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 41 :كاريكاتير

*** 
 

 الزهار: من يعمل ضد المصلحة الفلسطينية فاقد للشرعية .1

رظمت ح كة ادمقا مة اإلسالمية  حماس  في مديرة غز  مساء ادسبت مسي   جماهي ية حاةد  ترديدًا 
 تم   ادمؤام   ادتي تق دها ادسلطة ادفلسطيرية ضد قطاع غز .بادحوا  اإلس ائيلي ادمس

ما ادم اطريا في ادمسي   ادحاةد  ادتي ارطلقت ما مساجد مديرة غز  كافة  اآلالف ةا ك عة ات 
و ن ادمجلس ادتة يعي ادفلسطيري،  سط هتافات مردد  بإج اءات  ئيس ادسلطة محم د عباس 

 ضد ادقطاع ادمحاو .
كتن ادسياسي دح كة حماس محم د ادزها ،  ئيس ادسلطة ادفلسطيرية محم د  هاجم عض  ادم

عباس  قال إره دم يعد  ئيسًا دلةعن ادفلسطيري على أ ض اد اقع، مضيفًا أا كل ما سعى دلعمل 
 ضد ادمولحة ادفلسطيرية ه  فاقد دلة عية حتى د  ف ض رفسه على ادةعن.

قات ادم قعة مع ح كة حماس، داعيًا ادفوائل  أ ضح ادزها  أا  ئيس ادسلطة ترك  دالتفا
ادفلسطيرية  ادعائالت  ادمؤسسات ادمدرية إدى اد ق ف وفًا  احدًا في  جه توفية ادقضية 

 ادفلسطيرية.
 اتهم  ئيس ادسلطة باالستيالء على أم ال ادةعن ادفلسطيري ادتي يجمعها ما ادد ل ادع بية 

 . استخدامها درفسه  ادمق بيا  ادمرتفعيا
  وف اإلج اءات ادعقابية ادتي اتخذها  ئيس ادسلطة محم د عباس ضد قطاع غز  ما قطع 

 أ دف: دقد فقد عباس ادحكمة في  دلكه باء    اتن ادم ظفيا  أس  ادةهداء بادج ائم ضد اإلرسارية.
 إدا   ادسلطة، يح كه في ذدك ادك اهية  ادحقد تجاه قطاع غز   ادمقا مة ادفلسطيرية.

دزها  ادتحية إدى األس ى ادمض بيا عا ادطعام في سج ا االحتالل اإلس ائيلي، قائاًل دهم:   جه ا
 جدد عهد ادمقا مة دألس ى  رحا معكم، ج عكم ج عرا، أدمكم أدمرا، امض ا في م اجهة عد كم.



 
 
 
 

 

 5 ص             4275 العدد:        4/30/2017 األحد التاريخ: 

                                    

بادح ية، مضيفا: قضيتكم قضيترا،  ادمقا مة دا تستكيا حتى تكس  قيدكم،  دديها ما ت في به 
 عد.اد  

رةاء مرطقة تجا ية مع قطاع غز    دعا ادزها  ادةقيقة مو  إدى اإلس اع في فتح معب   فح ادب ي  ا 
 ما أجل مولحة ادةعبيا.

رةاء ورد ق ددعم ادمحاو يا في قطاع   طادن األمة ادع بية  اإلسالمية بربذ ادف قة  االقتتال،  ا 
 غز   ادمقا مة ادفلسطيرية.

  حوا  غز  عب  تسيي  ق افل ب ية  بح ية بأعداد كبي    مت اولة  دعا أح ا  ادعادم إدى كس
 إلغاثة ادم ضى  ادمسريا ادذيا يتهددهم ادهالك بفعل ادحوا .

 29/4/2017، موقع حركة حماس
 

 السلطة تنفي علمها بخطة إسرائيلية لتوسيع معبر بيت حانون  .2
، علمها بخطة إس ائيلية دت سيع معب  بيت رفت ادسلطة، ادي م ادسبت  األيام االدكت  رية : - ام هللا 

 حار ا  اي ز ، ةمال قطاع غز .
 كارت اإلذاعة ادعب ية، ذك ت وباح ادي م ادسبت، أا سلطات االحتالل االس ائيلية تعمل على 
إعداد خطة دت سيع معب  اي ز ادحد دي مع قطاع غز ، بمد سكة حديدية عا ط يق عب  بيت 

 ضائع إدى ادقطاع، باإلضافة إدى م    األف اد.حار ا(، ما أجل إدخال ادب
 رقلت  كادة  قدس ب س  عا رظمي مهرا مدي  عام اإلدا   ادعامة دلمعاب   ادحد د رفيه بعلم ادسلطة 

  قال: ال علم دديرا بادم ض ع،  دم ربلغ عا أي تح كات بهذا ادةأا. ادمخطط،بأي ةيء عا هذا 
 29/4/2017، ، رام هللااأليام

 
 تأتي في إطار استكمال تنسيق المواقف قبل زيارة واشنطن زيارة عباس للقاهرةر الشوبكي: السفي .3

في زيا   خاطفة دلقاه  ، أج ى اد ئيس ادفلسطيري محم د عباس )أب  : محمد حسا ةعباا - ادقاه  
مازا( مباحثات مع رظي ه ادمو ي عبد ادفتاح ادسيسي، في حيا يلتقي ادي م )األحد( ادعاهل 

  درياأل
ادملك عبد هللا ادثاري؛ في مسعى دترسيق ادم اقف قبل زيا   م تقبة دل ئيس ادفلسطيري إدى  اةرطا 

 األسب ع ادحادي، بحسن ادسفي  جمال ادة بكي، سفي  فلسطيا في ادقاه  .
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هي زيا   خاطفة »أمس: « ادة ق األ سط»، قائال دب«ادراجحة»  وف ادسفي  ادة بكي ادزيا   بب
قبل زيا    اةرطا، كما  .  رتائجها راجحة،  تأتي في إطا  استكمال ترسيق ادم اقف ض   ية..

 «.ط ح خالدها مستجدات، ما بيرها إض ان األس ى في ادسج ا 
أكد ادتمسك بادمباد   ادع بية... كاا هراك دقاء ثالثي بيا مو  » أ ضح ادة بكي، أا ادلقاء 

 مطادبة اإلدا    حيرها على ط ح ادمباد   ادع بية  األ دا  فلسطيا خالل قمة ادعقبة،  اتفقرا
األمي كية ادجديد  بادتدخل بةكل إيجابي... فحل ادد دتيا بدا دل هلة األ دى قابال دلم اجعة ما جارن 

 «.اإلدا   األمي كية
اإلدا   األمي كية في ط   ادتةكل،  رحا في بداية ادمةا  ات ر غن في » أضاف ادة بكي أا 

ادم قف ادع بي يةكل  ى ادمبدأ...  ه  االرطالق ما حل ادد دتيا...  رحا رثق في أااالتفاق عل
 «.ةبكة أماا دم قفرا اد اضح

 30/4/2017، الشرق األوسط، لندن
 

 اشتية: سيطرة االحتالل على األغوار تكبد الفلسطينيين خسائر بالماليين .4
ة  إا االحتالل اإلس ائيلي يح مرا ما قال عض  ادلجرة ادم كزية دح كة  فتح  محمد اةتي: األغ ا 

رفط فلسطيا،  ه  ادسياحة ، مقد ا أره في حال سيط   ادفلسطيرييا على م ا دهم فإا ادسياحة 
فقط ما ادراتج ادق مي  %3مليا ات د ال ، علما أرها تةكل حاديا  4 حدها ستد  أكث  ما 

 اإلجمادي.
ة  اقتوادية في مراطق ادبح  ادميت  األغ ا  مع جاء ذدك خالل ج دة ميدارية على عد  م اقع أث ي

سف اء  قراول د ل االتحاد األ   بي، مرها ف رسا  ب يطاريا  أدماريا  ادس يد  اي دردا  قب ص  مادطا 
  اسباريا  دت اريا  ايطاديا.

 أ ضح اةتية أا ادخسائ  ادفلسطيرية بسبن سيط   إس ائيل على ادمراطق ادمسما   ج  تقد  بأكث  
مليا  د ال  سر يا حسن تق ي  دلبرك ادد دي، مؤكدا أا االحتالل يسعى إلقراع ادعادم بأا  3.4ما 

ما مساحة ادضفة ادغ بية، ذات د افع  %28سيط ته على مرطقة األغ ا ، ادتي تةكل ما رسبته 
 .ادة اكلأمرية، دكرها بادحقيقة د افع اقتوادية إذ تد  على إس ائيل مئات مالييا 

اةتية اد فد على ادف ص االقتوادية ادضائعة رتيجة عا عدم ادسيط   على مرطقة األغ ا   أطلع 
 ادبح  ادميت، مةي ا إدى أا ادبح  ادميت يعد أهم مخز ا دألمالح  ادمعادا مثل ادب  ميا  ادب تاس 

ى  ادمغريسي م  ادف سفات، ُيح م ادفلسطيري ا ما استخ اجها في حيا تد  مالييا ادد ال ات عل
 إس ائيل.
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 أضاف اره في اد قت ادذي ُيح م ادفلسطيري ا أيضا ما االستثما  على ة اطئهم على ادبح  ادميت 
ملي ا د ال   يةغل  300فردقا مطال على ادبح  تد  عليها رح   15أ  حتى  و دها، تقيم إس ائيل 

ملي ا د ال   تةغل  128فرادق تد  رح   5عامل، في حيا تقيم األ دا بادجهة ادمقابلة  3000رح  
 أةا  إدى أا دخل إس ائيل ما م اد ادتجميل ادمرتجة ما ادبح  ادميت يتجا ز  عامل. 1500رح  
 ملي ا د ال  معظمه يذهن دة كة  أهافا . 150

ملي ا د ال  ك س م دخ ل  2.05أدف سائح يز   ا ُقم اا سر يا، ما يد  أكث   375 ذك  أا رح  
 فقط.

 29/4/2017، م هللاالحياة الجديدة، را
 

 "الخارجية": االحتالل يواصل استباحته لمناطق "أ" وتحديدا المستشفيات والمدارس .5
ت اول سلطات االحتالل اإلس ائيلي استباحتها دأل ض ادفلسطيرية ادمحتلة عامة،  دجميع :  ام هللا

 ادعباد . ادمراطق ادمورفة  أ  خاوة،  اقتحاماتها دلم اكز ادتعليمية  ادمستةفيات  د  
 في ارتهاك وا خ دلقار ا ادد دي  االدتزامات ادمت تبة على إس ائيل كق   احتالل، اقدمت مجم عة 

ةباا بما فيهم ج حى،  اقتادتهم ادى جهة  5ما ادمستع بيا ادمسلحيا باقتحام مديرة ادخليل  اعتقال 
اتجاه مستةفى ادخليل درا   ادقرابل ادو تية باتجاه ادم اطريا،    إطالقمجه دة،  ذدك  سط 

ادحك مي، ما أدى ادى تدمي  بان ادط ا ئ في ادمستةفى،  ا  هان ادم ضى  ادط اقم ادطبية ادعاملة 
 فيه.

 اكدت  زا   ادخا جية في بياا دها ادي م ادسبت، اا هذا االعتداء ديس األ ل ادذي تق م به ق ات 
بق اا تع ض مستةفى ادخليل رفسه االحتالل  ادمستع بيا ضد ادمستةفيات ادفلسطيرية، حيث س

 دمثل هذا االعتداء  كذدك احدى ادمستةفيات بمديرة رابلس.
 قادت اد زا    إرها  اذ تديا بأةد ادعبا ات اقتحامات ق ات االحتالل ادمت اولة دمراطق  أ ، 

امعات،  اعتداءاتها ادمستم   على ادمستةفيات  ادم اكز ادوحية  ادتعليمية بما فيها ادمدا س  ادج
فإرها تعتب  اا هذه ادمما سات هي امعاا إس ائيلي  سمي في ادتم د على ادقار ا ادد دي،  ادترك  
دالتفاقيات ادم قعة مع ادجارن ادفلسطيري.  ت ى اد زا   اا  د د ادفعل ادد دية ادتي كارت د ا 

ا  ارتهاكاتها ادمست ى ادمطل ن على االقتحامات  االعتداءات، باتت تةجيع إس ائيل على تك  
  ج ائمها،  امعارها في تدمي  مق مات  ج د د دة فلسطيا قابلة دلحيا   ذات سياد  .

 29/4/2017، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
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 األحمد: "القمة الفلسطينية المصرية" أكدت أن حل الدولتين هو السبيل الوحيد لتحقيق االستقرار .6
رة ادم كزية دح كة  فتح  عزام األحمد، إا اد ئيس محم د عباس أكد خالل قال عض  ادلج: ادقاه  

ادلقاء مع أخيه اد ئيس عبدادفتاح ادسيسي، ض     إحياء عملية ادسالم دل و ل دحل عادل  ةامل 
 1967 دائم دلقضية ادفلسطيرية على أساس حل ادد دتيا، على حد د اد ابع ما حزي اا عام 

 ة،  ادتمسك بمباد   ادسالم ادع بية دحل ادو اع ادفلسطيري اإلس ائيلي. عاومتها ادقدس ادة قي
 قال األحمد، في تو يح دب   فا ، عقن ادقمة ادفلسطيرية ادمو ية ادتي عقدت ادي م في قو  
االتحادية اد ئاسي بادقاه  ، إا ادلقاء ترا ل ادترسيق بةكل مفول ح ل ادزيا   ادتي سيق م بها اد ئيس 

 س إدى  اةرطا األسب ع ادجا ي براء على دع   اد ئيس األمي كي د رادد ت امن.محم د عبا
 أضاف أا زيا   اد ئيس تأتي في إطا  ادترسيق ادمةت ك  ما تم االتفاق عليه خالل ادقمة ادع بية 
ادتي عقدت في ادبح  ادميت ادةه  ادماضي، ادتي رتج عرها ض     ادتحدث بلغة  احد  مع 

ة ادسالم،  كيفية ادتو ف مع االحتالل اإلس ائيلي، باإلضافة إدى ما اتفق عليه ادمجتمع،  عملي
أيضا خالل ادقمة ادثالثية ادتي عقدت على هامش ادقمة ادع بية باأل دا بيا  ئيس د دة فلسطيا 
محم د عباس،  ادعاهل األ دري ادملك عبد هللا ادثاري،  اد ئيس ادمو ي عبد ادفتاح ادسيسي، ما 

دم اقف  ت حيد ادجه د  االتفاق على ادخط ات ادمر ي اتخاذها في ادم حلة ادمقبلة، ادهادفة ترسيق ا
إدى إحياء عملية ادسالم دل و ل إدى حل عادل  ةامل  دائم دلقضية ادفلسطيرية على أساس حل 

  عاومتها ادقدس ادة قية،  فق ق ا ات ادة عية 1967ادد دتيا، على حد د اد ابع ما حزي اا عام 
قامة ادد دة ادفلسطيرية . رهاء االحتالل  ا   ادد دية  ا 

 أ دف أا اد ئيس أكد خالل ادلقاء، ادتزامه  ادعمل على إرهاء االرقسام  ض     أال يستم  هذا 
اد ضع إدى ما ال رهاية،  ثما ادد   ادذي تق م به ادةقيقة مو   جه دها ادمستم   في دعم ةعبرا 

    ضع حد دهذا االرقسام ادذي تسبن في إضعاف ادقضية ادفلسطيري في قطاع غز ،  ض   
ادفلسطيرية  استم ا  معارا  ةعبرا في ادقطاع، ما حوا   غي ه،  ض     إعاد  غز  إدى ادة عية 

 ادفلسطيرية.
 29/4/2017، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
 محلل إسرائيلي: إجراءات عباس ضد غزة استعراض للعضالت .7

خدمة  وف ادمحلل اإلس ائيلي في وحيفة  هآ تس  ادعب ية، آفي بريه ، إج اءات  ئيس : دراو  ا
ادسلطة ادفلسطيرية محم د عباس ضد قطاع غز ، بأرها  استع اض دعضالته أمام ح كة حماس؛ 

 قبيل دقائه اد ئيس األم يكي د رادد ت امن األ بعاء ادمقبل .
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ادسيط   على غز ،  تدل على اد غبة في تغيي  ادرهج ، مؤكًدا   قال بريه ، إا خط   عباس؛ محا دة
أره ما ادسابق أل اره ادق ل إذا كاا ذدك سيتحقق أ  أا يحظى باإلسراد ما مو   األ دا  د ل 

 أخ ى.
 أ دف:  أب  مازا يستع ض ادعضالت، ال يح ل اد  اتن  يما س أد ات ادضغط على حماس 

ذا كاا هذا بادفعل ق اً ا است اتيجًيا أم أره مج د زيرة  األيام  حدها ستق ل كم سيسي   بهذا ادضغط  ا 
 دلقاء في ادبيت األبيض .

 29/4/2017، قدس برس
 

 أبو مرزوق: أجبنا عن أسئلة وفد فتح وننتظر اإلجابة عن أسئلتنا .8
 أكد رائن  ئيس ادمكتن ادسياسي دح كة ادمقا مة اإلسالمية  حماس ، د. م سى أب  م ز ق، مساء
ادسبت، أا ح كة حماس قدمت د فد ح كة فتح ادذي ادتقى قياد  ادح كة بغز  إجابات عا األسئلة 

 ادتي ط حها.
 أ ضح أب  م ز ق في تو يح عب  حسابه على  ت يت   أا ادقيادَييا بح كة فتح   حي فت ح  أحمد 

أب يل  18بيا ي م حلس  حمال أج بة عا األسئلة ادتي ط ح ها  خالل ادلقاء ادذي ج ى بيا ادجار
 ادجا ي.

 قال إا ح كة حماس حّملت  فد ح كة فتح أسئلة دإلجابة عرها،  هي بارتظا  ذدك بةكل  سمي 
  ديس عب   سائل اإلعالم.

 29/4/2017، موقع حركة حماس
 

 على غزة 2008طائرة قبل عدوان  30القسام: الزواري وفريقه أنتجوا  .9
سام ادذ اع ادعسك ي دح كة  حماس  أا ادةهيد ادت رسي كةفت كتائن ادةهيد عز ادديا ادق: غز 

على قطاع 2008طائ   بد ا طيا  قبل ح ن ادف قاا عام  30محمد ادز ا ي أرجز مع ف يق ادتوريع 
 غز .

 قال متحدث باسم ادقسام في ب رامج ما خفي أعظم على قرا  ادجزي   ادذي ما ادمق   أا يبث 
كاا ادف يق  2008حد:  إا مع ادعد اا االس ائيلي على غز  عام ادساعة ادعاة   ما مساء ادي م األ

 طائ   بد ا طيا  . 30بقياد  ادمهردس ادقائد محمد ادز ا ي قد أتم م حلة ادتوريع بإرجاز 
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 واوة عليه  ه   20بإطالق ةخويا مجه ديا  2016كار ا أ ل/ديسمب   15 اغتيل ادز ا ي ي م 
 دعيا في محافظة وفاقس بت رس.في سيا ته أمام مرزده بمرطقة ا

 29/4/2017، المركز الفلسطيني لإلعالم
 
 صواريخ تجريبية سةخم: حماس أطلقت "إسرائيل" .11

ذك  تق ي  إس ائيلي دم قع مفزاك اليف، ادي م ادسبت، أا ح كة حماس أطلقت مرذ ادوباح  : ام هللا
 و ا يخ تج يبية تجاه قبادة س احل ادقطاع. 5

عملية إطالق ادو ا يخ تأتي في إطا  تط ي  حماس دقد اتها ادوا  خية   حسن ادتق ي ، فإا
 استعدادا دلم اجهة ادمقبلة مع إس ائيل.

 29/4/2017، القدس، القدس
 
 اجتماع طارئ لمركزية فتح لبحث إضراب األسرى  .11

بحثت ادلجرة ادم كزية دح كة فتح في اجتماع طا ئ  موغ ، ادي م ادسبت، في مق  :  ام هللا
 ضية ادتعبئة  ادترظيم ب ام هللا، آخ  مستجدات إض ان األس ى م    ثالثة عة   ي ما.مف  

 أكد مف ض ادتعبئة  ادترظيم دألقاديم ادةمادية جمال محيسا على د   االسراد ادكامل دألس ى في 
اض ابهم ضما مع كة ادح ية  ادك امة حتى ريل مطادبهم ادعاددة، فيما  جه ادمجتمع ا ادتقدي  

 كبي   ادتحية دما يخ ض ا اإلض ان ادمفت ح عا ادطعام خلف ادقضباا داخل سج ا االحتالل.اد
 ثما ادحض   ادد   ادةعبي  اد طري ادمسارد دألس ى، محمليا اس ائيل ادمسؤ دية ادكاملة عا 

مرهم، خاوة بعد دخ دهم ادي م ادثادث عة   أحدادتده   ادوحي ألي ما ادمض بيا ا  استةهاد 
 دت ادي.على ا

حذ ت ح كة فتح في االجتماع اس ائيل ما عدم تجا بها مع ادمطادن ادعاددة دألس ى، األم  ادذي 
 مكاا.سيقابله توعيد ةعبي  ميداري على كافة ادوعد ادةعبية في كل 

 29/4/2017، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
 
 قسامفتح: لم نتلق ردا من حماس على رسالة إنهاء االن .12

قال محم د ادعاد ل، رائن  ئيس ح كة  فتح  ادفلسطيرية، ادي م ادسبت، إا :  ام هللا / أيس  ادعيس
 ح كته بارتظا   د ما  حماس  ح ل  خطة إرهاء االرقسام ادسياسي .
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 أ ضح ادعاد ل، دألراض ل، أا  فتح ترتظ   د حماس على  سادة  فد فتح، ادذي زا  قطاع غز  
 .قبل رح  أسب ع 

 في  قت سابق، قال م سى أب  م ز ق رائن  ئيس ادمكتن ادسياسي دح كة  حماس  في تغ يد  ده 
عب   ت يت  ، إا    حي فت ح  أحمد حلس أعضاء م كزية فتح، حمال أج بة على األسئلة ادتي 

 ط حاها في دقائهما مع حماس،  حمال أسئلة دإلجابة عليها .
 29/4/2017 ،لألنباءوكالة االناضول 

 
 فتح: تصريحات الزهار ال قيمة لها ومحاولة للتشويش على إضراب األسرى  .13

قال ادمتحدث باسم ح كة فتح أسامة ادق اسمي، إا تف هات ادزها  ال قيمة دها،  هي محا دة :  ام هللا
دلتة يش على إض ان أس ارا ادب اسل،  رحا رت فع  رتعادى عا ادهب ط دهذا ادمست ى اددريء ما 

كدا أا ما رطق به إرما يعب  عا إفالس أخالقي  سياسي تع درا عليه ما ادزها ، فه  دم مؤ  اد دح،
 يرطق خي ا ي ما.

رهاء االرقسام  ما زال متمسكا به، مؤكدا   أكد أا ادمج م ادحقيقي ه  ادذي ي فض اد حد  اد طرية  ا 
ا ادعمل في غز  بةكل أا كل ما رطادن به ه  حل ادلجرة اإلدا ية  تمكيا حك مة اد فاق اد طري م

  مجلس  طري.  ئاسية  تة يعيةكامل،  ادذهان الرتخابات 
 ختم ادق اسمي بادق ل: إا دغة ادتخ يا  ادتكفي  أوبحت تبعث على االةمئزاز ددى ادغادبية ادعظمى 
ما ةعبرا، خاوة بعدما  أيرا هذا ادرم ذج ادمقيت  رتائجه اد خيمة على عدد ما د ل ادمرطقة، 

 دديررا اإلسالمي ادحريف ادسمح. يسيئ ا ادتكفي ييا ادخ ا ج ادذيا   هي دغة
 29/4/2017، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
 فتح بوقف ممارسات التضييق ضد األسير عدنانحركة البطش يطالب  .14

لة، قاد  ح كة فتح بادضفة ادمحت ادبطش،طادن، ادقيادي في ح كة ادجهاد االسالمي خادد  غز :
بإودا  ت جيهاتهم د قف مما سات عراو هم بحق األسي  ادمح   خض  عدراا، مةددًا في اد قت 

 ذاته على أا ح كته ديست معرية في اددخ ل بأزمة مع ح كة فتح.
 إا ادغ ين دخ ل بعض قطاعات  ك اد  ح كة بادضفة:  قال ادبطش في  سادة ده  جهها دقاد  فتح 

تع ض دها األسي  ادمح   خض  عدراا، في اد قت ادذي كارت ي ادتيفتح على خط ادتضييق 
كاا يتع ض دها األسي  ادمح   مع األجهز  األمرية  ادتيادجهاد ترسق مع فتح دحل ادمةاكل 

  ادة طية بادضفة .
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  أضاف  االسي  ادمح   دم يتعاَل على ادراس بارتوا ه على ادجالد في مع كة األمعاء ادخا ية ..
ادضفة إعاد  ادرظ  في عالقتهم بخض  عدراا   فاقه .. فما غي  ادمعق ل أا فتح  على األخ   ب

 غي  قاد   على ضبط عالقة ك اد ها في بعض ادمراطق بادضفة مع ادجهاد؟ 
 قال:  دسرا معري ا بأزمة مع أحد على ادساحة اد طرية ألا ذدك يو فرا عا د  را ادحقيقي  يساهم 

 دساحة ادفلسطيرية .في زياد  ادة خ اد طري على ا
 29/4/2017، فلسطين أون الين

 
صابة  6حصاد األسبوع:  .15  مواجهة 149إسرائيليًا و 20عمليات وا 

ةهد حواد األسب ع ادمرو م ما ارتفاضة ادقدس تزايدًا كبي ًا في ادعمل ادمقا م  ادم اجهات بيا 
إس ائيليًا،  ُرفذت  20أوين ادةباا ادمرتفضيا في ادضفة ادغ بية  ق ات االحتالل  مست طريه، حيث 

م اجهة في مراطق ادضفة ادغ بية  ادداخل ادمحتل، ج ى  149عمليات طعا، كما أحويت  6
 خالدها إدقاء زجاجات حا قة  عب ات راسفة، فيما أوين فيها عة ات ادفلسطيرييا بإوابات مختلفة.

 29/4/2017، موقع حركة حماس
 
 احتجاجًا على إجراءات حكومة رام هللا حماس تسّير مسيرات من مساجد غزةحركة  .16

مسي ات حاةد  ما عة ات ادمساجد في مديرة غز  « حماس»سّي ت ح كة : فتحي وّباح -غز  
بعد وال  ادمغ ن أمس، احتجاجًا على ادعق بات  اإلج اءات ادتي ير ي اد ئيس محم د عباس 

ادح كة في  أروا الف ما اتخاذها إل غام ادح كة على ادتخلي عا حكم قطاع غز .  تجمع اآل
ساحة ادمجلس ادتة يعي غ ن ادمديرة،   دد ا هتافات ضد اد ئيس ادفلسطيري،   فع ا الفتات ضد 

 حك مة  ام هللا.
في مدا ادقطاع  مخيماته « حماس» جاءت هذه ادمسي ات ضما تح كات  تظاه ات رظمتها 

في ادمئة  70 إدى 30ق ا  حك مة ادت افق حسم ادمختلفة خالل األسابيع ادثالثة ادماضية ادتي أعقبببببت 
 إدىما   اتن م ظفيها في ادقطاع، ثم  قببف دفبببببع ادسلطة ثما ادكه باء ادتي تز د بها إس ائيل 

 ميغا اط.  125قطاع غز  ادبادغة 
 ما بيا االج اءات  ادعق بات ادتي ير ي عباس اتخاذها،  قف تم يل ة اء ادمياه ما إس ائيل، 

 ص م ازرات ادوحة  ادتعليم  غي ها ادى أدرى مست ى ممكا. تقلي
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خطي   يعب  عا مدى ادالمسؤ دية »  وف ادراطق باسم ادح كة حازم قاسم أمس ق ا  ادسلطة بأره 
اد طرية  ادالأخالقية،  سيؤدي دالرفجا  في  جه كل ما يةا ك في ادحوا  ادمف  ض على 

 «.ادقطاع
 30/4/2017الحياة، لندن، 

 
 البداوي على مسؤول فلسطينيمخيم ق نار في إطال  .17

يةهد مخيم ادبدا ي دالجئيا ادفلسطيرييا ةمال دبراا ت ت ًا أمريًا، مرذ فج  اإلثريا  : ادحيا   –بي  ت 
طالقها اد واص ادعة ائي في  ادماضي تسببت به مجم عة يةتبه بتعاطيها  تجا تها بادمخد ات،  ا 

على إطالق ادرا  باتجاه « آل ادةعبي»بعد إقدام مجم عة ما ة ا ع ادمخيم.  تواعد ادت ت  أمس 
أميا س  ادفوائل ادفلسطيرية في ادةمال أب  غساا ع د ، خالل تفقده أحد م اقع ادق   األمرية 
ادمةت كة ما د ا إوابته.  استرف ت ادفوائل  أقفلت ادمدا س  ادمحال أب ابها  عّزز ادجيش 

 م.ادلبراري ارتةا ه في محيط ادمخي
ما مواد  فلسطيرية أا ادفوائل عقدت اجتماعًا طا ئًا اّتخذت فيه ق ا ًا بادحسم « ادحيا » علمت 

 محاو   بقية ادمطل بيا دلقبض عليهم بيرهم ادفلسطيري م. ع. ش.  ادلبراري ا. ع. ) اددته 
ادق   »مواد  أا فلسطيرية(، إال أا أهادي ادمطل بيا طادب ا بإعطائهم مهلة دتسليم أبرائهم.  أكدت اد

ادفلسطيرية مستعد  إلرهاء اد ضع ادةاذ س يعًا إال أرها ال ت يد إ اقة دماء  ق  ت إمهال ادعائالت 
 «.ف وة قبل ادحسم
فلسطيرييا مةتبه بهم  7ادق   األمرية ادمةت كة تمّكرت ما إدقاء ادقبض على » دفتت إدى أا 

 .ادلبراري سّلمتهم إدى مخاب ات ادجيش 
 30/4/2017لندن، الحياة، 

 
 وألمانيا بسبب القضية الفلسطينية "إسرائيل"بين  األزمةتفاقم  :هآرتس .18

تفاقمت األزمة اددبل ماسبية ادمتوباعد  ببيا إسب ائيل  أدماريبا بةبأا ادقضبية ادفلسبطيرية. : بالل ضاه 
 ائيل فبي  دل على ذدك ادعاء مسؤ ديا إس ائيلييا كبا  أا أدماريا دم تساعد في إحبباط قب ا  ضبد إسب

رمببا دفعببت بقبب    ادلجرببة اإلدا يببة دمرظمببة ادتعلببيم  ادثقافببة  ادعلبب م ادتابعببة دألمببم ادمتحببد  )ادي رسببك (،  ا 
 باتجاه تس ية مع ادد ل ادع بية، األم  ادذي سمح دد ل االتحاد األ   بي بعدم ادتو يت ضد ادق ا .  

ادخا جيبة اإلسب ائيلية ق دبه إا رائبن   رقلت وحيفة  هآ تس  اديب م األحبد، عبا مسبؤ ل  فيبع فبي  زا  
مدي  عام  زا   ادخا جية دلةؤ ا ادسياسية، أدب ا أ ةببيز، أجب ى محادثبة متب ت   مبع ادسبفي  األدمباري 



 
 
 
 

 

 14 ص             4275 العدد:        4/30/2017 األحد التاريخ: 

                                    

في تل أبين، كليمرص فب ا غيبتس، احبتج خالدهبا علبى أداء أدماريبا حب ل قب ا  فبي ادي رسبك   وبفته 
 إس ائيل بأره معاد دها.  
أ ةببيز  فب ا غيبتس إدبى  فبض رتريباه  دقباء غاب ييبل.   فقبا دلوبحيفة، فإربه   تط قبت ادمحادثبة ببيا

 ساد هذه ادمحادثة ادو اخ  تبادل االتهامات.
 30/4/2017، 48عرب 

 
 حقيبة وزير الجيش مستقبال بتوليشيلح: أرغب  .19

قال ع ف  ةيلح عض  ادكريسبت مبا حبزن هرباك مسبتقبل، يب م ادسببت، أربه ي غبن فبي تب دي : ادقدس
  زي  ادجيش مستقبال. مرون

 رقلببت اإلذاعبببة ادعب يبببة ادعامبببة عببا ةبببيلح ق دبببه خبببالل رببد   ثقافيبببة عقبببدت فبببي مديرببة بئببب  ادسببببع أربببه 
يسببتطيع تحقيببق أمريتببه هببذه فببي حببال كلببف  ئببيس ادد دببة زعببيم ادحببزن يببائي  دبيببد بتةببكيل حك مببة إذا 

 ج ت ارتخابات جديد .
)يهببد ت هتبب  ا ( ادمتببديا مفا ضببات ائتالفيببة مببع  دفببت ةببيلح بأرببه فببي هببذا ادسببيرا ي  سببيدخل حببزن 

 هراك مستقبل  غم أا األحزان ادمتديرة تعا ض بر دا عديد  في ط ح هراك مستقبل.
 29/4/2017القدس، القدس، 

 
 للعمل وزيرا في حكومة يصلحيعلون: ليبرمان ال  .21

دمببببا خلفببببه فببببي  اإلسبببب ائيلي ادسببببابق، م ةببببيه يعلبببب ا ارتقبببباده دفاع اوببببل  زيبببب  ادبببب: مجيببببد ادقضببببماري
ادحادي أفيغد   ديب مباا،   وبفه، مجبددًا، بأربه غيب  مؤهبل  يطلبق كالمبا فبي  دفاعادمرون،  زي  اد

 .سبتجاء ذدك خالل فعادية  سبت ادثقافة  بمديرة حيفا، مساء اد اده اء.
 رقببل م قببع ومبباك و اإلخبببا ي اإلسبب ائيلي عببا يعلبب ا ق دببه إرببه و قلببقو مببا  جبب د ديب مبباا فببي مروبببه 

 د زا ي ادحادي،  أا ديب ماا وال وب  دديه دلعمل  زي ًا في حك مة. فقط ي مي ةعا ات  يغاد و.ا
 29/4/2017، 48عرب 

 
 إلقامة سكة حديد مع غزة إسرائيليةخطة "يديعوت":  .21

قال م اسل دوحيفة يديع ت أح  ر ت إا إسب ائيل بوبدد ترفيبذ خطبة هبي األ دبى مبا ر عهبا، بإقامبة 
 قطاع غز  ما خالل معب  بيت حار ا.سكة حديد ت بطها ب
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 أ ضح ماتاا تس  ي إا ادضابط كميل أب    كا  ئبيس إدا   ادمعباب  ادب يبة بب زا   ادبدفاع ادتقبى مبع 
 ؤسببباء ادتجمعبببات االسبببتيطارية فبببي غبببالف غبببز ،  أبلغهبببم بادخطبببة ادتبببي تةبببمل ت سبببيع معبببب  إي يبببز 

 ق ادحق ل ادز اعية ادتابعة دمست طرة إي يز.ادحد دي ةمال ادقطاع، على أا تتم إقامة ادمحطة بمراط
 أكد ادضابط أا ادسبن األساسي دلخطة يع د التساع  قعة األزمة اإلرسارية في قطاع غز ،  ةم دها 

مكارية ادتأثي  ادسلبي دهذه األزمات على أما إس ائيل.  قطاعات  مجاالت حي ية إرسارية متزايد ،  ا 
ادتجمع االستيطاري  ةاع  هريغيف  أا ادخطة ستحظى ببدعم  رقل ادم اسل عا أد ا ة ست   ئيس 

 د دي سياسيا  ماديا،  تةمل ت سيعا فعليا دمعب  إي يز ةمال غز .
أا ادت جببه اإلسبب ائيلي ادجديببد ادمببدع م  -فببي خطببان  جهببه دمسببت طري غببالف غببز - أ ضبح ة سببت  

كبة األفب اد دخب ال  خ  جبا مبا بم ازرات مادية د دية يةمل ت سيع مهام معبب  إي يبز بحيبث يتجبا ز ح  
 غز ، حتى يةمل رقل ادبضائع ادتجا ية بما في ذدك ح كة محطة ادقطا ات.

 أةببا  إدببى أا ادت سببيع يةببمل ادمرطقببة ادمحاذيببة دمعببب  إي يببز، بحيببث تكبب ا ادمسببت طرات اإلسبب ائيلية 
 ادمجا    ة يكة في هذه ادخطة ادجديد  ما حيث ادتط ي   ادتخطيط.

أح  ر ت عا أ ساط أمرية أا إس ائيل تد س زياد  أعداد ادتوبا يح ادممر حبة دلعمبال  رقلت يديع ت 
ادفلسطيرييا ما غز  ادذيا يدخل ا إديها دلعمل في ادحقب ل ادز اعيبة ادتابعبة دغبالف غبز ،  ذدبك عقبن 

 مطادن ما  ؤساء ادتجمعات االستيطارية دلمرطقة  جه ها دحك مة برياميا رترياه .
 بدعم اد زي  أفيغد   ديب ماا دهذا ادت جه ادجديد بة ط أا -ا   اددفاع بهذه ادمطادن  بيرما  حبت  ز 

تعبببا ض أ سببباط جهببباز األمبببا ادعبببام ادةببباباك دخببب ل عمبببال  -يسبببتم  ادهبببد ء األمربببي فبببي قطببباع غبببز 
 فلسطيرييا ألسبان أمرية.

 29/4/2017، الجزيرة نت، الدوحة
 
 "إسرائيل"كان مليون نسمة عدد س 8.6: اإلسرائيلياإلحصاء  .22

أفادت دائ   اإلحواء ادم كزية في إس ائيل أمس أا عدد سبكاا إسب ائيل، مبع حلب ل ادبذك ى : ادراو  
دقيامهبا، بلبغ ثماريبة ماليبيا  سبتمئة  ثمباريا أدبف رسبمة، أي عةب   أضبعاف ادعبدد عربد  69ادسر ية ادب

 طبقبًا دلبدائ  ،   ا رسبمة.مليب 15.2إدبى  2048.  ت قعت أا يول عدد ادسكاا عام 1948قيامها عام 
مببا  %43مببا ادسببكاا.  يةببكل هببؤالء رسبببة  %75مليبب ا رسببمة يةببكل ا رحبب   6.5بلببغ عببدد اديهبب د 
 %20.8آالف رسمة، أي رح   808ملي ا(.  ةّكل ادم اطر ا ادع ن ملي رًا   14.4اديه د في ادعادم )

 20قدس ادمحتلة،  أكث  مبا أدف فلسطيري في اد 300ما مجمل ادسكاا ) يةمل هذا اد قم أكث  ما 
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مببا ادمهبباج يا  ادمسببيحييا  %4.5أدفببًا مببا سببكاا ادقبب ى ادسبب  ية ادمحتلببة فببي ادجبب الا(.  هربباك رحبب  
 أدف أجربي. 183أدفًا(، كما يعيش في إس ائيل  388غي  ادع ن  غي  ادمع َّفيا ديريًا )

هببا،  ادببباق ا هبباج  ا إديهببا.  بلببغ  بم جببن هببذه األ قببام، فببإا ثالثببة أ ببباع اديهبب د فببي إسبب ائيل  دببد ا في
 سرة بيا اد جال. 80.9سرة بيا ادرساء،   84.5معدل األعما  بيا اديه د 

 30/4/2017الحياة، لندن، 
 
 أسير 1,700 من أكثر بمشاركة الثاني أسبوعه يكمل األسرى  إضراب .23

 بحق قهم دلمطادبة ادطعام عا ادمفت ح األس ى  ، أا إض ان30/4/2017القدس، القدس، ذك ت 
 ادمسارد ادجماهي ي  ادزخم تواعد  سط ادت ادي، على ادثاري أسب عه األحد، أكمل ادي م ادمة  عة،
 100 ارضمام مع أسي ( 1,700) ما أكث  إدى ادطعام عا ادمض بيا األس ى  عدد  ا تفع .دتح كهم

 .دإلض ان أمس مجد  سجا ما أسي 
 ادمراطق بعض  في اد طا، محافظات عجمي في ادمض بيا األس ى  إسراد فعاديات  تت اول
 .ادعادم د ل ما ادعديد في  كذدك ادخا ج في ادفلسطيري االرتةا  أماكا  في 1948 بأ اضي
 ما أسي ( 1,700) رح  ادفلسطيرييا ادمعتقليا بحق ادمما سة ادقمعية االحتالل سياسات  دفعت
 .ادجا ي  ريساا ما عة  ادسابع مرذ ادطعام عا ادمفت ح اإلض ان إدى آالف 7 أول

 عيسى فلسطيا في  ادمح  يا األس ى  ةؤ ا  هيئة  ئيس أا، 30/4/2017الحياة، لندن،  رة ت 
 عا ادمض بيا األس ى  مطادن إدى دالستجابة إس ائيل على  ادضغط س يع د دي طادن بتدخل ق اقع

 .« ادك امة ادح ية» إض ان في ادت ادي على 13ادب دلي م ادطعام
 ما أسي  100 أمس ارضم  قت في ،«ادخط  م ضع في باتت األس ى  بعض حيا » إا ق اقع  قال
 أره إدى مةي اً  مطادبهم، تحقيق حتى باإلض ان األس ى  تمسك  أكد. اإلض ان إدى «مجد » سجا

 إدى سيرضم ا  األس ى  ما جديد  دفعة فإا ادتعسفية، االحتالل سلطات إج اءات  غم على»
 .«اإلض ان

 أخطا    ج د ادمض بيا، األس ى  ما دعدد ملح ظ ةكل في ادوحي د ضعا تده  » إدى  دفت
 عسقالا، معتقل في ادمض بيا األس ى  على االعتداء استم ا » إدى  أةا . «حياتهم على جدية

 .«إض ابهم  كس  إلرهاكهم محا دة في ع ا ،  هم  تفتيةهم ادخاوة ممتلكاتهم  مواد  
 ما أس ى  خمسة رقلت اإلس ائيلية ادسج ا  مولحة إا دألس ى  ادقيادية ادهيئة مكتن قال جهته، ما

 تضعف دا ادتعسفية ادرقل سياسة أا  اعتب . مختلفة سج ا  إدى «اإلسالمي ادجهاد» ح كة ك اد 
 .ادرضال م اولة عا تثريهم أ   عزيمتهم األس ى  إ اد  ما
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 الخطورة نحو تتجه األوضاع": عوفر" في مضربين ألسرى  شهادات .24

 ادمض بيا دألس ى  ادوحية األ ضاع إا ادسبت، مساء دإلض ان اإلعالمية ادلجرة : قادتهللا  ام
 ما كغم عة   ما أكث  فقدارهم بعد ادخط   ، رح  تتجه ادت ادي على عة  ادثادث دلي م ادطعام عا

 على ادقد    ضعف  ادمفاول  ادمعد  اد أس في حاد   آالم اددم ضغط في هب ط مع أ زارهم،
 ادطعام عا ادمض بيا األس ى  زيا   ما عكة دؤي  األس ى  هيئة محامي تمكا بعد ذدك جاء .ادح كة

 .ادة باتي  أحمد مرو  ،  ة ا  ادمرسي،  دؤي  عيطة، أب  فادي:  هم ، ع ف   سجا في
 أحدهم ُأوين  قد كبي ، بةكل ادوحية أ ضاعهم تفاقمت مرهم عة   أا دلمحامي األس ى   ذك 
 .ادسجا عياد  إدى رقل  قد أ ضا،  سقط  غثياا بد ا  ةع  أا بعد اد أس في بج  ح
  تج ي  ادفج ، ساعات عرد ي مي بةكل ادمض بيا غ ف تقتحم ،(اديماز) ادقمع  حدات إا:   قاد ا

 تقديم ادسجار ا  يتعمد كما ادعا ي، دلتفتيش  تخضعهم ادملح،  تواد  غ فهم في  اسعة تفتيةات
 . ادرفسي ادتعذين ما كر ع ادمض بيا دألس ى  ادطعام

 29/4/2017، (وفا) الفلسطينية والمعلومات األنباء وكالة

 
 والجالدين القتلة ضد الفلسطينية الضحية صوت يوم هو مايو من قراقع: الثالث .25

 ماي  ما ادثادث أا  ادمح  يا األس ى  ةؤ ا  هيئة  ئيس ق اقع عيسى زب ا: أعلا كفاح -هللا   ام
 ميداا ريلس ا  في ادتجمع سيك ا  حيث ادفلسطيري ادجماهي ي  ادةعبي ادزحف ي م سيك ا  ادمقبل
 ادةعن و خة إلعالا ادي م هذا في  اسع ةعبي حةد أكب  إدى ق اقع داعيا هللا،  ام في مارديال

 ادعدادة مبادئ  بحق بحق األس ى  االحتالل دج ائم ّحد د ضع يتح ك كي» ادعادم إدى ادفلسطيري
  رفسيا وحيا ادطعام عا ادمض ب ا  األس ى  دها يتع ض ةديد  مخاط  ظل خو وًا في اإلرسارية
 .«ضدهم ادمسع     ادمتط فة اإلس ائيلية ادهجمة بسبن
 ي م  ه  ادفلسطيري، ادةعن حيا   هامًا في ي مًا فاوالً  سيك ا  ادمقبل األ بعاء ي م إا: »ق اقع  قال
 ما أس ارا بحق يج ي  إزاء ما  دياتهاأمام مسؤ   ادحق قية ادد دية ادجهات كل يضع  غضن رفي 
 و ت ي م ه  ماي  ما ادثادث إا: »ق اقع  تابع. «اإلرسارية دك امتهم فظيع  ارتهاك بطيء م ت

 .« ادجالديا ادقتلة ضد ادفلسطيرية ادضحية
 30/4/2017الشرق األوسط، لندن، 
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 االحتالل محاكم أمام المثول عن لألسرى  الكامل بالتوّقف قرار .26
 أمام ادمث ل عا تماماً  ادت قف سيتم أره  ادك امة ادح ية إلض ان اإلعالمية ادّلجرة : أّكدتهللا  ام

 .األحد غد   ي م ما ابتداءً   ذدك كامل، بةكل دالحتالل ادعسك ية ادمحاكم إغالق  بادتادي ادمحاكم،
 ادفلسطيري، ي األس  رادي  ادمح  يا األس ى  ةؤ ا  هيئة عا ادمربثقة اإلعالمية ادّلجرة  أ ضحت

 اتخّذته ادذي ادسابق دلق ا   استكمال اإلض ان، دمسارد  اد طرية اّدلجرة بق ا  ادتزام ادق ا  هذا أا
 اّدل ائح،) ادعسك ية ادمحاكم في األس ى  تمثيل بعدم  ادمتمّثل اإلض ان؛ بداية في األس ى  مؤسسات
 .ادتمديد باستثراء ،(ادقضايا ادملفات،
 ما ادوهي رية ادمحاكم أمام ادعاملة ادمؤسسات مع بادت افق جاء ادق ا  هذا أا إدى ادّلجرة  أةا ت
 عا تماماً  ادت قف معها ادمتعاقديا  غي  ادمتعاقديا ادمحاميا على أا مبّيرة محاميها، ط اقم خالل
 .ادمسؤ دية طائلة  تحت كاا سبن  ألي أسي  أي تمثيل

 29/4/2017لإلعالم،  الفلسطيني المركز
 
 األسرى  إلضراب األساس الداعم هو الشعبي التفاعل: الجربوني لينا .27

 ادبط ف ع ابة ما ادج ب ري ديرا ادمح    األسي   ادفلسطيريات األسي ات عميد  ادمحتلة: قادت ادقدس
 ادف حة تبقى  دكا  عرها اإلف اج أعقان في بادسعاد  تةع  إرها ادمحتل ادفلسطيري ادداخل في

  .كافة أس ارا عا باإلف اج إال تكتمل  دا مرق وة
 ادةعبي ادتفاعل أا مؤكد  ادطعام، عا ادمض بيا األس ى  أيام، قبل عرها أف ج ادتي ادج ب ري  حّيت

 .دوم دهم األساس ادداعم ه 
 مطمئا االحتالل سج ا  داخل األسي ات  ضع أا  دإلعالم ادفلسطيري ادم كز  دب تو يح في  أكدت
 ه   األساسي األ ل مطلبهم إا  قادت دلح ية، يت ق ا   دكا دية،عا معر ياتها  أا عام، بةكل
  أا ادسجا، داخل األ ضاع يد ا  ادل اتي ها األسي ات  أا إدى  أةا ت .األهل  معارقة ادح ية
 . ادةا  ا  اددام ا  قسمي في يت زعا األسي ات أا م ضحة ، بها ده عالقة ال ادسجاا
  .أسي   34 ادةا  ا   قسم ،أسي   16 اددام ا  قسم في ي جد   قادت

 29/4/2017لإلعالم،  الفلسطيني المركز
 
 األسرى  مع تتضامن هللا رام في المرور لوحات .28

 ادفلسطيرييا األس ى  إض ان مع ادتضاما عا معه د  غي  مبتك  تعبي  ي رس: في محمد - هللا  ام
 فادل حة جديدًا، ث باً  هللا  ام ةمدير ة ا ع في ادم    د حات ا تدت ي مًا، 13 مرذ ادطعام عا ادمفت ح



 
 
 
 

 

 19 ص             4275 العدد:        4/30/2017 األحد التاريخ: 

                                    

 أطفال» إدى تحّ دت «ادط يق على أطفال» عبا    تحمل ادط يق يقطعاا طفلْيا و    تحمل ادتي
 .«أس ارا مع قف» إدى «قف» كلمة تغيّ ت كما ،«ادط يق على أح ا » أ  ،«ادمعتقالت في
  تحت. «ترها  سج ا » بعبا   «ها تر جد اا» عبا   استبددت االسترادية، ادجد اا ذات ادة ا ع  في
: ُكتن ادمدا، في ادزم   استخدام تحظ  ادتي اإلةا    هي ادمعد ، و    يةبه ادذي ادب ق  إةا  

 .«األعلى ه  أمعائكم و ت»
 ادل حات توميم   اء ما  مى إره ادم   ، د حات  سم ادذي سباعره محمد ادةهي  اد سام  قال

:  أضاف. االحتالل سج ا  في يحول دما ادفلسطيري ادجمه   بيهتر إدى ادرح  هذا على ادجديد 
 قمرا دهذا ت جيههم، أ  ادسائقيا تربيه أ  قادم، خط  ما ادتحذي  هي  ظيفة ادم   ية دإلةا ات»

 دعم أهمية  تأكيد االحتالل سج ا  داخل األ ضاع خط    إدى دلتربيه اإلةا ات هذه باستخدام
سرادهم األس ى   .«إض ابهم في  ا 

 30/4/2017الحياة، لندن، 

 
 تضامنًا مع األسرى  الطعام عن تضرب فلسطينية فتاة حالة نادي األسير: تدهور .29

 بسبن ادسبت، ي م ادوحية،  بيع أب  أمي   ادفلسطيرية ادفتا  حادة ادةامي: تده  ت سامي بب ط دك م
 إض اباً  يخ ض ا  ادذيا ألس ى ا مع تضامراً  ادت ادي على اد ابع دلي م ادطعام عا باإلض ان استم ا ها
 .ادعاددة  مطادبهم حق قهم دريل ادطعام، عا مفت حاً 
 إا :  ادجديد ادع بي دب رم ، إب اهيم ادمحتلة، ادضفة ةمال ط دك م مديرة في األسي  رادي مدي   قال
 ادد ا    بادجفاف أويبت ادمديرة، جر ن ا تاح ضاحية ما عاماً  16 ادعم  ما ادبادغة  بيع أب  ادفتا 
  .ادطعام عا اد ابع دلي م إض ابها بسبن ادوحية، حادتها دمتابعة ادمةفى إدى إث هما على  رقلت
 فلسطيرييا متضامريا خمسة ي اول ادمحتلة، ادغ بية ادضفة ما ادةمال إدى جريا مديرة  في

 .ي ماً  13 مرذ ادمض بيا األس ى  مع تضامراً  ادت ادي، على ادثادث دلي م ادطعام عا ادمفت ح إض ابهم
 ادمض بيا إا :  ادجديد ادع بي دب دياك، أب   اغن جريا، مديرة في األسي  رادي مدي   أ ضح

 عا مض بيا أس ى   أقا ن أةقاء  هم ادمديرة، م كز في ادمقامة ادتضاما خيمة داخل يعتوم ا 
  .ادسج ا  داخل ادطعام

 29/4/2017لندن،  الجديد، العربي
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 األسرى  مع تضامًنا يرةبالط وحدوية مظاهرة .31
 بلدية د ا  عرد ادسبت، ي م عو  ادسياسييا،  ادراةطيا ادراةطات ما حةد  ض اا: ةا ك ر اف

 في ادطعام، عا اإلض ان مع كة يخ ض ا  ادذيا األس ى،  دعم إلسراد  حد ية تظاه   في ادطي  ،
 في دهم  دعًما دألس ى، د مسار ادتظاه  ، هذه  تأتي .ادت ادي على 13ادب دلي م االحتالل، سج ا 

 ادسج ا  في ط يلة سر ات أمض ا أا بعد  ذدك ة  ط، أ  قي د د ا  حق قهم، على ادحو ل
 .عائالتهم  بحق بحقهم  ارتهاكات العتداءات ي مي بةكل فيها تع ض ا اإلس ائيلية،

 دألس ى، داعمة الفتات ادمتظاه  ا   فع كما يحيى، حاج ادحكيم عبد ادرائن ادتظاه  ، في  ةا ك
 ادفلسطيرية، األعالم متظاه  ا   فع كما ،وادوم د رورع ادج ع ماو  ،ودألس ى  ادح يةو عليها كتن

 .مطادبهم تحقيق حتى األس ى، جارن إدى ادرضال، استم ا  على مؤكديا
 29/4/2017، 48عرب 

 
 شبان سبعة ويعتقل األسرى  مع تضامنا القدس في المعتصمين على يعتدي االحتالل .31

 االعتوام في ادمةا كيا على ادسبت، ي م عو  االحتالل، ق ات اعتدت ادق اسمي: مرى - سادقد
 ادطعام عا ادمض بيا األس ى  مع تضامرا ادعم د بان مرطقة في ادقدس أس ى  أهادي رظمه ادذي
 .االعتوام هذا في ادمةا كيا ما ةباا خمسة اعتقلت فيما ادت ادي، على عة  ادثادث دلي م

 إدى إضافة ادعم د، بان د جات عرد تجمعهم خالل ادمعتوميا مهاجمة إدى االحتالل ق ات  عمدت
 .ادمعتوم ا  ي فعها كاا ادتي  اديافطات األس ى  و   تمزيق
  ذ يهم، األس ى   أمهات ز جات على  عرف بهمجية اعتد ا االحتالل جر د أا وحفي ا   أكد

 تعتيم دف ض محا دة في االعتوام حداثأل تغطيتهم خالل ادوحفية ادط اقم استهداف إدى إضافة
 اعتد ا االحتالل جر د اا إدى مةي يا األس ى، أهادي بحق االحتالل ارتهاكات على إعالمي
 األرباء  كادة دوادح يعمل ادذي غ ابلي أحمد ادمو    ط ح ا ادوحفييا، ما عدد على بادض ن
 .ود ه في ب ض ض إوابته إدى أدى ما كامي ته،  حطم ا أ ضا ادف رسية

 اإلس ائيلية ادق ات أا عون، أب  أمجد ادمقدسييا،  ادمعتقليا األس ى  أهادي دجرة  ئيس  أفاد
سحاق قاسم ادقاو يا ادةقيقيا االعتوام عقن اعتقلت  .ادقديمة ادبلد  في ادسعدية حا   ما ادحداد  ا 

 29/4/2017القدس، القدس، 
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 القطاع اتأزم على احتجاجا غزة في يتظاهرون  فلسطينيون  .32
 على احتجاجاً  غز  مديرة في مسي   ادسبت، ي م ادفلسطيرييا، عة ات غ ان: رظم مؤما -غز  

 .اإلس ائيلية ادسج ا  في دألس ى   رو   ادقطاع يعيةها ادتي األزمات
 غز  مديرة في مراطق عد  ما  حماس  اإلسالمية ادمقا مة ح كة دها دعت ادتي ادمسي    ارطلقت
 بإرهاء تطادن الفتات فيها، ادمةا ك ا   فع حيث ادمديرة،  سط ادتة يعي دمجلسا دساحة  و اًل 
 .عرها ادحوا    فع غز ، سكاا معارا 

 29/4/2017أنقرة،  لألنباء، األناضول وكالة
 
 العمل" بـ"حق يطالبون  الالجئون الفلسطينيون في لبنان .33

 في ادعمل  زا   أمام مطلبية  قفة دبراا مخيمات في ادفلسطيرييا ادالجئيا ما عة ات بي  ت: رفذ
 ةعا ات   فع ا  ادفلسطيرية ادلبرارية باألعالم ادمحتج ا   د ح .ادعمل بحق دلمطادبة بي  ت قلن

 يلغي ال ادعمل حق: »عليها كتن «دبراا في ادفلسطيرييا دالجئيا ادعمل حق ائتالف» ما م قعة
 مبدأ ما ادفلسطيرييا ادالجئيا باستثراء رطادن»  ،«بك امة يعيش أا ي يد ادفلسطيري»  ،«ع دتي
 . زغ د ا  أرةد ا اددبكة حلقات فعقد ا سلمياً  اعتوامهم يك ا  أا على  أو  ا .«بادمثل ادمعاملة

 30/4/2017الحياة، لندن، 

 
 لحم بيت غرب شمال الفصل جدار بناء يستأنف االحتالل .34

 ادم اطريا أ اضي على  ادت سع ادفول جدا  براء االس ائيلي، االحتالل سلطات دحم: استأرفت بيت
 .دحم بيت غ ن ةمال اد دجة، ق ية في

 ادسبت، ادي م ،  فا دب ب يجية، حسا دحم بيت في  االستيطاا ادجدا  مقا مة ةؤ ا  هيئة ممثل  أفاد
 أسالك  ضع خالل ما ادق ية، غ ن ةمال ج يز  عيا مرطقة في ادجدا  براء استأرف االحتالل بأا

  .محكم بةكل ادق ية إغالق  يعري هذا أا إدى مةي ا أمتا ، أ بعة ا تفاع على ةائكة
 29/4/2017، (وفا) الفلسطينية والمعلومات األنباء وكالة

 
 تعويضات دون  من الحلوة عين أهالي .35

 جر ن في ادحل   عيا مخّيم في ادطي ي  ادوح ا  حّيي في ادقتال اددراا: هدأ ارتوا  بب ويدا
 د ا  ما ادراس معظم بات ادي م،. ادتجا ية  ادمحال بادبي ت دحق ادذي اددما  حجم ديظه  دبراا،
 . ادمسّلحيا ارتةا  بسبن فيها، ادبقاء في وع بة يجد ا  بي تهم، تدّم  دم ادذيا أ دئك حّتى. بي ت
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 بديلة، مساكا  تأميا مطادبهم، تتحّقق أا على يوّ  ا   هم االعتوام، إدى األهادي دفع ادتةّ د هذا
 محّليهما  ابره خس . ادمعتوميا أحد ه  ادكزما ي  خليل أب .  األماا األما ما أدرى حدّ  ت في   

 خسا تي.  محادرا بي ترا خس را. ةيئاً  رملك رعد دم:  يق ل. اد جادية ادمالبس يبيعاا  كارا  مرزديهما،
 يمكره أحد ما  ما ركبة، هذه.  مرزده ابري  محل ادمرزل، عا عدا د ال ، أدف 25 تف ق  محّلي في

 ادعيش في فقط ر غن. ةيئاً  مرهم ر يد ال. رخس   رحا االةتباكات يفتعل ا  هم. خسا ترا تع يض
 على دحو درا أمل بويص هراك ديس عليه؟ ه  ما على ادحال سيبقى متى إدى:  يسأل .بك امة

  . تع يضات
 عيا مخيم س ق  تجا  دجرة أعضاء  أحد ادوح ا، حي دجرة س  أميا  ه  ادمجيد، عبد  ديد

.  أح قت دم ت بعدما بي تهم ما ادراس ُهّج  فقد مأسا ي، ادمخّيم في اد ضع إاّ  يق ل ادحل  ،
 ادراس ددى ديس. بادسكاا دحق ما ق ن عا دتعايا بادحض   ادعليا ادسياسية ادقياد  رطادن دذدك،
 فال بي تهم، تتضّ   دم ادذيا كأ دئ أما. ادط قات على ادمت اكمة ادرفايات عا عدا كه باء، أ  مياه

  عدم ادقلق ما حادة ادراس يعيش. ادوعبة األمرية األ ضاع بسبن ادمرطقة في ادبقاء يستطيع ا 
 .دحظة أية في جديد  أمرية تط  ات حد ث خةية االستق ا 

 ي تهم،ب ما ُة د ا ادذيا دلراس مساكا تأميا ادعليا ادسياسية ادقياد  على يجن أره ادمجيد عبد يتابع
 إمكارهم في  ديس جدًا، مأسا ي  ادراس  ضع أا إدى الفتاً  ادط قات، على يعية ا  وا  ا  ادذيا

 بعدما يعية ره، ادذي  اقعهم سئم ا ادراس أا يضيف. خا جه أم ادمخيم في س اء مرازل استئجا 
 اّ أ مضيفاً  ادخدمات، غيان بسبن سخطه عا  يع ن. ادحّييا في عائلة 600 ما أكث  ُةّ د

 ادسفا   إدى اعتوامهم سيرقل ا  تتحقق، دم حال  في. مطادبهم تحقيق حيا إدى مستم ّ  اعتوامهم
 .بي  ت في ادفلسطيرية

 29/4/2017لندن،  الجديد، العربي
 
 غزة في للتعليم قطر بدعم تشيد اإلسالمية الجامعة .36

 دد دة  ادكبي  يادياد   بادد   غز  قطاع في اإلسالمية ادجامعة اإلف رجي: أةادت موعن - غز 
 ترفيذ خالل ما ادخو ص،  جه على األكاديمي  ادتعليم عم ًما ادتعليمية ادمسي   دعم في قط 

 باقي عا تميزها أا مؤكد ً  ادتعليمي، ادقطاع استهدفت ادتي  ادمةا يع ادب امج ما ادعديد  تم يل
 .ادقط ي  اددعم جه د ثم   اد طرية ادجامعات

 أسهمت ادقط ية  ادب امج ادمةا يع أا ادمو ي، رظمي ادخا جية دلعالقات ةادجامع  ئيس رائن  ةدد
 د دة أا م ضًحا ادجامعة،  أ د يات احتياجات دعم خالل ما د سادتها ادجامعة تأدية استم ا  في
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 ادعام حتى مستم   بعضها  2006 عام مرذ ادمةا يع عة ات  ترفيذ تم يل على عملت قط 
  و دهم دتحسيا ادسمع  ضعاف ادوم ادطلبة استهدفت ادقط ية ادمةا يع أا إدى  أةا   .ادجا ي 
 ادجميع ف ق  ادتعليم دمؤسسة ادتابع ادفاخ    ب رامج ما ك يم بتم يل ادقطاع، في ادعادي دلتعليم

 .اإلعما  إلعاد  ادخليجي ادتعا ا  مجلس د ل  ب رامج ادقط ية،
 30/4/2017الدوحة،  الشرق،

 
 سبل إحياء عملية السالم السيسي يبحث مع عباس .37

عقد اد ئيس عبدادفتاح ادسيسي اجتماعًا أمس في قو  االتحادية مع اد ئيس  : ادحيا   –ادقاه   
 محم د عباس، دعا فيه إدى تكثيف ادجه د ادد دية دلت ول إدى تس ية دلقضية ادفلسطيرية.

تي في إطا  ادتةا    أ ضح ادراطق باسم اد ئاسة ادمو ية ادسفي  عالء ي سف أا ادلقاء يأ
 ادترسيق ادمستم يا بيا اد ئيسيا في ةأا آخ  تط  ات ادقضية ادفلسطيرية  سبل إحياء عملية 
ادسالم، حيث أكد ادسيسي سعي مو  اددائم دلت ول إدى حل عادل  ةامل يضما حق 

تها ادقدس  عاوم 1967ادفلسطيرييا في إقامة د دتهم ادمستقلة على حد د اد ابع ما حزي اا )ي ري ( 
ادة قية،  ه  ما سيساهم في استعاد  األما  االستق ا  في مرطقة ادة ق األ سط  ت في  ادبيئة 

 ادالزمة دتحقيق ادترمية االقتوادية  االجتماعية دةع ن ادمرطقة.
 أضاف ادراطق اد ئاسي أا ادسيسي أكد ض     تكثيف ادجه د اد امية إدى ادت ول إدى تس ية 

ية، مةي ًا إدى أهمية قيام اد اليات ادمتحد  بد   فاعل ددفع جه د استئراف دلقضية ادفلسطير
س ائيل.  أكد أهمية مباد   ادسالم ادع بية باعتبا ها أساسًا دلحل ادعادل  ادمفا ضات بيا ادفلسطيرييا  ا 
 ادةامل دلقضية ادفلسطيرية.  أةا  ادسيسي إدى أا إرهاء االرقسام  استعاد  اد حد  اد طرية 

دفلسطيرية، يعداا ض     ال غرى عرها د ضع حد دمعارا  ادةعن ادفلسطيري  ددعم جه د ادت ول ا
 إدى حل رهائي دلقضية ادفلسطيرية.

 30/4/2017، الحياة، لندن
 
 "لعبة سياسية": حياة الناس في غزة ليست األردنيين نقيب المهندسين الزراعيين .38

ا ادز اعييا ادمهردس ادز اعي محم د اب  غريمة اا قال  ئيس مجلس ادرقباء رقين ادمهردسي: عماا
 حيا  ادراس في قطاع غز  ديست دعبة سياسية ألررا في رهايتها جميعا ادخاس  ا. 
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 أضاف اب  غريمة إا ت هم ادبعض أا ادضغط على ادةع ن  ح مارها ما حق قها ادطبيعية في 
جسيم؛ فادةع ن ت فض ادقه   ادجب   االستفاد  ما مقد اتها يجعلها ترقلن على مؤسساتها ه  خطا

  اال غام ادذي يجعلها تتخذ ق ا ا معيرا.
 أكد اب  غريمة أا إةكادية ادكه باء في غز  يجن ادتعامل معها على ارها مود  حيا  دلراس هراك، 
 ديست ادا  سياسية يستخدمها ادبعض في مراكفاته، ادحيا  دها ميدارها  ادسياسة دها ميدارها  ادهالك 

 في تط يع حيا  ادبة  دتحقيق مكاسن سياسية.
 29/4/2017، السبيل، عّمان

 
 مع األسرى في سجون االحتالل "القومية واليسارية" وقفة تضامنية لـ: عّمان .39

أقام ائتالف األحزان ادق مية  اديسا ية  ةخويات  طرية  قفة تضامرية مع : رسيم عريزات -عماا 
ل امام مق  ادولين االحم  ادد دي في عماا سلم ا خالدها األس ى ادوامديا في سج ا االحتال

 مذك   دلهيئة ادد دية طادب ا فيها بتبري مطادن األس ى.
 طادب ا بإطالق س اح األس ى ادم ضى خاوة ذ ي اإلعاقات  األم اض ادمستعوية  عدم تحميل 

س اء بادرقل ادخاص  األسي  كلفة ادعالج،  ادتجا ن مع احتياجات  مطادن األسي ات ادفلسطيريات
 ادلقاء ادمباة  د ا حاجز خالل ادزيا    تأميا معاملة إرسارية دألس ى خالل ترقالتهم بادب سطة 

  ا  جاع األس ى إدى ادسج ا ما ادعيادات  ادمحاكم  عدم إبقائهم في ادمعاب .
ضافة قر ات  فضائية تالئم كما طادب ا بتهيئة ادمعاب  دالستخدام ادبة ي  تقديم  جبات ادطعام  ا 

احتياجات األس ى  ت كين تب يد في ادسج ا  بةكل خاص في سجري مجد   جلب ع  ا عاد  ادمطابخ 
 دكافة ادسج ا   ضعها تحت إة اف األس ى ادفلسطيرييا بةكل كامل.

 30/4/2017، ، عّمانالدستور
 
 الحدّ  لألردن لم َتُكن المملكة لتصُمد لهذا "إسرائيل"دراسة إسرائيلّية: بدون دعم  .41

األ دا تحت ادحكم ادحادي دا تخ ج دح ن  ضّد إس ائيل،  ادرخن فيها دا : زهي  أرد ا س - ادراو  
تميل دلع د  ألخطاء ادماضي ادبعيد،  باألغلن دا يسمح ا دقّ    ع بّية  أْ  مسلمة  بعد ذدك ألْا تدخل 

يس هراك تهديد است اتيجّي على دمراطقها ما أجل مهاجمة إس ائيل،  بادتادي فإّا ما ط يق األ دا د
إس ائيل،  ما يخبئه ادمستقبل إذا ما كاا ادرظام ادملكّي في األ دا سيرها  أم ال،  ال يمكا مع فة 
ذدك حادًيا، هذا ما خُلوت إديه د اسة إس ائيلّية جديد  أج اها معهد )ج ك ب ست( في تل أبين، 

 .21إلس ائيل في ادق ا ادب ةاالست اتيجي ذدك في إطا  بحث  ةامل  ح ل ادبيئة 
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 تابعت ادد اسة أّا ابا ادملك حسيا، ادملك عبد هللا ادثاري،  اول ط يق أبيه ادسياسّي، الفتًة إدى 
أّره  غم ادضغ طات ادكبي   ادداخلية  ادخا جية، ه   أجهز  األما، ادذيا يعتب  دعمهم مهم دلحفاظ 

، ادتي ما جاربها تدعم رظام عبد هللا ادثاري،  ال على ادك سي، يحافظ ا على ادعالقات مع إس ائيل
 تت دد بادق ل إّره بد ا دعم إس ائيل فإّا ادمملكة األ درية دم تكا دتومد دهذا ادحد.

عاًما، إس ائيل  47، أي دمّد  1970 خُلوت ادد اسة اإلس ائيلّية إدى ادق ل إّره مرذ أيل ل )سبتمب ( 
عردما تّم ت قيع اتفاق ادسالم  1994،  في ”تحت اد ادا “حد كبي   األ دا تقيماا عالقات جيد ، إدى 

بيا ادبلديا، اتّسعت هذه ادعالقات على أ سع رطاق.  دفتت أيًضا إدى أّره مع  فة ادحقيقة ادتي تق ل 
اختا  ادملك حسيا أاّل يرضم دمو   س  ّي،  باإلضافة دذدك، قبل  1973إّره في ح ن أكت ب  
ء حسيا بةكل  خاّص  ما ادعاومة عماا ما اجل أْا يلتقي ب ئيسة ادحك مة أسب ع ما ادح ن جا

غ ددا مائي   يرقل دها ما ع فه عا ادح ن ادتي سترةن ي م ادغف اا، على حّد ق ل ادد اسة 
 اإلس ائيلّية.

 29/4/2017، رأي اليوم، لندن
 
 لتشجيع السالم "عالندون إ"انطلق من عّمان  إسرائيلي" -أردني"سباق دراجات ": رأي اليوم" .41

، يرطلق ما عّماا، دلت  يج ”اس ائيل”تةا ك مجم عة ما ادد اجيا في سباق بيا اال دا  : عماا
، حسن  كادة األرباء ادف رسية.  دم ”تةجيع ادسالم في ادة ق اال سط“دحدث  ياضي يهدف ادى 

 تعلا أي ما  سائل االعالم اال درية عا ادسباق ادمذك  .
، في سباق 2018يستم  دخمسة أيام، يهدف دلت  يج دلحدث ادمق   اقامته في ما س  ادسباق ادذي 

س ائيل  األ اضي ادفلسطيرية.  د اجات مماثل يم  عب  اال دا  مو   ا 
 بدأ ادسباق االثريا ادماضي، في عّماا، بيرما ما ادمق   أا يول ادمةا ك ا ادجمعة إدى ادقدس، 

  ن األ اضي ادمحتلة  األ اضي ادفلسطيرية.بعد أا عب  ا جزءا ما اال دا  جر
ر يد اا رظه  اره يمكررا عب  “دلحدث، غي ها د ة رباخ ، ق ده  عا ادمرظم رقلت اد كادة ادف رسية 

 ”.اد ياضة جمع بالد  ق ميات  جرسيات مختلفة
 29/4/2017، رأي اليوم، لندن

 
 ليتها تجاه األسرى األردنيينمسؤو يطالب الحكومة تحّمل حزب جبهة العمل اإلسالمي : عّمان .42

طادن حزن جبهة ادعمل اإلسالمي األرظمة ادع بية  ادد دية  ادمرظمات ادحق قية بادتح ك تجاه 
 قضية األس ى ادفلسطيرييا ادذيا أعلر ا إض ابا مفت حا عا ادطعام.
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، على  ةدد مةا ك ا في  قفة تضامرية ادي م ادسبت أمام مق  ادحزن في ادعاومة األ درية عماا
ض     دعم وم د األس ى  ادتح ك ادف  ي د قف االرتهاكات ادتي ُتما س بحقهم داخل ادسج ا 

 اإلس ائيلية.
 طادن رائن األميا ادعام دلحزن علي أب  ادسك  ادحك مة األ درية بتحمل مسؤ ديتها تجاه األس ى 

 أسي ا. 23األ درييا في ادسج ا اإلس ائيلية  ادبادغ عددهم 
 29/4/2017، ت، الدوحةالجزيرة ن

 
 من األراضي الفلسطينية انسحابهاحال  "إسرائيلـ"ضمانات أمنية عربية ل: وزير الخارجية األردني .43

د ن ا: أعلا  زي  ادخا جية األ دري أيما ادوفدي، ادي م ادسبت، أا ادد ل ادع بية -م سك  
  االرسحان ما األ اضي ستك ا مستعد  دتقديم ضمارات أمرية إدى إس ائيل، إذا ق  ت األخي  

 ادفلسطيرية ادمحتلة.
 قال  زي  ادخا جية األ دري، خالل اجتماعه مع رظي ه اد  سي سي جي الف  ف في م سك   ما 
أجل أا تعيش إس ائيل بسالم مع ادع ن، فما ادض   ي أا ترسحن ما األ اضي ادمحتلة بعد ادعام 

ذا حدث ذدك، فإا ادد ل ادع بية ستك ا م1967 ستعد  دتقديم ضمارات أمرية إلس ائيل ، بحسن ،  ا 
  كادة سب تريك اد  سية.

 29/4/2017، األيام، رام هللا
 
 تقارير عن غارات إسرائيلية جديدة استهدفت مواقع سورية في القنيطرة .44

س ائيلية غي   سمية، مساء  :ت جمة خاوة - ادقدس  د ت ك م  - ام هللا  ذك ت تقا ي  ع بية  ا 
أا طائ ات ح بية يعتقد أرها إس ائيلية ةرت غا ات ج ية على أهداف في ادقريط    ادي م ادسبت،

 ادس  ية.
 رقل م قع وحيفة )يديع ت أح  ر ت( ادعب ي عا مواد  دم يحددها أا ارفجا ات سمعت في 

  فض ادراطق باسم ادجيش اإلس ائيلي ادتعليق  م اقع تابعة دلرظام ادس  ي داخل مديرة ادقريط  .
 تلك ادتقا ي .على 

 29/4/2017، القدس، القدس
 
 
 



 
 
 
 

 

 27 ص             4275 العدد:        4/30/2017 األحد التاريخ: 

                                    

 سرى الجزائر: لجنة تضامنية لمساندة اضراب األ .45
قال مدي  ادعالقات ادد دية في رادي االسي   ائد عام ، بأره تم في جمه  ية   :عماد سعاد -رابلس 

لي،  ه  ادجزائ  تةكيل دجرة تضامرية دمسارد  اض ان ادح كة االسي   في سج ا االحتالل االس ائي
 دتفاعل ادع بي  ادد دي مع قضية االس ى. ما يعكس تراميا

 اةا  عام  ادى أا ادلجرة ضمت في عض يتها قائد ادراحية ادعسك ية اد ابعة اباا ث    ادتح ي ، 
 مدريب  قعة،  عددا ما ادب دمارييا ادسابقيا،  رةطاء حق قييا،  ممثليا عا جمعيات مجتمع 

 االعالمييا  ادمثقفيا  ادكتان  االدباء ادجزائ ييا. حق ق ارساا،  رخبة ما 
ض ابا عا ادطعام تضامرا مع   أضاف اا ادلجرة رظمت عد  فعاديات تضامرية مع االس ى،  ا 

 األس ى ادمض بيا عا ادطعام.
 قال عام  بأا االس ى ادفلسطيرييا ي جه ا ةك هم إدى ادجزائ  ادةقيقة على   ها ادمتميز دائما في 

د ل ادعادم حيث ج ى ترظيم  كافةفي  مت اولةتهم ادعاددة  اضاف اا ادفعاديات ادتضامرية دعم قضي
 .دألس ى  قفات في ت رس  ادمغ ن  دبراا  اال دا دعما 

 29/4/2017، القدس، القدس
 
 مقتدى الصدر يدعو للصيام دعمًا للمعتقلين الفلسطينيين المضربين عن الطعام :العراق .46

دعا ادمعا ض ادع اقي ادبا ز، مقتدى ادود ، أهادي ادرجف إدى ادو م  :ادع اق/ أمي  ادسعدي
ثالثة أيام، تضامرًا مع ادمعتقليا ادفلسطيرييا ادمض بيا عا ادطعام، فيما حّذ  إس ائيل ما أا 

 اإلبقاء عليهم داخل سج رها سيك ا ادبداية درهايتها.
في ادمعتقالت  ادفلسطيرييايا جاء ذدك في  سادة  جهها ادود  ادي م ادسبت، إدى ادمعتقل

اإلس ائيلية، عقن م    ثالثة عة  ي مًا على إض ابهم ادمفت ح عا ادطعام، احتجاجًا على ظ  ف 
 اعتقادهم.

 قال زعيم ادتيا  ادود ي  اعلم ا أيها األحبة أا إس ائيل زائلة ال محادة، فإض ابكم عا ادطعام دا 
ادظلم  االحتالل ادبغيض ادذي جثم  ا ادتح   ما ب اثيذهن سدى، فقد سط تم أ  ع مالحم ادح ية 

 على أ اضيكم ادمقدسية .
 تابع في  سادته  رحا في محافظة ادرجف سرو م معكم ثالثة أيام )دم يذك  ت قيتها( دعما دكم 

اإلف اج عركم  -يقود إس ائيل  - دقضيتكم ادعاددة،  في رفس اد قت رطلن ما أدعياء ادديمق اطية 
ال  فاا مظل ميتكم ستك ا بداية ادرهاية دما يسمى بد دة إس ائيل . ف  ا  ا 
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 تابع ادود   يا أوحان ث    ادحجا    ث    ادسكيا  ث    ادسج ا، ال محادة سترتو  ا  ررتو  
 معكم أيرما تك ر ا .

 29/4/2017 ،لألنباءناضول وكالة األ 
 
 عني تجاهل حقوق الفلسطينيينال ي "إسرائيل"وزير الخارجية األلماني: الوقوف إلى جانب  .47

دافع  زي  ادخا جية األدماري، زيجما  جاب يل، عا رفسه في  جه اتهام  ئيس اد ز اء : ب ديا
اإلس ائيلي برياميا رترياه  ده بأره تسبن في إحداث دغط دبل ماسي أثراء زيا ته إلس ائيل في األسب ع 

إس ائيل، حتى د  كارت تحن أا تو    أكد جاب يل على اا  ادحك مة ادحادية ديست  ادماضي.
رفسها بهذا اد وف ،   أى أا اد ق ف إدى جارن اس ائيل ال يربغي أا يك ا م ادفا دتجاهل حق ق 

 ادفلسطيرييا على سبيل ادمثال.
 في تو يحات دوحف مجم عة )ف ركه( اإلعالمية ادواد   ادي م ادسبت، قال رائن ادمستةا   

ئا على اإلطالق، بل إا رترياه  أرذ ري، إما أا أدغي محادثتي مع ارجيال مي كل : دم أوعد ةي
 ادمرظمات ادمرتقد  دلحك مة اإلس ائيلية أ  أره دا يلتقي بي .

 أكد ادزعيم ادسابق دلحزن االةت اكي ادديمق اطي، أا ما حدث دم يكا ده عالقة بإحياء ذك ى ي م 
 أضاف جاب يل مرتقدا رترياه   ادي م ادسابع. ادمح قة ادرازية دليه د )ه د ك ست(  ادذي أقيم في

 كارت هذه ذ يعة ،  ذدك في إةا   إدى اتهام رترياه  دجاب يل  بافتقاد حسا ادتقدي   الختيا ه مقابلة 
 هذه ادمرظمات بعد ي م  احد ما ذك ى ادمح قة.

هذا األم  دا  أع ن جاب يل عا أسفه حيال إدغاء رترياه  دلمقابلة، كما أع ن عا تأكده ما أا 
 يغي  ةيئا في ادعالقة ادجيد   ادق ية مع إس ائيل.

 29/4/2017، القدس، القدس
 
 مريكية إلى القدسمعاريف: ترامب لن ينقل السفارة األ .48

زعمت وحيفة معا يف ادعب ية مساء ادي م ادسبت، أا اد ئيس األمي كي، د رادد : ادداخل ادمحتل
ى ادقدس،  ذدك براء على  معل مات خاوة  قادت ادوحيفة إرها ت من، دا يرقل ادسفا   األمي كية إد

 حولت عليها ما ادط فيا اإلس ائيلي  األمي كي.
 قادت ادوحيفة  إا اد ئيس األمي كي  سيعّ ض   اس ائيل  بخطان يعت ف فيه بادقدس عاومة دها، 

ما تل أبين إدى   بعد أسب عيا ما زيا ته سيمضي على االتفاق ادذي يقضي بتأجيل رقل ادسفا  
 ادقدس .
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 قال مود   فيع ادمست ى دلوحيفة، إا  رقل ادسفا   األمي كية دلقدس هي خط    مزية دا يتل ها 
 أضاف ادمود  أا  االعت اف باستم ا  اد ج د  اعت اف أمي كي بأا ادقدس ادمحتلة تتبع إلس ائيل .

ا قاعد  داعمة  دكا ما زادت إس ائيل ال االس ائيلي في ادج الا ه  خط   دبل ماسية مهمة جدًا،  ده
 تملك قاعد  داعمة كافية دهذه ادخط   .

 حسن ادوحيفة، فقد بات  اضحًا  ادسبن ادذي يدفع  ئيس ادحك مة برياميا رترياه  إدى تأخي  
استم ا  ادبراء االستيطاري ادذي أعلرته حك مته قبل أةه ،  ه  ادتجهيزات دزيا   اد ئيس األمي كي 

 ي يد دها رترياه  أا ترجح . ادتي
 29/4/2017، وكالة الرأي الفلسطينية لإلعالم

 
 بسبب ليبرمان "إسرائيل"كوريا الشمالية "تتوعد"  .49

أود ت  زا   ادخا جية ك  يا ادةمادية، ادسبت، بيارا هددت فيه إس ائيل وبعقان ال ي حمو، : محمد  تد
ذي حذ  ما رية بي رغ يارغ زعزعة االستق ا    وفت تو يحات  زي  األما، أفيغد   ديب ماا، اد

 ادعادمي  اوفًا زعيمها ببوادمجر او، بادتو يحات ادمته     تمثل تحديا دبي رج يارج، بحسن اد زا  .
 قال متحدث باسم  زا   ادخا جية ادك  ية ادةمادية، في تعليق رة ته  كادة األرباء ادم كزية ادك  ية 

ر د ادجيش  ةعن ك  يا ادةمادية، تعطي عقابا بال  حمة  مضاعفا أدف إا واإل اد  ادوامد     ح ج
م   ألي أحد يج ؤ على إيذاء ك امة قيادتهم ادعلياو،  اوفا ادتو يحات ادمةا  إديها بأرها طائةة 

  سل ك دريء  خبيث  تحد خطي  دك  يا ادةمادية.
ح ل تأث  بالده بادت ت  بيا   كاا ديب ماا قد و ح، خالل مقابلة إعالمية، باألسب ع ادماضي،

 اةرطا  بي رج يارج على خلفية ادب رامج ادر  ي  ادوا  خي دألخي  ، بأا ادزعيم ادك  ي ادةمادي 
 كيم ي رج أ ا يق ض االستق ا  ادعادمي.

 قال ادمتحدث ادك  ي إا وإس ائيل هي ادحائز غي  ادقار ري اد حيد دألسلحة ادر  ية في ادة ق 
ية اد اليات ادمتحد ،  دكرها تويح بةأا ادتهديد ادر  ي دك  يا ادةمادية  تةه  به األ سط تحت  عا

كلما سرحت ادف وة،  هذه هي ادحيلة دله  ن ما استركا  ادعادم  دعرته إلس ائيل كمعك   دلسالم في 
 ادة ق األ سط  محتلة دأل اضي ادع بية  م تكبة دج ائم ضد اإلرساريةو.

إس ائيل وبادتفكي  م تيا في ادع اقن ادتي تستتبع حملتها ادملطخة ضد   اختتم تو يحاته راوحا
ك  يا ادةمادية دلتغطية على ج ائم احتالل األ اضي ادع بية  تعكي  عملية ادسالم في ادة ق 

 األ سطو.
 29/4/2017، 48عرب 
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 خبراء إسرائيليون يتوقعون مبادرة أميركية بالشرق األوسط .51

ا تطلق اإلدا   األمي كية مباد   سياسية جديد  في ادمرطقة د ا أا تما س ت قع خب اء إس ائيلي ا أ
 ضغ طا على إس ائيل  باقي األط اف ذات ادعالقة.

 رقل آساف غ الا م اسل م قع  أا آ  جي  اإلخبا ي عا أد ا بركاس ادسفي  اإلس ائيلي ادسابق 
ذي سيز   ادة ق األ سط ادةه  ادقادم  ادمستةا  ادسياسي ق ده إا اد ئيس األمي كي د رادد ت من اد

 بما يطلن ما األط اف ادتي سيلتقيها بادمرطقة أا يق م ا بإعداد م اقفهم ادسياسة قبل أا يدع هم 
 دزيا    اةرطا حيث يتم اإلعالا عا خطة أمي كية جديد  مدع مة بت جه د دي.

ع اد ئيس ادفلسطيري محم د  دفت ادم اسل إدى أا ت من سيز   إس ائيل بعد أا يك ا قد تحدث م
 عباس في  اةرطا،  بعد زيا   دلسع دية.

ي  ام أتيرغ  ادخبي  بادعالقات اإلس ائيلية األمي كية، قال إا األهم في ادم حلة ادقادمة ه  ادمرطلقات 
ادسياسية ادتي يعترقها ت من، معتب ا أا ادخا جية األمي كية ما زادت ت تبط بعالقات جيد  مع 

 دع بية مثل مو   األ دا  ادسع دية  د ل ادخليج دع بي.األط اف ا
 ما جارن آخ ، يعتقد ياكي دياا ادقرول اإلس ائيلي ادسابق في د س أرجل س أا األمي كييا ال 
يع ف ا بعد ما ادذي ي يد ره ما ادمرطقة   غم أررا أمام  ج د أمي كي جديد في ادة ق األ سط دم 

 ك أ باما .يكا في عهد اد ئيس ادسابق با ا
 يؤكد أا ت من في حال أعلا اعت افه بادقدس ادغ بية عاومة إلس ائيل،  ادة قية دلد دة ادفلسطيرية، 
فإا ذدك ما ةأره أا يخين آمال إس ائيل، كما أا  ئيس ادحك مة برياميا رترياه  قد ال يقبل بهذه 

 ا أا يح ج أحدهما اآلخ .ادم اقف، مما سيدفع تل أبين   اةرطا دترسيق م اقفهما ادسياسية د  
 29/4/2017، الجزيرة نت، الدوحة

 
 تظاهرة بجامعة لندن رفًضا لزيارة السفير اإلسرائيلي .51

احتج ادمئات ما ادطالن  األساتذ  في جامعة دردا على زيا   ادسفي  اإلس ائيلي في ب يطاريا، ما ك 
  يغيف، دكلية ادد اسات ادة قية  األف يقية.

درةطاء في أ ساط ادطلبة  األساتذ ، األعالم ادفلسطيرية، م دديا  فلسطيا ح   ،   فع ادعة ات ما ا
  أكد ا، مجددًا على  فضهم دزيا   ادسفي   يغيف.
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دا   ادجامعة، ما دفع   كارت ادجامعة ةهدت جداًل  اسًعا قبل ادزيا   بيا ادطالن  ادمحاض يا  ا 
الن ادجامعة ادفلسطيرييا إدى ت جيه  سائل مرظمة طالبية  مجم عة ما ط 40محاض ًا   120برح  

 احتجاج دإلدا  ،  اإلعالا عا خط ات احتجاجية ضد زيا    يغيف.
 29/4/2017، وكالة الرأي الفلسطينية لإلعالم

 
 كوميدي يقبل تحدي الوزير قراقع بشرب الماء والملح  ممثل عالمي  .52

ما ك ت ماس بتحدي  ئيس هيئة ةؤ ا  قبل ادممثل ادعادمي ادك ميدي  ادراقد ادسياسي:  ام هللا
األس ى  ادمح  يا عيسى ق اقع بة ن ادماء  ادملح تضامرا مع إض ان ادح ية  ادك امة ادذي 

 يخ ضه األس ى في سج ا االحتالل دلي م ادثادث عة  على ادت ادي.
 م ادسبت،  أ ضحت ادلجرة اإلعالمية ادمربثقة عا هيئة ةؤ ا األس ى  ادمح  يا  رادي األسي ، ادي

أا ادممثل ت ماس قبل بهذا ادتحدي بعد  سادة  جهت ده ما اد زي  ق اقع، حيث سيت جه ادى 
فلسطيا،  سيتم ادتحدي بة ن محل ل اإلض ان )ادماء  ادملح( في خيمة دعم  مسارد  األس ى 

 ادمض بيا في ميداا ادةهيد ياس  ع فات  سط مديرة وباح األحد.
ماس ما أب ز ادمتضامريا مع ادةعن ادفلسطيري، حيث مةى عام  أ ضحت أا ادممثل ما ك ت  

، ح ل جدا  ادفول ادعرو ي بادكامل، تعبي ا عا  فضه دما ي تكبه االحتالل بحق ةعبرا 2009
 األعزل.

 29/4/2017، الحياة الجديدة، رام هللا

 
 هل ثمة صفقة كبرى؟! .53

 أ.د. ي سف  زقة
س ية دلقضية ادفلسطيرية بسبن تعرت ادط ف اإلس ائيلي ادعديد ما  ؤساء أمي كا فةل ا في إرجاز ت

م. اآلا جاء د   ت امن 1967ادذي ي فض حل ادد دتيا،  ي فض ادمباد   ادع بية،  ي فض حد د 
اد ئيس ادجمه  ي ادقادم ما بيا  جال األعمال،  ادذي اعتاد ادوفقات ادتجا ية،  ه  يحسن أا 

ل وفقة تجا ية مع محم د عباس  رترياه ، فه  يبد  ادقضية ادفلسطيرية يمكا إرهاؤها ما خال
متفائاًل ما  د د محم د عباس،  ضغ طه على غز ،  كأا هذه ادضغ ط هي ع ب ا مقدم دهذه 
ادوفقة ادتي يوفها اإلعالم ادعب ي بادكب ى،  ألره متفائل ما  د د عباس فيما يبد  دعاه دزيا   

 ادبيت األبيض.
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 اةرطا،  ت امن قادم بعد ةه   ريف إدى تل أبين،  في جعبته  عباس ذاهن دلقاء ت امن في
طم ح غي  مسب ق بف ض حل على ادط ف ادفلسطيري، دذا ه  ي يد أا يعقد قمة في ادبيت األبيض 
بحض   عدد ما ادزعماء ادع ن، إضافة إدى ادسلطة ادفلسطيرية،  هذا يعري إذا ما تّم  تمت 

لحل، فإررا أمام حل إقليمي ال يمت بولة  ثيقة دحل ادد دتيا، ادم افقة على ع ض ت امن  مبادئه د
 ال يحقق ادحد األدرى ما ادمطادن ادفلسطيرية ادمحدد ، حتى تلك ادتي تحمل ترازالت عباس كتبادل 

 األ اضي برسبة وغي  .
ما  قادت وحيفة يديع ت: إا  تفاويل ادزيا   ادمت قعة دت امن في رهاية أيا  أ  في بداية حزي اا،

زادت مجه دة ، مبيرة أا م عد ادزيا   سيتحدد بعد مةا كة ت امن في قمة ادرات  في ب  كسل في 
ما ادةه  ادمقبل.  ذك ت يديع ت، أا ت امن  بما يعت ف بأا ادقدس )ادة قية  ادغ بية(،  25ادب

كية ما تل دوادح إس ائيل، مستد كة:  دكا ما غي  ادم جح أا يعلا ت امن عا رقل ادسفا   األمي  
 أبين إدى ادقدس ، مثلما تعهد بأا يعمل ما قبل.

فهل يقبل عباس  ادع ن مسأدة ضم ادقدس هكذا بعد أا  فض ا ضمها مرذ إعالا ادعد  عا ذدك، 
 دم تعت ف بضمها ال اد ئاسات األمي كية ادسابق،  ال أي ما ادد ل ادغ بية ادمؤث   في مرطقة ادة ق 

 األ سط.
بوفقة كب ى هي مطادن أمي كية إس ائيلية غي  قابلة دلترفيذ،  دا يقبل بها  في ظري أا ما يسمى

عباس أ  غي ه ما ادفلسطيرييا،  غم اختالل ميزاا ادق  ،   غم ارحياز إدا   ت امن إدى إس ائيل، 
دى  ؤيتها دلحل. في ادرهاية إا ما ال يستطيع ادفلسطيري قب ده، فما اد اجن  فضه حتى يأذا هللا   ا 

 اره بتغيي  ادحال ادذي يضم ادقضية ادفلسطيرية إدى ما ه  أفضل.سبح
 29/4/2017، فلسطين أون الين

 
سرائيل؟ .54  هل اقتربت المواجهة بين حزب هللا وا 

  رد  حيد 
، كاا جديدها  هذا ه  ادسؤال ادذي يط حه كثي  ا في دبراا،  في إس ائيل، بعد سلسلة تط  ات 

هللا دمجم عة ما ادوحافييا على ادحد د مع فلسطيا. خالل  ادج دة اإلعالمية ادتي رظمها حزن
هذه ادج دة، اعتب  مسؤ ل ادحزن ادتحويرات ادتي قام بها ادجيش اإلس ائيلي، في األةه  ادقليلة 
ادماضية، بادق ن ما ادحد د، مثل حف  خرادق  براء ع ائق إسمرتية دجبه أي تسلل مفاجئ يمكا أا 

دح ن ادمقبلة، مظه ًا ما مظاه  ضعف إس ائيل  خ فها ما حزن هللا، يق م به مقاتل  ادحزن في ا
  ددياًل على تغي  ادعقيد  ادعسك ية اإلس ائيلية ما هج مية إدى دفاعية. 
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دم تث  ادج دة  د د فعل إس ائيلية كبي   حاد ، باستثراء تقا ي  وحافية ت قفت عرد ظاه   خ  ج 
حه علرًا بادق ن ما ادسياج ادحد دي. دكا ادجميع في حزن هللا عا عادته، في عدم ادظه   بسال

دى ادداخل ادلبراري، على حد  إس ائيل تلق ا اد سادة ادتي ي يد حزن هللا أا يبعث بها إدى إس ائيل  ا 
 س اء. 

دم تغي  ادتظاه   اإلعالمية دحزن هللا ما تقدي ات ادمؤسسة ادعسك ية في إس ائيل، بةأا احتمال 
لى ادحد د مع دبراا،  ادتي تستبعد، على ادعم م، مباد   حزن هللا إدى ةا رة ن ح ن جديد  ع

، في طليعتها استم ا  ت ّ ط ادحزن في ادح ن األهلية في  ح ن في هذا اد قت بادذات، دعد  أسبان 
س  ية  ادخسائ  ادفادحة ادتي تكبدها هراك،  اضط ا ه ادى االحتفاظ بأكث  ما ثلث مقاتليه في 

ضافة إدى األزمة ادمادية ادتي يعاريها جّ اء تقليص إي اا ادمساعدات ادمادية ادمخووة س  ية، باإل
ده ما جهة.  ما جهة ثارية، تزايد األعباء ادمادية ادمت تبة عليه، بسبن ادتع يضات ادتي يدفعها 

ما تع يض دلعائالت ادثكلى،  دجيل ما مقاتليه ادذيا أحيل ا حاديًا على ادتقاعد، باإلضافة إدى خ فه 
أهادي ادجر ن ادلبراري ادذي يةكل قاعدته ادةعبية األساسية إدى خط  ادتدمي ، في  قت يم  دبراا 
كله بأزمة اقتوادية خارقة، بسبن االضط ابات  عدم االستق ا   ادح  ن األهلية ادس  ية،  أزمة 

 ادالجئيا ادس  ييا في أ اضيه.
رح  تفسي  االستفزازات األخي   دحزن هللا بأرها ر ع ما  دكا، إذا كارت ادتقدي ات اإلس ائيلية ترح 

توعيد كالمي،  استع اض ق    ال أكث   ال أقل، فإا ر ايا ادجارن اإلس ائيلي بادرسبة دلح ن ادمقبلة 
مع حزن هللا تثي  ادةك ك  ادقلق، فقد كث ، في ادفت   األخي  ، ادحديث اإلس ائيلي عا احتمال 

ع حزن هللا، قد ال تك ا إس ائيل ادمباد   إديها، دكرها قد ترةأ ج اء خطأ في رة ن م اجهة  جديد  م
ادحسابات، مثلما حدث، على سبيل ادمثال، عردما أطلق ادجيش ادس  ي و ا يخ مضاد  دلطائ ات 
على ادطائ ات اإلس ائيلية ادتي أغا ت على ةحرة أسلحة متط   ، كارت في ط يقها ما س  ية إدى 

 في دبراا، فل  سقط ادوا  خ ادذي اّدعت إس ائيل أا مرظ مة  ادقبة ادحديدية  ق اعد حزن هللا
اعت ضته، دكا تقا ي  إس ائيلية أخ ى أةا ت إدى غي  ذدك، على بلد  إس ائيلية مأه دة كيف كارت 

 إس ائيل ست ّد؟
ن هللا ادذي ثمة مسأدة أخ ى ال تقل أهمية، هي تزايد قلق إس ائيل ما تعاظم ادق   ادعسك ية دحز 

تح ل، في ادسر ات األخي  ، ما مليةيا إدى جيش رظامي، يملك ت سارة وا  خية، تةكل تهديدًا 
أدفًا  15أدف وا  خ مقابل  130حقيقيًا.  باالستراد إدى تقا ي  عسك ية إس ائيلية، يملك ادحزن ادي م 

أدف وا  خ ي ميًا على  ، ما يجعله قاد ًا على إطالق2006كارت في ح زته في ح ن ي دي / تم ز 
إس ائيل إذا رةبت ادح ن. ادمتغي  ادثاري ه  ر عية ادسالح، ددى ادحزن حاديًا و ا يخ بعيد  ادمدى 
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اإلي اري،  ادقاد  على اد و ل  110ما ورع س  ي، مةابهة دوا  خ ادفاتح  M-600ما ط از 
ضافة إدى و ا يخ سك د ادتي كيل غ ام، باإل 500كيل مت ،  يمكره حمل  أس متفج  بزرة  300إدى 

كيل مت  ادتي تستطيع إوابة مبرى ادكريست في ادقدس،  مفاعل ديم را في ادرقن،  700تول إدى 
 محطات ادطاقة في عسقالا. هذا ما د ا ادحديث عا ادخب   ادقتادية ادتي اكتسبها مقاتل  ادحزن، 

د بهم على يد اد  س  اإلي ارييا. جّ اء مةا كتهم في ادح ن في س  ية إدى جارن ق ات األسد،  ت
 ذدك كله سيجعل إس ائيل تتكبد خسائ  بة ية دم تع فها ما قبل.

 يضع اإلس ائيلي ا سيرا ي هات عديد  دلم اجهة ادمقبلة مع حزن هللا، ما بيرها تسلل  حدات تابعة 
ية في ادجليل،  تحقيق دف قة ادرخبة في حزن هللا إدى داخل إس ائيل،  احتالدها مؤقتا مست طرًة إس ائيل

رو   مزي، يمكا أا يت ك أث ه ادعميق في  عي اإلس ائيلييا؛ استخدام ادحزن طائ ات ما د ا 
طيا  محملة بادمتفج ات؛ استهداف ادعمق اإلس ائيلي  أهداف ذات أهمية است اتيجية بقوف مفاجئ 

مي  هذه ادو ا يخ، مثلما فعل بادو ا يخ ادبعيد  ادمدى، قبل أا يتمكا سالح ادج  اإلس ائيلي ما تد
؛ هج م سيب اري يع قل عمل األجهز  في إس ائيل،  يعيق ح كة ق اتها 2006في ح ن ي دي / تم ز 

مكارية استخدام جبهة ادج الا، ال سيما ادمراطق اد اقعة  ادعسك ية؛ ادتحّ ك على أكث  ما جبهة  ا 
 تحت سيط   رظام بةا  األسد. 

ئيلي ا عا خطط  يضع رها دم اجهة ح ن جديد . في طليعتها أا ادح ن في ادمقابل، يتحدث اإلس ا
ادمقبلة ضد حزن هللا دا تميز بيا أهداف تابعة دلحزن  أخ ى دلحك مة ادلبرارية.  مرذ اآلا، تس ق 
إس ائيل فك   أا ادحكم في دبراا  ادحزن يةكالا جزءًا ال يتجزأ، مستغليا كالم  ئيس ادجمه  ية 

ال ع ا، في هذا ادةأا. كما تستغل إس ائيل ادج دة اإلعالمية ادتي رظمها ادحزن في ادلبرارية، مية
عا ارتةا ه ادعسك ي جر بي ره   2006ادجر ن،  كةفت علرًا دلم   األ دى بعد ح ن ي دي / تم ز 

ادواد  عا مجلس األما، األم  ادذي  1701ادليطاري، ما يةكل خ قًا فاضحًا في  أيها دلق ا  
 ي  أي اإلس ائيلييا، ذ يعة مة  عة دةا ح ن ضده مستقباًل. يةكل، ف
االةا   إدى أره، على اد غم ما ادتحويرات اددفاعية ادتي يقيمها ادجيش اإلس ائيلي على  كما تجد 

ط ل ادحد د مع دبراا، فإره دم يغي  عقيدته ادعسك ية ما هج مية إدى دفاعية، دكره جعل ما 
في عقيدته ادسابقة ادتي اعتمدت على ثالثة عراو  أساسية، اد دع  عرو  اددفاع مك رًا  ابعاً 

 اإلرذا  ادمبك   ادحسم.  ُأضيف اآلا عرو   ابع ه  اددفاع.  عرد م اجعة االست اتيجية ادعسك ية 
في خط    2015ادتي  ضعها  ئيس أ كاا ادجيش اإلس ائيلي، غادي أيزرك ت،  رة ت علرًا في 

ادكبي  ادذي أعطاه دبراء ادق ات ادب ية،  األهمية ادتي أ الها دلقتال ادمتعّدد راد  ، يالحظ االهتمام 
ادمست يات، ادقائم على ادتةبيك  ادترسيق بيا األذ ع ادمختلفة دلجيش،  عدم االعتماد حو يًا على 
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ادق   ادج ية، باإلضافة إدى ض     إعداد ادجردي اإلس ائيلي دلقتال ادب ي  ادم اجهات عا ق ن، 
 ديس االكتفاء بإدا   ادمع كة عا بعد.  ادتفسي  ادعمالري دذدك أا أي م اجهة مقبلة تدخل فيها 
إس ائيل ال بد أا تةمل م اجهات  ب ية  عمليات ت غل س يع دةل قد   حزن هللا على استخدام 
ا ت سارته ادوا  خية، كما سترط ي على تدمي   هائل دلبرى ادتحتية ادمدرية دلضغط على ادسكا

ادمدرييا،  ستستهدف ادجيش  ادحك مة ادلبرارييا على حد س اء.  ما ادحمالت اإلس ائيلية األخي   
ضد ادحكم في دبراا،  ادتةكيك في ادجيش ادلبراري، س ى جزء ما عملية تب ي   تحضي  إس ائيلية 

ادمجال  دل أي ادعام ادد دي. هذا ما د ا اإلةا   إدى ادجهد ادهائل ادذي ت ظفه إس ائيل في
 االستخبا اتي،  ادتز د باألسلحة األكث  تط  ًا.

دكا أي ح ن إس ائيلية ضد حزن هللا في دبراا ستك ا م تبطًة أيضًا بادو اع اددائ  بيا إس ائيل 
ي اا بةأا ب رامجها ادر  ي،  ادت جس اإلس ائيلي ما وع د رف ذ إي اا في س  ية،  ما  ج دها   ا 

في هضبة ادج الا،  ادد   ادذي تلعبه في  سم ادمستقبل ادسياسي ادعسك ي بادق ن ما حد دها 
اإلس ائيلية عا ادتغي  ادذي يط أ  -دس  ية.  ال يمكا عزل أي تط   عسك ي على ادجبهة ادلبرارية 

على م قف إدا   اد ئيس األمي كي، د رادد ت امن، حيال إي اا  هج مها على ادد   ادسلبي ادذي 
 استق ا  د ل ادمرطقة،  ادذي   د على دساا أكث  ما مسؤ ل أمي كي أخي ا. تلعبه إي اا في زعزعة

قد يةي  ما سبق إدى احتمال اقت ان حو ل م اجهة عسك ية  ةيكة بيا إس ائيل  حزن هللا، دكا 
تحقق مثل هذا االحتمال يحتاج إدى ذ يعة أكب  بكثي  ما ج دة إعالمية استفزازية، رظمها حزن هللا 

 دسياج ادحد دي.بادق ن ما ا
 30/4/2017، العربي الجديد، لندن

 
 "حزب هللا"على مشارف حرب تريدها إسرائيل وال يريدها  .55

 حازم األميا 
«. حزن هللا»ديست ادغا   اإلس ائيلية على مطا  دمةق  حدها ادمؤة  ادى ما يج ى بيا إس ائيل   

اد حيد « حزن هللا»  ية.   ّد فعل األيام ادقليلة ادفائتة ةهدت رح  خمس غا ات على م اقع في س
 ادتي رظمها دوحافييا إدى ادحد د.« ادملتبسة»حتى اآلا ادزيا   

االبتعاد مسافة قوي   عما يج ي ُيساعد على تخليص خي ط ادم اجهة، فال ُيغ ق ادم ء بتفسي  
يجن أا  اركفاء ادحزن عا ادتودي دلغا ات بوفته فقط خطأ أملته خيا اته في س  ية. هذا تم يا

رما سه. ففي س  ية تج ى  احد  ما أغ ن ح  ن ادعادم، دكْا أكث ها  ض حًا أيضًا. ادغا   
 اإلس ائيلية على مطا  دمةق ج ت فيما كاا  زي  اددفاع اإلس ائيلي أفيغد   ديب ماا في م سك !
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دة ادحق في في هذه ادمعاد« حزن هللا»دم رعتد على هذا ادر ع ما ادةفافية في خ ض ادح  ن. فلب 
خببب ض ادقتال ادسببب  ي، دكا ادمعاددة تقضي بأاّل يقت ن مبببا ادحد د مع إس ائيل. ده ادحق في ادتز د 
بادسالح دخببب ض تلك ادحببب ن، على أا ال يفيض ادسالح عا هذه ادمهبببمة.  مببب سك  ادحليف في 

 ثبتة ق اعدها.ادداخل ادس  ي، هي في اد قبببت عيره  اعية تلك ادمعاددة،  م
دكا ادم اظبة اإلس ائيلية على ادغا ات مؤخ ًا ُتةع  ادم ء بأا تل أبين تسعى إدى تعديل  ما فيها. 
 ادحزن  ود، على ما يبد ، حّث اإلس ائيلييا خطاهم رح  ادح ن. بهذا ادمعرى، فادت قيت اختا ه 

اإلي اري ُتةكل ف وة دا اإلس ائيلي ا. حماسة إدا   د رادد ت امن دخ ض ح  ن تق ض ادرف ذ 
ُتع ض دبرياميا رتارياه . تةتت ق   ادحزن على ادجبهات ادس  ية ف وة أخ ى. عجزه عا تو يف 

 تبعات رتائج ادح ن في جر ن دبراا يدفع اإلس ائيلييا إدى مزيد ما ادحماسة دها.
واص دا يرجّ  إدى ح ن  فق هذه ادة  ط،  في اد قت عيره ه  عاجز عا امت« حزن هللا»

تبعات محا الت االستد اج اإلس ائيلية. ثمة إ باك  اضح في أدائه على هذا ادوعيد،  اإل باك ه  ما 
ُيفس  تخبطًا أوابه على ادحد د ادلبرارية قبل رح  عة   أيام. رظم ادحزن زيا   دلوحافييا إدى هذه 

في خ ق  اضح ادحد د  ظه  فيها ضابط مره ية ح دلوحافييا عا ادتحويرات اإلس ائيلية، 
،  في ادي م ادثاري زا   ئيس ادحك مة ادلبرارية سعد ادح ي ي ادمكاا رفسه ادذي 1701 متعمد دلق ا  

، ثم عاد أد اجه إدى «ما حول باألمس»،  أعلا ما هراك  فضه «حزن هللا»ظه  فيه ضابط 
محمد « حزن هللا»مديرة و   حيث أ دم ده  زي  ح كة أمل علي حسا خليل، بمةا كة  زي  

 فريش.
دم يعّ درا ادحزن على هذه ادم  رة.  قائع ي م زيا   ادح ي ي ادحد د، ديست امتدادًا دما أدفه ادلبراري ا 

 ما حول في و   ُيةبه في غ ابته ما حول في م سك  عةية ادغا   على «. حزن هللا»في 
عبة هي في ط   مطا  دمةق. ق ى ادح ن تت افق تحت أرظا را، رحا ضحاياها، على ق اعد د

س ائيل ت يدها حااًل. مرع  ق ع ادح ن ه  ادح ن ادتي يسعى « حزن هللا»ادتغي .  ال ي يد ح بًا،  ا 
د بحها في ظل ميزاا ق ى ديس دمولحته. دكا تل أبين تسعى في ظل عدم  ج د « حزن هللا»

تج ى في ظل ة يك ُتحا به، إدى تغيي  معاددة ادسلم. فادغا ات على م اقع ادحزن في س  ية 
دفتح ثغ   جديد  في ادت ازا ادقائم،  في ظل م اكبة أمي كية  اضحة در ايا تل « رةاط ديبل ماسي»

 أبين.
األ جح أا إس ائيل دا تخ ض ح بًا مفت حة على ادحزن في س  ية ما د ا غطاء ما   سي. 

 ل أبين هذا ادغطاء. م سك  ادتي ترسق معها ميداريًا دم تول بها ادف قة عا طه اا إدى حد مرح ت
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 في مقابل ذدك، فإا دهذه ادح ن  جهًا آخ  يتمثل في اد غبة األمي كية بمحاو   رف ذ طه اا 
اإلقليمي.   اةرطا معرية بتحديد ساحة ادم اجهة. ادخيا ات أمامها تت ا ح بيا دبراا  ادع اق  س  ية. 

جديدًا دا يمثل ارتوا  تل أبين ثمرًا في دبراا ارهيا ًا « حزن هللا»ستعري ادح ن اإلس ائيلية على 
كافيًا ده.  م اجهة إي اا في ادع اق أم  أةد تعقيدًا ما دبراا،   اةرطا تخ ض هراك ح بًا على 

إدى جارن طه اا، في  احد  ما دحظات ادغ ابة ادتي يةهدها اإلقليم.  ما ادمرطقي في « داعش»
  اةرطا.هذه ادحال أا تك ا س  ية هي ما  قع عليه اختيا  

أقوى د جات ادحذ  « حزن هللا»يج ى إعداد كبي  دهذه ادم اجهة،  في مقابل ذدك، ُيما س 
 االركفاء. ديس اد ضع رم ذجيًا دتسطي  بط الت.  االختالل بدأ يف ز ق اه بادق ن ما ادحزن. خ ج 

و ات مقتدى ادود  ديطادن ادجميع باالرسحان ما س  ية. ك   هذا ادطلن أحمدي رجاد. هذه أ
تؤة  إدى بداية ودع ال ُيعيا ادحزن في حال ادسق ط في ادم اجهة.  هي أيضًا واد   عا ةع   
بأا تدفق طه اا على ادمرطقة  ول إدى مست ى ُيهدد أوحابه باالختراق. فت امن أةه  ر اياه، 

  قوف في س  ية ما خا ج معاددة ادت ازا مع م سك .
ح ن  تلبي ةهية رتارياه  إديها. دكا ادعيش في عرق اد ضع عادق عرد خط     سية ُتسهل اد

زجاجة ديس باألم  اديسي ، ف ئيس ادحك مة اإلس ائيلية يدفع بكل طاقته رح  ت في  ة  ط ح ن 
 ادم ء اذ ُي اقن إعداد ادمس ح في إس ائيل يةع  بأا مبادغات هائلة بدأت توين «. حزن هللا»على 

 حده ما تت كز عليه ادهم م،  ده أث  في كل قوة إس ائيلية، « هللاحزن »آدة ادت  يج اإلس ائيلية. فب 
بدءًا ما مخازا غاز األمري ا في حيفا  و اًل إدى ادزيا   ادتي رظمها مؤخ ًا إدى ادحد د. ال أث  

 دمخا ف إس ائيلية أخ ى.
ت ى في م سك  مطبخ آخ  دلح ن،  دم تبلغ مولحة ادك مليا ادحد ما رف ذ طه اا في س  ية مس

يدفعه إدى ادتخلي عا ة يكه هراك. موي  بةا  األسد يحض  بكثافة في هذه ادلحظة ما د ا 
ةك. فح ن إس ائيلية بغطاء أمي كي دا تبقي عليه.  في م سك  ثمة غ فة أخ ى ال تبعد كثي ًا عا 

ي اا ادغ فة ادتي ادتقى فيها ديب ماا مع ب تيا  الف  ف، أي تلك ادتي ادتقى فيها  ز اء دفاع    سيا  ا 
  س  ية قبل رح  أسب عيا.

ادح ن اقت بت إدى حد يجلس فيه ادمتحا ب ا في غ ف متجا    في أ  قة ادك مليا. طه اا ال ت يد 
ح بًا،  تل أبين   اةرطا ت يدارها. فكيف ستلعن م سك    قة موي  األسد،  أي تغيي  في اد ضع 

 ادقائم ستقبل به تل أبين؟
 30/4/2017، ، لندنالحياة
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 مهر عباس لترامب: إضعاف حماس في غزة .56
 تسفي ب ئيل
ملي ري ارساا في غز  يعية ا في ادظالم،  ذدك ديس رتيجة عدم  ج د األفق ادسياسي، بل بسبن 
اد ضع ادبائس ادذي يضاف ادى ادحوا  االقتوادي ادمف  ض على ادقطاع.   اتن عة ات آالف 

في ادمئة على  30ي قطاع غز  سيتم تقليوها برسبة ادم ظفيا ادفلسطيرييا ما م ظفي ادسلطة ف
األقل،  بهذا سيجد ادكثي  ا مرهم أرفسهم في تقاعد مبك . ادمساعدات ادتي قدمتها ادسلطة 

ذاادفلسطيرية دلتعليم  اد فاه في غز  قد تتقلص بةكل د اماتيكي،  دم يتم ايجاد حل دلودع بيا فتح   ا 
أا يعلا اد ئيس ادفلسطيري في اد قت ادق ين ادحك مة في   حماس في اد قت ادق ين فما ادمحتمل

، أ  حتى ادق ل إا حماس هي مرظمة ا هابية.  كل ذدك يحدث في اد قت ”د دة متم د “غز  كب 
ادذي سيعلا فيه خادد مةعل في قط ، في ي م االثريا ادقادم، عا ميثاق حماس ادجديد.  بعد ي ميا 

  ئيس االم يكي د رادد ت امن.ما ذدك سيلتقي اد ئيس عباس مع اد
ريساا  11ادضغط على غز  دم ي دد بادودفة،  ه  ال يرفول عا ادسياسة االقليمية  ادد دية. في 

قال اد ئيس محم د عباس في اجتماع مع سف اء فلسطيا في ادمرامة، عاومة ادبح يا، إا في ريته 
ادذي خلقته حماس في غز . ” دخطي اد ضع ا“اتخاذ خط ات حاسمة في االيام ادق يبة ادقادمة ضد 

االتحاد اال   بي  إلعالا بادفعل، خالل ايام معد د  أم  عباس بتقليص   اتن ادم ظفيا، استم ا ا 
في بداية ادعام  ادذي جاء فيه بأا االتحاد سيكف عا تم يل   اتن م ظفي ادسلطة ادفلسطيرية في 

 ادقطاع.
ادتي ستغطي ة اء ادكه باء ما اس ائيل  ادط ا ئ    قد أعلرت قط  في بداية ريساا بأا مساعد

. هذا ادق ا  كاا مت قعا  غم أا حماس آمرت باستم ا  تم يل ة اء أةه ستت قف بعد م    ثالثة 
ادكه باء بة ط أا تدفع ض يبة ادكه باء،  هذا ادة ط ال تستطيع حماس تحقيقه ألرها ت فع اسعا  

اس ائيل بأرها غي  مستعد  دبيع ادكه باء دغز   بإبالغطة ادكه باء ثالثة اضعاف. أمس قامت ادسل
بد ا ض ائن، دذدك فهي تطلن ما اس ائيل عدم خوم ض يبة ادكه باء ما اجمادي ادض ائن ادتي 

 تق م اس ائيل برقلها دلسلطة.
هذه ادخط ات ادتي  افقتها تفسي ات بي  ق اطية أهمها سعي ادسلطة ادفلسطيرية ادى تقليص رفقاتها 

.  قد حظيت تحليالت  اسعة تق ل إا عباس ير ي تحقيق هدف ما هدفيا باألم الادرقص اددائم   
أ  كالهما. اال ل ه  ادتسبن في ارهيا  رظام حماس ما خالل ادحوا  االقتوادي ادذي سيضاف 
ادى ادحوا  ادمف  ض ما اس ائيل  مو ، أ  جعل حماس تخضع دمطادن ادسلطة ادفلسطيرية، 

ح.  ادسبن ادسياسي ادمعلا دلعقان يتط ق ادى ق ا  قياد  حماس اقامة دجرة ادا ية أي مطادن فت
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عليا تعمل مثل حك مة،  مهمتها م اقبة  ادا   ادخدمات في غز . هذه ادخط   ظه ت  كأرها تجا ز 
، كحك مة مؤقتة حتى اج اء 2014 ادتفاف على ق ا  اقامة حك مة  حد   طرية فلسطيرية ما حزي اا 

 ابات ادسلطة  اد ئاسة ادفلسطيرية.ارتخ
مقابل هذا االدعاء قال والح ب د يل، ما قاد  حماس في غز ، هذا االسب ع بأا ادح كة مستعد  
دحل ادلجرة االدا ية ادعليا  اعطاء حك مة اد حد  اد طرية ادا   ةؤ ا غز ، بما في ذدك ادمعاب  

ادضفة ادغ بية. ممثل  فتح في ادلجرة قاد ا إا  ادحد دية.  أا تتم ادا   ةؤ ا غز  بةكل متسا ي مع
حماس ال تسمح دحك مة اد حد  بأا تدي  ةؤ ا غز  بادةكل ادمراسن، أما حماس فتق ل إا هذه 

 ادحك مة تميز بةكل مرهجي بحق غز ، دهذا كارت هراك حاجة ادى اقامة ادلجرة االدا ية ادعليا.
ك ادسلطة ادفلسطيرية بعد اقامة حك مة ادت افق بثالث إا هذه ادمب  ات ايضا ال تقدم تفسي ا دسل   

في ادمرطقة  ادعادم ” االج اء ادعامة“سر ات،  احد اسبان ذدك ادذي تط حه جهات فلسطيرية يتعلق بب 
ادذي ” ادمه “ خاوة في اد اليات ادمتحد ، ضد حماس.  حسن هذا ادتفسي  يق م عباس بتحضي  

حا بة اال هان كجزء اساسي ما سياسته ادخا جية،  هذا االم  سيقدمه دل ئيس ت امن ادذي ي يد م
تةا ك فيه مو   اال دا  ادسع دية  د ل ادخليج، ادتي تعتب  عباس ة يكا  حيدا يمكا معه ادسي  

 في حل سياسي ما.
كاا عباس بادفعل قد خطط دمعاقبة حماس كجزء ما عملية سياسية،  ديس فقط كخط   داخلية،  إذا

يساعده على اقراع ت امن بأره بادفعل يحا ن اال هان، حسن ادة ط ادذي  ضعه فاا هذا قد 
رترياه ،  أا رترياه  يق م بتضليل ت امن  ادعادم عردما يق ل إره ال ي جد ة يك فلسطيري في 
ادمفا ضات.  ايضا ضد االدعاء االس ائيلي ادذي يق ل إا عباس ال يمثل غز ، دهذا ال يجن 

 ات ادتي اتخذها ضد غز  ستةكل  دا مراسبا، حيث أا و اعه ضد حماس ادتفا ض معه،  ادخط
يهدف ادى دفع حماس دقب ل ة  ط ادموادحة ادفلسطيرية،  تبري حك مة اد فاق اد طري،  بهذا يتم 

 مرح عباس تمثيل جميع ادةعن ادفلسطيري.
ا زياد  ادضغط دم ت افق حماس على هذه ادة  ط،  غم ادضغط ادكبي ، يستطيع عباس أا يضم إذا

ادى د جة االعالا عا أا حماس هي مرظمة ا هابية،  هذا ال يبد  اآلا مرطقيا.  هذا يعري مقاطعة 
 د دية كاملة دغز  سيطلن خالدها ما قط   ت كيا ايضا ادمةا كة.

 
 ميثاق حماس الجديد

  خادد مةعل يبد  أره ما اجل مرع ت افق ام يكي فلسطيري اس ائيلي على تحطيم مكارة حماس، ق   
رة  ميثاق حماس ادجديد في ي م االثريا ادقادم،  ما خالل ذدك خلق ح ا  اعالمي د دي ح ل 
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ادحاول على م اقف ادمرظمة. ادبرداا االساسياا ادلذاا قد يك را ضما ادميثاق ادجديد ” ادتغيي “
ي. في جميع بر د يعب اا عا االرفوال عا ح كة االخ اا ادمسلميا  االستعداد دلحل اد سط ادسياس

ادمسلميا )مقا رة مع ادميثاق ادسابق ادذي تمت وياغته في  دإلخ ااادميثاق ادجديد ال ي جد ذك  
(،  بهذا تبد  حماس بأرها تحا ل تقديم رفسها ديس فقط كمرظمة فلسطيرية خادوة،  ال تعتمد 1988

ن ال ه اد  فيها ضد تخ ض ح   مو  ادتيعلى ايدي د جية اسالمية خا جية، بل ما اجل ا ضاء 
دا يك ا هراك ترازل عا “االخ اا ادمسلميا ادذيا تعتب هم مرظمة ا هابية. ادبرد ادثاري ادهام يق ل 

ا استم  االحتالل، حماس  أي جزء ما ا ض فلسطيا، بغض ادرظ  عا ادة  ط  ادضغط، حتى  ا 
اقامة د دة فلسطيرية  ت فض أي بديل عا تح ي  فلسطيا، تح ي  كامل، ما ادره  ادى ادبح .  أا

،  ع د  ادالجئيا ادفلسطيرييا ادى بي تهم 1967مستقلة عاومتها ادقدس في حد د اد ابع ما حزي اا 
ادتي ط د ا مرها، هي ويغة متفق عليها  مةت كة ما ادراحية اد طرية.  هذا ال يعري االعت اف 

 ”.ق ادفلسطيرييابادكياا ادوهي ري مثلما أرها ال تعري ادترازل عا أي حق ما حق  
ذاهذه ادويغة غي  مقب دة على اس ائيل  على اد اليات ادمتحد  كترازل سياسي، حتى  ةملت   ا 

.  هذا يعري تبري ادويغة ادتي كارت مقب دة على فتح قبل اتفاقات ا سل ، 1967االعت اف بحد د 
 1967ة في حد د أي أا تح ي  فلسطيا بةكل كامل سيتم على م احل.  كذدك اقامة د دة فلسطيري

ال تعري رهاية ادو اع أ  رهاية ادسعي ادى تح ي  فلسطيا ما  أس ادراق    في ادةمال  حتى أم 
اد ة اش في ادجر ن، ما ره  اال دا في ادة ق  حتى ادبح  ادمت سط في ادغ ن، كما جاء في 

 ادبرد ادثاري في ادميثاق ادجديد.
عباس دغز  تضع اس ائيل على ةفا االرفجا .  ادى حيا أا يق   ت امن، فاا سياسة عقان  

ادخيا ات ادتي ت جد امامها ما اجل تحييد ادفتيل ادغزي ديست كثي  . يمكرها أا تدفع ما اجل 
ادكه باء في غز   ادت جه ادى ت كيا ما اجل زياد  ادمساعدات أ  اقراع قط  بتمديد زما ادتم يل. 

أرها تساعد حك مة حماس  ديس أرها تحا ل ارقاذ كل  احد ما هذه ادخيا ات سيظه  اس ائيل  ك
ادسكاا في غز  ما ادضائقة االقتوادية  االرسارية. في ادمقابل، المباال  اس ائيل قد تس ع ما 
االرفجا  في غز ، ادذي تحدث عره قاد  ادجيش االس ائيلي، االم  ادذي سيضع اس ائيل أمام ج دة 

أا تجاهل اس ائيل دالزمات ادسياسية  االقتوادية  عريفة اخ ى. في ادحادتيا سيتبيا مجددا
 ادفلسطيرية ه  تهديد است اتيجي على أمرها  مكارتها.

 28/4/2017هآرتس، 
 29/4/2017رأي اليوم، لندن، 
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