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***

 .1أبو مرزوق :تهديدات عباس لغزة استجابة للمطالب األمريكية ولسنا بحرب معه أو مع حكومته
أكددد نا ددي ر ددكت المسيددي السكاسددي لحرسددة حمددات د .موسددج أبددو مددرزوس أن

دراءا

ر ددكت الس د طة

محمدود ب دات ويهديدايد لططداغ ةدزس اسديحطاس يرقددد يطدكمد ربد زقاريد يمرقسدا وهدي اسدي ا ة لد ع
فكما يخص محاربة اإلرهاي ،واليحوكال

الط ا

ورال أبو مرزوس في يصرقحا

المالكة لططاغ ةزس ب ج رابدس أنها يسابد حمات.

صحفكة ،ن بالج نطص الموازنة اليي يعاني منها السد طة ي دي أن

كسدون ب دج سد المدو،فين ،ولدكت ب ددج مدو،في رطداغ ةدزس فطد  ،مبيندات أن الحسومددة يع د أن مدا يدددف
لمددو،في رطدداغ ة دزس فددي ينددارص مسدديمر ،و شددس طبكعددي نيي ددة يور د

االنطس ددا ال  ،ددك

اليو،ي د

فددي الططدداغ من د

 ،وأن م ددا ي ددي دفعد د لم ددو،في السد د طة ف ددي الطط دداغ يد دوازي  %18فطدد م ددن الميزانك ددة

العامة .وشدد ب ج أن ال نة اإلدارقة اليدي شدس يها حرسدة حمدات لد يكدن ال ديددس ،فهدي مو دودس مند
يخ

حسومة اليوافق الوطني بن مسؤولكايها واليزامايها ي اه رطاغ ةزس.

وحول راءا حمات في الرد ب ج خطوا ب ات ّبين أبو مرزوس أن الحرسة لكسد
الر كت ب ات وحسومي  ،ومعرسيها م العدو الصهيوني فط .
وأشار لج أن الدر كت ب دات لدن يدن ق عطدد الم دت الدوطني فدي ار

فدي حدري مد

 ،ولطداء بيدرو ال دام سدان

واضددحات فددي ه د ا االي دداه ،حيددو دبددا لددج م ددت وطنددي وحدددوي وفددي الخددارج ،مؤسدددات ب ددج انيهدداء

االنيخا ا

دق ال المرح دة ايخيدرس الميع طدة انيخداي ر دكت المسيدي السكاسدي
الداخ كة ل حرسدة ،ولد ييب ال

ل حرسة وأبضا  ،وه ا سيي اإلبالن بن ررق ات.

موقع حركة حماس ،غزة2017/4/17 ،

 .2عباس يوجه التحية لألسرى ويدعو المجتمع الدولي إلنقاذ حياتهم

ار  :و ّ ر كت الس طة الف سدطينكة محمدود ب دات ،اليحكدة لىسدرب اي طدال فدي سد ون االحديالل
اإلس ار ي ي ،لمناس ة يو ايسير الف سطيني ،و دد يأكيده ب ج اسيمرار ال هود لضمان اإلفراج بنه ،
وور

معانايه  ،ابي اره الطضكة المرسزقة الحاضرس شس دا ل شعي الف سطيني وركادي .

ودبددا ب ددات الم يمد الدددولي لددج سددربة اليدددخ إلنطددا حكدداس ايسددرب الف سددطينيين الد ين بدددأوا اليددو ،

ض د ار ا مفيوحددا بددن الطعددا احي ا ددا ب ددج ال،ددروي اإلنسددانكة الصددع ة اليددي كعكشددونها فددي س د ون

ومع دديطال

االح دديالل اإلسد د ار ي ي ،محد د اتر م ددن يف ددار ايوض دداغ ،ف ددي ،د د يعند د
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ورفضددها االسددي ا ة ل مطالددي اإلنسددانكة العادلددة لىسددرب ،وفطددا لمددا نص د
ال ار عة.

الدولكة ،ال سكما ايفاركة ني

ب ك د االيفارددا

والمواثيددق

وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)2017/4/17 ،

 .3الحمد هللا :الحكومة تعمل على كل المسارات إلعطاء قضية األسرى الزخم والدعم الحقوقي
أب ددن ر ددكت الددوزراء الدددسيور ارمددي الحمددد

أن "الحسومددة يعمد ب ددج سد المسددا ار إلبطدداء رضددكة

ايسرب الزخ والدب الحطوري والدولي ال ي يسيحق ،ل وصول معانايه وأبناء شعبنا لدج أ عدد مسدان

في ه ه اير  ،لضمان نهاء االحيالل وسسر ريوده واإلفراج بنه من دون ريد أو شرط".

ورال في س مة مطيض ة بثها ي فزقون "ف سطين"" :في ه ا اليدو الد ي يي ددد فكد شدعورنا داال ايسدرب
ورسدداوس االحدديالل ،سمددا شددعورنا ددالفخر واالبي دزاز صددمود الحرسددة ايسدديرس ويضددحكايها ،نط د

ركددادس

وشع ات موحدين خ فس  ،ونرف رأسنا بالكات أما معرسة الحرقة اليدي يخوضدونها طكدادس المناضد مدروان

البرةوثي واخوان من فصا العم الوطني واإلسالمي ،دفابات بن حرقيك وحطورك وسراميك ".
ودبا "شعبنا والفعالكا والمؤسسا الوطنكة لدج مزقدد مدن اليضدامن حيدج نصد برسدالة ايسدرب لدج
أصددطاغ العددال  ،وندددف معدات وسددوكات اي دداه أوسد يحددرم دولددي وشددعبي ورسددمي ل ورددوي معهد فددي هد ه

المرح ة الحر ة من يارقخ الحرسة ايسيرس".

الحياة ،لندن2017/4/18 ،

 .4فدوى البرغوثي تنفي أن يكون الهدف من إضراب األسرى تحسين مكانة زوجها السياسية
نف

فدوب زو ة النا دي فدي اليشدرقعي مدروان البرةدوثي ادبداءا

سد طا

االحديالل دأن مدروان كطدود

ه ا اإلضراي ليحسين مساني السكاسكة في الشارغ الف سطيني ،ثر بد يعيين فدي مورد نا دي ر دكت

حرسة "فيق" في االنيخا ا

ايخيدرس ل حرسدة ،ورالد

ل د "الحكداس"" :بددأ اليحضدير لهد ا اإلضدراي فدي ي

(أةسدطت) العددا الماضدي ربد انعطدداد مدؤيمر فدديق وربد
"رددرر رددادس ايسددرب ،فددي حين د  ،يو ك د رسددا
ايسر ،ولو اسي اب

الس طا

التاريخ :الثالثاء 2017/4/18

دراء انيخا ددا

ال ندة المرسزقددة" .وأضدداف :

إلدارس الس د ون ،مطددالبين بيحسددين شددروط حكددايه فددي

له ه المطالي ،لما سان هنام ضراي".

العدد4263 :

الحياة ،لندن2017/4/18 ،

ص

5

 .5بحر :تحركات مشبوهة لعباس على المستوى الدولي والمحلي
ةدزس :رددال النا ددي ايول لددر كت الم ددت اليش درقعي الف سددطيني أحمددد حددر ن مددا كطددو د ب ددات مددن
يحرسددا

مشددبوهة ب ددج المسدديوقين اإلر كمددي والدددولي ،وس د لم المح ددي واليهديدددا

اليددي كط طهددا ضددد

رطاغ ةزس يهدي لج يطدك الطرابين ل ر كت ايمرقسي خالل الزقارس الطادمة ل عاصمة ايمرقسكة.

س ددة ل م ددت اليشد درقعي بط دددها مط ددر و ازرس ايس ددرب ،د دزس مناسد د ة ي ددو ايس ددير

وأك ددد ح ددر خ ددالل

الف سددطيني أن والكددة ب ددات انيه د
الف سطيني ويعدكالي .

من د يندداير  2009وفطددا يحسددا المددادس ( )36مددن الطددانون ايساسددي

وأضدداي "س د مددا كطددو د محمددود ب ددات مددن أبمددال س دواء ب ددج المسدديوب الددوطني أو ب ددج المسدديوب

الدددولي أبمددال ةيددر شددربكة و اط ددة ويدددل ب ددج ص د ارره ب نهدداء الطضددكة الف سددطينكة خدمددةت لالحدديالل
الصددهيوني وه ددي ةي ددر م زم ددة يبن دداء ش ددعبنا و ل ددم لص دددورها ب ددن ش ددخص فار ددد ل ش ددربكة والمس ددؤولكة

الوطنكد ددة وايخالركد ددة" .واسد ددينسر اسد دديمرار الس د د طة فد ددي ار

فد ددي االبيطد دداال

السكاسد ددكة ومالحطد ددة

المطاومين في الضدفة وابيطدال ايسدرب المحدررقن ويسد ك المسديعربين والمسديوطنين الميسد ين لمنداطق

الس طة ،وأكد ب ج ضرورس االصطفاي الوطني حول رضكة ايسرب.

فلسطين أون الين2017/4/17 ،

 .6الحكومة تتفق مع "األونروا" على عدم تغيير مناهج مدارسها
ار

 :حو ر كت الوزراء رامي الحمد

سب يطوقر الخدما
ونارش الحمد

 ،اليو االثنين ،م المفو

العا لىونروا بيير سرقنبدول،

المطدمة لال ين الف سطينيين ،خاصة في م الي اليع ك والصحة.

م سرقنبول خالل اسيط ال ل في مسي ب ار

 ،أوضاغ الال ين الف سطينيين فدي

سورقا ولبنان وايردن ،م اليرسيز ب ج الال ين الف سطينيين في مدينة ح ي السورقة ومحاولدة يطددك

سافة الخدما

اإلنسانكة له  ،ن ،ار ل وار المعكشي الصعي ال ي يوا هون .

وي االيفاس خالل اال يماغ ب ج ان ال ي،ييدر ب دج المنداهل اليدي يددرت فدي مددارت وسالدة ال،دوو،

وأن أي يعدي ب يها يي المشاو ار الكام ة م و ازرس اليربكة واليع ك .

وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)2017/4/17 ،

 .7المالكي :وزارة الخارجية استنفرت دبلوماسييها في كافة أنحاء العالم للدفاع عن حقوق األسرى
بم ددان -نادك ددة س ددعد ال دددين :ر ددال وزق ددر الخار ك ددة الف س ددطيني ،رق ددا

الم ددالكي ،ن "ال ددو ازرس اس ددينفر

دب وماسييها في سافة أنحاء العال  ،ل دفاغ بن حطوس ايسرب في س ون االحيالل اإلس ار ي ي".
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وأضدداي ،فددي بكددان أصدددره أمددت ،أن "الخار كددة" ييددا

الطعددا ال د ي بدددأه ايسددرب م د الدددول والهي ددا

العال ".

اهيمددا سبيددر يطددو ار اإلضدراي المفيددوع بددن
الحطوركددة واإلنسددانكة فددي

الدولكددة المعنكددة ،والمن،مددا

الغد ،عمان2017/4/18 ،

 .8أبو شريف للرسالة :نرفض دكتاتورية عباس الذي يترأس فلسطين وكأنها مزرعة عائلته
الرسددالة ند  -محمددود هنكددة :أكددد سددا أبددو شدرق
يعر

المسيشددار السكاسددي ل ددر كت ال ارحد كاسددر برفددا ،

ايخير لما أسماه "خكانة" في أكام ايخيرس ،مشي ار لج دور ركدادا

الطكادس الفرنسكة إلخفاء اليطرقر الحطكطي حول مال سا
ورال أبو شرق

السد طة فدي الضد ،ب دج

اةيكال الر كت الراح .

في حديو خاص بد"الرسالة ن " من مطر رامي في بمدان " :ن خدر م دة رالهدا لدي

الر كت برفا " :لطد خانوني كا سا ( )..ال يو د حولي ر ال" ،وفق رول .

و سددر أن د بندددما طالددي الددر كت الفرنسددي ايسددبق ددام شدديرام الكش د
كسش

أس اي وفاس برفا

الي ددي ض دد،ط

ال رقمة".

"يهري" ،ويا

من أطراي مهمة أن ركدادا

ب كدا فدي السد طة هدي

ب ددج فرنس ددا إلخف دداء اليطرق ددر ،ف ددي محاول ددة ليضد د ي الحطكط ددة والي،طك ددة ب ددج أطد دراي

ور ددق أن يكددون ( س د ار ي ) رددد يس د

العددادس فددي سثيددر مددن بم كددا
برفا

"ب م

بددن اليطرقددر الحطكطددي ال د ي

لددج برفددا

بددن طرقددق أصدددرا والمط دربين من د  ،سمددا ددر

االةيكددال اليددي يعرض د

الح ر من مخط الةيكال الس .

لهددا ركددادا

ف سددطينكة ،الفيتددا لددج أن د طالددي

دادا ال تبددا ب دج ب ددات الد ي وصددف بدد"الدكسيايوري" ،مسدديه تنا
وفدي ةضددون لدم ،شد ّدن أبدو شدرق انيط ت
صم فصا المن،مة ب ج "دسيايورقي " .ورال" :ب ج فصا المن،مة أن يدرم أن ما كصري لهدا
منة من ب ات ،نما حق لها ولطكادايها".
من الصندوس الطومي لكت ّ
ماهيرقدا ب دج
وأبدب أبو شرق اسي ،ار من "ركادا الين،كما  ،اليي يسدس

مطال ا فصا

وأضاي" :نرف

المن،مة "أن يط

صال ة في و

دراءا

الددكسيايور"،

الفردكة واالنيطا كة والم از كة اليي كمارسها ب ات".

دسيايورقة ب ات ،ال ي ييرأت ف سطين وسأنها مزربة با ي " ،وفق يعبيره.
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" .9التشريعي" يؤكد وقوفه وتضامنه الكامل مع األسرى

 :أكد الم ت اليشرقعي الف سطيني ،وروف ويضامن الكام واليدا مد مطالدي ايسدرب العادلدة

ار

ويأييده لمورفه النضالي والمبد ي والص ي في موا هة سكاسة ال طش والعدوان اليي ينيه ها حسومدة

االحيالل العنصرقة.

ودبددا الم ددت اليش درقعي ،فددي بكددان صددحفي اليددو اإلثنددين ،سافددة الطددوب والفعالكددا

لرص الصفوي خ

الوطنكددة والشددعبكة

ايسرب في معرسيه حيج يحطيق سافة مطالبه العادلة.

وطالدي الم دت بنطد معانداس ايسدرب ومطدالبه لدج سافدة المؤسسدا

والمحافد الدولكدة ل ضد ،ب دج

حسومة االحيالل اإلس ار ي كة لالسي ا ة له ه المطالي.

وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)2017/4/17 ،

 .10عريقات :القيادة تبذل جهوداً حثيثة إلجبار "إسرائيل" على احترام حقوق األسرى

أرقحا :رال أمين سر ال نة الينفي كة لمن،مة اليحرقر صدا ي برقطدا  ،ن "الطكدادس الف سدطينكة سديب ل
هددودا حثيثددة ،لحم د الم يم د الدددولي ب ددج ممارسددة أرصددج أشددسال الضدد ،ب ددج س د طا

اإلس ار ي ي ،الحي ار حطوس أسرانا البواس اليي يكف ها المواثيق الدولكة ،واليع ي

االحدديالل

اإلفراج بدنه خدمدة

لطضكة السال ".

ودبا برقطا  ،فدي بكدان صدحفي ،يرامندا مد حكداء يدو ايسدير ،اليدو االثندين ،الموافدق السدا

من نكسان ،الم يم الدولي ،والمؤسسا
ني د

بشدر

الحطوركة ،والدولكة ،والدول ايطراي الميعاردس ب ج ايفاركا

لددج طددالس بم كددة المسدداءلة والمحاس د ة الدولكددة إلس د ار ي  ،الس د طة الطا مددة دداالحيالل ،ب ددج

انيهاكايها لحطوس شعبنا ،وفي مطدميها ايسرب.

سمددا دبددا ب ددج أرسددها المحسمددة ال نا كددة الدولكددة ل يس درق فددي نهدداء مرح ددة الد ارسددة ايولكددة ،والب ددء

الفوري اليحطيق ب ار الحري اإلس ار ي كة.

وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)2017/4/17 ،

 .11مصطفى البرغوثي :الشعب الفلسطيني يقف إلى جانب إضراب األسرى عن الطعام
العد ددزي الطيد ددي الطد دداهر :رد ددال الد دددسيور مصد ددطفج البرةدددوثي ايمد ددين العد ددا لحرس ددة الم د ددادرس الوطنكد ددة
الف س ددطينكة ف ددي يصد درقق لد دد"بوا ة ايهد د ار " ،ن الش ددعي الف س ددطيني أسد دره كطد د

ل ددج ان ددي ايس ددرب

وايسي ار في ضرابه ال طولي بن الطعا  ،ال ي كمث أروغ أشسال المطاومة الشعبكة ضد االحديالل

ومن أ

الحرقة والكرامة .ورال مصطفج البرةوثي ن ال يو دد بيد
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أو أسيرس ،وشعي ف سدطين اسديحق لطدي شدعي الم يدون أسدير ،ولد لم فد ن معرسدة ايسدرب هدي معرسدة
الشعي الف سطيني أسره.

األهرام ،القاهرة2017/4/17 ،

 .12حماس :تهديدات قيادات فتح "توتيرية" وغزة لن تركع
ة دزس :أكددد الطكددادي فددي حرسددة حمددات سددامي أبددو زهددري ،أن يهديدددا

ركددادا

فدديق واليددي وص دفها بد د

"اليوييرقة" لططاغ ةزس يشير لج أن مهمة ه ا الوفد خ ق حالة من االنفصال ولكت العست.
ورال أبو زهري ،يو االثنين ،أن يهديدا

أن يور

ركادس فيق ل،زس لن يف ق فدي يرسكد أه هدا ،وب دج هد ه الطكدادس

الينسيق ايمني م االحيالل بدالت من اليفاخر بيهديد أه ةزس.

فلسطين أون الين2017/4/17 ،

 .13أبو عبيدة :القسام يتابع إضراب األسرى وتحريرهم من أولوياته وحريتهم مسألة وقت

أكد الناطق العسسري اس سيا ي الطسا ال راغ العسسري لحرسة حمات أبو ببيدس ،أن يحرقر ايسرب

الف سطينيين من س ون االحيالل مسألة ور .

ورال أبو ببيدس في سرب يدو ايسدير خدالل س مدة مسد ة لد يطدول مو دة ابكدة فدي العدال عندوان

مدن رطداغ ةدزس ،مسداء يدو اإلثندين ،نطدول يسدرانا الد ين كطضدون

"م يون سنة أسدر" ببدر ابدة طيد

زه ار بمره في س ون االحيالل ،أني حاضرون بيننا ورضييك مح اهيمامنا رة أ نددس المطاومدة
المثط ة ايب اء الكبرب ،ورة س ما كحام لشعبنا.

وأضاي ،وليطضدوا أكدامس وأندي مورندون دالفرج مسديعدون ل حرقدة ،فحدرقيك ردرار وديدن واليد از  ،مشدددات
ب ددج أن أب دواي الس د ون سيكسددر وأن ريددد ايسددرب سددييحط وسدديرس العدددو صدداة اتر مرةمددا أمددا رادس

شعبنا ومطاومي  .ولف

لج أن سيا ي الطسا يرري من سثي معرسة أسدرانا ونضداله فدي السد ون مد

االحديالل حيدج نيد حطدوره وورد

ه مدة السد ان الصدهيوني ،مشدي اتر لددج أن هد ه المعرسددة هدي ددزء

من المعرسة الكبرب اليي يخوضدها الشدعي الف سدطيني ومطاوميد وب دج أرسدها سيا دي الطسدا ب دج سد

ال بها

من أ

حرقة الشعي وحرقة اير

والمطدسا

و دددد أبددو ببيدددس بهددد سيا ددي الطسددا لىسددرب مددن الفصددا

الكيا ي حيج ينعموا الحرقة .وو

سافددة ،ددأن ح درقيه فددي مطدمددة أولوكددا

الناطق اس الطسدا اليحكدة يسدرانا البواسد فدي سد ون االحديالل

ول وقه ولشعبنا الف سطيني الم اهد.
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 .14حماس :ال لقاءات ثنائية مع فتح ومطلوب تفكيك األزمات
رفددق :أكددد الطكددادي فددي حرسددة "حمددات" حمدداد الررددي ،رف د

حرسي د

دراء أي لطدداءا

ثنا كددة م د وفددد

مؤسد تددا أن شددعبنا م د ال مددن
حرسددة "فدديق" الميور د وصددول لددج رطدداغ ة دزس خددالل ايكددا الط ي ددة المطب ددةّ ،
ال طاءا الثنا كة اليي ال كأيي من و ار ها سوب مزقد من الحصار.
ورددال الررددي ،فددي س مي د خددالل مسدديرس حاشدددس دب د

لهددا حرسددة "حمددات" فددي رفددق مسدداء االثنددين :ن

حرسي يحير س ف سطيني كأيي لدج ةدزس "لكدن لدن كسدون هندام لطداء ثندا ي بدين "حمدات" و"فديق" بد

سكسون ال طاء م الك الوطني الف سطيني ،حيج يرب س أبناء شعبنا وفصا

ما ا يرقدون ال
منا".

ودبددا الررددي الس د طة ل ي ار د بددن ر اررايهددا ايخي درس ضددد ةدزس ،موضد تدحا ّأند ال مسانكددة ل نطدداش ال عددد
يفسكددم مددا صددنعي مددن أزمددا  ،مددن رطد روايددي مددو،في السد طة ومسدديحطي الشددؤون اال يمابكددة مددن
الفط دراء ،ضددافة لح د ّ رضددكة الورددود الددالز ليشدد،ي محطددة يوليددد الكهربدداء  ،دزس ،واليددي يفددر
حسومة الحمد ضرق ة الب و اليي يرف من سعره  3م ار .

ب كد

وأضدداي "مددن ةيددر لددم لددن كسددون لنددا أي مسانكددة الحددديو م د مطدداطي الكددال  ،وشددعبنا م د ال مددن س د
مهازل ومهاي ار ال طاءا
ون

لج أن شعبنا ينيف

الثنا كة والحوا ار اليي ال كأيي من و ار ها ال مزقد من الحصار".
اليو رفضا له ه المؤامرس الخطيرس اليي يسيهدي المطاومة.

المركز الفلسطيني لإلعالم2017/4/17 ،

" .15األناضول" :حماس ال تعتزم االستجابة ألية شروط قد يطرحها وفد فتح
ةزس  -نور أبو بكشة :رال مصدر مط  ،مطري مدن حرسدة حمدات ،ن الحرسدة ،ال يعيدز االسدي ا ة
يي شدروط ،ردد كطرحهدا وفدد ال ندة المرسزقدة لحرسددة فديق ،المطدرر أن يدزور رطداغ ةدزس ،خدالل ايكددا

الطادمددة .وأوضددق المصدددر ،الد ي فضد بددد الكشد
مشاو ار موسعة ل حو سكفكة اليعام م اليهديدا

ورال ":ركادس الحرسة ررر رف

بددن هوقيد  ،لوسالددة ايناضددول ":حمددات ي ددري

اليي أط طها الر كت الف سطيني محمود ب ات".

أي شروط رد كطرحها وفد حرسة فيق".

وفد ددي المطاب د د  ،أكد ددد المصد دددر أن الحرسد ددة مسد دديعدس لينفي د د "االيفاركد ددا

لهد ددا

اليد ددي سد ددبق أن يوص د د

الحرسيان" .وردال المصددر ":يو ّ د حرسدة حمدات الحدالي ،ييمثد فدي الط دي مدن حرسدة فديق ،حضدور
الفصا الف سطينكة ايخرب ،ينفي ما ي االيفاس ب ك ".
وأضاي ":من ةير الم دي

راء المزقد مدن الي احدو فدي اليفاصدي  ،ين سافدة اليفاصدي يد االيفداس

ب يها مس طا".
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" .16الجهاد" :ضرورة توافر اإلرادة السياسية لتطبيق المصالحة الفلسطينية
محمددد اسددر :أكددد

حرسددة ال هدداد اإلسددالمي ،ضددرورس ي دوافر "اإلرادس السكاسددكة" ليطبيددق المصددالحة
لدج الطدرفين

الف سطينكة بين حرسيي "حمات" و"فيق" ،و لم يع كطات ب ج "الم ادرس الططرقة" اليي ردم

رب ثالثة أشهر.

ور ددال الطك ددادي ف ددي حرس ددة ال ه دداد خض ددر ب دددنان خ ددالل حديثد د ل د د "الرس ددالة" ،أند د

اإلرادس

ا و ددد

الف سد ددطينكة الح د درس اليد ددي ييط د د لد ددج زوال دولد ددة االحد دديالل اإلس د د ار ي ي ومطاومي د د  ،سد ددينيهي االنطسد ددا

الف سددطيني فددي أرددري ورد
االحيالل.

دير لددج أن ال هددة الوحيدددس المسدديفيدس مددن اسدديمرار االنطسددا هددو
ممسددن ،مشد تا

مهمددا فددي ايسدداغ ف ددوس االنطسددا  ،وكطددو أبمددال ب ددج مبدددأ فددرس يسددد
وأضدداي "االحدديالل ي عددي تا
دور ت
ل لم يرقدنا ميشر مين دون رادس".
وشدددد ب ددج ضددرورس مشددارسة الفصددا

فددي ح دوار وطنددي لكددي كسون دوا الحس د ب ددج

سددا

المصددالحة

افضددا أي
ومعرفددة ال هددة الحطكطكددة اليددي يعط د يطبيددق نهدداء االنطسددا الحاص د من د بشددر سددنوا  ،ر ت
حوار ثنا ي بين الطرفين دون مشارسة ال مك .
الرسالة نت ،فلسطين2017/4/17 ،

 .17الديمقراطية" :الخيارات الثنائية بين حماس وفتح وصلت لطريق مسدود بغض النظر عن المعيق
محمد اسر :رال بضو المسيي السكاسدي ل بهدة الدكمطراطكدة ليحرقدر ف سدطين طدالل أبدو ،رقفدة ن
"الم ادرس الططرقة" اليي ردم
السابق ،المسألة لكس

لج فيق وحمات رب ثالثة أشهر ،مثد سد الم داد ار اليدي طرحد

في المضامين ،نما في اآللكا

فدي

اليي يدف لج يطبيق ما ايفق ب ك الطرفان.

وأوضق أبو ،رقفدة خدالل حديثد لدد"الرسالة" ،أن مكد الخكدا ار الثنا كدة بدين حرسيدي "حمدات" و"فديق"

دابكددا لددج وض د
وص د لددج طرقددق مسدددود  ،د الن،ددر بددن الطددري المعيددق ليحطيددق المصددالحة ،ت
مك الم اد ار ب ج طاولة الحوا ار الشام ة بين الفصا وصوتال لج حسومة وحدس وطنكة.
ونوه لج أن خ ق ايزما

اليي يفيع ها الس طة الف سطينكة في الضفة "لن يفيق الطرقدق لي داوز بط دة

االنطسددا الحاص د بددين الط درفين" ،دابك دات لددج ابيمدداد وثكطددة الوفدداس الددوطني سبرنددامل لحسومددة الوحدددس

الوطنكة المطب ة.

وفي حال فش يطبيق برنامل الوفاس ب ج الحسومة ،دبا أبو ،رقفة لج بطد اإلطار الطكادي المؤرد

لمن،مة اليحرقر الف سطينكة لدراسة س الصعو ا
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" .18الشعبية" :الفصائل ال تحتاج إلى مبادرات لتحقيق المصالحة بل لتطبيق ما اتفقنا عليه
محمد اسر :رال ببد الع ك دبنا بضو ال نة المرسزقة ل بهة الشعبكة ليحرقر ف سطين يع كطات ب ج
الم ددادرس الططرق ددة الي ددي ر دددم

لف دديق وحم ددات إلنه دداء االنطس ددا  ،ن "الفص ددا

ال يحي دداج ل ددج م دداد ار

ليحطيق المصالحة بين الطرفين ،نحن حا ة لج يطبيق ما ايفطنا ب ك  ،وهو واضدق وصدرقق وبم دي

وسه ".

دير لدج
وأوضق دبنا خالل حديث لد"الرسالة" ،أن الطرفين حا دة لدج حسدن نكدة إلنهداء االنطسدا  ،مش تا
أن ر كت الس طة محمود ب ات يرقد رضوخ حرسة "حمات" يح الحس الضفة.
ورف

أي ض،وطا

يمارسها الس طة ب ج سدسان الططداغ ،وردال ن "ايوضداغ االريصدادكة فدي ةدزس

صع ة تدا ،في  ،انيشار ال طالة بين الش اي ،وقرقد ب دات أن كصدعي ايمدر أكثدر فدأكثر" ،دابكدات
لددج يفعي د ال نددة اليحض درقة ،وادخددال حرسيددي "حمددات" و"ال هدداد اإلسددالمي" إل دراء صددالحا فددي

المن،مة.

الرسالة نت ،فلسطين2017/4/17 ،

 .19مصادر لـ "القدس الفلسطينية" :حماس تبحث حل اللجنة اإلدارية بغزة قبل وصول وفد فتح
ار

السابا

– خداص :سشددف

مصدادر ف سددطينكة مط عدة ،اليددو االثنددين ،أن حرسدة حمددات ردد يي د خددالل

المطب ة لج ح ال نة اإلدارقدة اليدي شدس يها مدؤخ ار فدي رطداغ ةدزس إلدارس شدؤون المؤسسدا

الحسومكة.

وحسددي المصددادر ،ف د ن الحرسددة رددد يسدديبق زقددارس وفددد فدديق لددج رطدداغ ة دزس ب صدددار ر درار ح د ال نددة

اإلدارقة اليي ييرأسها ر كت م ت الوزراء سا طا ببد السال صكا .

وأشار المصادر لج أن هنام نطاشا ي ري في أرورة مؤسسا

ربي وصول وفد فيق لج رطاغ ةزس.
ورال

حرسة حمات حول ايخا هد ا الطدرار

المصادر أن حمات سيدبو حسومة اليوافق الوطني م وصول وفد فديق لدج يسد مسدؤولكايها

سام ة م اليأكيد ب ج ضرورس ح س الم فا

العالطة.

القدس ،القدس2017/4/17 ،

 .20مروان البرغوثي :لهذه األسباب قررنا اإلضراب عن الطعام داخل السجون اإلسرائيلية

نشددر الشــرق األوســط ،لنــدن ،2017/4/18 ،أن ايسددير مددروان البرةددوثي ،بضددو ال نددة المرسزقددة
لحرسة فيق الد ي كطدود رفطدة نحدو  1300أسدير ف سدطيني ضد ار ات مفيوحدات بدن الطعدا  ،أط دق ب كد اسد
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" ضراي الحرقة والكرامة" ،رال ن السنوا

الد 15اليدي رضداها داخد أحدد السد ون اإلسد ار ي كة ،خولد

ل د أن كص د ق اآلن شدداهدات وضددحكة ل من،ومددة اإلس د ار ي كة ةيددر الطانونكددة .وبددين أن د رددرر مطاومددة ه د ه

االنيهاكا

اإلضراي بن الطعا عد أن اسينفد مك الخكا ار ايخرب.

وليبرقدر ل و د رفطددة زمال د لدج هد ا اإل دراء الطاسدي أوضددق البرةدوثي فدي مطددال لد ] ،نشدري صددحكفة

نيوق ددورم ي دداكمز وير ميد د "الش ددرس ايوسد د "[ أن اإلضد دراي ب ددن الطع ددا كع ددد "أكث ددر أدوا

المطاوم ددة

المياحددة أمامنددا س د مكة ،فهددي ال ي حددق ألم دات سددوب مددن كشددارسون فيهددا وأح ددابه  ،ب ددج أم د أن يسدداه
أمعاؤه الخاوكة ويضحكايه في ع أصداء رساليه ييرد لما وراء دران الزنزانا ".
ويا

البرةوثي ،مو هات سها نطده إلس ار ي وسكاسديها الطمعكدة" :لطدد انيهسد

صور بدس ب ج اميداد ما كطري من  70بامات .وم
نيد
ورد اريكبد سد ار ي خروردا سبدرب لمعاهددا

ايسددرب ،ر دداالت ونسددات ء وأطفدداالت" .ويورد

اإلرهدداي " ،مددا فددي لددم بم كددا

حدق الشدعي الف سدطيني ،وال كسديثنج مدن لدم
اليددي يعددر

لهددا مند

ايسدرب والمحي دزقن الف سددطينيين مددن اليعد يي ومعام ددة

وليبرقددر انيهاكايهددا حددق الف سددطينيين ،حاول د
لطدداء الطد

مدن العطداي.

اإلس ار ي كة.

البرةددوثي ،فطددد بددانج م ددا

ةير نسانكة ومهينة واهمال طبي ،ب يعر

حصدانة ع يهدا يف د

البرةددوثي فددي مطالد بنددد االبيطدداال

نعومة أ،افره ليدل ب ج وحشكة الممارسا

وحسدي شددهادا

لم يميع

سد ار ي  ،الطدانون الددولي

عضه ل طي أثناء احي ازه.

س د ار ي  ،حسددي البرةددوثي ،وص د

العشدوا كة واليعد يي واإل دراءا

مك د الف سددطينيين
ريددود

العطابكددة وفددر

صارمة".

وأض دداي موقـــع العربـــي الجديـــد ،لنـــدن ،2017/4/17 ،م ددن ار  ،أن م ددروان البرة ددوثي ،و ّ د د ي ددو
اإلثنددين ،رسددالة لددج ط ددة المدددارت الف سددطينكة ،مؤسدددات أن اإلضدراي هددو السددالع الوحيددد الد ي كمي كد

ايسرب في س ون االحيالل" .سما دبا سافة الط ة لج اليعبير بن يضامنه م ايسرب أن كسيبدوا
يومكات في دفايره بشر م ار "الحرقة والكرامة لف سطين".

أكددد البرةددوثي ،فددي رسددالة و ههددا مددن داخد سد ن فددي سد ن هدددارق  ،أن ايسددرب رددد اخيدداروا طرقددق
وّ
المطاومددة لن،ددا اال اريهايددد واالحدديالل ،اإلضدراي المفيددوع بددن الطعددا  .ورددال ن بداكددة ابيطالد ساند
من ب ج مطابد الدراسة ،ورة ابيطال وأسره ال أن أكم مسيري الدراسكة في س ون االحيالل.

ولف لج أن المسيرس اليع كمكدة والوطنكدة يسديران ن دات لدج ندي ،وأن اليع دك هدو مفيداع الي،ييدر لددب
الشددعوي وايم د  ،والمطص ددود هددو اليع ددك العصددري ال د ي كعط ددي مسدداحة سبيددرس ل يخصصددا الع مك ددة
والف سفة ،وقربي اي كال ب ج أس وي اليفسير النطدي ،ويعزقز بط كة الحوار ،وربول اآلخر ،والشراكة،
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واليعددكة ،وحرقة الرأي ،واليفسير واالبيطاد ،وحرقة المرأس ،ابي ارها الي سيد الحطكطي والي ي ايب،
لحرقة الشعوي وايم وايوطان.
 .21االحتال ل ينقل البرغوثي إلى العزل في محاولة لمواجهة اإلضراب وافشاله
محمددود م ادلددة :كشددارم بضددو ال نددة المرسزقددة لحرسددة فدديق والنا ددي فددي الم ددت اليشدرقعي ،ايسددير

مددروان البرةددوثي ( 58بامددا) ،برفطددة  1500أسددير فددي س د ون االحدديالل اإلس د ار ي ي ب ض دراي "الحرقددة

والكرامة" المفيوع بن الطعا  ،السيعادس حطوره اليي س بيها دارس س ون االحيالل منه  ،و لم ابيدداء
من اليو  ،اإلثنين ،اليزامن م يو ايسير الف سطيني.

وسان د

دارس س د ون االحدديالل رددد شددرب

حم ددة يددنطال

حددق ايسددرب المض دربين بددن الطعددا من د

ص د اع االثنددين ،لددج أرسددا العددزل فددي الس د ون والمعدديطال  ،س دان البرةددوثي مددن ضددمن مددن شددم يه
الحم ة ،وي نط

لج بزل ال مة ،و لم في محاولة لموا هة اإلضراي وافشال .

عرب 2017/4/17 ،48

" .22ثوري فتح" يحمل االحتالل المسؤولية عن حياة األسرى ويدعو لالنتصار لقضيتهم
حم الم ت الثوري لحرسة فيق ،سد طا
ار ّ :
وبن أي يدهور لىوضاغ في اير الف سطينكة.

در ي ي المسدؤولكة بدن حكداس ايسدرب
االحديالل اإلس ا

ودبددا الم ددت الثددوري ،فددي بكددان أصدددره يددو االثنددين لمناس د ة يددو ايسددير الف سددطيني وبدددء ض دراي

ايسددرب المفيددوع بددن الطعددا  ،الشددعي الف سددطيني فددي س د مسددان داخ د الددوطن والشدديا  ،لالنيفددا
واالسينفار نصرس لىسرب المضربين ،والمشارسة في الفعالكا
وأهاب د

ل نددة ايسددرب والشددهداء فددي الم ددت الثددوري ،فصددا

المخي فة.

العم د الددوطني واإلسددالمي ب د ل س د

ال هددود ليحطيددق الوحدددس الوطنكددة والمشددارسة ب ددج أوس د نطدداس فددي دب د ايسددرب المض دربين والعم د
الميواص حيج يحرقره .

وحكا الم ت ايسرب وخاصة المضربين بن الطعا من حرسة فيق وس الطدوب الوطنكدة واإلسدالمكة،
وطد ددالبه الوحد دددس داخ د د الس د د ون ومسد دداندس عضد دده ال د د ع

اإلضدراي ،ين دارس المعدديطال
يسد" ،وسيكون النيي ة "أك
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 .23حركة فتح في سورية تدعو إلى استنهاض الهمم للوقوف مع األسرى في سجون االحتالل
حرسددة فدديق ر ددك سددورقة لددج الدددب والمسدداندس ،واسددينها

دمشددق :دبد

الهم د  ،ل ورددوي مد أس درانا

البواس في س ون االحيالل ،يزامنا م يو ايسير الف سطيني ،ال ي كصادي اليو االثندين ،الموافدق
السا

بشر من نكسان من س با  ،وشروغ نحو  1300أسير اإلضراي المفيوع بن الطعا .

سما طالب

الحرسة في بكان صحفي ،ضرورس يوحيد الصفوي ،واليكام في العم الميداني والشعبي

نصرس يسرانا.

وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)2017/4/17 ،

 .24الهندي يدعو إلى استمرار الفعاليات التضامنية مع األسرى
ضمن الفعالكا

ي،دداهرس انط ط د

اليضامنكة اليي انط ط

مددن ميدددان ال ندددي الم هددول فددي ة دزس ،حيددج وص د

ايحمر.

وحم د المشددارسون الفيددا
أمها

مطددر ال نددة الدولكددة ل ص د يي

سيددي ب يهددا"  17نكسددان موبددد مي دددد م د الك ارمددة والحرقددة" ،حيددو كحيددي

الف سطينيين في مث ه ا اليو فعالكا

حرقة" ،فكما حم

م بداكة اإلضراي ،ن،مد

ركدادس الطدوب الوطنكدة واإلسدالمكة

وزو ا

"يو ايسير" .وهي

المشارسون "مدي وم دق وس ارمدة ،ردوس رادس

ايسرب المضربين صو ار له خالل الفعالكة.

ودبددا محم ددد الهن دددي الطك ددادي ف ددي حرس ددة ال ه دداد اإلسددالمي ،ف ددي س م ددة اسد د الفص ددا
الفعالكا

ل ددج اس دديمرار

اليضامنكة ،ويوسك ررعيها في س المناطق الف سدطينكة والمددن العربكدة والعالمكدة .وردال " ن

اإلضراي هو معرسة مميدس ،ويأيي ييوق ا ل نضال الف سطيني ضد االحيالل" ،دابكا سد أحدرار العدال

لمس دداندس اإلضد دراي .هد د ا ور ددرر رك ددادس الط ددوب الوطنك ددة واإلس ددالمكة رام ددة خكم ددة يض ددامنكة سبيد درس مد د
ايسرب في ساحة السراكا وس مدينة ةزس ،سنادا إلضراي ايسرب في س ون االحيالل.

القدس العربي ،لندن2017/4/18 ،

" .25القسام" تنشر مقطعاً مصو اًر في ذكرى يوم األسير الفلسطيني بعنوان "اقترب الوعد"
ة دزس :نشددر سيا ددي الطسددا  ،يددو االثنددين ،مططعددا مصددو ار فددي سددرب يددو ايسددير الف سددطيني ،و ه د
خالل رسالة لىسرب في س ون االحيالل الصهيوني.
وحم المطط بنوان "اريري الوبدد" ،وينداول يصدرقحا

ر دكت المسيدي السكاسدي لحرسدة حمدات خالدد

مشع اليي أكد خاللها أن حمات لن ييرم ايسرب في الس ون ،وسيعم من أ

اإلفراج بنه .

المركز الفلسطيني لإلعالم2017/4/17 ،
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 .26سرايا القدس :لن ندخر جهداً في سبيل تحرير األسرى
ةدزس :رال د س دراكا الطدددت ،ال د راغ العسددسري لحرسددة ال هدداد اإلسددالمي ،نهددا لددن يدددخر هدددات فددي سددبي

يحرقر ايسرب من س ون االحيالل ،وان رضييه ب ج س أولوكايها "من خالل العم الدؤوي الد ي
كطو

م اهدوها ب ج مدار السابة".

وأض دداف السد دراكا ف ددي بك ددان له ددا ،ي ددو االثن ددين :ن ايس ددرب كمث ددون ددزتءا أص ددكال م ددن ثوابد د
الف سطيني ،ومطاومي ال اس ة .وباهد سدراكا الطددت أبنداء الشدعي الف سدطيني وايمدة ب دج االسديمرار

الش ددعي

في طرقق ال هاد والمطاومة حيج يحرقر يراي ف سطين سامال.

وكحيي الف سطينيون اليو سرب "يو ايسير الف سطيني" ،وال ي يبدأ فك الي المعيط ين الراسفين في

الس ون الصهيونكة ض ار ا مفيوحا بن الطعا ل مطال ة بيحسين ،روي ابيطاله .

المركز الفلسطيني لإلعالم2017/4/17 ،

 .27حركة األحرار :عباس أجرم بحق شعبنا ويقود مؤامرة لتصفية القضية
ةزس-الرأي :ها م

حرسة ايحرار الف سطينكة ،ر كت الس طة محمود ب ات ،معيبرس أن "ل كعد كمث

شعبنا الف سطيني ،ويهديداي يبناء شعبنا في ةزس يعست مدب حطده وبدا ل،زس".
ورالد

الحرسددة فددي بكددان صددحفي " ،ن ب ددات أ ددر حددق شددعبنا لددكت مددن اآلن ،ولكددن مند أن انط ددي

ب ج نيا ل االنيخا ا

وش ددعبكا" .وأض دداف

اليشرقعكة وصن فينة وانطساما حادا بين أبناء شعبنا ببرنام

المرفو

وطنكا
ل ددج

"م ددن دي ددد كط ددود ب ددات مد دؤامرس سبيد درس ي دداوز ص ددنابة وافيع ددال ايزم ددا

االسيهداي الم اشدر إلرادس شدعبنا وإلخضداب ويسد كم الكامد إلرادس هد ا الع دات وصدوال لدج الهددي

الر كت وهو الني من المطاومة ويس ك سالحها ويصفكة الطضكة الف سطينكة".
وشدددد

االح درار ب ددج أن م دؤامرس ب ددات مسشددوفة أمددا شددعبنا ال د ي ل د كسس دره الحصددار وال الحددروي

الطاحنة وقؤمن كمانا سامال أن س ما اشيد

ايزما

اشيد يمسسا حطور وسالح .

وكالة الرأي الفلسطينية لإلعالم ،غزة2017/4/17 ،

 .28اجتماع قيادي في عين الحلوة لمعالجة الخروق ...وفتح ال تتبنى أي بيان صادر عنه
بيدرو – "الحكداس" :بطدد

الطكدادس السكاسددكة ل فصدا

والطدوب الف سدطينكة فددي منططدة صديدا لطداء طار دات

أمددت ،فددي مطددر "الحرسددة اإلسددالمكة الم اهدددس" فددي مخددك بددين الح ددوس لال ددين الف سددطينيين ،لميا عددة
الخروس اليدي يحصد فدي منططدة االشدي ام ايخيدر ،ال سدكما فدي حدي الصدحون فدي المخدك  .وطالبد

بيعزقددز بديددد الطددوس ايمنكددة المشدديرسة فددي حددي الطيدرس ،وسددحي المسد حين مددن ايبنكددة والبيددو إلبددادس
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الحكدداس لددج طبكعيهددا وبددودس السددسان لددج منددازله  .ويا ع د

الطكددادس الخددروس اليددي يحص د ل عم د ب ددج

بال ها في شس مسيمر.

من،مة اليحرقر الف سطينكة في منططة صيدا العميد ماهر شد اكطة أكدد الحطدات

ال أن أمين سر فصا

"أن ال طاء سان يشاورقات و"فيق" ال ييبندج أي بكدان صدادر بند  ،وهدي لد يحضدره ويد يأ ي د لدج اليدو

الثالثاء سبي انش،ال ركادس "فيق" في حكاء فاب كا

يو ايسير الف سطيني.

الحياة ،لندن2017/4/18 ،

 .29حنيني يدعو طلبة الضفة للتوحد في وجه التنسيق األمني واالعتقال السياسي
الدوحدة :دبدا الطكدادي فدي حرسدة "حمدات" ،المحددرر ببدد الحسدك حنيندي ،ط دة الضدفة ال،ربكدة المحي ددة

دددا ب ددج أن مشددارسة الكي ددة اإلسددالمكة فددي
ل يوحددد فددي و د الينسدديق ايمنددي واالبيطددال السكاسددي ،مشد ت
انيخا ا م ت ط ة امعة الن اع دلي حيوقيها.
ودب ددا حنين ددي ،ف ددي مطاب ددة خاص ددة مد د "المرس ددز الف س ددطيني للب ددال " ،الط ددالي والطال ددا
الضفة "ل وروي صفا واحدا في و

الينسيق ايمني ،وفي و

السكاسي والمالحطة واليهديد ،والعم لك

وأبنا نا".

ب امع ددا

االبيداء ب ج الطالي ببر االبيطال

أيددي اي هدزس ايمنكدة الف سدطينكة بدن العبدو فدي امعايندا
م ددت ط ددة امعددة الن دداع الوطنكددة عددد سددنوا

مددن

وبد ّدد مشددارسة الكي ددة اإلسددالمكة فددي انيخا ددا
الي،ييي ال ي سببي أ هزس االحيالل وأمن الس طة داللة روكة ب ج حيوكة أبناء ه ه الكي دة ،وي د ّ ره

وصموده رة الطهر والس ن واالبيطال والمالحطة .وببر بن أم أن يعيدد الكي دة اإلسدالمكة الشدع ة

ل امعة الن اع ،ليكون "بنوانا ل مطاومة وطرد المحي ".

المركز الفلسطيني لإلعالم2017/4/17 ،

 .30االحتالل يعتقل شابين بالخليل بزعم حيازة سكين
الخ ي د  :ابيط د

ر دوا

االحدديالل الصددهيوني ،فددي ور د

ميددأخر مسدداء االثنددين ،شددابين رددري المس د د

اإلبراهكمي الخ ي  ،نوي الضفة المحي ة بزب حكازس سسين.

ورددال الصددحفي والناش د ار ددد أبددو ارمي ددة وهددو أحددد شددهود العكددان :ن ر دوا

ب ج حا ز أبو الرقش في ساحا

االحدديالل أورف د

المس د اإلبراهكمي ،وفيشيهما ،ومن ث ادب

الشددابين

العثدور ب دج سدسين

حوزيهما ،ليعيط هما ثر لم وينط هما لج هة ةير مع ومة ،فكما ل يعري هوكة الشابين عد.

المركز الفلسطيني لإلعالم2017/4/17 ،
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 .31كاتس يدعو لتطبيق اإلعدام بحق األسرى الفلسطينيين
واالسدديخ ا ار كس د ار ي سددايت ،لددج يطبيددق بطو ددة اإلبدددا حددق

محمددد ويددد :دبددا وزقددر المواصددال

ايسرب الف سطينيين ،وأكد من خدالل ي،رقددس لد ب دج حسدا ب دج "يدويير" دبمد دأن يشدرغ الحسومدة
يطبيق ه ه العطو ة مث ما ينص ب يها الطوانين العسسرقة اإلس ار ي كة.

مور د

سددايت ه د ا ،أيددج دداليزامن م د يددو ايسددير الف سددطيني ،واإلض دراي المفيددوع بددن الطعددا يح د

بن دوان "الحرقددة والك ارمددة" ال د ي شددرب

أبطاي فش حوا ار ونطاشا

د الحرسددة ايسدديرس فددي س د ون االحدديالل ،اإلثنددين ،و لددم فددي

ايسرب م دارس س ون االحيالل من أ

وبطي سايت ب ج ضراي الحرسة ايسيرس الطول" :يخو
،ددروي ابيطالد بينمددا ييواصد معاندداس بددا ال

يحسين أوضابه .

مروان البرةوثي ض ار ا مدن أ د يحسدين

الضددحاكا اإلسد ار ي يين ،الحد الوحيددد هددو فددر

بطو ددة

اإلبدا ب ج اإلرهابيين" ،ب ج حد وصف .

وردا ب ددج اليسدداؤل لمددا ا أبدددب السددابق معارضددة يش درق رددانون "اإلبدددا " الكنكس د  ،أ دداي ددالطول:

"الطددانون العسددسري الطددا ي يددز فددر

بطو ددة اإلبدددا ب ددج "اإلرهددابيين" ،مبينددا أن مورفد هد ا الدددابي

لينفي بطو ة اإلبدا مو ي الطانون العسسري المطبق ايراضي الف سطينكة المحي ة ي يبنك .

عرب 2017/4/18 ،48

 .32قائد جهاز "السايبر" :مخاطر الحروب اإللكترونية تحيط بـ"إسرائيل"

أكد ددد ال ند د درال اإلسد د د ار ي ي كد ددارون روزان را د ددد ه د دداز "السد ددايبر" والح د ددري اإللكيرونك د ددة اإلسد د د ار ي كة أن

اليهديدا

اإللكيرونكة يحك بد س ار ي من س

اني ،ويكاد يشم

مك أنحا ها.

وفي لطاء م المراس العسسري لصحكفة يدكعو أحرونو "يو ي زقيون" رال روزان ن س ار ي يط

اليددو فددي موا هددة حددري مددن نددوغ ديددد ،حيددو رددد يصد ق الددد ا ا

مادك ددة سبيد درس ،أم ددا ايه ددداي االس دديرايي كة فه ددي مناط ددة الوح دددا
اإللكيرونكة اي

من ةير حدود ،رة أنها يحدو صم

وأوضق أن سالع السدايبر مس د

اليصددي ل د ه مدا

وفق المن،وما

سمد ددا يشد ددم ه د د ه المخد دداطر اخي د دراس هد ددا
ب س د ار ي  ،ل سددطو ب ددج مع ومددا
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أمنكة واريصادكة م

أخرب ،وهو ما كعني أننا أما بال ض ابي سي طج يرافطنا فيدرس طوق دة مدن

ها

الزمن.

وأكددد أن س د ار ي م زمددة اليعام د م د ه د ا اليهديددد االسدديرايي ي ،خاصددة مددن حيددو حماكددة المع ومددا

ايمنكة الخطيرس اليي يؤشر ب ج انطدالس أي بم كدة بسدسرقة أو ورفهدا ،واسد ار ي ي دد نفسدها فدي هد ا
المعيرم العالمي من حروي السايبر ين س شيء فيها يي
وأض دداي ال ند درال أن سد د
يو ها

ل ددم كفس ددق الم ددال الخي ارر ددا

ين،مة السايبر.

الط ارص ددنة لسد دررة مع وم ددا

يوسكاسكة يطو بها س ار ي  ،أو اسيخدا ه ه المع ومدا

أهداي س ار ي كة.

لينفيد بم كدا

ر ددد ي ددؤثر ب ددج

معادكدة دامكدة ضدد

الجزيرة نت ،الدوحة2017/4/17 ،

" .33إسرائيل" تبدأ بعقاب المعتقلين المضربين عن الطعام
الط دددت  -بب ددد ال ددرؤوي أرن دداؤوط :ش ددرب
المعيط ين الف سطينيين عد سابا

السد د طا

اإلسد د ار ي كة ،ف ددر

بطو ددا

ب ددج ب دددد م ددن

ر ي ة من شروبه في ضراي مفيوع بدن الطعدا  ،بهددي "يحسدين

ال،روي االبيطالكة".
ونط د

اإل ابددة اإلسد ار ي كة العامددة (رسددمكة) بددن مصد حة السد ون اإلسد ار ي كة يطددديرايها مشددارسة نحددو

 1100معيط في اإلضراي.
وأضاف

مص حة الس ون نها "بددأ

بنط بدد منه لج العزل االنفرادي".

ايخدا

دراءا

انضد اطكة حدق هدؤالء المضدربين ،سمدا رامد

وأشار اإل ابة اإلسد ار ي كة ،لدج أن وزقدر ايمدن الدداخ ي اإلسد ار ي ي

أي مفاوضا

م المعيط ين المضربين بن الطعا .

دراء

عداد اردان ،أوبدز عدد

وكالة األناضول لألنباء2017/4/17 ،

" .34واال"" :مراكز العنف" سياسة إسرائيلية جديدة في الضفة

الرسددالة ند  -ير مددة خاصددة :أفدداد مورد "واال" العبددري اإلخ دداري ،أن ددكش االحدديالل اإلسد ار ي ي بدددأ
بيطبيق سكاسة "مراكز العن " اليي أبديها فررة الضفة ال،ربكة خالل السية أشدهر الماضدكة فدي طدار

الحري ضد ما يصف بد "اإلرهاي الف سطيني" ،و لم في شارس يبمال المطاومة المشروبة لالحديالل.

وقدددور الحددديو بددن سكاسددة ديدددس رددا ب بدددادها طددار بسددسري ميخصددص ليحديددد المندداطق "ايكثددر
بنف دات فددي مدددن الضددفة ال،ربكددة المخي فددة" و لددم بندداء ب ددج بدددس معددايير مث د المع ومددا
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ويطدي ار المور

المخي فة اإلضافة لج أراء ضد اط الفرردة الدرفكعين ،حيدو يمخد

بنم أهداي سرقة لكي يطو الطوا

معال يها الوسا

بدن لدم يحديدد

المينوبة.

وكشدار لددج أن ال دكش رددد بدددأ بيطبيدق هد ه السكاسددة مدن خددالل بدواند العسددسري الواسد الد ي رددا د
ايسدبوغ الماضدي فددي ررقدة سد واد رضدداء ار
ندي س ار ي ي.

بن مطي

 ،و لدم فدي أبطدداي وردوغ بم كدة الدددهت واليدي أسددفر

و حسي المور العبري ،ف ن ررقة س واد "يعيبر من أكبر مراكز "العن " في الضفة ال،ربكة" ،مبينات أن

يرب ددرغ فيه ددا سد د م ددن ر ددكت المسي ددي السكاس ددي لحرس ددة حم ددات خال ددد مش ددع  ،وايس ددير بد دراهك حام ددد

المحسو الس ن لمدس  56مؤبد.

الرسالة ،فلسطين2017/4/17 ،

" .35إسرائيل" تلغي الزيارات للمعتقلين الفلسطينيين جراء خوضهم اإلضراب
ار

 -ركت أبو سمرس :أفاد مسؤول ف سطيني ،أن مص حة الس ون اإلس ار ي كة ،أب ،

الدولكة ل ص يي ايحمر ،ل،اء زقا ار

وي المعيط ين الف سطينيين يبنا ه في الس ون،

ال نة
راء

خوضه ض ار ا مفيوحا بن الطعا .

وبدأ ،أمت اإلثنين ،م ا

المعيط ين الف سطينيين داخ الس ون اإلس ار ي كة ،ض ار ات مفيوحات بن

الطعا  ،مطالبين بيحسين ،روفه الحكايكة.

ورال ردورس فارت ،ر كت نادي ايسير الف سطيني في ايصال هايفي م ايناضول ،ص اع اليو

الثالثاء ،ن مص حة الس ون أب ،

ال نة الدولكة ل ص يي ايحمر ل،اء زقا ار

المعيط ين ،سبي

وأَضاي "فارت" ،أن مص حة الس ون يي رغ أنها ال كمسنها يرييي الزقا ار

النش،الها حالة

حالة الطوارئ المع نة راء اإلضراي المفيوع بن الطعا .
الطوارئ.

وابيبر ر كت نادي ايسير ،اإل راء ال ي ايخ ي مص حة الس ون "بطو ة يحاول من خاللها

الس طا

اإلس ار ي كة سسر شوسة اإلضراي المفيوع بن الطعا ".

وبين أن "مص حة الس ون" ايخ
ّ
ركادا اإلضراي (من المعيط ين) ل عزل االنفرادي ،ونط

في اليو ايول للضراي (أمت) بدس
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 .36عين الحلوة  ...دمار بانتظار إعادة اإلعمار
بي

لح  -معا  -يطرقر و دي ال عفري :أ،هر صور برض

ح

خسا ر وأضرار االشي اكا

ب ج موار اليواص اال يمابي

اليي شهدها مخك بين الح وس نوي لبنان بين م موبة الل بدر

والطوس ايمنكة الف سطينكة المشيرسة ايسبوغ الماضي.

أحد سسان مخك بين الح وس لوسالة معا ن سسان المخك صدموا

وفي ه ا السكاس ،رال محمد بو

من ح

ايضرار المادكة اليي خ فيها االشي اكا  ،حيو دمر منازل أكم ها في أحكاء الطيرس

وأص ح

منازل ةير صالحة ل سسن.

وصحون والرأت ايحمر ومفرس سوس الخضار ،فكما سان لحي الطيرس النصيي ايكبر من الدمار،
وبطي لم ساد

وس

مطال ا

حالة من ال،ضي بين سسان المخك نيي ة الخسا ر الكبيرس اليي لحط

ضرورس بادس يرمكمها من رب

الرسمكة ،خاصة في ،

ال ها

منازله
ايوضاغ

االريصادكة الصع ة لسسان المخك  ،فكما ن ،أصحاي سوس الخضار ورفة احي ا كة رفعوا خاللها
كافطا

يطالي ضرورس يرمك محاله ويعوكضه بن الخسا ر اليي لحط

به .

وأضاي أن المخك كشهد حرسة نشطة لطوب ايمن الف سطينكة المشيرسة ،خاصة داخ منططة حي
الطيرس اليي دار فيها اشي اكا

بنكفة.

وناشد سسان المخك المؤسسا

وال معكا

ويعوك

السسان بن الخسا ر اليي لحط

اشر

راء مسق شام لىضرار اليي لحط

به .

ضرورس

والين،كما

راء مسق شام

لىضرار

و سر مصادر مط عة في صيدا ،أن رس الهندسة في وسالة ةوو ويش،ي الال ين "ايونروا"

بهدي دراسة مسانكة يطدك مسابدا

أحكاء "الطيرس والصحون والرات ايحمر والصفصاي"،

إلبادس البناء واإلبمار واصالع المنازل.

وكالة معاً اإلخبارية2017/4/16 ،

 .37الكهرباء في غزة :أربع ساعات وصل مقابل  12ساعة قطع
ةزس  -حامد اد " -ايكا اإللكيرونكة" :أكد مسؤول س طة الطارة في ةزس فيحي الشيخ خ ي أن

دول يوزق الكهرباء في محاف،ا ةزس سكشهد رباكات شديدات نيي ة بد اسيطرار مصادر الكهرباء،
الفيات لج أن في حال يوفر الكهرباء من المصادر المصرقة واإلس ار ي كة دون نطص ف ن دول
الكهرباء سكسون معدل س سابا وص مطاب  12سابة رط  ،أما في حال يعط الخطوط

المصرقة الكام ف ن دول الكهرباء سكسون أرب سابا
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لج أن س طة الطارة في ةزس ل يط

وأشار الشيخ خ ي

واليرسكة "ايشهر الثالثة الماضكة" ،وي اليعام م

سهرباء محاف،ا

شراء ورود خالل فيرس المنحة الططرقة

زء من ايموال اليي رام

ةزس خالل ي م الفيرس بيسديد الديون اليي سان

ب اييها شرسة يوزق

مسيحطة ب ج الشرسة.

األيام ،رام هللا2017/4/18 ،

 .38االحتالل يستهدف الصيادين ومراكبهم في بحر شمال غزة
ةزس :فيح

زوارس االحيالل اإلس ار ي ي ،يو اإلثنين ،نيران أس حيها الرشاشة صوي الصكادين
حر منططة السودانكة شمال ةري مدينة ةزس ،ما اضطره لج م،ادرس المسان

ومراكبه في بر

واكطاي بم كة الصيد حفا،ات ب ج أرواحه  ،دون وروغ صا ا .
وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)2017/4/17 ،
 .39إصابة العشرات باالختناق وبالرصاص "المطاطي" بمواجهات مع االحتالل في العيزرية وأبو ديس
الطدت :أصيي بدد من المواطنين الرصاص المعدني الم،
م روا

المسي ل دموغ ،لي ة اإلثنين ،خالل موا ها

دكت ،نوي شرس مدينة الطدت.
وأفاد

المطاط ،و حاال

اخيناس ال،از

االحيالل اإلس ار ي ي في ب ديي العيزرقة وأبو

مصادر في الهالل ايحمر الف سطيني ،ب صا ة  11مواطنا الرصاص المعدني الم،

المطاط ،و 23حاال

اخيناس ال،از المسي ل دموغ ،خالل الموا ها

لج أن سافة اإلصا ا

رب بال ها ميدانكا.

اليي شهديها الب ديان ،مشيرس

وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)2017/4/17 ،

 .40مصلحة السجون اإلسرائيلية 1,187 :أسي اًر انضموا إلى اإلضراب حتى اآلن
سر

مص حة س ون االحيالل ،أن بدد ايسرب الف سطينيين المضربين بن الطعا حالكات ب غ

 1,187أسيرا.

وأضاف المص حة في بكان لها أن "المضربين بن الطعا موزبين ب ج بدس س ون" ،مشيرتس أن
"ةالبييه ينيمون لج حرسة فيق و عضه لج ال بهة الشعبكة وحمات".

من هيها رال
بن الطعا ".

الطناس الثانكة العبرقة " ن الطكادي الفيحاوي مروان البرةوثي هو ال ي كطود اإلضراي
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 .41مركز أسرى فلسطين للدراسات 500 :أسير محكومون بالمؤبد ينتظرون صفقة جديدة
ةزس :رال الناطق اإلبالمي لمرسز أسرب ف سطين ل دراسا

ايشطر" " ن  500أسير في

"رقا

س ون االحيالل كطضون أحسامات الس ن المؤبد مدب الحكاس يني،رون ينفي صفطة ديدس يحيي فيه
ايم الحرقة واالنعياس من س ون االحيالل".
وأضاي ايشطر في يصرقق صحفي " ن أبداد ايسرب المحسومين المؤبدا

اريفع

خالل الرب ايول من العا الحالي ليص

االحيالل  5أحسا

ديدس المؤبدا

لج  500أسير ،و لم عد أن أصدر محاك

حق أسرب أدينوا بينفي بم كا

س ار ي يين".

في س ون االحيالل

طعن أو طالس نار أد

لمطي

وكالة الرأي الفلسطينية لإلعالم ،غزة2017/4/17 ،

 .42إضراب األسرى يوحد الفلسطينيين  ...وتظاهرات دعم حاشدة في الضفة والقطاع
ةزس  -فيحي ص اع :خرج الي الف سطينيين ،من الطوب والفصا

المخي فة " لج الشوارغ والمكادين

العامة أمت لدب ايسرب في س ون االحيالل اإلس ار ي ي ال ين بدأوا ضرابه المفيوع بن الطعا

مطالبين بيحسين شروط حكايه  ،وفي مطدمها االيصال هايفكات م با اليه والسماع ل مك أفراد

العا ة بزقاريه مريين شهرقات ،والسماع له

االنيساي لج ال امعا  .وأكد

ال نة اإلبالمكة

إلضراي "الحرقة والكرامة" أن نحو  1500أسير ف سطيني في س ون االحيالل شربوا في اإلضراي

ال مابي المفيوع بن الطعا .
وشهد

المدن الر كسة في الضفة ال،ربكة ورطاغ ةزس مسي ار

وي،اه ار

ايسرب ،شارم فيها مهور واس وأبضاء ركادس من،مة اليحرقر والفصا
"ال هاد اإلسالمي".

شعبكة واسعة يضامنات م

ما فيها حرسيا "حمات" و

الحياة ،لندن2017/4/18 ،

 .43تقرير :مصير مجهول آلالف المعتقلين الفلسطينيين في سجون النظام السوري

بدنان أحمد :يرزع الي المعيط ين الف سطينيين في س ون الن،ا السوري ،عضه من سنوا
وبطود ،لكن مع،مه ابيط وا عد الثورس السورقة في مارت ار  .2011ووفطات لمرسز يوثيق المعيط ين
والمفطودين الف سطينيين في سورقة ،ف ن "الن،ا السوري يواص ابيطال  12492من ف سطينيي سورقة

ولبنان والعراس وايردن والضفة ال،ربكة وةزس ،حيج نهاكة مارت ار الماضي ،من دون أن ييمسن
ووه من معرفة مسان احي ازه أو مصيره ".
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و حسي المرسز ،ف ن " 541من هؤالء المعيط ين يوفوا يح

اليع يي ،بينه  38امرأس ،من أص 613

امرأس ف سطينكة معيط ة في س ون الن،ا السوري ،وقريكي حطهن انيهاكا

ييراوع ما بين

االةيصاي ،واليع يي المعنوي وال سدي .ومن بين االنيهاكا  ،اةيصاي النساء أما أزوا هن أو
أوالدهن ،إل اره ب ج االبيراي اليه الم ّفطة له  .ورد يوفي عضهن ّراء االةيصاي الميكرر،
وسوء الي ،كة ،واليع يي ال سدي حيج المو ".
ومن أساليي اليع يي :الصعق الكهرباء ،والش ق ،والضري السكاط والعصي الحديدكة ،واإلهمال

الطبي ،واإلهانا

اليي يو هها الس انون ل نساء واليعابير الطا فكة والعنصرقة وشي ايب ار

والدين ،فضالت بن حاال

والدس داخ ايفرغ ايمنكة من دون أي بناكة طبكة.

ييعرضون
ومن بين المعيط ين هنام نحو  789طفالت ف سطينكات ،بينه العش ار دون الخمسة أبوا ّ ،
النيهاكا ٍ سبيرس .وحسي معيط ين سا طين ،ف ن "الن،ا ي بر ايطفال ب ج خدمة الس انين والض اط،
سالين،ي

داخ الفرغ ،أو حضار أدوا

اليع يي يحد المحططين ،ضافة لج

اره ب ج يع يي

المعيط ين سدكات .وكعّ الس انون الطف سكفكة اسيخدا أدوا اليّع يي ،لينفي ها ب ج المعيط ين،
يعرضه
يح اليهديد الطي  .ووثق المرسز وفاس  54طفالت ف سطينكات يح اليع يي ،وهو ما كشير لج ّ
النيهاكا ٍ سدكةّ ،أد لج مويه يح اليع يي.
ومن بين المعيط ين في س ون الن،ا السوري ،نحو  1200من ركادا وسوادر الفصا الف سطينكة،
وقنوه يطرقر المرسز لج أن "من،مة اليحرقر الف سطينكة ساهم
يوفي  166منه يح اليع ييّ .
اإلفراج بن  11معيطالت ومعيط ة من بداكة ايحداو في سورقة ،مع،مه من س ار السن ،فكما ّادب
،مة أن "من ي ّطج في الس ون ه من حم ة السالع ،رة و ود م ا النساء وايطفال دون سن
المن ّ

العاشرس" .أما المعارضة السورقة المسّحة فطد ساهم
من بداكة الثورس السورقة ،و لم ضمن صفطا

بيحرقر  88معيطالت ومعيط ة من الف سطينيين

ي ادل أسرب ر بينها وبين الن،ا .

العربي الجديد ،لندن2017/4/17 ،

" .44تجمع اإلعالميين الرياضيين الفلسطينيين" يستنكر إساءة جمهور "النجمة" للفلسطينيين ورموزهم
اسينسر ي م "اإلبالميين الرقاضيين الف سطينيين" في لبنان اإلساءس اليي اريكبها

مهور نادي

الن مة الرقاضي يو ايحد ،بطي يعرضه لرموز الشعي الف سطيني وشي نادي الوحدا  ،خالل
م اراس معيه ب ج م عي صيدا الب دي.

ورال الي م في بكان صحافي " ن ما حدو "أساء لج العالرا

مش عي الناديين العرقطين،
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والشيا

اليي طال

رمز الشعي الف سطيني الراح كاسر برفا

ونادي الوحدا

الشطيق ،خالل

الم اراس اليي ر يو ايحد ب ج م عي الر كت رفيق الحرقري في مدينة صيدا ،ضمن م ارقا

ناديي الن مة ال بناني والوحدا
طولة سأت االيحاد اآلسيوي بين َ
وأكد الي م في خيا بكان ب ج "الوحدس وايخوس بين الشعبين ال بناني والف سطيني الشطكطين ،وضرورس
ايردني الشطكطين".

االبيعاد بن العنصرقة والمشاحنا

اليي ال يفيد الرقاضة والرقاضيين شيء" ،مشددات ب ج "حبنا

ويمسسنا ايندكة ال بنانكة الشطكطة اليي كعيبر نادي الن مة أحد أه رسا زها" ،الفيا لج الثطة بد" دارس
نادي الن مة اليي ال يطب ه ه اليصرفا

المسي ة حق رمز من رموز الشعي الف سطيني".

الصفحة الرسمية لتجمع اإلعالميين الرياضيين الفلسطينيين2017/4/17 ،

 .45عمان" :النواب" يتسلم النسخة المترجمة من اتفاقية استيراد الغاز من االحتالل الصهيوني
بمان :أكد ر كت ل نة الطارة النكابكة ،ب ي الخالي ة ،أن م ت النواي يسّ النسخة المير مة من
ايفاركة اسييراد ال،از من االحيالل الصهيوني ،و لم عد انيهاء الير مة من رب المسيي المس

ب لم من رب م ت النواي.

وأضاي الخالي ة أن ال نة يني،ر يورك ر كت م ت النواي ب ج االيفاركة ويس كمها لج ال نة
لم ار عيها ومنارشة بنودها ،وسيطو ال نة بوض يطرقر حولها بين يدي الم ت رب انيهاء الدورس

العادكة.

ورال ن االيفاركة لن يوزغ ب ج أبضاء م ت النواي وسيطو ال نة بيطدك يطرقرها بن االيفاركة

خالل االسبوبين الطادمين.

وسان اكثر من  23نا ا يطدموا خطكات ط ي منارشة لكة الررا ة ب ج أداء شرسة الكهرباء ايردنكة في
 ،الشساوب الميكررس حول و ود يالبي في فوايير الكهرباء ،فكما طالب م سرس ردمها نواي سي ة
ر ي " أواخر أي ول 2016
االصالع ب حو ايفاركة اسييراد ال،از من " س ار ي " اليي ورعيها ايردن و" س ا

بمان ال،از الطبكعي من حط "لفييان ال حري" ر الة السواح اإلس ار ي كة.
ويسيورد مو ها ّ
وينص الصفطة "ب ج يزوقد ايردن بنحو  45م كار مير مسعي من ال،از ب ج مدار  15باما طكمة

بشرس م كا ار دوالر".
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" .46حزب هللا" يحيي األسيرة الفلسطينية المحررة وانتفاضة األسرى في سجون االحتالل
بيرو – "الحكاس" :حكا "حزي
أحمد ال ربوني ،اليي ناض

" في بكان أمت" ،بميدس ايسي ار الف سطينكا

ايسيرس المحررس لينا

ب ج مدب  15سنة في س ون االحيالل الصهيوني ،وخر

مرفوبة الرأت ،حام ة راكة ف سطين اليي ل ييخ َ بنها طوال سنوا
الصهيونكة الم رمة".

بزقزس

س نها ب ج يد العصا ا

سما حكا الحزي "انيفاضة ايسرب في س ون االحيالل ،واليي يكم مسيرس ال طون الخاوكة ،ويض

العدو الصهيوني في موا هة ايسرب المنيفضين في يو ايسير الف سطيني ،مطالبين حطوره ،
ورافضين الممارسا

واسالمي معها من أ

اإلرهابكة اليي كطو بها نود العدو حطه " .ودبا " لج أوس يضامن بربي

ن احها ومسابديها ب ج يحطيق المطالي المطروحة ،وصوالت لج اإلفراج

بن س ايسرب والمعيط ين".

الحياة ،لندن2017/4/18 ،

 .47منظمة التعاون اإلسالمي تدعو لتدويل قضية األسرى
الرأي – وساال  :أكد

من،مة اليعاون اإلسالمي مسانديها لطضكة ايسرب الف سطينيين في

المعيط ين س ون االحيالل اإلس ار ي ي.
و دد

من أ

المن،مة اليو االثنين ،يطديرها ودبمها لصمود ايسرب واصراره ب ج اإلضراي بن الطعا
كصال رساليه وصويه ومعانايه لج العال أ م  ،في  ،ما ييعرضون ل من

س ار ي كة يعسفكة ومعام ة ةير نسانكة وحرمان من الحطوس ايساسكة.

راءا

وأكد ايمين العا لمن،مة اليعاون اإلسالمي ،يوس بن أحمد العثكمين ،في بكان صحفي ،يأييد
المن،مة لمطالي ايسرب الف سطينيين المشروبة ومواص ة ال هود من أ يحطيق الحر ِ
قة والعدالة
ّ
ام ِة له .
والكر َ
وكالة الرأي الفلسطينية لإلعالم2017/4/17 ،

 .48المئات يتظاهرون في الجوالن ضد االحتالل

مسعدس  -ال والن السوري (سورقة) -أ ي ي :رال ناش في ال والن المحي في سرب الء ال كش
الفرنسي ن الموالين والمعارضين ل ن،ا السوري يرفضون "يكثي

النشاط" اإلس ار ي ي في الهض ة،

وس "االنطسا السكاسي" السا د.
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يو ال الء سبي رف صور الر كت شار ايسد ،رال

ورة رف

المعارضة المشارسة في احيفاال

المعار

أ كمن ابو ب "نعكش في منططة يح

االحيالل .ايولوكة النس ة لنا هي العكش المشيرم

في موا هي " .وأضاي "ب ينا ان ن طج موحدين ،سواء رح الر كت ايسد أ طي ،ب ج اير في

برامل مشيرسة لموا هة س ار ي في  ،االنططاغ اليا من رب الدولة السورقة في رباكة شؤون

السورقين في ال والن".
وي،اهر م ا

من السورقين في ب دس مسعدس في ال والن في سرب ال الء ورددوا هيافا

مناهضة

"لالحيالل" اإلس ار ي ي .وسار المي،اهرون في الب دس المحي ة رافعين ايبال السورقة وب الدروز
كحمي سورقة" و"كسط االحيالل".

وصور ايسد مرددين "

ويحيف سورقة ب سرب ال الء في  17نكسان انسحاي خر ندي فرنسي بن ايراضي السورقة في

اليو اي با .1946
ولف

ابو ب الج ندوس بطد

ل مرس االولج من س

سنوا " .واوضق ان "االنطسا السكاسي يرم يأثي ار ب ج حكاينا ،نحن حا ة

الج حوار داخ ي".
من

أول من أمت مناس ة سرب ال الء مشارسة من المواالس والمعارضة

هي  ،رال نواي ال طحكش اس السسان "نحن ابناء ال والن السوري نؤسد اسيمرار مسيرس

المطاومة الوطنكة ويمسسنا الهوكة السورقة" .وأضاي ان "مصير ال والن ال يطرره م موبة خار ة
بن المسار الوطني ومهما سان ح مها ،فاالحيالل سيزول يوما".

وحيج حزقران  ،1967سان في ال والن نحو  250ررقة ومزربة ور ار ة  150أل

حالكا سوب  31أل
ورد أ ط

نسمة.

س ار ي ب ج خمت ب دا

اليي كسسنها ب وقون.

نسمة ل يبق منه

ر كسكة هي بين رنكا و طعايا ومسعدس وم دل شمت وال ،ر
األيام ،رام هللا2017/4/18 ،

 .49مآالت ما يحدث في غزة
معين الطاهر
ل كسن خص  %30من روايي المو،فين ال ين اليزموا منازله  ،واسينسفوا بن العم في دوا ر
الر كت محمود ب ات ور كت حسومي في لم الور

انصكابا منه ليع كما
الس طة وادارايها،
ت
سال فكا  ،حين سكطر حرسة حمات ب ج رطاغ ةزس ،م ّرد راء منفرد كمسن م ار عي أو
كالما ،ينال خدما مخي فة
أن اإل راء مطدمة ليدابير أخرب أشد وأكثر
اضحا ّ
العدول بن  .بدا و ت
ت
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وش ار ق أخرب من المواطنين ،عد أن سان

حسوما

الوفاس الميعار ة رد فش

في ح مشس ة

بينيه حسومة "حمات" ل ح ول مسان زمال ه المسينسفين.
المو،فين اآلخرقن ال ين ّ
اء ردس الفع ب ج اإل راء ال ي طال شرقحة المواطنين الم يزمين ط ار ار س طة ار
والمحسوبين ب ج حرسة فيق والفصا

ةزس نحو نص

المنضوكة ضمن من،مة اليحرقر ،سبيرس،

سار في شوارغ

م يون مواطن ،كمّث ون نحو ث و السسان (المو،فون وبا اليه ) .سما كميد يأثير ه ا

الطرار لج رطابا

أخرب،

كمت م م الدورس االريصادكة ،نيي ة انخفا
ُّ

رطاغ يب غ نس ة ال طالة فك  ،حسي ايم الميحدس.%60 ،
ٍ
رف

،

الر كت محمود ب ات منارشة الطرار الصادر بن حسومة رامي الحمد
راء داري نا

أن الطضكة هنا ال ييعّق م رد
يوضحان ّ
الس طة الف سطينكة في حالة يطش  ،من الميعاري ب ك في مث ه ه الحاال

الطدرس الش ار كة في

 ،واص ارره ب ك ،

بن ض،وط ب ج الموازنة ،أو دخول
أن يكون اإل راءا

شام ة ل وطن س  ،وال يطيصر ب ج زٍء من  ،ويطبق ب ج م م بنود الموازنة ،ويشم مخي

مصارق

الس طة الوطنكة ومن،مة اليحرقر.

ببر بنها في ا يماغ ال نة
ال يو د ةمو في ه ا ال اني ،فرسالة الر كت ب ات واضحة ،ورد ّ
المرسزقة لحرسة فيق ،حين ط ي من أبضاء ال نة بد مها مة ررار الحسومة ،ب والدفاغ بن ،
نكسان

طرر ،ورب  25برق
أن الور رد حان إلنهاء االنطسا  ،و ّ
ابي ار ّ
أن ب ج "حمات" أن ي ّ
ال اري ما ا سان سيسّ ةزس سام ة ل س طة الوطنكة من دون شروط ،أو ّأنها سينفرد ب داريها،
طبق ب ج الططاغ ،مث
وحينها ف ّن يدابير أخرب سي ّ
ررر الر كت رسال
واال يمابكة واليع ك ورطاغ الطارة ،وصوتال لج بالن ةزس ر كمات ميمردا .ورد ّ
وفد من ال نة المرسزقة بر اسة محمود العالول إل الغ "حمات" ه ا اإلن ار النها ي ،م وض ريود
نهاء مسؤولكة الس طة بن الخدما

الصحكة

مس طة ب ج حرسة الوفد منع من حو أي رضاكا أخرب ،وقيرافق لم م ما ي ّشرنا

راضي

مطر الر كت
رضاس ف سطين ،محمود اله اش ،في خط ة ال معة ( )4 14ومن مس د المطاطعة ،حيو ّ
حرر ،
أن ةزس يش مس د الضرار ال ي أرام المنافطون في المدينة المنورس ،وأمر رسول
ب اتّ ،

نسانكا ال يثاو ه ا الوض الشا .
بكا
ت
مؤسدا ّ
ووطنكا وا ت
ت
أن ب ج الر كت وا تا شر ت
ي،ير عد أن سان العالرة بين الطرفين يسير اي اه مز ٍقد من اليطاري وااليفاس ،ويمثّ
ما ال ي ّ

في اسي ا ة "حمات" لط ي الر كت ب ات بيسهي خروج مندوبي "فيق" في الططاغ لج ار

لم

بزز شربكة الر كت محمود ب ات في داخ فيق ،وفي موا هة
لحضور مؤيمر الحرسة السا ال ي ّ
خصوم  .سما يمث لم اليطاري في رسالة ر كت المسيي السكاسي لحرسة حمات ،خالد مشع  ،لج

عدها "حمات" ،ويشم
المؤيمر ،وفي لطاء بيرو  ،وايفاس الدوحة ،و تا
يسري بن وثكطة ي ّ
أخير في ما ّ
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ويطدمها حرسة وطنكة ،وييبنج فيها رامة دولة في الضفة ال،ربكة
يعدكال
وهرقة ب ج ميثارهاّ ،
أن "حمات"
ورطاغ ةزس .وم يحفظ سايي ه ه المطالة ب ج ع
ه ه اليعدكال ّ ،ال ّأنها يفيد ّ

طا
يسير بخطج ثابية ب ج المسار ال ي سار ب ك "فيق" في الماضي ،ب ج الرة من وضعها شرو ت
أن الشروط والطيود نفسها وضعيها حرسة
ت
يحرسها به ا االي اه .لكن ،من المفيد الي سير ّ
وريودا ب ج ّ
المي،ي ار ،
فيق في بداكة مسيريها نحو بم كة اليسوكة .ل ي يط الر كت ب ات ،وس ا حرسة فيق ه ه
ّ
كعني بوضوع بز "فيق" ب ج

وكسعكان لج يطوقرها (من زاوقيهما) ،ب ّن اليهديد بيدابير وا راءا
ي،ير ب ج المسرع السكاسي ،حيج كسي د ه ا
نط الصراغ م "حمات" لج مرح ة ديدس .فما ال ي ّ

المور ؟ وما نيا

؟

ن ق الر كت محمود ب ات في ي اوز ض،وط الربابكة العربكة الرامكة لج فر

الطكادي المفصول،

يمسن ،أخيرا ،في زقاري الطاهرس ،وفي مؤيمر الطمة العربكة في ال حر
محمد دحالن ،ب ك  ،ب ّن
ّ
المي  ،من طي ه ا الم ولو مؤريات .ون ق في بطد مؤيمر لحرسة فيق والخروج طكادس ديدس لها
ّ
ٍ
يمسن فك  ،ببر لطاء
ميسطة م سكاساي  ،ويحوق "فيق" لج حزي ل س طة الف سطينكة ،في ور
ّ
بيرو  ،من الحصول ب ج شربكة ف سطينكة ،عد أن فا أ الفصا

الموافطة ب ج ط ايها الميعّطة

الموحد ،ويشسي ل نة ل حوار حول يشسي م ت وطني ف سطيني ،من دون
بيفعي اإلطار الطكادي
ّ
أن العام ايبرز عد يريي بيي الداخ ي ،يمثّ
المطر ار النور عد انيهاء ال طاء .ب ج ّ
أن يرب ه ه ّ
في محاولة الر كت محمود ب ات بادس حكاء دوره في بم كة سال ييوّر أن كط ق م ادريها الر كت
ايميرسي ،دونالد يرامي ،وهو ايم ال ي انيعش لدك  ،عد ي طك رسالة ودبوس من ايخير.
أن شروط
أن شروط بم كة السال ال ديدس ما زال م ي سةّ ،ال ّأن من الواضق ّ
وب ج الرة من ّ
الر كت ب ات السا طة السي ناي بم كة السال انيه  ،وهي الميعّطة اإلفراج بن الدفعة ايخيرس من
ايسرب ،وور

االسيكطان ،ومر عكة دولكة لعم كة السال  ،فأرصج ما رشق بن المور

هو بد ضافة مسيوطنا

ب ك الطرفان في مفاوضا

ايميرسي

أما مر عكة بم كة السال فهي ما ييفق
ديدس ،والسماع بيوسك الطا مةّ .
م اشرس ،وه ا ما ينزغ بن الطري الف سطيني المفاو س أس حي ،

وقيرس لطمة سا ،ة في أيدي اإلس ار ي يين.

ددا بوه اليسوكة اليي سكسون مدخ ها ،ه ه المرس ،الح العربي ،حيو
يعّق الس طة الف سطينكة م ت
العري ،وضمان دور ر كمي إلس ار ي في
كسون الح م الف سطينيين فيايتا ل يطبك م ع

المنططة ،وهو ح ٌّ  ،ن يحطق ،لن يي اوز شسالت من الحس ال ايي المحدود ل سسان ،ولكت لىر ،
ٍ
ضمن الي معا السسانكة الكبرب .م يسهكال ٍ
اريصادكة ومالكة ،ووبود ييحسين مسيوكا
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المعكشة ،شبيهة اليي ساد
ما ا

عد يورك ايفاركة سامي دكفيد م مصر ،وايفاركة أوس و الكارثكة ،في

كعري الح االريصادي ال ي لن ي بو أن ييبخر عد اسينزاي الينازال

السكاسكة المط و ة.

وهنا ،أولوكة الر كت محمود ب ات هي العودس لج االنخراط في بم كة السال مهما سان شس ها ،في

مسن من ال طاء ب ج
أن لم رد ك ّ
 ّ ،اليطو ار اإلر كمكة والدولكة ،وانيخاي الر كت يرامي ،ورد يرب ّ
ييمسن من يحطيق لم ،ف ّن ل كعد حا ة لج
المسرع السكاسي ،لج أن ين ي ه ه المرح ة ،وحيج ّ
حم ٍ
ولة كعيبرها از دس ،ورد يضع في مور االيها بيش ك اإلرهاي أو دبم  ،سما ييب ق ب لم
مسؤولون صهاينة في معر

انيطاده نفاس الس طة الف سطينكة ب ج احيكا ا ٍ نسانكة في رطاغ

ةزس .ول ا ،فهو ل كعد حا ة لج اسيمرار حوا ار

المصالحة الف سطينكة اليي اصطدم

الخالي ب ج البرنامل السكاسي ،وال لج من كشارس الطرار في المرح ة الحر ة المطب ة.

دا تما

بن اسيمرار

سان في اسيطابة الس طة الف سطينكة الطول ّن الوض الحالي في رطاغ ةزس نا
االحيالل والحصار ،ويعثر مسيرس السال  ،ما كفير  ،الضرورس ،نشوء و ها ن،ر م،ايرس ل يعام

أن من شأن الخالص من ه ا االحيالل أن
م االحيالل ،ما فيها الحق في مطاومي س الوسا  ،و ّ
ٍ
كعيد يوحيد ناحي الوطن .أما أن يي اليعام م مشس ة االنطسا ايخا راءا ٍ
راسكة ضد رطاغ
ّ
ّ
ةزس ،ببر ور

اإلنفاس ب ج الخدما

الصحكة واليع كمكة واال يمابكة والطارة ،ف ّنها مثا ة بطو ا

مابكة ب ج الشعي الف سطيني في ةزس ،و زء من حسا ح طا

لالرييال الداخ ي.

الحصار ب ك  ،ووصفة اهزس

ميمردا ف نيا ل خطيرس ،أبرزها ّأن كشربن الحصار المفرو
كما
ت
ّ
أما الحديو بن ابي ار ةزس ر ت
سطينكا داخ تكا لكص ق مسألة ر كمكة أو
وبا ف
ب ج الططاغ ،وقخرج موضوغ االنطسا من سون موض ت
ت
شس مطدم تة لما
دولكة ،وكفسق الم ال إل راءا ٍ بطابكة ُّ
يمت الشعي الف سطيني فك  ،سما ّأن رد ك ّ
طرع سا تطا من يشسي روس مس حة رد يشارم فيها دول في اإلر ك بوا هة ف سطينكة ،ما يؤدي من
ديد لج شعال نيران حري داخ كة ،رد يميد لج مناطق أخرب ،أو كمنق الشربكة ال يكاحا

شس
س ار ي كة ديدس،
ت
فضال بن ّأن سكصري اين،ار س تكا حيج بن بم كة السال نفسها ،واليي ّ
مبرر ل ين يدبون لج مث ه ه اإل راءا .
محاولة ال حاس بها تا
ث ما ا لو وافط

حرسة حمات ب ج يس ك ةزس؟ ما هو مصير المطاومة فيها؟ وما هي ماال

سالحها؟ حيما لن يوافق الس طة الف سطينكة ب ج و وده ،ح ة أن ل شربكة سالحا واحدا .و معنج
خر ،المط وي هو نهاء ه ا الشس من المطاومة ،ولع ه ا يوضق أن لط ي الس طة من "حمات"

يس ك ةزس أو االنفراد ب داريها و ها واحدا ،ييمث في اإلبداد لموا هة داخ كة ف سطينكة
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ودخول الطضكة الف سطينكة في نفق ديد ،ي عدها بن أي ح بادل ،وكعيق محاوال

أبنا ها اي اه

المطاومة ودحر االحيالل.

معطودا أن كسيكطظ وبي سثيرقن لمخاطر ما ي ري
محيوما ،فايم ما زال
ردر
لكت ما يخط ل تا
ت
ت
اإلبداد ل  ،و أن ي ادر أ نحة الشعي الف سطيني المخي فة ل يضامن م ةزس ،و أن يدرم حرسة
أن ةزس
أن ب يها أن يدرم ّ
أن السير ب ج طرقق اليسوكة اي لن كحميها من اليصفكة ،و ّ
حمات ّ
عيدا بن سكاسة االسيفراد ووه
يسيطك الصمود ،ا ما ب أ س رواها وفصا ها و ماهيرها ت

الس طة.

ولعّها معرسة ديدس يفر

لكن ببر وحدي ويضامن ونضال رادر ب ج دحرها.
ب ج شعبناّ ،
العربي الجديد ،لندن2017/4/18 ،

 .50المارد الفلسطيني يحطم أقفال السجون
د .فايز أبو شمالة

ه لكسوا أسرب يحاصره الطض ان ،ه أ نحة ل حرقة يخفق الم د ،فينهار ال دران ،أما ايسرب

فه أول م الطا عون في حضن زو ايه ال مطاومة ،أول م أسرب ايحزان.

ثمينا
ه لكسوا أسرب ،فطد سانوا تندا في الميدان ،وأر طوا أمن الصهاينة ،ل لم صاروا في ريده تا
سنز ت
كحرص ب يه اإلس ار ي يون ،وكحكطون به من س اني ،وقرفعون من حوله ايسوار ،وق فون
ايسالم الشا سة ،وأبراج الحراسة ،أما أول م ال ين يرفعون الشعا ار

الثورقة المعيطة في الز ا ا ،

فطد يرسيه س ار ي كمرحون ،وقيم كون ،وكسافرون ،وكأك ون وكشربون ،وكسه ون في اليصرقحا

ال ف،كة بن الوطن والوطنكة.

ه لكسوا أسرب ،أول م ال ين كشارسون في اليمرد خ

ضد ال،

الطض ان ،ويصدع حنا ره ال،ضي الثوري

والي بر والطهر اإلس ار ي ي ،وضد النسكان ال ي ييعر

ل ايسرب ،وضد اإلهمال

واالسيخفاي سيريه النضالكة ،وي اه رنابايه السكاسكة اليي من أ ها حم وا السالع ،فورعوا في

أسر الصهاينة ،واليف

حول زنوده السالس  ،ل لم ررر ايسرب أن يرفعوا ر ضا

الط،اس ،لي وع النصر والحرقة في سماء س ف سطين.

سراميه في و

ه لكسوا أسرب أول م ال ين كعيمدون في ضرابه المفيوع بن الطعا ب ج روس يحم ه لىو اغ،
وب ج صبره المسابر ال ي كصدغ في الرأت ،ليؤسدوا أنه رادرون ب ج احيمال اسيف از از

بدوه ،

ومناوراي  ،ويهديداي  ،ولديه اإلرادس ل يصدي والموا هة ،وه واثطون أنه رد ألطوا حم ه الثطي ،
وأحالمه العرقضة ب ج ،هر الشعي الف سطيني ،ماهير الشعي الف سطيني هي العنوان ال ي
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يشخص لك بيون ايسرب من خ

الطض ان ،فالشعي هو السند الحطكطي لىسرب في ضرابه ،

والشعي هو منط ق الرهان لمسيطب الطضكة الف سطينكة س ها.

ضراي ايسرب بن الطعا ال يخص ايسرب وحده  ،وال يخص بوا ه  ،وال يخص أمهايه

وين،كمايه السكاسكة ،ضراي ايسرب المفيوع بن الطعا بنوان الحرقة يسرب الحرقة ،وبنوان
سحي ال ساط من يح

أردا أول م ال ين رصروا حق ايسرب ،فال ي كع ز بن يحرقر أسراه هو

أب ز بن يحرقر شبر من أر
وقنيفضون خ

ف سطين العربكة ،ل لم كسيكم

الطض ان من أ

ايسرب مشواره النضالي،
ف سطين

سرامة أميه  ،ليؤسدوا أنه العنوان الصحكق ير

وسما ها ،وأنه الطدت ورضكة الال ين ،وأنه الشري الوطني ،ومعاني الوفاء.
ه ه أكا فخار ييوحد فيها الشعي الف سطيني مخي

ين،كماي  ،ه ه أكا م د يبنك سوابد الشرفاء

الطض ان وب ج اخيالي انيماءايه  ،ه ه صرخة بمالطة سيريعي لها المحي ون أينما

من خ

اطمأنوا ،ال سكما حين ييردد صدب الصرخة في ال ال ال،اض ة ،وفي المدن الثا رس ،وفي الطرب
ّ
والمخكما اليي ييف ر سرامة وطنكة.
فلسطين أون الين2017/4/17 ،

 .51ال يزال اليسار العربي يبحث عن دوره
بدبوس من

معكة "راد" ،شارس

هاني المصري

في يونت ب ج مدار ثالثة أكا في م يطج "المن،ما

العربكة" ،واالس ال كعبر بدرة بن طبكعة المشارسين ومن كمث ون ،فه

العربكة اسيثناء دول الخ يل والكمن ،وكمث ون م موبا

اؤوا من مخي

الشعبكة
ال الد

يرويسسكة وشيوبكة ورومكة بربكة وايمازقغ

وكعبرون شس أو اخر بن الكسار العربي ال ي ل و ها
وايكراد والصحراء ال،ربكةّ ،
بكعا بربكًّا"
حول المي،ي ار اليي حدث في المنططة العربكة ،ف ع
المشارسين ابيبر ما حدو "ر ت
ببر بن نفس بثو ار ضد الدكسيايورقة والفساد والي عكة واالسيبداد العسسري والع ماني والديني ،أما
ّ
ن،ر ميعددس

ال ع

اآلخر ،ومن ضمنه "ر افيو" ليبكا ،كعيبرون ما حص

يطماغ اسيعمارقة واضحة المعال لمشروغ الشرس ايوس ال ديد.

بكعا ،وانما م رد ةطاء
لكت ر ت

والطوب كفرر ضافة الخيالي و

الن،ر النس ة

طا ب يتا من الم موبا
ا الكسار العربي خ ك ت
لما حدو من مي،ي ار  :ه هو ربك أ خرق ؟ ،الن،ر لج المنططة العربكة :ه هي بربكة أ

طا من العري والكرد وايمازقغ  ...لخ؟ ،وهي نططة خالي سبيرس تدا سيحول أو كمسن أن يحول
خك ت
ا ل يي االيفاس ب يها لج يع ر العم المشيرم.
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ن الح له ه المشس ة مو ود ورا

االبيراي أن سونها منططة بربكة يض أمة بربكة واحدس أو
المشيرسة

شعوتا بربكة ي معها ال ،ة واليارقخ والدين أو ايدكان والمصالق والمخاطر واليحدكا
والفرص المياحة ال كطمت أو ي ،ي حق اير كا سأفراد و مابا  ،ب ج أسات المساواس بين
الن،ر بن لونه و نسه ومعيطدايه ورومكايه  ،وما ي معه ال كط بما كفرره
المواطنين ،
ٍ
معاد ل هكمنة والعدوان اإلمبرقالي والصهيونكة
المشارسين
وهو سثير ،فما ي معه أن مخي
ايبوي مهما سان شس  ،وقناه

والعنصرقة واإلرصاء واليمييز واضطهاد المرأس واليس
ين و ودها وح ولها مس فة ،ول يعد يحيم  ،وم

الي،ير المسيمر ويطدك نفسها بثوي ديد اسيمرار.

لم أثبي

الرأسمالكة

الرأسمالكة رة يوحشها أنها رادرس ب ج

سما ي م المشارسون ،والكسار العربي شس با  ،ب ج أن المنططة العربكة ييكث
س ما يناض ضده الثورقين وايحرار في العال س .

ن ه ا الم يطج ال ي اخيي أبمال بن اع ب ج الرة من س االخيالفا

فيها أ ش أشسال

وايل،ا هو محور من

محاور خمسة منيشرس حول العال  ،و زء من اليحضير لي م بالمي كض م موبا

وروب من

الكسار ايممي من المطرر أن ي يم في ساراكات في فنزوكال رب نهاكة ه ا العا .

أكثر ما لفيني خالل أبمال الم يطج صحة الطول ن المعارضة يأيي ب ج شاك ة حسامها ،والكسار

العربي ينطبق ب ك ه ا الوص لج حد سبير ،فهو ال يزال حا تار ي حو بن دوره ال ي ضاغ من
انهكار االيحاد السوفيييي والمعسسر االشيراكي ول ي ده حيج اآلن ،ما ع ال يزال هامشكًّا وقيحم

المنططة المأساوكة ما ال ييناسي م الوبود اليي كحم ها ،في حين

زتءا من المسؤولكة بن ماال
يخي اليفسي ار له ا الضكاغ وسكفكة االسيفادس من الي اري السا طة بين:

حطكطكا دون
من يرسز ب ج أهمكة الفسر والم ار عة والن،رقة الثورقة ب ج أسات أن ال بم ثورتقا
ت
ن،رقة ثورقة ،وقبرهن ب ج رأك ما ي ري في المنططة العربكة من أكثر من س سنوا من ثو ار

انيه في أة ي الب دان لج ثو ار مضادس .فالثو ار حرسها الش اي والثورقون ورط
الدكسيايورقون شيج ألوانه  ،ف و سان هنام أحزاي ثورقة ودكمطراطكة يطرع ا ا ٍ بن ايس ة
ثمارها

المطروحة وح وتال ل مشسال

ليزود
اليي كعاني منها المواطن ّ

ه ه الثو ار

الرؤكة وايحزاي

والين،ك والطكادس اليي سيسير بها لج بر ايمان ،ويحطيق ما يرقده الشعي من ٍ
أمان وطموحا

وأهداي وطنكة ودكمطراطكة وا يمابكة واريصادكة وثطافكة ،فال كمسن الفص بين الوطنكة والدكمطراطكة،

وال كمسن يأخير الحطوس والحرقا

معا في مسا ار
ت

لىفراد أو ل مرأس لج حين اليحرر ،فال بد من أن يسير النضاال

ميالزمة ميوازقة ميزامنة ،فال يؤ
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ما عد اليحرقر ،وه ا ما ح ّ ر من مشارسا
حدو في ال از ر حين يحرر بينما طي

من ال از ر الف سطينيين حيج ال كحدو معه ما

المرأس مضطهدس في البي

والعم .

ومن يرسز ب ج أن "في الحرسة برسة" ب ج أسات أن "خطوس بم كة أحسن من دزقنة برامل" ،وأن
المه ي بكة احيكا ا

المواطنين ومطالبه واليعام م همومه الم اشرس .فما ينطص الكسار وفق

هؤالء الين،ك والين،ك والين،ك واإلمسانا

وما برام

وأهداف  ،وسي

كص

المالكة .والسؤال هو :أي ين،ك هو المطصود ،وما فسره،

ليها؟ وسما رال لي أحد المشارسين من مصر أن اليفي

ال ي

حيما عد
كعاني من الكسار المصري والعربي ف،ك  ،لدر ة أن يشسي أي فصي كساري ديد كعني ت
فيرس لكس طوق ة أن ينشق لج خمسة أو سية ين،كما مث ما حص م الين،كما السا طة.
ما يثير ه ا ال دال العطك حول من كسبق من :الن،رقة أو العم ؟ أن ه ه المعض ة كمسن ح ها
ب ساطة من خالل ال م ما بين العم من أ

ب ورس الن،رقة الثورقة ،وبين الكفاع ليحطيق ايهداي

المط بكة والوطنكة والدكمطراطكة ،فمن دون واي بن أس ة من نوغ :أين نط
لج ما وص نا لك  ،والج أين نرقد أن نص  ،وسي

نص

لج ما نرقد؟ سي

والوطني أن يراك وكحطق ما يرقد! فالنضال لكت من أ

اآلن ،ولما ا وص نا

مطدور النضال الط طي

النضال ،وانما من أ

ب دان حرس

ومسيط ة وشعوي سعيدس ينع حطورها وحرقيها.

ما يث ل الط ي في ه ا الم يطج أن ب ج الرة من الينوغ والخالي بين المشارسين ،واليعصي

والعصبكة اليي ساد

أن يهدد اسيم ارره ون اح  ،أ م المشارسون ب ج يأييد الطضكة الف سطينكة

ودبمها ابي ارها ضحكة اإلمبرقالكة والصهيونكة ،وراكة اليحرر العالمي ولكت الف سطيني والعربي

فط  .وه ا مؤشر لج أن بدالة الطضكة الف سطينكة ويفورها ايخالري ويمسم الشعي الف سطيني بها،
و الدفاغ بن حطور  ،والنضال من أ

ل يعد رضكة مهمة في المنططة.
صحكق أن الطضكة ي ار ع

يحطيق أهداف مهما طال الزمن وة

اليضحكا  ،ينفي أنها

من حيو أهمييها سبي ما رب وق ري في المنططة العربكة ال أنها ال

يزال رضكة امعة ومؤثرس ،وكمسن أن يسيعيد ألطها ودورها السابق ا أحسن الف سطينيون اليصري،

ين أكثر ما أساء ل طضكة يطزقمها ل شعي واير
نزاغ ب ج اير

والحطوس في أوس و ،ويشوقهها ويصوقرها سطضكة

والحدود ،أو رضكة خالي حول طبكعة السال  ،أو بين الميطرفين والمعيدلين من

ال انبين ،بينما هي في الحطكطة رضكة يحرر وطني لشعي يعر

وال يزال ييعر

لالريالغ

واليشرقد ،فالمشروغ الصهيوني ال ي را ساميداد ل مشروغ اإلمبرقالي ل منططة كسيهدي لكت ف سطين

وحدها ،وانما اإل طاء ب ج اليخ
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مفيوحا ول ك ،ق ،وقواص بم إلرامة " س ار ي الكبرب" ،وأهداف اسيعمارقة
يزال
ت
طا ،المة وم حفة حق الف سطينيين.
وبنصرقة ،وال كطب اليسوكة حيج لو يضمن شرو ت

رقة ويوسعكة

المركز الفلسطيني ألبحاث السياسات والدراسات االستراتيجية2017/4/18 ،

 .52إسرائيل بدأت بضم القدس الشرقية بعد حرب  1967بثالثة أسابيع

نير حسون

في  27حزقران  ،1967رب ثالثة اسابك من انيهاء حري "االكا السية" ،صادر
أمر ان،مة الس طة والطانون ،يعدي

ثالثة روانين :يعدي

الكنكس

بج

أمر الب دكا  ،ورانون حماكة االماكن

المطدسة .ورة االس البيرورراطي اليطني ،شق اليعدكالن االخيران الطرقق لض شرري الطدت الج

اس ار ي  .اء في اليعدي االول أن "الطانون ،الحس  ،واالدارس في الدولة يسري ب ج س ار

اس ار ي

اليي حدديها الحسومة في االمر" .واليعدي الثاني كسمق لوزقر الداخ كة بيوسك م ال سكطرس الب دكة

حسي يطديره.

سانوا في و ازرس الخار ك ة ر طين من رد الم يم الدولي ب ج ه ه الخطوس .ورب يو من النطاش في
الكنكس

ي ابطاء ممث كا

لموا هة ه ا االمر" :ب ج خ فكة الوض في

اس ار ي في العال يو يها

ال معكة العمومكة لىم الميحدس ي ي ب ينا أن ن،هر في الدباكة الخار كة لنا رانون االماكن

المطدسة وأن نط

من شأن أ و ي" .ه ا ما يم

سيابي ل سفراء ،لكن من سيي البرركة ل كسن

ميفا ال" .لكت واضحا الج أي در ة سنن ق في لم" ،سيي وأوصج أن يي بر

"ضرورس نا عة من الرة ة في ادارس س المدينة شس س ك  .وال ي ي وص

صهر كمسن من يطدك الخدما

ا راء الض سد

االمر ب ج أن ض ب

مث المكاه والكهرباء والعالج واليع ك  .وا ا س ي رولوا ن العم ة في

الطدت الموحدس سيكون اس ار ي كة".
في لم اليو أرس مو،

و ازرس الخار كة ،اوري ةوردون ،رسالة الج بادي كاف  ،ر كت مسيي

ر كت الحسومة لكفي اشسول اء فيها" :لطد اريرح

ب ج د .هريسوغ (حايك  ،الحاك العسسري في

شرري الطدت والضفة ال،ربكة) أن وب ج الفور عد سن رانون يوحيد مناطق الب دكة أن يي ض بدس

ررب في ناب ت أو بي

لح وةيرها من ا

الن ابة االدارقة ،وه ا ليموك النكة االساسكة .ورد ببر

د .هريسوغ بن اهيمام به ه الفسرس وط ي مني أن ابرضها ب ك ".
ه ه الرسالة ،ضافة الج وثا ق اخرب سثيرس ،ي الكش

اسيخدا المواد ايثرقة من ا

بنها مؤخ ار من رب معهد " ثار" ،ال ي أراد

حطوس االنسان .ول يكن ه ه الحالة الوحيدس اليي حاول

فيها

اس ار ي يموك افعالها في شرري الطدت ،خشكة من رد الم يم الدولي الشديد" .السا طة اليي سان
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أما نا،رقه هي االنسحاي من سيناء في العا  ،"1957سما رال المؤرخ د .امنون رامون من معهد
بن ةورقون بن مم كة اس ار ي

الطدت ل حو السكاسا " .في حين  ،ورة يصرقحا

اضطر اس ار ي الج االنسحاي سبي ان ار الطويين الع،ميين".

في العا  ،1967في المطاب  ،امينع
لكنها أوضح

الميحدس بن الط ي من اس ار ي االنسحاي الفوري،

لها أنها لن يوافق ب ج خطوا

الج س ق ويعوقق اال راءا
وي ادل الرسا

الوالكا

الثالثة،

احادكة ال اني في الطدت .ومن هنا اء

في المدينة ،االمر ال ي ي د يعبيره في محاضر

سا

الحا ة

الحسومة

و ازرس الخار كة دو ار ر كسكا بر اسة ا اي ان .رامون رال ن

في ي م الفيرس .هنا لعب

را د المنططة الوسطج ،بوزي نرسكت ،اضطر الج ور

بم كة هد المنازل في الحي اليهودي عد

الشسوب اليي ردمها صاحي مصن ارمني يضرر من االمر" .روموا بور

الهد " ،رال اشسول

لنرس كت" ،صحكق أن ا اي ان يو د في نيوقورم ،لكن ي ت ب ج سيفي وال ييرسني أرياع .ه ا
كسفي في ه ه المرس".

عد لم بثالثة أشهر ،في أي ول  ،1967ررر الحسومة يرمك الحي اليهودي .وأب ن وزقر المالكة،

بنحات سبير ،مصادرس اراضي الحي .ورد باش في لم الحي في حين  500.3شخص بربي طوا

من الفيرس االردنكة ،مع،مه من ال ي الطرب اليي يحك
ردم

الطدت من العا  .1948وفي ه ه المرس

و ازرس الخار كة اكضا الدواء ل داء" :كمسن أن كفسر الم يم الدولي ه ا الطرار ب ج أن مصادرس

لىراضي واخالء اصحاي االمالم في الحي اليهودي ،وخاصة ب ج خ فكة النطاشا
الميحدس" ،سما اء في البرركة ل ممث كا

نشر لدكس أخ ار س بكة".

في السكاس فسر البرركة سي

في االم

في العال " .وه ا االمر كحياج الج رد دبا ي في حال

كمسن يفسير المصادرس .اوال ،ي الط ي من ممث ي اس ار ي ابراز ال عد

الصحي – هنام حا ة الج بالج مشسال

الم اري والمكاه شس سرق  .والبند الثاني سعج الج

اليمييز "بين السكطرس – اليي يعني الي ميد المؤر

لحطوس االمالم الج أن يي االيفاس م اصحابها،

وبين المصادرس" .وسع

و ازرس الخار كة الج اليوضكق أن رانونا واحدا كسري ب ج اصحاي االمالم

من المصادرس .واخييم

ا طرع مسيط ال موضوغ اخالء المنططة فسيي ابطاء س من

اليهود والعري .ويم

االشارس في البرركة اكضا الج أن المس دين في الحي اليهودي ي اسيثناؤهما

يي اخالؤه شطة بدي ة.

البرركة أن

ورد ي ارفاس م خص ليطرقر أردني م البرركة ،حول وض الحي والصور اليي يؤسد الحا ة الم حة.
ورد اسيمر اخالء الحي اليهودي مدس بامين .اريرح

الحسومة ب ج المخ ين مسانا خر ل سسن في

العيزرقة ،لكن بددا ر كال منه حص ب ج الشطق ،ومع،مه يوزبوا في أحكاء شرري المدينة .عد
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لم بثالثة أشهر ،في سانون االول  ،1967يدخ

و ازرس الخار كة مرس اخرب من ا

سان مطروحا ب ج ال دول نط هي ة الطكادس الوسطج الج المدرسة المهنكة في بي

الطدت .وهنا
حنينا .ورد ح ر

باموت ةانور ،ممث و ازرس الخار كة في الحس العسسري من أن "ردود الفع لن يطيصر ب ج الطدت
والضفة ال،ربكة فط  .فه ا موضوغ سي ي اني اه وسا

االبال الدولكة" .وقبدو أن الح في ه ه

المرس سان العم اثناء انش،ال العال في شؤون اخرب .وأضاي شخص ما لرسالة ةانور بخ اليد

س ما

"لكت رب بيد المكالد".

"هآرتس"

األيام ،رام هللا2017/4/17 ،
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