أ  جاه الجوال م هو أمر نثنر الرردة  و   "إسرامن "اإلرهابي    "داعد" نويم 

وأوا  المرصدم أ   صرر اب يعةو    حرد  م كما يكذب ك  ادعاءا ل."إسرامن " بيعة عالق ل ب 
دأي م   "إسرامن "م خاصة أ  ال نويم لم يس ند  "داعد"ب نويم  "إسرامن "اليكوي   و  عالقة 

ا ل االن  اررة أو  فجنرا ل الواسعةم ال ي ور،ب الكثنر م  عواصم العالم يرق ا و ر، ام و  اي  عمةي
 االق راب م  الكيا م ر م وجوده في منا ا الصراة الم ي ة دل.

 25/4/2017، الخليج، الشارقة
 

 األردن قلق إزاء مسار القضية الفلسطينية .39
جعةب المسؤولن  ا ردننن  يعب رو  ع  قة نم إحاء عوام  سياسية كثنرا : ماجدا أبو  نر –عما  

ال وية الفةس ننية والمن   الذي س أخذهم فا رد  سياس ل مر د ة منذ ع ود بنذه ال ويةم وكا  وال 
 نحا  يمث ةنا في الكثنر م  الم اف  الدوليةم ور مسي دورورا ال   المنصف.

المن  ة في الف را الم بةة س يند ": أ  "البيا "رميس الوحراء ا ردني ا سبا عدنا  بدرا  كيف لد 
ية ال ي  عبر مرركواإلدارا ا  -الم مسي    الدول ن  -جداال  دبةوماسيا  وسياسيا  واسعا  بن  ا رد 

ع  وجنة نور اإلسرامنةنن  وان ياحها العةني لنمم وعدم وجود ني ة لدننا بدعم إقامة دولة فةس ننية 
س س مر م الب نا د يام دولة فةس ننية مس  ةة ذاب سيادا عة  ". وأوا  عاصم نا ال دس اليرقية

 ."1967نوننو 4ا راوي الفةس ننية الم  ةة في 
أ  الميروة الصننوني  "البيا "وحرر الخارجية ورميس مجةس ا عيا  ا سبا  اهر المصري أكد لد

راوي الفةس ننية ما يعني  نجنر من  الننود دولة عة  ا  1897الذي أقر في مؤ مر داح  في العام 
اليعب الفةس نني عبر الننر. وهذا أمر مرفوض  ماما  م  ا رد . الموا   ا ردني واٍة  ماما  

 دالند  الصننونيم والعالقة ا ردنية الفةس ننية وثي ة.
  م  جاندل ي و  ا من  العام لةجنة المةكية ليؤو  ال دس عبد هللا كنعا  إ  ا رد  وم  خال

العالقاب الو ندا بن  المةي عبد هللا الثاني والبنب ا بيض يعم  عة  إلحام إسرامن  دالمعاهداب 
هللا الثاني أكد  والمواثنا الدولية واال فاقياب المبرمة ل   ال وية الفةس ننيةم مويفا  أ  المةي عبد

فةس ننية ونن  اليعب في أكثر م  مرا إل  أ  ال واء عة  اإلرهاب ال يكو  إال باقامة دولة 
 الفةس نني   وقل دو  ن صا .

 25/4/2017، البيان، دبي
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 الروابدة: حل القضية الفلسطينية مصلحة أردنية .41
الرؤو  الروابدا أ     ال وية الفةس ننية هو  ا سبا عبد ا عيا أكد رميس مجةس  :ب را –عما  

 مصة ة اردنية  نوية.
ردنية لةعةوم السياسية أو  م  أمسم قدم خاللل قراءا  و  جاء ذلي في ل اء نوم ل الجمعية اال

دور انراني و ركي "ا داث المن  ةم   رق خاللنا ال  الورو  ال ي   يع دا رد م مينرا ال  
 الذي ن م  داولل في دعض االوساط. "واسرامنةي في ميروة اليرق ا وسع الكبنر

 25/4/2017، الغد، عم ان
 

 "إسرائيل"والقدس في خطر جراء سياسات  "األقصى": األردني مجلس النواب .41

قا  النامب ا و  لرميس مجةس النواب خميس ع ية إ  المسجد ا قص  المداري في  :ب را -عما 
 "إسرامن "خ رم وا   ال دس الم  ةة أيوا في خ رم دفع  سياساب  كومة اليمن  الم  ر  في 

 نةنم مننام و سع  إل  ال سمر عة  الم دساب ال ي  سع  إل  ال وننا عة  ا ه  في ال دس ل ر 
 اإلسالمية والمسي ية في هذه المدننة الم دسةم وأجنوب ك  جنود السالم.

وأوا م في كةمة أمس خال  منرجا  ا قص  السنوي لة وام  مع فةس ن  الذي يع د في إي اليا 
فةس ن م كما أ  المةي عبدهللا ورنومل الفةس نننو  الم يمو  هنايم أننا دا رد  ن ف مع أهةنا في 

الثاني ي ف مدافعا ع  أه  ال دسم و اميا لةم دساب اإلسالمية والمسي ية فننام مينرا  إل  أ  المةي 
قامة الدولة الفةس ننية  نؤكد دوما  أ  قوية فةس ن  هي قون نا المركحرةم وا  إنناء اال  ال  وا 

 ية.وعاصم نا ال دس اليررف هي أولوية لامة العر،
و الب ع ية العالم العر،ي و كوما ل دورورا   ديم ك  الدعم  ه  ال دسم ولةمؤسساب الم دسية 

 الص ية وال عةيمية واالج ماعية لة فا  عة  عرودة ال دس.
 24/4/2017، ، عم انالسبيل

 
 سرائيليةإر لبنان من ضربات ردن حذ  األ : اللندنية "الحياة" .42

ال  ذنراب  م  ا  ما  قيام اسرامن  داس ندا  لبنا . لبنا م   ذر االرد م مد ي نر: -بنروب 
وال ي ياري فننا رميس الجمنوررة مييا   المنبماالردنية جاءب عة  هامد ال مة العر،ية في الد ر 

 ال ررري.و ورها رميس الوحراء سعد  عو م
راء الدو  الكبرى لدى وصةب لبنا    ذنراب م  عدد م  سف ذ  إ الو ندامردنية لم  ك  ال  ذنراب ا 

ا مم الم  دا ومجةس ا م  الدولي الذن  أوصوا في رسامةنم لبنا  دورورا ال ي ة وال ذر م  
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جنةم و،وجوب  جنب ال يام دأي عم  عسكري  نر مدروس في جنوب لبنا  م  جنة أخرىم في 
 ال ر،ي اإلسرامنةي. لعدد م  الواراب لة نرا  ةالذي  عروب مواقعل في سورر " حب هللا"إيارا ال  

 24/4/2017، لندن، الحياة
 

 فعاليات لبنانية وفلسطينية داعمة لألسرى  .43
نومب الفصام  الفةس ننية وا  حاب الةبنانيةم النوم االثنن م سةسةة م  ال  ركاب الداعمة : بنروب

 لاسرى في سجو  اال  ال  اإلسرامنةي.
ب  اع صاما  وامنيا مع ا سرى والمع  ةن  و يار المس   "ف  "وفي هذا السياقم نومب  ركة 

المور،ن  ع  ال عام أمام مسجد الدنا في صبرام دمياركة ممثةي الفصام  الفةس ننية وا  حاب 
 الةبنانيةم و يد م  أبناء اليعبن  الةبناني والفةس نني.

مسؤولة مك ب  كما نوَّم مك ب المرأا ال ركي في الد اة اع صاما  وامنيا مع ا سرىم أل ب خاللل
المرأا ال ركي في الد اة دارر  يعدا  كةمة أكدب فننا أ  أسرانا وأسنرا نا هم يموة عة  درب 

ور م معانا نم قرروا المواجنة مع السجا  الذي بدأ ن خدع في "ال ررة في حم  الصمب العر،ي 
د مع بحوغ فجر جدند إجراءا ل أمام عومة اإلرادا دا معاء الخاويةم ال ي ال بد لنا م  كسر ال ن

 "ل رر نم اآل ية ال م الة.
كذليم نومب ا  حاب الةبنانية والفصام  الفةس ننيةم وقفة  وامنية مع ا سرى ودعما إلورابنمم 
أمام م ر االسكوام أل نب خاللنا عدا كةماب أكدب الوقو  إل  جانب نوا  اليعب الفةس نني 

 راب الكرامةم والم الدة داإلفراج الفوري عننم.ودعم صمود ا سرى والمع  ةن  في خوونم إو
و يا رميس المجةس اإلسالمي الييعي ا عة  الينت عبد ا منر قدال  ان فاوة وصبر ا سرى في 
المع  الب اإلسرامنةيةم منايدا المسةمن  والمسي نن  رفع الصوب عاليا إلدانة ما   عرض لل فةس ن  

 م  ان ناكاب وجرامم.
المراد و م العمند مص ف   مدا   –ن  الننمة ال يادية في  ركة الناصررن  المس  ةن  بدورهم أكد أم

 ."أ  المجاهدن  في حناحر  ال ررة ي ودو  النوم معركة أساسية ود اال  ال "
أسامة سعد ال  ية  د ا  معركة ال ررة  "ال نويم اليعبي الناصري "م  جن لم وجل ا من  العام لد

أ  هذه المعركة "خووو  إوراب الجوة في سجو  اال  ال  اإلسرامنةيم مع برا والكرامة الذن  ن
اليجاعة اندلعب ل ؤكد أولوية الصراة مع اال  ال م وأولوية   ررر ا سرى و  ررر اليعب 

 ."الفةس نني م  براث  اال  ال 
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ل  الو دام وعدم إ"كما دعا العالمة عةي فو  هللا الجميع في لبنا  والعالمن  العر،ي واإلسالمي 
ال ةني دصوامر ا مورم وال ندل إل  اال  ال  اإلسرامنةي الذي يس و   الة االنكيا  والوعف 
واالن سام إل كام سي ر ل عة  فةس ن  و نورد ال دس والمسجد ا قص م م اوال كسر إرادا اال  

 ."السجناءم م  خال  ممارس ل أديع أنواة ال عذنب وال مع
 24/4/2017، المعلومات الفلسطينية )وفا(وكالة األنباء و 

 
 تتضامن مع األسرى الفلسطينيين "تيار المستقبل"منسقية بيروت في  .44

م أمام مسجد الدنا في ال ررا الجدندام وقفة  وامنية مع " يار المس  ب "نومب منس ية بنروب في 
من  سر  ركة أي فننا ا سرى الفةس نننن  المور،ن  ع  ال عام في سجو  العدو اإلسرامنةيم يار 

ف   والمنوماب الفةس ننية العمند سمنر ابو عفدم منسا عام بنروب ولند دمي ية وأعواء 
 المنس يةم و يد م  أهالي العاصمة.

ا معاء الخاوية في فةس ن  ال ي ُ عة م "و خة  الوقفة كةمة لدمي ية اس نةنا ب وجيل السالم إل  
 ."المخرح و كسره ا معاء المن فخة كنف   اوم العن 

 25/4/2017، بيروت، المستقبل
 

 السعودية تساند حق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم .45
جدد مجةس الوحراء السعودي موقف الممةكة الثابب في دعم اليعب الفةس نني ومساند ل : الرراض

قامة الدولة ال فةس ننية لة صو  عة    وقل  نر ال ابةة لة صر  وفي م دمنا  ا   ررر المصنرم وا 
م دما فننا ال دسم وف ا  لمنثاق ا مم 1967المس  ةة عة  ا راوي الفةس ننية الم  ةة منذ عام 

 الم  دا وقرارا نا ذاب الصةة والمعاننر والمدادئ ال انونية الدولية.
وأكد المجةس خال  جةس ل في الرراض أمسم دعوا الممةكة إسرامن  إل  االنس اب م  ك  ا راوي 

ة الم  ةةم والكف ع  بناء المس و ناب عة  ا راوي الفةس ننيةم بوصفنا مس و ناب  نر العر،ي
 يرعية و يك  ع دة كأداء في  ررا السالم.

 25/4/2017، لندن، الحياة
 

 رئيس البرلمان العربي يؤكد تضامنه الكامل مع األسرى  .46

دعمل و وامنل الكام  مع أعة  رميس البرلما  العر،ي ميع  السةمي أمس االثنن م ع  : وكاالب
ا سرى الفةس نننن  و و يا نم وما يعانوه م  ان ناكاب عنصررة قمعية في سجو  اال  ال . 
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واس نكر السةمي خال  كةمة أل اها أمام الجةسة الخامسة م  دور االنع اد ا و  لةفص  ال يررعي 
  الصننوني في ا راوي العر،ية الثاني لةبرلما  العر،يم الخ ع االس ي انية ال ي ي وم بنا الكيا

الذي ندن   2334الم  ةةم ر م قراراب اليرعية الدولية لوقفنام واخرها قرار مجةس ا م  الدولي رقم 
 بناء المس و ناب في ا راوي الفةس ننية الم  ةة. 

نا  مع و،نذه المناسدةم  ةب رميس البرلما  م  ا عواء الوقو  دقي ة صمب ا  راما  و  دنرا  و وام
هؤالء السجناء ا د ا  الذن  بدأوا إورادا  ع  ال عام )إوراب ال ررة والكرامة(م كما أعة  ع  

  سمية جةسة البرلما  هذه بجةسة ال وام  مع ا سرى الفةس نننن .
 25/4/2017، الخليج، الشارقة

 
 : ندعم السالم بين شعوب المنطقة ونبذ العنف واإلرهابأبو ظبيولي عهد  .47

م أبو وبيم د صر الد ر في أبو وبياس  ب  الينت م مد ب  حاند ا  ننيا م ولي عند : وام
 الم را  ع ا هللا  نام رميس أساقفة ال دس الذي نحور الدالد  اليا .

وجرى  داد  ا  ادنث في عدد م  ال وايا ذاب االه مام المي ريم خاصة ما ن عةا ب رسنت مدادئ 
 يعوب المن  ةم ونبذ مواهر العنف وال  ر  واإلرهاب.ال سام  والم دة والسالم بن  

واس عرض الجاندا  أوجل ال عاو  الثناميم وسب   عحرح ال يم اإلنسانية المي ركة و و ندها بن  
 يعوب المن  ةم وصالب ال  ارب المبنية عة  السما ة و  ب   اآلخر وا  راملم و،ناء الث ة و عحرحها.

 25/4/2017، الخليج، الشارقة
 

 باألماكن المقدسة بالقدس "إسرائيل"بنفي عالقة  "اليونسكو"الواليات المتحدة تسعى إلحباط قرار  .48
ذكرب ال ناا العبررة العايرام الةنةة الماويةم أ  الوالياب الم  دا  :دوب كوم "ال دس" -   أبنب 

 سة في مدننة ال دس.ية  سع  إل داط قرار في النونسكو ننفي عالقة إسرامن  دا ماك  الم دمرركا 
ا  ووع عة  الدو  ا عواء في مجةس النونسكو إل داط أمرركو سب ال ناا  نر ال كوميةم فا  

ومنع  مررر أي قرار بنذا اليأ  م وقع أ  ن خذ ا سبوة الم ب  وييم  مواف ة كامةة عة  قراراب 
 امع البراق.كانب ا خذب ديأ  نفي عالقة اإلسرامنةنن  والننود دالمسجد ا قص  و 

ممث  الوالياب الم  دا دعث رسالة لةدو  ا عواء قا  فننا دأ  دالده  يعر د ةا "وقالب ال ناا إ  
دالغ إحاء ال راراب ا  ادية الجانب المن احا ود إسرامن  وأ  هدفنا م  منع  مررر مث  هذه 

 ."ال راراب  دعم عمةية السالم بن  الفةس نننن  واإلسرامنةنن 
 25/4/2017، القدس، القدس
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 "الهولوكوست"ترامب يدين معاداة السامية في ذكرى  .49
واين   دعا الرميس ا مرركي دونالد  رامب إل  ورورا هحرمة معاداا السامية ووصف الم رقة 

دعد خ أن  إلدار ل فيما ن عةا ب صرر اب ع   "أ ةي فص  في  اررت الديررة"دأننا  "النولوكوسب"
 اء ال رب العالمية الثانية.اإلدادا الجماعية أثن

وقا   رامب في كةمة أمام الجمعية العامة لةمؤ مر الننودي العالمي في ننوروري في نوم ذكرى 
ال يمك  لةع   فنم ا لم والرعب والخسارا. ق ةب إدادا الناحي الجماعية س ة "الم رقة في إسرامن  

 ."يمك  أ   صفل الكةمابمالنن  ننودي هم ثةثا الننود في أورودا. ق ةنم ير ال 
في نوم هايواه )النولوكوسب( ن ذكر أ ةي فص  في  اررت الديررة... ن ح  ون ذكر "وأوا  

 ."ونصةي ون عند دأال ي دث ذلي أبدا مرا أخرى 
 24/4/2017، وكالة رويترز لألنباء

 
 "إسرائيل"األمين العام لألمم المتحدة يتعهد بمواجهة التحيز ضد  .51

ن  العام لامم الم  دا أن وننو  و نررس إل   مأنة قادا المنوماب الننودية سع  ا م: أ. .ب
 داخ  المنومة ا ممية. "إسرامن "الدوليةم دأنل سن صدى  ي  صوراب  و  ال  نح ود 

 "سيوم "وقا   و نررس مخا دا  المؤ مر الننودي العالمي في ننوروري مساء أو  أمس ا  دم إنل 
دصف ي أمننا  عاما  "يعمةو    ب رماس ل دالمدادئ ال ي يع برها ص ي ة. وأوا   ال حام هؤالء الذن 

ل د أ ي ب لي ". وأرد  دال و  "   اج أ   عام  كأية دولة أخرى  "إسرامن "لامم الم  دا أع بر أ  
الفرصة  ونر أنني جاهح لالل حام بنذا المبدأ     عندما نجبرني ذلي عة  ا خاذ دعض ال راراب 

 ." ي  خةا دعض ال االب  نر المرر ةال
م ال ي  ذر م  "معاداا السامية"في الصراة ود ما أسماه  "في الم دمة"ووعد  و نررس دأنل سيكو  

و عند  ." نر م بو  دالم ةا"أننا في  صاعد في أورودا والوالياب الم  دام ووصف ذلي دأنل 
م دك  اإلجراءاب الممكنة إلدانة معاداا دال رم عة  أ   كو  ا مم الم  دا قادرا عة  ال يا"

 ."الساميةم وم وها ع  وجل ا رض إذا أمك  ذلي
مرا.  11دقي ة دال صفنا  15وقا ع ال وور في المؤ مر الننودي خ اب  و نررس الذي اس مر 

وهذه هي المرا ا ول  ال ي نخ ب فننا أمن  عام      أننم وقفوا لل مصف ن  في نناية الخ اب.
 الم  دا في  جمع دولي لة ادا الننود. لامم

 25/4/2017، الخليج، الشارقة
 



 
 
 
 

 

 30 ص             4270 العدد:        4/25/2017 الثالثاء التاريخ: 

                                    

 جنوب إفريقية لدعم إضراب األسرى في حملة  .51
ا ناوو : دي  سجناء سياسنو  ساد و  ومنومة   وقية في جنوب إفرر يام  -جنوب أفرر يا 

ى الفةس نننن م الذن  م دعما  لاسر "مدادرا م ا عة إسرامن  م  أج  فةس ن "اإلثنن م  مةة دعنوا  
 بدأوا إورادا  ع  ال عام ا سبوة الماوي.

أ مد ") نر  كومية(م ومؤسسة  "السجناء السياسنن  الساد ن  في جنوب إفرر يا"ودعب جمعية 
) نر  كومية(م الة ا    ودا  ال مةةم خال  مؤ مر ص في في جوهانسبرغم  ورهم  "كاثرادا

وأكاديمنو م إل  دعم ا سرى الفةس نننن م  سب بيا   ة ب  سياسنو  وسجناء ساد و م وص فنو م
 ا ناوو  نسخة منل.

جميع الناس "م في  دنث لاناوو  "أ مد كاثرادا"م  جاندلم  ث نسيا  بول و م رميس مؤسسة 
 ."في  ركيام وفي العالم عة  مساعدا ا سرى السياسنن  في فةس ن 

قنم ا ساسية اإلنسانية مث  الوذاءم واال صا م ومعامةة الفةس نننو  ي البو  د  و "وقا  بول و : 
دورو  أ س م وعة  الرأي العالم العالمي أ  ن دخ  قبن  أ  ي ع و ايا في هذا اإلوراب 

 ."المس مر منذ أسبوة
أدعم ": "السجناء السياسنن  الساد ن  في جنوب إفرر يا"م  جاندلم قا  موفو ماسيموالم رميس جمعية 

الفةس نننن م وأس نكر ديدا اع  ا  النساء وا  فا  ديك   نر  السياسنن ومن  م الب الم ك
 ."قانوني

 25/4/2017، األيام، رام هللا
 

 بسبب فرق كرة القدم من المستوطنات "إسرائيل"يدرس معاقبة  "فيفا" .52
عاد موووة إيراي فرق كرا قدم م  المس و ناب في ا راوي الم  ةة : أسعد  ة مي –الناصرا 

م وسع "فيفا"وم  الدوري اإلسرامنةي العام إل  واجنة اه ماماب ا  اد كرا ال دم العالمي  1967عام 
أنداء ع  إمنا  ا خنر إسرامن  نصف عام ل وقف نياط فرق المس و ناب المسجةة رسميا  في 

ال  او ر إل  ا خاذ إجراءاب ع ابية.  اال  اد العام لكرا ال دم اإلسرامنةيم وا 
في اال  اد الكرا  "إسرامن  فةس ن "أو  م  أمس أ  الةجنة المي ركة  "هسر س"يفة وذكرب ص 

العالمي )فيفا( أوصب أمام مؤسساب اال  اد دمن  إسرامن  المنةة المذكورام وأنل في  ا  لم  وقف 
ال خاذ ال رار  "فيفا"الدولة العبررة نياط هذه الفرقم فا  الموووة سيعاد إل   اولة مجةس عام 

لمناسبم دما في ذلي ا  ما  إدعاد جميع الفرق اإلسرامنةية ع  المساد اب الدولية ال ي  نومنا ا
 ."فيفا"
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عة  منع دولة م  إقامة فرق كرا قدم في من  ة كيا  سياسي  "فيفا"م  دس ور  72.2و نم المادا 
يراكل في الدوري ال ادع لنا م  دو  مواف ة الكيا  السيا "فيفا"اخر عوو في   سي اآلخر.وا 

و ةعب في الدوري اإلسرامنةي العام س ة فرق  ادعة لمس و ناب في ال دس والوفة الور،ية الم  ة ن . 
وي الب الفةس نننو  ب فعن  المادا المذكورا لمنع الفرق الس ة م  المياركة في الدوري اإلسرامنةي 

 العام.
 25/4/2017الحياة، لندن، 

 
 أين؟ إضراب األسرى الفلسطينيين.. إلى .53

 عبد الناصر عوني فروانة
 ع بر قوية ا سرى والمع  ةن  الفةس نننن  داخ  سجو  اال  ال  اإلسرامنةي معةما أساسيا م  
معالم ال وية الفةس ننيةم وعنوانا  دارحا  في مسنرا كفا  اليعب الفةس نني  إذ لاسنر الفةس نني 

ية ونواليةم كما  دا نموذجا  ُي  ذى في منحلة كبنرا في وجدا  يعدل لما يمثةل م  قيمة معنو 
 الصمود والد ولة وم اومة الم   .

هذا ع  مكانة ا سرى الفةس نننن  في وعي يعبنم ولدى الكثنرر  م  أم نم. أما دولة اال  ال م 
فر م أننا  ع برهم مجرد أفراد من رفن م فاننا ال  سع  إلعادا  أهنةنمم ب   ع بر سجننا إياهم ان  اما 

س   ونل. وهذا نا ن ع  نورا عنصررة ال  رى في الفةس نننن  سوى مخر،ن م ب  إننم مخر،و  ال ي
 يس   و  ال ياا أو إعادا ال أهن .

د إجراءا نا ال عسفية د  نمم و  سو في  عامةنا  م  هنا فة  يكو  مس ور،ا أ  نرى دولة اال  ال   يد 
ذاللنم وكسر معنمم و  رمنم م  أدسع   وقنم اإلنسانيةم و خ  رة ك  ما هو كفن  باهان نم وا 

 إراد نم.
فة د ُقمع ا سرى  ويال ومراب ال   ص م وعانوا أيكاال م عددا م  اإلذال  واإلهانةم ووةب 

وسام  ع ابية قاهرا  جساد ا سرى الفةس نننن   -ومنذ ل وة إنيامنا-السجو  اإلسرامنةية دوما  
 ونفوسنم.

سرامنةية إنما  ند  لصنر الوعي و رس مفاهيم جدند في أعماق إ  ك  هذه الم اوالب اإل
الفةس نننن م   وي دعدم جدوى الم اومة. ولع  ا خ رم هي  ةي الم اوالب ال ي  ند  لإلساءا 

م في "إرهابنو  "إل  المكانة ال انونية لاسرى الفةس نننن  و جررم كفا نمم و  ديمنم لةعالم عة  أننم 
 كفا  اليعب الفةس نني وم اوم ل الميروعة. إ ار السعي ل جررم
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 مطالب المضربين
ل د أدري ا سرى خ ورا ا هدا  اإلسرامنةية دعدما  ذوقوا مرارا ا وواة وقسوا اإلجراءاب عة  
أجسادهمم وال ي لم يعد داإلمكا  ال عايد معنام و  م  قسوا الواقعم أو الصمب والصبر أمام ما 

 ُيمارس ودهم.
أبرر /نيسا  الجاري إل  الخيار ا خنر داإلعال  ع  بدء اإلوراب  17لجأ ا سرى في لنذا ف د 

المف و  ع  ال عامم وذلي دعد اس نفاد الخياراب ا خرىم في و    اعس المج مع الدولي وعجح 
امةنا مؤسسا ل ال  وقية واإلنسانية ع  إلحام دولة اال  ال  دا  رام اال فاقياب والمواثنا الدولية في  ع

 مع ا سرى الفةس نننن  ال ادعن  في سجوننا ومع  ال نا.
لم يك  اإلوراب ع  ال عام نوما  هو الخيار ا و  أمام ا سرىم كما لم يك  هو الخيار المفو  
نما هو الخيار ا خنر و نر المفو م وهو ا يد  لدننمم وليس هو ا سن  وا ق  ألما  ووجعا م وا 

م فنم ال ننوو   جويع أنفسنم وال نر بو  في إنذاء أجسادهمم كما ال نر بو  في إيالما  وا كثر وجعا  
 أ  يس ع مننم ينداء في السجو .

لكننم نةجؤو  لنذا الخيار مو رر  ور ما عننمم  جسندا  لث افة الم اومة في ان حاة ال  وق المسةودة 
 م نم لةم   .وصونا  لكرام نم المنانةم ودفاعا  ع  مكان نم وميروعية م او 

ل د قن  منذ ال دم إ  الجوة كافرم لك  هناي ِم  الفةس نننن  م   جعةوا م  الجوة ثامرا  خةف قودا  
 سجو  اال  ال  اإلسرامنةي.

عيراب اإلوراداب ع  ال عامم وكا  سج   1967و،ناء  عة  ذلي فة د خاض ا سرى منذ عام 
جماعي ومنوم نخوول ا سرىم واس يند  أو  إوراب 1970عس ال  يند في نولنو/ موح عام 

 خاللل ا سنر عبد ال ادر أبو الف م الذي ُيع بر أو  ينداء اإلوراداب ع  ال عام.
وقد أ دث هذا اإلوراب وهذه الينادا  أثنرا  كبنرا  عة  واقع ال ركة ا سنرا فيما دعدم ويك    افحا  

دعد ذلي في إ ار الصراة الدامرا ر اه في  لاسرى لالس مرار عة  ذاب النننم ف والب اإلوراداب
سا اب السجو  كافةم وقدم خاللنا ا سرى  و ياب جساما  وس ع م  بنننم ينداء: راسم  الوا 

س ا مرا ة و سن  عبنداب.  وعةي الجعفري وا 
أسنر فةس نني هو ام داد لخ واب نوالية  1500ا  اإلوراب ع  ال عام الذي بدأه اآل  ن و 

ذاب الث افةم وال نخ ةف في دوافعل عما سد ل م  إوراداب كثنرا     وا    عددب  ساد ة ورجسد
الم البم فالمومو  وا د: صو  الكرامة ورفض اإلهانةم وان حاة ال  وق و  سن  اليروط ال يا يةم 

 والدفاة ع  الوجود والنوية و عحرح المكانة ال انونية لاسرى وميروعية نوالنم.
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ثارا قون نم وا عاد نا إل  وعالوا عة  ذلي  ي  او  ا سرى باورادا نم   رري المياه الراكدا وا 
الواجنة م  جدندم و سةيع الووء عة  معانا نم ولفب ا نوار إل  ما  يكةل قون نم في خوم 

 الصراة الفةس نني/اإلسرامنةي.
  الدوليم وجحء ل د   دم ا سرى بجمةة م  الم البم وهي في   ي ة ا مر   وق كفةنا لنم ال انو 

مننا كا  موجودا م  قب  دعدما ان حة داإلورادابم ولك  إدارا السجو  عادب فصادر نام وجحء اخر 
نرى ا سرى أنل داب م  الوروري النوا  الن حاعلم بدءا بانناء سياسة العح  االنفرادي واالع  ا  

 سرى الذكور واإلناث.اإلداري واإلهما  ال بيم ووقف اإلجراءاب المنننة والمذلة د ا ا 
ومرورا ب  سن  يروط الحراراب العامةيةم و وفنر ها ف عمومي لورض ال واص  اإلنساني مع ا ه م 
دخا  الك ب والص ف  والسما  بادخا  ا  فا  وا  واننم وال صورر معنم أثناء الحرارام وا 

عحلة المفرووة عةننمم والمالدسم والسما  دمياهدا دعض ال نواب الفةس ننية والعر،ية لكسر ال
نياء مرافا ان وار مالممة لاه    فظ لنم كرام نم خال  ان وارهم عة  بواداب السجو .  وا 

وليس ان ناء دالم الدة ب وفنر العالج المناسب وا دوية الالحمة لاسرى المرو  وهم ُكثرم و أمن  
 عةيم عبر السما  ب  ديم الثانوية العامة معامةة إنسانية وأماك  الم ة لاسرى أثناء  ن ال نمم وا عادا ال

 )ال وجنني( واالل  اق دالجامعة العبررة المف و ة.
 

 مشاركة ناقصة
ل د أعةنب كافة الفصام  دعمنا لإلورابم و ياري فيل ب فاوب عة  يك  مجموعاب وأفراد ورموحم 

  دوها سنواب  وا .كا  ا سرى في أمس ال اجة إلننا دعدما اف  -ر م عدم يمولن نا-وهي خ وا 
ال ي  يك   ما نحرد عة   " ركة ف  "إال أ  الوالبية العوم  م  ا سرى المور،ن  النوم نن مو  إل  

م  إجمالي ا سرى في السجو  والمع  الب اإلسرامنةيةم وكا  م  أعة  ان الق اإلوراب  50%
لفةس نني مروا  البر وثيم الذي والنامب في المجةس ال يررعي ا "ف  "وقاممة الم الب هو ال امد في 

 ن م ع د وور قوي ويعبية جارفة.
وُرب  سام  ن ساء  ع  أسداب اق صار المياركة في اإلوراب ال الي عة  هذا العدد الذي يص  

في  "ف  "أسنرم وكذلي عدم مياركة كافة عناصر وقياداب  6500أسنر ف ع م  بن  ن و  1500إل  
هي م    ود اإلوراب وهي ال وا ا ساسية  "ف  "أسنرم ر م أ   3500السجو  الذن  ن جاوح عددهم 

 الم ركة لل.
ليسب  "ف  "لك  ال  ي ة المرا ال ي نجب أ  ندركنا الجميع هي أ  ا وواة الداخةية في  ركة 

دسبب عوام  كثنرا. ثم إ  ال ركة ا سنرا  -دال در الذي كانب عةيل في الماوي-م ماسكة 
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الذي أرخ  دواللل السةبية عة   "ا فاق أوسةو"فةم لم  عد قوية كما كانب عةيل قب  دمكونا نا المخ ة
  ماسكنا.

الفةس نني/الفةس نني الذي ام دب  "االن سام"كذلي لم  عد ال ركة ا سنرا مو دا كما كا   النا قب  
جماعة في اثاره ل محق و د نم. وهذا  جة  ديك  واو  في اإلوراداب الفردية ال ي عكسب في  ال

ا خاذ قراراب مو دا. وما حا  ا سرى ند ثو  ع  الياب ُ عند لة ركة ا سنرا  ماسكنا وو د نام كما 
 كانب عةيل في سدعننياب وثمانننياب وأوام   سعننياب ال ر  الماوي.

فاإلوراداب اليامةة والمف و ة ع  ال عام ال  س  يع أ    وم دمنأى ع  ث افة جماعيةم هي 
لرميسي في  سم المعركة. ودموجب ذليم فا  ك  أسنر ييعر دأ  قو ل ال  س مد أ  ن نا العنصر ا

و    نا إال م  خال  الجماعة. ولم  كا  ك  أسنر قويا بذا ل فا  قو ل  حداد و كبر برفدها د وا 
ا سرى اآلخرر  الذن  يياركونل نفس الند  وذاب الوسنةة. هذا هو قانو  اإلوراب و ةي هي 

  ل الناج ة.معادل
دوض النور ع  أعداد المياركن  وفي أي السجو  -ل د بدأ ا سرى إورابنم بخ وا مو دا 

وهم ن  ةعو  إل  أ  نؤسس هذا اإلوراب لمر ةة جدندا ُيعاد فننا االع دار  -والمع  الب ي دعو  
جبروب السجا  لنندة ال ركة ا سنرا و ماسكنام ولث افة الجماعة وال رار المو د في مواجنة صةف و 

 وعنجنن ل.
وم  الم وقع أ    سع دامرا اإلوراب ورحداد عدد المياركن  فيل خال  ا يام ال ةنةة ال ادمة دانومام 

د رار رسمي  " ركة  ماس"أ   دخ   -إذا اس مر و ا  اإلوراب-أسرى جدد. كما م  الم وقع 
ب المساندا خارج السجو  حخما و،ث   كبنرم وهذا سيمن  اإلوراب قوا جدندام وسيع ي الفعاليا

   جل ن و ذلي. " ماس"إوافيا نوعيا. وأو  أ  
 

 مخاوف مشروعة
و،اصرار يدند نواص  ا سرى إورابنم المف و  ع  ال عام ر م الورو  الصعدة ال ي يمرو  بنام 

رار و جم ال  دياب الكبنرا ال ي ن عروو  لنام وقسوا اإلجراءاب ال ي ُ   ر  د  نمم في و  اس م
 الة ال راي الخارجي و مالب الدعم ال ي واكبب اإلوراب منذ نومل ا و م واالص فا  الرسمي 

 دمكونا نا المخ ةفة دعما  لنم. "ف  "واليعبي المساندم ووقو   ركة 
 لكن ثمة مخاوف مشروعة لدى الكثيرين ولعل أبرزها:

ا نا وعناصرها في كافة السجو . عة   جاوح ما يعوق مياركة كافة قياد "ف  "عدم قدرا  ركة  -
 خارج المياركة. " ماس"وعدم دفع الفصام  ا خرى بث ةنا في اإلورابم ود اء  ركة 
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كثنر م  ا حماب  عصف دالسا ة الفةس ننية هذه ا يامم ور،ما ل  يكو  اخرها الخصم م   -
ب الساد ة النا جة ع  روا ب مووفي السة ة الفةس ننية وأحمة الكنر،اء و نرهام فوال ع  ا حما

و داعيا ل. وهناي خيية م   أثنر ك  ذلي عة   جم المياركاب الم ةية إذا اس مر  "االن سام"
 اإلوراب و الب مد ل.

ن ألم لةورو  ال اسية ال ي يمر بنا دعض الدو  العر،ية والنكداب ال ي أصاب نا دعونام وانيوا   -
ي ث   النموم ال ي  ث   كاه  الموا   العر،يم ون در جامعة الدو  العر،ية د وايا ا مةم ونراع

ا ني ة والفعالياب ال ي أقيمب في السا ة العر،يةم لك  ثمة خيية م  أ  ند   هذا الفع  وعيفا 
 وداه ا.

ل د بدأ اإلعالم العر،ي قويا في  ووره و و ن ل ل وية ا سرى المور،ن م والخيية م   راجع  -
أهم م   -في نور كثنرر -والل دما ندور في الم يع العر،يم والذي هو هذا االه مام لصال  اني

 قوية ا سرى.
إسرامن   راه  عة  الوقب وا  الة مدا اإلوراب والووع أكثر عة  المور،ن  دك  وسام   -

الووع الممكنة إلنناء إورابنم أو  فكيي عناصرهم قب  سفر الرميس الفةس نني م مود عداس إل  
 ي دونالد  رمبم دو   ةبية م البنم أو    نا ييء جوهري ُنذكر لنم.مرركالرميس ا واين   لة اء 

وفي الخ ام  م  ا همية دمكا  ال أكند عة  أ  السياسة المعةنة لدولة اال  ال  كانب دوما رفض 
ال فاوض مع المور،ن م  ننا  رى فيل م اولة لةي ذراعنام ف بدأ في ي   رب صام ة عة  

نناءه.أجسادهم م   اولة  كسره وا 
وها هي بدأب المعركة وأيعةب إدارا السجو   ر،نا ود المور،ن  مدكرا م و حامنب معنا  صرر اب 
صدرب ع  دعض وحراء  كومة اال  ال م  البوا فننا باعدام ا سرى وعدم   ديم العالج لنم 

 و ركنم يور،و      الموب.
هو ال عام  مع اإلوراب  -المس وياب المخ ةفة وم -وعة  الجانب اآلخر  فالم ةوب فةس ننيا  

دمسؤولية عالية وجماعيةم وأ  يكو  الجميع عة  أهدة االس عداد لما قد ي دث في السجو  م  
   وراب.

فالمعركة ال ي نخوونا ا سرى في السجو  هي معركة الك  الفةس ننيم إذ المس ند  ليس ا سنر 
ود الم    ف عم ب  المس ند  هو اليعب الفةس نني  الفةس نني ف سب وال عمةيا ل الفدامية

 وم اوم ل الداسةةم وميروعية كفا ل م  أج  د ر اال  ال  وان حاة ال ررة واالس  ال .
 24/4/2017، الجزيرة نت، الدوحة
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 إضراب الحرية والكرامة قادر على االنتصار .54
 هاني المصري 

والمور،و  مصممو  عة  مواصةة ال  دي ندخ  النوم إوراب ال ررة والكرامة نومل ال اسعم 
ل   نا م البنم ال ي  يم    سن  يروط  يا نم في ا سرم واس عادا مك سداب كانب ال ركة 
ا سنرا قد     نا خال  كفا نا ال ور م وار دب عةننا إدارا السجو  مس فندا م  انعكاساب ال الة 

   الب اإلسرامنةية.الفةس ننية والعر،ية الم دهورا عة  ا سرى في المع
هناي م  ال ندعم أسةوب اإلوراب ع  ال عام وي الب ا سرى دالصمود واال ممنا م      ررر 
فةس ن  سنؤدي إل    رررهمم م ناسي ا أ  ال  ررر ال ندق ا بوابم وأ  ا سرى د اجة إل    سن  

د عة  جميع ا يكا : يروط أسرهم إل   ن  إ الق سرا نمم الذي م  المف رض أ  ن م داالع ما
ا سيكو   م  صف اب  داد  ا سرىم إل  العم  السياسي والدنبةوماسيم الذي إذا اع مد خيار ا و ند 
م اب  أي إ الق سرا  لاسرى ثمن ا داهو ا م  ال  وقم م  خال    ديم ال ناحالب دالمفرق والجمةةم 

ا منذ  وقيع ا فاق أوسةو و    اآل .  كما  دث   دند 
يس  يع العم  السياسي والدنبةوماسي أ  ي صد فيما ن عةا با الق سرا  ا سرى أو  نره و    

م  الم الب وال  وق وا هدا  ال بد أ  نحرةم م  خال  الصمود والكفا  والم اومة المثمرا دك  
أيكالنا ال ي يس رها اليعب الفةس نني د واه ال يةم ودمخ ةف  اقا ل وأفراده منذ نيوء ما داب 

 يسم  ال وية الفةس ننية و    اآل .
يةم و الي ا مرركوهناي م  يع  د أ   المفاوواب واس منا  العمةية السياسية والرها  عة  اإلداراب ا 

م  خال  الرها  عة  إدارا دونالد  رامبم هو الكفن  في النناية با الق سرا  ا سرىم ورنس  
ا سرىم وأ  قرادة سدعة اال  أسنر نرح و  اآل  هؤالء أ  ا فاق أوسةو لم ن وم  إ الق سرا  

وراء ال ودا م م  بنننم العيراب منذ ما قب  ا فاق أوسةوم الذن  كا  م  المف رض إ الق سرا نم 
دالدفعة الرادعة وفا اال فاق الذي ع ده جو  كنري عندما  2014منذ البداية وفيما عر  في العام 

 ب لمدا  سعة أينر.اس  اة النجا  في اس منا  المفاووا
ي يع  د مرركودعض المراهنن  الداممن  عة  المفاوواب وال   السياسي ال ادم م  البنب ا بيض ا 

ويومح ورةمح إل  أ  اإلوراب اآل  عيية الحرارا المر  دة لةرميس م مود عداس إل  واين   يمك  
 أ  ييود عةننام وي ة  م  فرم نجا نا.

وقوة الحرارا بننما  دق ور،اب إوراب ا سرى الذي يياري فيل أكثر م  ورخ ئ هؤالء  مام ام    
وا   لم  ص  إل  المس وى الم ةوب  سداب -وييند  ركة  وام  فةس ننية وعر،ية وعالمية  1500

ية يونر فننا مرركيمك  أ    دم رسالة قوية لإلدارا ا  -عدندا ال مجا  في هذا الم ا  لةد ث فننا
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ا وراء إوراب ا سرىم وما يعنيل ذلي م  أ  االن سام  واالن وار وال خاذ  اليعب الفةس نن ي مو د 
وال نور والموامرا ليسب المياهد الو ندا وال نناية الم ا م  وأ  اليعب الفةس نني م  خال  

م و، مسكل د ون ل و واجده عة  أرض و نلم ودما يمثةل والم اومةمخ ةف أيكا  الصمود وال صدي 
ل ررة والكرامة م  نموذج لةفداء والد ولة الجماعية  ند  ديك  واو  لةجميع دأنل يمةي إوراب ا

إرادا فوالذية لة مسي دال ياا ومس عد لة و ية والكفا  إلنجاح   وقل منما  ا  الحم  و ةب 
 االس را نجيابال و يابم وهو دمث  هذه المة مة النوالية ندل  دالمةموس عة  أ  لديل البدن  ع  

م عددا ا دعاد ال ادرا  واالس را نجيةالمع مدام ويمةي خياراب أخرىم عة  رأسنا الم اومة واالن فاوة 
   م ا عة  االن صار.

ويمك  بث ة  وونف ك  هذا ال اررت ال اف  م  النوا  الفةس نني و جسندا ل المخ ةفة والم واصةة 
إوراداب فردية وجماعية يند نا السجو  دال ان  اةم واخرها إوراب ال ررة والكرامة الذي سد ل 

ية مرركاإلسرامنةيةم وألنبب مياعر ك  أنصار ال وية الفةس ننية عة  ام داد العالم في المدا ثاب ا 
ية اإلسرامنةية الرامية إل  مرركالفةس ننية  ال ادمة ل  سن  ن امجنام وق ع ال ررا عة  ال مةة ا 

ة والينداء وا سرى والجر  م ال ي   ركح اآل  عة  م الدة يي نة الم اومة الفةس ننية الميروع
 السة ة بوقف روا ب و،رامن أسر الينداء وا سرى والجر  .

م  دو  مث  هذا اإلوراب سيكو  موقف الرميس أوعفم وهو يس  يع إ  أراد ال سة  دل و وويفل 
  ررة.داع دارهم أد ا  ال "اإلرهاب"م  أج  إ داط وسم الينداء وا سرى بد

دك  أسفم هناي م  نردد الرواية اإلسرامنةية دأ  هذا اإلوراب هو رد مروا  البر وثي عة  
اس دعاده م  منصب نامب رميس  ركل ف   الذي يس   ل دعد  صولل عة  أعة  ا صواب في 
المؤ مرم وكا  يمك   عنننل كنامب رميس إل  جانب م مود العالو  الذي  م اخ ياره لنذا المنصبم 
ويأ ي وم  سعيل لةخالفةم م ناسي ا أ  االس عداداب لنذا اإلوراب بدأب منذ ينر اب الماويم 
وجرب م اوالب إلقناة إدارا السجو  اإلسرامنةية داالس جادة لم الب ال ركة ا سنرا م  دو  ال اجة 

ع د  إل  إوراداب  ندد المور،ن  دالموب أو المعاناا م  ا مراض الناجمة ع  اإلوراب وقب 
كما جاء عة  لسا  وصفي قبنا ال مساويم الذي ل  ي دم المدي  كذد ا ومجان ا   د  "ف  "مؤ مر 
 م والخارج م  ا سر  اال  وكا  أ د المياركن  في اإلعداد لنذا اإلوراب." ماس"خصم  "ف  "قادا 

أ ي في السياق إوافة لما سبام ماذا لو كا  اإلوراب وم  السداق عة  الحعامة والخالفةم فنو ي
واال جاه الص ي م وأفو  مةنو  مرا م  ال نافس لة صو  عة  المصال  والمناصب والحعامة 

 والخالفة ع   ررا السعي إلرواء اال  ال  وسادا البنب ا بيض.
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وأخنر ام عة  الر م م  أ  النجا  المبنر الذي    ا م  خال  إوراب ال ررة والكرامة     اآل م 
ة هذا العدد الكبنر في إوراب جماعي ع  ال عام )الذي وفا معةوما ي  نر م  خال  ميارك

الة ا   عييا  أسوأ مرا    " ماس"و "ف  "مسبوق في ال اررت(م ودمياركة مخ ةف ال وى دما فننم 
االن سام واال ناماب الم دادلةم إال أ  االن صار في    نا أهدا  اإلوراب ممك  ر م اس يراس 

منةية في م اوال نا لكسر اإلورابم    نجا ل يفي  اس مرار نجا نا دولي ا بوسم ال كومة اإلسرا
م فني  خي  م   داعياب اس مرار اإلورابم وما يمك  أ  نؤدي إليل "اإلرهاب"الينداء وا سرى بد

م   فجر الووع الفةس نني إل  درجة قد  ندلع فننا ان فاوة فةس ننية ثالثة ود اال  ال م و نني 
اال  ال  سدع نجومم و ساهم دسرعة في ال واء عة  االن سام ا سود الذي يسنر  ثنث ام   الة

ا في اآلونة ا خنرام ليصد  انفصاال  دامم ام وما يمك  أ  نؤدي إليل ذلي م  إفيا  إقامة  خصوص 
نياهو ي اإلسرامنةي العر،يم وق ع ال ررا عة  ال   اإلقةيمي الذي دعا إليل ن مررك ةف النا و ا 

 الم بةة ل  ف ثماره. الف رامنذ سنواب  ورةةم ويس عد في 
رادا م  الخارج  واحي إرادا وصبر المور،ن م وذلي م   إ  االن صار الكام  د اجة إل  صبر وا 
  ري يعبي فةس نني أكبر وأقوىم ود اجة إل  اق ناة ال يادا دأ  الم ةوب مننا لدعم اإلوراب 

العةنيةم وال خو  م   داعيا ل الم  مةةم وووع إمكانياب السة ة أكثر م  المداركة الخجولة 
والمنومة وال وى عة  اخ ال  مسميا نا إلنجا  اإلورابم وووع خ ة و يكن  خةية عم  ل وحرع 

 ا دوار و نويم ال  ري عة  جميع المس وياب الم ةية والعر،ية والدولية.
ا إذا  صاعد ال  ري ا ذا بدأ المور،و  نن ةو  إل  وهذا ممك  أ  ي دثم خصوص  ليعبيم وا 

المس يفيابم ولك  كةما كا  ال  ري الفاع  أدكر جن بنا ا د ا  ا سرى المور،ن  المعاناا الرهندة 
ال ي نرح و     نام فاإلوراب ليس نحهة وال  مررن ا رراوياام وعةننا أ  نس عد لمعركة قد   و  

ابنم ودخو   نرهم م ةنمم     اقة المور،ن  ويو ر فننا دعض المور،ن  إل  إي ا  إور 
 وص  نم وأعمارهم ليسب وا دا.

راسات  ياسات والد   25/4/2017االستراتيجية، المركز الفلسطيني ألبحاث الس 
 

 الفلسطينيون أمام خطر خسارة الهوية .55
 ماجد كيالي

ا  كنذا داب ندخ  في عندما ن  دث ع  الفةس نننن  النوم نجد أنفسنا في  نرام إذ إ  كالما  عمومي
داب المجاح أو اإلنياءم إذا أمعنا ال فكنر في ا مرم دعندا  م  الر داب الكامنة أو البدننياب 
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نكار الواقع ال امم ب ع ندا ل  ذا كنا صادقن  مع أنفسنام أي دمعح  ع  م اوال نا المكابرا وا  الم ة ةم وا 
 وميكال ل و داخال ل.

م أو ع  فةس ننني الوفةم 1948النوم؟ ه  ن  دث ع  فةس ننني  مثال م ع  أي فةس نننن  ن  دث
أو فةس ننني  حا )في ما داب يعر  دالداخ (م أو ع  الفةس نننن  الالجمن  في الخارجم في ا رد  
ولبنا  وسوررة والعراق ومصرم و،ةدا  الي اب عة  ام داد قاراب الدنيام عةما  أ  ك   جم ع لل 

 لويا ل؟خصوصيا ل وميكال ل وأو 
نعم ثمة يعب فةس نني لديل سردية  اررخية وا دام واما  مي ركةم لك  هذه ال  ي ة ال يمك  أ  
 د   م ة ة وثاب ة مع  ع نداب الواقعم والخووة  نومة مخ ةفةم ومرور س ة ع ودم ومع أفو  

لجحء م  منومة ال  رررم و  و    ركة ال  رر الو ني الفةس ننية إل  سة ةم في جحء م  أرض 
اليعب مع جحء م  ال  وق. والمعن  أ    ي ة وجود الفةس نننن  كيعب ال  د   هي ذا نام في 
الورو  المذكورام إذ إننا بدورها   ع رض لة سك م أو اإلحا ةم لمصة ة   اما أخرىم أو لمصة ة 

اء ال جمع ال مانحم و    االف راقم في إدراكاب ومصة ة وأولوياب الفةس نننن  في ك   جمع إح 
 اآلخر.

في الس نناب والسدعنناب والثماننناب اس  اعب منومة ال  ررر الفةس ننيةم بوصفنا الكيا  السياسي 
 "بو  ة الصنر"الجامع لةيعب الفةس ننيم والمعبر ع  قون لم أ   يك   ما يمك   سمن ل 

م عة  ر م 1948ي لةفةس نننن  في كافة أماك   واجدهمم     أ   أثنرا نا وصةب إل  فةس ننن
 الخة  الم مث  دعدم إنجاد ا  ر ال ي  مك   هذا ال جم ع م  االنخراط في المنومة مدايرا أو مداورا.

 ةي اي وةبم أو  رك حبم عة  اإلدراكاب النويا ية  "بو  ة الصنر"ثمة ميكة ا  هنام أوالهمام أ  
امعة ومس دامةم ب  أ  ك  ما  م الجمعية م  دو  أ    ر  ذلي بانياء أ ر أو مؤسساب و نية ج

بناؤه عة  هذا الصعند جرى  نمييل أو ال خة ي عنلم د كم وعف إدراكاب اداء ال ركة الو نية 
الفةس ننية  همية هذه البن م في  ركاب  وب عةننا الرو  اليعارا ية والمحاجية و  ديس العم  

 المسة  و ياب المراجعاب الن دية.
فني ناجمة ع  أ  وجود المنومةم ال ي اس ننوب الوجود الفةس نني في أما الميكةة الثانيةم 

مر ةة ما دما لنا وما عةننام أدى في ما أدى إليل إل  ومور المج مع المدني في  جمعاب 
الفةس نننن  والنيمنة عةيلم أو  دعل د ادعنام ما نجم عنل أيوا   نميد دور ال د ة الوس  م وم  

م إذ  ماهب  البية الفةس نننن م بنخبنمم مع منوم نمم يأ ي في إ ار "ةو  المس  "ومننا المث فو  
ذلي ال د ة الوس   دمث فننا وأكاديمنننا. ودالن نجة فا  ان سار مكانة هذه المنومةم وأفو  دورهام 
و ره   بناهام أدب إل  ن امن سةبية جدا م إذ خسر الفةس نننو  في ذلي منوم نمم أو اإل ار الجمعي 
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ي يمث ةنمم ويعب ر ع  امالنم وهمومنم المي ركةم وفي الوقب ذا ل كانوا خسروا  د  نم الوس  م الذ
 كما خسروا  بةورهم دا جاه مج مع مدنيم وا   في إ ار مج معاب أخرى يعييو  بن  ونرانننا.

ب هكذا ليس لةفةس نننن  النومم عة  ر م أننم يع برو  م  أكثر مج معاب المن  ة ث افة و راكا
م ودعد أ  "رج  مررض"سياسيةم أية  عبنراب مس  ةةم  عبر عننمم دعد أ  أو ب المنومة دمثادة 

دا ب السة ة معنية بجحء م  الفةس نننن م ودعد أ   دب معوم الفصام  أثرا  م  الماويم قد ال 
نن م  بدو . يفاقم م  ذلي أ  ال د ة الوس  م في كافة  جمعاب الفةس نن"م  ف ال اررت"ي بةنا     

منكفمة عة  ذا نام و ف  د المدادرا والجرأا واالس  الليةم كأننا ف دب فاعةن نام و خة ب ع  دورها 
 ال ياديم أو ال ام  لة ونرابم ك ا  ال د اب الوس   في مخ ةف المج معاب.

ما لع  ك  ذلي نجد  عبنرا ل في عدم وجود ولو م  ة فوامية أو ص يفة أو جامعة لةفةس نننن م ف
هو موجود هو م  اب أو ص ف لدعض الفصام م أو لدعض ال جمعابم أما الفوامية أو الص يفة 
ال ادعة لةسة ة فال  عبرا  ع  كوننما كذلي دالنسدة ال  الفةس نننن  في أماك   جمعا نم كافة ال في 
  مواويعنا وال في اس   ادا نا.     المجةس الو ني الفةس ننيم وهو المنبر الجامع لك

م ال ي دا ب  عبر ع  "ف  "الفةس نننن م  م  ونندل  ويال م وهذا نن با عة  الفصام م وم  ومننا 
(م ب      ع  فةس ننني الوفة أكثر دكثنر م  كوننا 1967الفةس نننن  في الداخ  )أراوي الد

  عبر ع  الفةس نننن  في أماك   واجدهم كافة.
ادا نم و د  نم الوس   ومث فننمم أ  ندركوا أ  العيد يس ن ن م  ذلي أ  عة  الفةس نننن م وقي

عة  السردياب ال اررخية لم يعد يكفي كي  د   إدراكاب اليعب لذا ل أو لنور ل بوصفل يعدا  هي 
ذا نام فكنف إذا كا  هذا اليعب مجح أ ويعيد في ورو  مخ ةفة؟ وال صد أ  اخ ال  أوواة 

اق في رؤر نم لذا نم ووعننم لمصال نم وأولويا نمم وهذا ناجم الفةس نننن   ف   عة  ال مانح واالف ر 
بدوره ع  نيوء سردياب جدندا أخرىم مع نيوء أجيا  جدندام إذ ال دنث نجري ع  ع ودم وليس 
ع  سنوابم وهذه السردياب م  يأننا أ   حر  ساد ا نام أو  و ننام أو  نمينام كي      م ة نا 

 أوال .
المر ا هي ال ي نندوي إدراكنام أي  ويا  االخ الفاب عة  المي ركاب في هذه ال  ي ة الصعدة و 

ال الة الفةس ننية الراهنةم وذلي بد  المكابرا واإلنكار وال نرب م  المسؤولياب. ومال وة أ  هذا 
ا مر نجري مع  ياب منومة ال  رررم وأفو   ركة ال  رر الفةس ننيةم وينوة  ا  اإل داط 

ي في مج معاب الفةس نننن م ووعف مدادرا ال د ة الوس  م بخاصة مع ما جرىم والوياة وال فك  
مثال م لفةس ننني سوررة ولبنا  والعراقم وما نجري بن  كياني السة ة في الوفة و حام و سك  دور 
الفصام م ب  وا هم مع د امنا ك ند نث   عة  أية م اولة لة وننر. وعة  سبن  المثا م فما الذي 
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لنومم عة  صعند النموم والمصال  وا ولويابم بن  الفةس نني السوري والفةس نني في نجمع ا
أو دالفةس نني في الوفة؟ وما الذي نجمع الفةس نني في ا رد  دالفةس نني السوري  1948منا ا 

 أو الةبناني أو العراقي؟
 وية الفةس ننية ال صد م  هذا الكالم دق جرس اإلنذار دأ  ا مر لم يعد ن عةا ب فكيي ال

و صفن نا عة  ما ي ةو  ر،اب ا ندنولوجياب والمدادئ والفصام  ال دنث عنلم إذ إ  ا مر ن عةا 
أساسا م وقب  أي ييءم ب فكيي مفنوم اليعب الفةس ننيم أو ب  ويض هذا المفنومم وجعةل م  دو  

هام عة  ووء ال نا ر بن  معن م أو اخ حالل دالفةس نننن  في الوفة و حام ور،ما في الوفة و د
 الفصنةن  المنيمنن  في ك  مننما.

لك  ا مر هنا ال ن عةا ب  من  المسؤولية ع  هذا ال دهور المررع في  ا  الفةس نننن م وفي 
نما ن عةا أيوا  ب  من  " ماس"و  "ف  "إدراكنم لذا نم كيعبم إل   رك ي أو سة  يم  م ف عم وا 

الفةس نننن م مث فن  وأكاديمنن  وفنانن م م  المعننن م قب  أي أ د المسؤولية لة د ة الوس   م  
اخرم بدعث الرو  الفةس ننيةم وصوغ هوية الفةس نننن م و راسة سردن نم ال اررخيةم  دعا  ليس 

نما دمعن  إ نامنا واس كمالنا دسردياب الفةس نننن  الجدندام " ابو"دمعن  إ القنام و  ورةنا إل   م وا 
ب مجرد سردية م خن ةةم ب   ننا سردية   ض عة   ةب ال  ي ة والعدالة وال ررةم  ننا ليس

 داع دار ذلي دمثادة المدخ  المناسب ل  ررر الفةس نني م  سردن ل الخاصة و،ناء سردية موانرا.
م وع  دور ال خن   في بناء النوياب أو "الجماعاب الم خنةة"عندما   دث بنديكب اندرسو  ع  

ال وميةم كا  ن  دث ع  كيفية   ور  ال خن   إل  قوا في الواقعم في  ن  أ  سردية  الجماعاب
الفةس نننن م دصورها ورموحها وأ داثنام ليسب م خن ةةم أي منبث ة م  الواقع أساسا م في  ن  أ  

 نمم هذا الواقع هو الذي ن ونرم أي أ  الفةس نننن  في  ال نا نخسرو  سردن نمم أو ادراكا نم ع  ذا
ورخسرو  أيوا  واقعنم ومس  بةنم كيعبم في  ا  د نب ا مور عة  ما هي عةيلم ما يوفي 
صدقية عة  الم ولة ال ي سعب ال ركة الصننونيةم منذ قر م ل رورجنام والم عة ة دعدم وجود اليعب 

 الفةس نني.
وع  ورورا المدادرام  وال ا  فا  ك  المعننن  م  الفةس نننن  ن  مةو  المسؤولية ع  هذا ال دهور

قياداب سياسية ومث فن  وأكاديمنن  وفنانن  ورجا  أعما م دوض النور ع  خنادقنم السياسية 
وأندنولوجيا نم ومصال نم اآلنيةم إلعادا بناء ا  ر الفةس ننية الجمعيةم عة  قواعد و نية و مثنةية 

نما ع   وديموقرا ية ومؤسسا يةم عةما  أننا هنا ال ن  دث ال ع   رب   ررر وال ع  كفا  مسة م وا 
 بناء المج مع الفةس نني و،ناء كيانا ل الجمعية.
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الفكرا أ   ياب الفةس نننن م أو  فك ي أ والنم كيعبم يعني أيوا   ياب هذه ال ويةم أو نجع  
 الكالم عننا م  داب اإلنياء واالس نالي و برمة الذمة وأ راض الفولكةورم وليس أكثر م  ذلي.

 25/4/2017، حياة، لندنال
 

 األنظمة ووحلسرى أخالق األ .56
  خوري لياس إ

نخوض مروا  البر وثي ورفاقل ا سرى معركة سياسية كبرى في وجل اال  ال . إوراب ا سرى 
ع  ال عامم يعند لةسياسة معناها ا خالقيم الذي م  دونل  صنر السياسة و ال . فا سرى في 

عندو  المعن  إل  المعنيم ويكيفو  حرفن  مو ةن  ي اوال  خنا وقف نم ا خالقية والنوالية ي
 أروا نا في المن  ة العر،ية:

الحرف ا و  هو الحرف اإلسرامنةيم فاسرامن    عرى م  أوراق ال ن  ال ي   ب عنصرر نا 
وو ين نا. إسرامن  هي دولة ا  ال  ف ع ال  نر. ك  كالم إسرامنةي اخر صار دال معن . 

اب االس ي انية ال ي  ن ير كالسر ا  في الوفة الور،ية وال دسم وال مع الو يي المننجي فالمس عمر 
وواقع ا سرى الفةس نننن  في سجو  اال  ال م  والفةس ننيابم الفةس نننو  المنوم الذي ن عرض لل 

 س  يع  وال وانن  العنصررة ال ي ال يم   الكنيسب اإلسرامنةي م   مرررهام هي   ي ة إسرامن م وال
اآللة االعالمية اإلسرامنةية منما ام ةكب م  ذكاء  فسنرها وم  أي من ا أخالقي. هذه دولة 
اس عماررة اس ي انية   صر  كالحعرا م  ننا ال  جد م  ي ف في وجننا. هذه الدولةم ال ي ادعب 

ح أ ما عند  أسيسنا اننا مةجأ الننود المو ندن  والمنددن م    و  إل  قةعة ندنرها جنا
وم و رس. قةعة  و ند و  مع و   ف  دا  اللنا لارض الفةس ننية. إسرامن  العاررة م  أي   اء 
أخالقي  جد نفسنا  ةيفة  ديع ايكا  العنصررة اليمننية في الوربم وصوال  إل  االر ماء في 

 أ وا  الالسامنن .
 ثني أ دا م فال مانح بن  هذه ا نومةم الحرف الثاني هو حرف ا نومة العر،يةم وهنا ال نس  يع أ  نس

 وم  ومننا النواما  الفةس ننيا  هو في الدرجة وليس في النوة.
كا  إس اط ا نومة  1967ا نومة العر،ية ال ي فبركب اس ورا ا  هد   رب  حررا  / نوننو 

ي. ل د ان صرنا: م  ولب النحرمة ا كبر في  اررت العرب ال دنث إل  ان صار وهم"ال  دمية"العر،ية 
أرونا ا  ةبم وكرام نا ان نكبم ويعبنا ديس دا قدامم لكننا لم نننحمم    سة ة  وا نب العسكر 
ووداط المخابراب لم  س ع! هكذا   و  النوام إل   و م لةعدادا. ودعد موب ناصرم  صر  

هوسنما ب دمنر الصوار دصف نم كدارا . م  صدام  سن  وجنو  العومة إل  ا سدن  في سوررا و 
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المد  وصوال إل  الع ند الةنبي الذي أعة  نفسل مةكا  لمةوي افرر يا. و م اس بدا  النموذج الناصري 
 دالنموذج الكوري اليمالي!

وعم ب ث افة الكاح والواحم ال ي  سةةب م  ث وب النحرمةم ووجدب يرعن نا في ال رب الداردا 
لية ال كفنررة عة  النفعم وأ رق العالم العر،ي في أ و  م ف فا إسالم ا صو "المجاهدن  ا فوا "و
م ال ي   ولب إل   روب ل دمنر الذاب. هنا ال    االس بداد العسكري داالس بداد " رب ال واراب"

 ا صوليم ونج ا معا  في  دمنر الميرق العر،ي.
دايرم نج ب في هذه ا نومة ال ي قادب المن  ة إل  الس وط م  جدند في براث  اال  ال  الم

 بنيض إسرامن . فدعد الكيماوي الصدامي وا سديم ودعد البرامن  ال ي دمرب المد  السوررةم ودعد 
دوالر الكررنةم  -ال  ننر السكاني الذي نجري في سوررا في صف اب ميبوهة  فو  مننا روام  الب رو

ةي اس اذا  لاخالقم ودعد   ور  نصف سكا  سوررا إل  الجمن م صار وحرر الدفاة اإلسرامن
عة  انومة االن  اط العر،ية. ووص  ا مر  "االنساني"وصارب العنصررة اإلسرامنةية إ ارا  لة فوق 

سرامن  م  أج  مواجنة الخ ر اإلنراني!  إل   د ال  الف يدل المعة  بن  هذه ا نومة وا 
نةية االوراب ع  ال عامم في مواجنة هذن  الحرفن م يعة  ألف وأر،عممة أسنر في السجو  اإلسرام

كي يعندوا  صورب المعانيم معندن  لفةس ن  فكر نا دصف نا نواال  سياسيا  وأخالقيا  م  أج  ال ا 
 وال  ي ة.

نخ ح  هؤالء المناوةو  في ومامرهم ووجداننم فكرا فةس ن . فةس ن  ليسب سة ة أو أجنحا أمنية 
ال م أو  فةة مساوماب و ناحالب ل   وص  إل    مع اليعبم أو نواما  عر،يا  اخر نن ني لال  

 ييء.
فةس ن  قوية سياسية واخالقية كبرىم اننا ا رض ال ي  م    ال يم االنسانيةم وهذا نر  ب عة  
الفةس ننياب والفةس نننن  في الو   الم    والمنافي مسؤولياب جسيمة ال ي ا لنم ال خةي عننا. 

الد اءم واجل ورواجل النو م لكنل يعةم أنل ال خيار لل. خياره  اليعب الفةس ننيم في صراعل م  أج 
الو ند هو الصمود والمواجنةم وهذا يعني الخروج نناميا  م  أسر الوهم والوه م فال ال سوية مع 
م    نررد اج ثاثي ممكنةم وال  أسيس سة ة  ادعة  عفيي م  مواجنة الناويةم وال بناء إمارا إسالمية 

 رث لةسة ة  س  يع أ    مي الوجود. و ي دأننا ور 
خيار الفةس ننياب والفةس نننن  الو ند هو الم اومة ال ي   خذ أيكاال  م عددا د سب م  ةداب 
المر ةة ومواحر  ال وى. ك  أيكا  الم اومة يرعيةم والةجوء إل  أ دها في مر ةة معننة ال يعني 

 الواء ا يكا  ا خرى.
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م اوم نم دا مس  أعةنواع  ال عامم ويداب فةس ن   داإلوراباوم نا صرخة ا سرى  عة  النوم م 
دان فاوة السكاكن م والم اومة اليعبية لةجدار قاومب دال جمعاب اليعبية وال واهرابم ك  أيكا  
الم اومة يرعيةم لك  المنم هو أ   س عاد ال وية م  براث  وهم ال سوية مع م    ال نررد أي 

العودا إل  اليرعية النوالية في وثي ة ا سرى ال ي جرى  وننبنا وم و  سوية. م  هنا نجب 
 معانننا في االن سام بن  سة  ن   نر ديموقرا ن ن .

مروا  البر وثي ورفاقل يعةنو  حم  االي دايم وهم في ذلي نة  و  مع صي ة ال ررة المومسة بدم 
م ورخةي المن فخو  دالسة ة والما  داس  ا عرج. وفي حم  االي داي  س عند الكةماب دالال نا

 والفساد خيدة المسر  الفةس نني امام اص اب ال وية.
ورفاقل النوم هو أننم يعندو  السم الفدامي أل ل وي ررونل م  الةصوم.  البر وثيما ي وم دل مروا  

صوم في العادا ي او  الةصوم سرقة الثوراب دعد ان صارها. أما في ال الة الفةس ننية فا  الة
 يسرقو  الثورا م  أج  منعنا م  االن صار وا راقنا في الو  .

فةس ن   عند بناء اسمنا م  جدندم فةس ن  ا سنرا ي ودها ا سرى إل  أبجدية   ررها. إ  قدرا 
فةس ن  عة  اس عادا المعن  سو   كو  مؤيرا   فا عر،ي نخرج فيل م  النوا  والو   إل  بداية 

 . ةم س أخالق ال ررة
 25/4/2017القدس العربي، لندن، 
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