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***
 .1الحلة :حماس ال تقبل التهديد ضد غزة وعلى وفد فتح حمل حلول لثالثة ملفات
غزة – الرأي :طالب عضوو المتبوب الايا وي لةرحوا حمواس اليول الةيوا ونود اللكنوا المرحز وا لةرحوا
نبح المبوقع قدومه بةمل إجابوا

واحوةا حوول اليضوالا الوطنيوا أهمموا الموقوت موة البداحوا اليودس

والبناوي األمنوي وذحوور الةيوا اوؤل مووحفمر صوةدي بمد،نوا غوزةال صوباأ الرؤثواءال أن حرحووا نوبح لو
فبواصل مع حمواس نوي غوزة أو بالجوارق لعيود ليواء حبوم افنال مضويدا :لو لاومع عوة قودوم الونود إ

عبر و ائل اإلعؤم

ولصح الرئيس مةمود عباس ووند نبح بةل  3قضالا قبل عيد أي ليواء موع حرحبوه ب وزة وهوي :إل واء

الضرائب عة وقود مةطا الكمرباءال ورنع الجصوما
الشمداء والكرحم
وقووال إن إجوراءا
حرحا حماس

عوة روافوب الموونديةال ودعوادة ماوبةيا

أ ور

عبوواس حوود اليطووات فاووبمدب غ وزة بتوول متولافمووا وفعووز ا لياووام مشووددا علووم أن

فيبل ل ا البمد،د والبجو ف الممار ا حد غزة

ار وطنيا شامؤ بةضور نصائلي
وأكد الةيا أن أي لياء قادم مع حرحا نبح لكب أن لتون حو ا

ملف الحكومة
وشدد علم أن قطات غزة

،وزال ماوحوليا حتوموا رئويس الوو راء ارموي الةمود هال وعليموا أن فبةمول

ماحوليافما حاملا دون ليصان
وقووال:

،وجوود أي جمووا ماووغولا عووة غ وزة ووهللا حتومووا الةموود ه وعليمووا الييووام واجبافمووا وا ووبؤم

ممامما ال مححدا أن حماس جاهزة إلفاحا الدرصا حاملا لبيوم حتوما الةمد ه بماحوليافما ني غزة

وأحوواب :غ وزة ماووحوليا الةتوموواال نلبوود،رها بعدالووا ودلصوواب وقالوليووا ووطنيوواال مبوودلا فرحيووب حرحبووه

بالةتوما لبحدي ممامما حاملا ني غزة

ولدوول الةيووا إلووم أن الةتومووا فاووبديد مووة الض ورائب البووي فكبيمووا مووة غ وزة عبوور وولطا

ا حووبؤل

مشير إلم أن كول الموواد البوي فودال عبور المعوا ر اإل ورائيليا فحاوض عليموا حور با %17
ا
اإل رائيليال
فضهب للالطا

وقال :غزة فدنع أكرور موة  100مليوون دو ر شومر ا للاولطاال غوزة قوادرة علوم أن فندو علوم مونديموا

الكالاووية والعوواملية والميزاليووا
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المبل و

وبووية الةيووا أن حموواس لووة فةوول اللكنووا اإلدار ووا البووي شووتلبما مووا ل و فيوووم حتومووا البوان و

بماحوليافما ني غزة
أزمة الكهرباء
وأوحح الةيا أن معظ المشار ع ا

عباس وحتوما البوان

برافيكيا لةل أ موا الكمربواء نوي غوزة معطلوا بيورار موة الورئيس

وبية أن أ ر فلك المشوار ع هوي :فةو ول المةطوا للعمول علوم ال وا ال و وادة قووة الجطوو المصور اال

والطاقا البد،لاال باإلحانا إلم الضرائب المدروحا علم وقود مةطا البوليد

وأحو وواب الةيو ووا أن غ و وزة فاو ووبطيع ش و وراء الوقو ووود بض و ورائبال نو ووالوقود و ووعر األ ا و ووي  8 1أغو ووو ار ال

والةتوما فطالب غزة المةاصرة بشرائه و 8,5أغو ار رغ ألما فبيعه للمنح و 2,2أغورة

وأكد دع حرحبه لي ارر لطا الطاقا ني غزة بعدم شراء الوقود بالضورائب المدروحوا عليوهال نبوا إلوم

أله

ايار أمام غزة وهللا رنع الضر باال والبزام الةمده بمبادرة الدصائل لةل األ ما

المصالحة الوطنلة
وأكود الةيووا أن حمواس مندنعووا لةوو فةييو المصووالةا ا وبكمال جلاووا

الةووار الاووابياال موحووةا أن

حماس قدمل علم قاعدة البنا ل الكريرال وألما ملبزما بتل ما ف البوقيع عليه

وأوحح أن عباس لعمل علم إجماض مبادرة قطر ا قدمل قبل أشمر إللماء ا لياامال مشي ار إلوم أن

عباس قال لليطر ية:

رجوت للموندية و عودة للبشر عي والةتوما لكب أن فكون برلامكي

وأعلووة الةيووا موانيووا حرحبووه علووم إج وراء البجابووا

المكلووس الوووطني والبشوور عي والرئا ووا ر مووا واحوودة

اؤل  3شمور مة افن وشدد علوم البوزام حرحوا حمواس وثييوا الونوان الووطني عوام  2006حأرحويا
ألي مشروت وطني مشبرك
الحرب مع االحتالل
وأكوود الةيووا علووم أن حرحووا حموواس

فر وود حربووا ولياوول ما وعرة حوورب وول ماووعرة وول ال مشووددا علووم

البزام الةرحا وقت إطؤن النار ما البزم ا حبؤل به
وقال :حماس

فاوعم للةوربال لكوة إذا شوة العودو الةورب ويكد موة مياومبنوا البا ولا وعلوم أر وما

كبائب الياام ما لجلل أرحاله و شدي صدور قوم محمنية
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اغتلال مازن فقها

وشدد الةيا علم أن األجمزة األمنيا فمبلك حيائ وأشجاخ ووثائ حول قضيا اغبيال الشميد ما ن
نيماال مبينا أله ،ب مؤحيا اليبلا لليبض علم مة فبيم منم

وقال :لانا ني عكلاال ولبرك األمر لكما

ا ابصاخ حبم لصبح اليبلا والمبورطون حانوا نوي ،ود

األجمزة األمنيا وفيدلمم للعدالا ليأاضوا جزاءه العادل وأوحح أن حل البةيييوا

ا حبؤل اإل رائيلي هي مة امبد

إلم الشميد نيما

فشوير إلوم أن ،ود

وكالة الرأي الفلسطلنلة لإلعالم ،غزة2017/4/18 ،

 .2حكومة الحمد هللا تعلن جاهزيتها الفورية الستالم الو ازرات في غزة
جنية :أكد
الو ا ار

حتوما الونان الوطني رئا ا د رامي الةمد هال اليومال جاهز بما الدور ا لبال

والدوائر الةتوميا ني قطات غزةال مشيرة ني يان لما عيب جلابما األ بوعيا إلم أن الييادة

والةتوما فيوم بتانا البزامافما فكا قطات غزة ني الوقل الضي فيوم به حرحا حماس بكبالا حانا

اإل،رادا
وأكد

لصالةما

الةتوما ني يالماال حرورة البزام حرحا حماس بجطا الايد الرئيس

دون شرو ال مشي ار إلم أن ممار ا

بعادة الوحدة الوطنيا

حرحا حماس ني قطات غزة فعي حل المااعي البي فيوم ما

الييادة الدلاطينيا مة أجل دع صمود شعبنا ني اليطاتال وفونير الةياة الكر ما البي فلي

بضةيافه

ولضالهال وأله آن األوان لوقت جميع أشتال الاكال والكدال الايا يال لصالح رؤ ا وطنيا جامعا

كديلا بإلكا فطلعا

شعبنا ني إلماء ا حبؤل ودقاما دولبنا الدلاطينيا المابيلا حاملا الايادة علم

حدود العام 7691ال ني قطات غزة والضدا ال ربيا وعاصمبما اليدس

وكالة األ نباء والمعلومات الفلسطلنلة (وفا)201/4/18 ،

 .3الحمد هللا لـ"القدس" الفلسطلنلة :نجري اتصاالت واسعة لتوفلر الحماية لألسرى
جنية – اليدس دو

حتومبه فكري افصا

حوم -علي مودي :أكد رئيس الو راء الدحبور رامي الةمد ه اليومال أن
وا عا ومتردا مع حانا ا طراب والكما

الدوليا للبةرك العاجل والار ع

لبونير الةمالا لأل رهللا المضربية عة الطعام والض ط علم ا رائيل لبلبيا مطالبم العادلا

وحول الي ار ار البي أقرفما الةتوما الدلاطينيا اؤل اجبماعما ني جنيةال قال رئيس الو راء لو ليدس

 :إن دع األ رهللا والوقوب معم ا برافيكيا ثا با لدهللا الةتوما الدلاطينيا البي فعمل دوما لبعز ز
صموده حبم فةيي حر بم ال وقد فوقدنا اؤل الكلاا امام اح ار م عة الطعام ال وجددلا البأكيد
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علم فيدل حل أشتال الدع والماالدة لم ال وأحاب باشرلا البةرك علم حانا المابو ا
جميع المح اا

الدوليا البدال العاجل لدهللا الالطا

وفلبيا حانا مطالب ا

ا

ولاشدلا

رائيليا لوقت ممار افما اليمعيا بةيم

رهللا والبي هي مةيا وحالل موجودة ني ا صل طوال الانوا

ال اؤها

الماحيا وف

القدس ،القدس2017/4/18 ،

 .4كاتب إسرايللي :السلطة الفلسطلنلة سعت إلفشال إضراب األسرى
أكد ابير إ رائ يلي أن ماحولية ني الالطا الدلاطينيا ضلوا جمودا ني األلام األايرة إلنشال إحراب
األ رهللا ني الاكون اإل رائيلياال فةابا مة فاببه ني عزعا ا

بيرار األمني ني الضدا ال ربيا

وقال الجبير اإل رائيلي ني الشحون الدلاطينيا ،ولي ة مناحي -ني ميال لشر ني موقع و ؤ

اإلاباري -إن رئيس جما المجا ار

العاما الدلاطيني ماجد نرق وو ر الشحون المدليا حاية

الشيخ وغيرهماال ضلوا جمودا ني األلام األايرة لمنع حصول اإلحراب بشتل نعليال وعيدوا ني بيل

ذلك لياءا

مع ماحولية أمنيية إ رائيلييةال لكة دون جدوهللا

وأحاب أن إحراب األ رهللا الدلاطينيية ،رير مجاوب لدهللا إ رائيل والالطا الدلاطينيا مة عزعا
ا

بيرار األمني ني الضدا ال ربياال مما ،بطلب مة المابو ا

جيدا لما فشمد المناط الدلاطينيا ني افولا األايرة

الايا يا واألمنيا ني فل أ يب البنبه

وقال إن هناك رغبا مشبرحا لدهللا الالطا الدلاطينيا ود ارئيل ني المةانظا علم المدوء بالضدا

ال ربياال ااصا مع اقبراب لياء اليما ية عباس والرئيس األمر تي دولالد فرمب أوائل ما،و/ألار

اليادمال مما دنع الالطا ود رائيل نعليا إلحبا إحراب األ رهللاال لكنمما ل ،نكةا ني ذلك

وأحاب أن إحراب األ رهللا الدلاطينيية ،بزامة مع األحداث الدائرة ني قطات غزةال وما لشمد مة
فظاه ار

شعبيا حد رئيس الالطا الدلاطينيا مةمود عباسال عيب اإلجراءا

بة موندي الالطا هناك وأشار ة مناحي -وهو حابط ا

ني جما ا

العيا يا البي افجضها
بجبا ار

العاتر ا

اإل رائيليا -أن إحراب األ رهللا الدلاطينيية الةالي لشبه إح ار م الشمير ني الاكون اإل رائيليا
عام 1987ال الضي أدهللا مع أ باب أارهللا إلم الد ت ا لبداحا الدلاطينيا األولم

وقال إله ناء علم ذلك فظمر أهميا حبرهللا مة النواحي المةليا واإلقليميا والدوليا ود رائيل ني قلبماال
للعمل قدر اإلمتان علم عدم فدهور الوحع األمني ني المناط

اروجما عة الايطرة
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 .5عباس إلى واشنطن في الثالث من الشهر المقبل يسبقه وفد رسمي لبحث ملفات اللقاء

رام ه  -مةمد ،ولس :أكد ماحولون نلاطينيون لو الةياة أن الرئيس مةمود عباس يلبيي الرئيس

دولالد فرامب ني الرالث مة الشمر الميبلال ما ل لابكد جد،د وأوحح و ر الجارجيا ر اض

المالكي أن وندا لض ثؤثا ماحولية حبار يصل واشنطة قبل أ بوت مة وصول عباسال للبباحث

مع الماحولية األمر تيية ني الملدا

البي يبناولما اجبمات الرئياية

وقال المالكي أمس ني حد،ث إلذاعا صو

نلاطية الر مياال إن الكالب الدلاطيني لة لعلة

ر ميا موعد اجبمات الرئياية ألن ذلك مبروك للدولا المضيداال ون البروفوحول
وعلمل الةياة أن الوند يبةثال علم مدهللا ألامال ملدا

ا

بيطانال والبةر ضال والبعاون األمنيال

والدع المالي وقال ماحول نلاطيني رنيع إن البةث يتون صعباال مشي ار إلم أن إ رائيل قدمل

ر ما طلبا

إلم الكالب األمر تيال ني مةاولا منما لةرب النياش عة العيبا

عمليا الاؤمال وهي ا

بيطان

الرئياا البي فواجه

وأحاب :اإل رائيليون قدموا لألمر تيية مطالب وشتاوهللاال مرل روافب أ ر الشمداء واأل رهللاال
ومناه ج البعلي ال والبعبي ار

المابجدما ني اإلعؤمال و يادة الالطا علم غزة وأحاب :إ رائيل
أمام عمليا الاؤم وليس ا

فةاول إقنات الكالب األمر تي بأن هض هي العيبا

المبوقع أن ،رير الكالب األمر تي هض اليضالا مع الكالب الدلاطيني وفابع:

صعبا جداال لكننا حضرلا ملدافنا جيدا
وقال إن الوند الدلاطيني
المابوطنا

بيطانال ومة

بكون مةادثا

يطلب مة الكالب األمر تي الض ط علم إ رائيل لوقت البناء ني

ومصادرة األراحي باعببارها العيبا الكأداء األولم أمام عمليا الاؤمال وأللما فيوض

أ س حل الدولبية

و يبدي الوند ا بعداد الكالب الدلاطيني لبدعيل لكنا ثؤثيا أمر تيا -نلاطينيا -إ رائيليا للبةث

ني موحوت البةر ض ني اإلعؤم والمناهج ني حؤ الكالبية و يبةث الوند الدلاطيني ألضا

إحراب األ رهللا وشرو حيافم الصعبا

الحلاة ،لندن2017/4/19 ،

ى
المضربلن
 .6وزارة الخارجلة تحمل االحتالل المسؤوللة عن حلاة األسر ُ
وناال أ ب ب :دالل و ارة الجارجيا فصعيد لطا
بة

ا حبؤل اإل رائيلي إجراءافما اليمعيا والبنكيليا

األ رهللا عاماال والمضربية عة الطعام بشتل ااخال وحملل الةتوما اإل رائيليا رئا ا

نيامية لبنياهو الماحوليا المباشرة والكاملا عة حيافم

التاريخ :األربعاء 2017/4/19
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وأكد

الجارجيا ني يانال أمسال ألما فبعامل بمنبمم الكدلا مع البصر ةا

اصوصا أن

لطا

ا حبؤل أقدمل ني عدة حا

المكبمع الدوليال والصليب األحمر الدوليال والمنظما

العدوالياال والعنصر اال

ف فوثييما علم اعدام األ رهللاال مطالبا

األمميا المجبصاال والةيوقياال واإللاالياال

بالبةرك الدوري والار ع لةمالا األ رهللا الدلاطينيية مة بطش الاكان اإل رائيلي
كما دعل إلم افجاذ اإلجراءا
لطا

ا حبؤل بة األ رهللاال ااصا أن ا حراب عة الطعام هو اطوة مطلبيا لبةاية شرو

األ رال حدلما اليالون الدولي وافداقيا
وأشار

الدوليا الرادعاال مة أجل وقت ا

بدراد اليمعي الضي فمار ه

الجارجيا إلم أن

لطا

جنيت

ا حبؤل شرعل بةملا فنيؤ

وا عا ني أو ا

األ رهللا

المضربية عة الطعامال وقامل بعزل عدد حبير منم بشتل الدرادي ااصا قيادافم ال وأ ل ل الصليب

األحمر الدولي وقت ا ار
باإلحانا الم حمؤ

عائؤ

البدبيش ا

ا

رهللا أل نائم ال حما أقدمل علم ةب جميع حيوقم ال هضا

بد از ا المبواصلاال وا بندار وحدا

اليمع البابعا لمصلةا إدارة

الاكونال حل ذلك ني مةاولا لائاا للنيل مة عز ما األ رهللاال وارادفم الصلبا علم مواصلا

ا حراب حبم ليل مطالبم

المستقبل ،بلروت2017/4/19 ،

 .7السفلر زملط ُيطلع الخارجلة األمريكلة على مطالب األسرى
رام ه – اليدس العربي  :أطلع الادير حاام ملط رئيس المدوحيا العاما لمنظما البةر ر ني

واشنطةال مااعد و ر الجارجيا األمر تي وماحول الشرن األو ط مالتل رافني علم مطالب األ رهللا
الدلاطينيية المضربية عة الطعام ني الاكون اإل رائيليا وليل ملط حاب يان صةاني

للمدوحيا فوجيما

الرئيس مةمود عباس لإل رات بالبدال إللياذ حياة األ رهللا المضربية احبكاجا

علم الظروب الصعبا البي لعيشولما ني كون ا حبؤلال مطالبا با بمرار الكمود لوقت معالافم

وا نراق عنم وقدم للجارجيا األمر تيا ئةا مة مطالب األ رهللا العادلاال وشدد علم وجوب احبرام

اليالون واليواعد الدوليا وطالب اإلدارة األمر تيا بدال عاجل مع حتوما ا حبؤل لبلبيا احبياجا
ومطالب األ رهللا الدلاطينيية ودلزام إ رائيل حيوة احبؤل باحبرام اليالون واليواعد الدوليا

وذحر

الادير ملط مااعد و ر الجارجيا األمر تي أن ا رائيل اعبيلل حوالي مليون أ ير نلاطيني منض
عام 1967ال وأله منض دالا عام  2017ف اعبيال حوالي  1597نلاطينيا منم  46امرأة و 311قاص ار

وفةدث الادير عة أوحات األ رهللا المأ و ا واطوافم الالميا والمبنيا علم أ س الؤعنت للدنات
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عة حيوقم األ ا يا ومطالبم العادلا فةل وطأة ا حبؤل و ل الجارجيا األمر تيا فير ار مة
و ارة الجارجيا الدلاطينيا وهيغا شحون األ رهللا حول الموقت الر مي مة ملت األ رهللا

مة جالبهال أكد مااعد و ر الجارجيا أله ير ل الر الا إلم أقطاب اإلدارة األمر تياال وبةث طرن
البدال إللماء األ ما

القدس العربي ،لندن2017/4/19 ،

 .8الزهار :سلاسة عباس ضد قطاع غزة ستفشل أمام صمود حماس والشعب الفلسطلني
شوودد عضووو المتبووب الايا ووي لةرحووا حموواس مةمووود الزهووارال علووم أن م وحامرة رئوويس الاوولطا مةمووود
عباس حد قطات غزة بدشلال مححدا ألما لة فنكح أ دا أمام صمود الةرحا والشعب الدلاطيني

وقال الزهار ني لياء علم قناة الكز رة مباشر مااء الرؤثاءال إن اطا عبواس حود غوزة بدشول بدعول

صمود الشارت الدلاطيني الضي لة ،بيع حرامبه أو الوطة ميا ل الجبز والروافوب والكمربواءال مبينوا ألموا

حيون متبابا للشعب الدلاطيني ولدل إلم أن عباس يضطر مكبو ار للب ارجوع عوة اطوافوه األايورة
حوود غ وزةال مشووددا علووم أن حموواس ووببيي صووامدة و ووبيا ل فلووك الجط ووا

بمواصوولا الماووي ار نووي

الشوارت ولو الزهار إلم أن يا ا عباس بةصار غزة لة فنكح مع حماس ولة فال هوي ونصوائل
المياوما ؤحما أ دا

وأحوواب :هووضا ماووبةيلال وهوول لظووة عبوواس أن الشووارت الدلاووطيني الووضي صووبر أربووع حووروبال وويوان

علووم ذلووك موحووةا أن حوول هووض الةيوول واأل عيووب مووة عبوواس هوودنما فةميوول حموواس ماووحوليا نشوول
حتوما الونان الوطني

وأشووار عضووو المتبووب الايا ووي إلووم أن المجوورق الوحيوود مووة األ مووا الةاليووا لتووون نيووط بنديووض مووا ف و

ا فد ووان علي ووه ن ووي الةو ووا ار الا ووابيا ودع ووا إل ووم ا حبك ووام لص ووناد ،ا قبو ورات ن ووي البجاب ووا

رئا وويا

وفشر عياال منوها إلم أن حماس علم ا بعداد فام لليبول نبائكما

موقع حركة حماس ،غزة2017/4/18 ،

 .9رضوان :ال لقاءات مع فتح قبل رفع الخصومات وضريبة البلو
الر والا لوول :أكوود إ ووماعيل رحووان الييوادي نووي حرحووا حموواسال أن الةرحووا لوة فعيوود أي ليوواء مووع ونوود
نبح قبل أن لابيه حمالا
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وق ووال رحو ووان ن ووي فص وور ح ا وواخ للر ووالا ل وول ما وواء اإلثن وويةال إن الةرح ووا وح ووعل ش ووروطا قب وول
الكلوس علم طاولا الةوار مع حرحا نبح أ ر ها فوقيع حمالا

البوليدال ودعادة روافب موندي لطا رام ه ودل اء الجصوما

رنع حر با البلو عة وقوود مةطوا

البي أقرفما الشمر الماحي

الرسالة نت ،فلسطلن2017/4/18 ،

 .11عزام األحمد :ال يوجد توافق حول زيارة وفد فتح إلى قطاع غزة
عمان  -لادلا عد الد،ة :قال عضوو اللكنوا المرحز وا لةرحوا نوبح ال عوزام األحمودال إن قطور أر ولل
ميبرحوا ال قبول هواء الشومرال إلووم حرحبوي نوبح و حمواس موودب فةييو المصوالةا ودلمواء ا لياووامال
بالبظار رد الدوحا والجطوة الميبلا مة فةرحما

وأحاب األحمدال ل و ال د موة نلاوطية المةبلواال إن الميبرحوا

دار

حوول ليوا الجوؤب البوي ور

ني الةوار الضي جرهللا ية الطرنية ني النصت األول مة العام الماحي ني قطر

ولووو إلووم أن حرحووا نووبح قاموول بووالرد علووم األشووياء نووي قطوورال الووض،ة هوودنوا إلووم جاوور الموووة ووية

الةرحبيةال إ أن حماس فأار نوي الورد ال مضويدا عنودما البييول االييوادي نوي حمواس مو وم أ وو

موور ونال قبوول أكروور مووة أ ووبوعيةال نووي لبنووان رعالووا ماووحول لبنووالي حبيوورال أ لو بعوودم علمووه عووة فلووك

الميبرحا

وفابع األحمد قائؤ لكوة قبول ألوام قليلوا نيوط أعلوة أ وو مور ون أن حمواس أر ولل ردهوا

إلم قطرال حيث الكلما افن عندها ال مديدا بالبظار نبح أن فبل ما قطر عما أعلنه أ و مر ون

،وجود فوانو حوول وارة الونود إلوم قطوات غوزةال والوضي شوتلبه

علم صعيد مبصل؛ قال األحمد إلوه

مرحز ا نوبح لبةوث الةلوول المنا وبا بشوأن أ موا روافوب مووندي غوزةال وذلوك عيوب الجصووما

البوي

نرحبما الةتوما الدلاطينيا علم روافبم

وأوح ووح ب ووأن قو ورار إر ووال الون وود ،نطلو و م ووة ح وورخ ن ووبح عل ووم ح وورورة إلم وواء ا ليا ووامال ومعالك ووا

المشاكل الةيافيا البي لعالي منما الدلاطينيون ني غوزةال بأ موا

مبراكموا ومبؤحيواال حنبيكوا أ ا ويا

للةصووار اإل ورائيلي المدووروض حووول اليطووات منووض وونوا ال ممرلووا بأ مووا

والروافب
وأكوود أن

الكمربوواء والمعووا ر والبيغووا

حوول لكوول ذلووكال ون و قناعووا نووبح ال إ بإلموواء ا لياووام ال معبب و ار أن إعووؤن حموواس عووة

فشتيل لكنا إدار ا إلدارة المح اا

غزة عملياال ني نل البةرحا

ا لياام
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 .11حسلن الشلخ :أبلغنا حماس رسملا باستعداد وفد مركزية فتح للذهاب إلى غزة
رام ه :قال عضو اللكنا المرحز ا لةرحا نبح حاية الشيخ ني فصر ةا

لوه علوم موقوع البواصول

ا جبماعي نيابوك ال أن حرحبه أ ل ل حماس ر ميا با بعداد وند المرحز ا للضهاب إلم غزة

جاء ذلك ردا علم فصر ةا

الييادي ني حماس اليل الةيا الضي لدوم أن فكوون اللكنوا المرحز وا ل

نبح قد أ ل ل حرحبه ز ارفما لليطات

وقووال الشوويخ :هووض لياوول الم ورة األولووم البووي ،زعمووون نيمووا با ووبعداده لباوولي مووام األمووور لةتومووا

الونان الوطنيال حبم أحةل هض العبارة مابملكا

ونيمووا لجلوور حوور با الببوورولال فاوواءل الشوويخ :لموواذا

فةووول جبالووا األم ووال البووي فكنيمووا حموواس

للجز نا العاماال وحانا أشتال الضرائب البي فةصلما مة الناس

وأكد الشيخال أن ر الا اللكنا المرحز ا حالل واحةا وهي دعوة إللماء ا لياام مرة واحدة ودلم األ ود

أو أن فبةمل حماس اعباء ا بمرارها ني اليؤ ما الضي مضم عليه عشر نوا

القدس ،القدس2017/4/18 ،

 .12حماس :نتايج االنتخابات الطالبلة بجامعة النجاح دللل الفشل الذريع لسلاسات التنسلق األمني
قال األ باذ حاام درانال النواط با و اإل وؤميا حمواسال أن لبوائج ا لبجابوا

الطؤ يوا البوي جور

نووي جامع وا النكوواأ الوطنيوواال والبووي دينوول فيوودم الكبلووا اإل ووؤميا كبلووا نلاووطية الماوولما عووة آاوور
البجابا جر بالكامعاال دليل الدشول الةيييوي والوضر ع لايا وا البناوي األمنوي المبواصولا بوالةرب
حد حرحا حماس بالضدا

وبية أن ا حبؤل الصميولي أكرر إدراكا لجطورة فيدم الكبلا اإل وؤميا نوي جامعوا النكواأال رغو حول
يا افه اليمعيا لطلبا الكبلا ني جامعا

الضدا حانا وعلم أر ما جامعا النكاأ

وأحووابال أللنووا لوودرك فداصوويل الةوورب البووي كشوونل علووم الكبلووا اإل ووؤميا نووي جامعووا النكوواأ لدب و ار
طو لوا؛ لمتننوا اليوول بتول اطمغنووان وبعيودا عوة المظمور األولووي الجوارجيال إن أو واطا قيادلوا يا وويا
وأمنيا لدهللا الالطا بكون قليا وحز نا مة فلك النبائج

وأكوود أن حوول مةوواو
أعلوم الماووبو ا

الكامعا

ا حووبؤل والاوولطا نووي قمووع أ نوواء الكبلووا اإل ووؤميا عبوور البناووي األمنووي علووم

لو فوونكح ولوة فوونكح نوي حووبح فيودمم أو منووع فصودره للمشوومد ا لبجوا ي نووي حبورهللا

الدلاطينيا
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 .13انتخابات جامعة النجاح 41 :مقعدا للشبلبة الفتحاوية و 34للكتلة اإلسالملة من أصل  81مقعدا
لا لس :نوا

حبلوا الشومداء البابعوا لةرحوا نوبح نوي البجابوا

مكلوس طلبوا جامعوا النكواأ الوطنيواال

بةصولما علم  41ميعدا مة أصل 81

وقووال عميوود شووحون الطلبووا نووي الكامعووا مو ووم أ ووو دلوواال إن حرحووا الشووبيبا الدبةاو ووا كبلووا الشوومداء

حصلل علم  41ميعداال والكبلا اإل ؤميا كبلا نلاطية الماولما  34ميعوداال وحبلوا ا

وبيؤل ميعود

واحدال وحبلا افةاد الطلبا ميعود واحودال وحبلوا الشوميد عمور اليا و ميعود واحودال وجبموا العمول الطؤ وي

البيدميا كبلا الشميد أ و علي مصطدم  3مياعدال وحبلا لضال الطلبوا با و حبلوا نلاوطية للكميوع

ل فكبا لابا الةا وأشار إلم أن عدد الطلبا ممة لة لم ا لبجاب ل  20237طالبا وطالبواال
نيما ل عدد الميبرعية  11765طالبا وطالباال أي نابا %58
وأهد

حرحا الشبيبا الدبةاو ا نو ها إلم األ رهللا المضربية عة الطعام ني كون ا حوبؤلال وأ ورن

عضووو قيووادة شووبيبا نووبح نووي الضوودا ال ربيووا ارئوود الوودبعي ر ووالا أهوودهللا نيمووا الدووو با و الشووبيبا إلووم

األ رهللا المضربية عة الطعام لليوم الرالي فةل قيادة اليائد موروان البرغووثيال ماوبضح ار لضوال أ ورهللا
شووعبنا بشووتل عووامال وأ ورهللا الةرحووا الطؤ يووا بشووتل اوواخال نبووا إلووم أن دورة مكلووس افةوواد الطلبووا

اليادما بةمل ا

دورة الوناء أل رهللا الةر ا

وكالة األنباء والمعلومات الفلسطلنلة (وفا)2017/4/18 ،

 .14الكتلة اإلسالملة :تجاوزات وتزوير بانتخابات جامعة النجاح بإش ارف ضباط من المخابرات والوقايي
لووا لس :قالوول الكبلووا اإل ووؤميا نووي جامعووا النك وواأ الوطنيوواال إن هنوواك فكوواو ا
البجابووا

وفزو و ار ج ورهللا ن ووي

مكلووس طلبووا الكامعوواال ،وووم الرؤثوواءال بووالبزامة مووع البواجوود المترووت لعناصوور أمووة الاوولطا

داال حرم الكامعا

وأعلووة عميوود شووحون الطلبووا مو ووم أ ووو دلوواال أن الشووبيبا حصوولل علووم  41ميعوودا مووة مياعوود المووحفمر

الع ووام البال ووا  81ميع ووداال نيم ووا حص وولل الكبل ووا اإل ووؤميا عل ووم  34ميع ووداال وجبم ووا العم وول الطؤ ووي
اشعبيا علم  3مياعد

وأكود مووحمة صوباأ المبةوودث با و الكبلوا بكامعووا النكواأال أن ممرلووي الكبلووا رصودو فكوواو ا

أثناء ير البجابا

وفزو وور

مكلس طلبا جامعا النكاأ

وأوحووح صووباأ نووي فصوور ح صووةدي أن الكبلووا ووبرنع فير وور مدصوول للكنووا اإلش وراب علووم البجابووا

مكلووس الطلبووا نووي الكامعوواال اووؤل الاوواعا

البي جر اؤل ير العمليا ا لبجا يا
التاريخ :األربعاء 2017/4/19
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وأشار إلم أن ممرلي الكبلوا رصودوا نوي بعوض لكوان ا لبجابوا
داول ممرلي الشبيبا ني بعض الياعا

لبعض قاعا

ا لبجابا

فبمرول نوي الاوماأ

بعوض البكواو ا

با بجدام الكوالال حما جورهللا منوع ممرلوي الكبلوا موة الوداول

دون معرب األ بابال ني الوقل البي مح ألنراد الشبيبا داولما

وقال صباأ :رغ المؤحيا األمنيوا والةورب البوي شونبما اجموزة أموة الاولطا وا حوبؤل وشوارحل موا

إدارة الكامعا إ ألنا حيينا نو
ونووور وودء ا لبجابووا

البشوور عناصوور األجموزة األمنيووا ز مووا الموودلي لمبابعووا مووا لكووري دااوول أروقووا

الكامعاال ني مةاولا
وأنوواد

اح ميارلا باألعوام األارهللا

بد از الطلبا وفجو دم مة البصو ل للكبلا اإل ؤميا

مصووادر مووة دااوول الكامعووا أن حووباطا حبووا ار مووة جمووا ي المجووا ار وجمووا الوقووائي أش ورنوا

بشتل مباشر علم عمليا

البزو ر ااصا ني بعض الكليا

الكبيرة ني الكامعا ني ذلك الوقل

فلسطلن أون الين2017/4/18 ،

 .15أربعون مسلرة ووقفة احتجاجلة لحماس في محافظات قطاع غزة كافة رفضا لمؤامرة عباس
ظموول حرحووا حموواسال  40ماوويرة ووقدووا احبكاجيووا نووي مةانظووا
لد

قطووات غ وزة حانووا؛ رنضووا لم وحامرة

عباس حد غزةال شارك نيما عش ار اف ب مة أ ناء الةرحا وألصارها

فكمع المواطنون علم مدبرن الشكاعيا شرن المد،ناال ني حية فكمعووا علوم دوار
ندي مةانظا غزةال د
األلدلس ني منطيا مشروت عامرال وميدان الشمداء ومدبرن المزلور نوي منطيوا الشواطو ودوار الكاور
ني الشيخ رحوان ودوار أ و أ،وب األلصاري ني منطيا الرمال الشمالي

أمووا نووي المةانظووا الو ووطمال اوورق المواطنووون نووي ماووي ار حاشوودة مووة أمووام ماووكد الدووارون بمجووي

النصي ار والماكد الكبير ني مجي البر جال وماكد الاؤم ني د،ر البلحال والماوكد الكبيور نوي مجوي
الم ا يال ومة أمام لدلا الزوا،دةال مندد،ة بمد،دا

عباس ل زة واإلجراءا

البي افجضها بة أهلما

ونووي مةانظووا شوومال اليطوواتال لظموول الةرحووا ماووي ار حاشوودة قوورب الب ورلس ودوار الشوومداء بمعاووتر
جبالياال وأمام مد،ر ا الدااليا بمنطيا جباليا البلدال رانعية األعؤم الدلاوطينيا و نبوا

غزة ني حية فنظ حرحا حماس ني مةانظوا اوان ،وولس عودة ماوي ار ووقدوا
مة المةانظا رنضا لايا وا

حد غزة ومياومبما
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 .16نتنلاهو يتعهد ببناء  21ألف وحدة سكنلة بـ"ديمونا"
ووؤل حوواهر :فعموود رئوويس الةتومووا اإل ورائيليا نيووامية لبنيوواهو بنوواء  21ألووت وحوودة ووتنيا نووي لوودة
دلمولا لدهللا وصوله إلم البلدةال ودقاما حليا لبدر س الاا،بر اأي الةرب ني الدضاء ا لكبرولي

،ب

حووخ الماووبيبل إلووم دلمولووا والنيووب وذلووك نووي إطووار مشووار ع فمو وود النيووب و ع و لبنيوواهو ألووه ممووب
بيلوير الدكووا ال وبجصوووخ الموواطنية البودو ألضووا علمووا أن حتومبووه فشوة حملووا عدواليووا شر ووا

حوود عوورب النيووب وفوورحيلم مووة ق وراه ال البووي ل و فعبوورب مووا حبووم اليووومال مووة أجوول إقامووا ماووبوطنا

لليمود نيط علم أراحي عرب النيب

وادعووم لبنيوواهو ألنووي أر وود الم وواطنية البوودو معنووا نووي هووضا البيوودم وحوول مشووتلا البوودوال ليباوونم لم و

ا لدماق ني معك از دولا إ رائيلال مة اؤل اليالون والنظام

عرب 2017/4/18 ،48

 .17للبرمان يدعو إلى ترك األسرى المضربلن دون مفاوضة حتى الموت
الداال المةبل :اقبرأ و ر حورب ا حوبؤل أني ودور ليبرموان فبنوي يا وا رئياوا الوو راء البر طاليوا

الاووابيا مارغر وول فافشوور نووي البعاموول مووع األ ورهللا الدلاووطينيية المضوربية عووة الطعووامال والبووي مدادهووا
عو وودم مداوحو ووا األ و ورهللاال وفو وورحم لاو ووبمرون نو ووي إح و و ار م المدبو وووأ حبو ووم ولو ووو وصو وول األمو وور إلو ووم

ا بشماده

وذحر ليبرمان ني و ل لشر ،وم الرؤثاء علم صدةبه الجاصوا علوم موقوع نياوبوك نيموا ،بعلو

بالمضربية عة الطعام اقبرأ فبني يا ا مارغر ل فافشر

و ش ووير إل ووم أن الطر ي ووا الب ووي فعامل وول م ووا مارغر وول فافش وور م ووع إحو وراب ق ووادة ومناح وولي الك وويش

الكمموووري اإل،رلنوودي عووة الطعووام عووام 1981ال حيووث رنضوول البدوواوض معمو مطليووا مووا أدهللا إلووم ونوواة
عشو ورة م وونم ال ح ووان أولمو و المناح وول اإل،رلن وودي الش وومير  Bobby Sandsال ووضي ف وووني داا وول الا ووكة

البر طالي عة  27عاما بعد إحراب عة الطعام ا بمر ، 66وما امبنع نيما عة فناول أي طعام

وكالة الرأي الفلسطلنلة لإلعالم2017/4/18 ،

 .18أردان :ال تفاوض مع المعتقللن الفلسطلنللن المضربلن عن الطعام
الناص ورة – أ ووعد فلةمووي :قووال و وور األمووة الووداالي جلعوواد أردان نووي فصوور ةا

لإلذاعووا العاووتر ا

أموس إن هووضا إحوراب يا ووي قوواد البرغوووثي ادمووا لمصووالةهال وذلووك نووي إطووار الصورات علووم م اركووز
اليو ووهللا داا وول الا وولطا الدلا ووطينيا ول وويس ل وود،نا ش ووك ن ووي ذل ووك وأح وواب أن الة وود،ث ه ووو ع ووة قبل ووا
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ومكرمية لةصلون علم ما ،لزم اليالون الدولي بمنةم

لةة بصودد أ ورهللا أمنيوية قواموا بكورائمم

لدوانع قومياال وهناك نرن مبرر ني البعامل معم ومع كناء جنائيية

حريو ورة

وف ووابع أن ق ووادة األذرت األمني ووا وما ووحولي و ارة الص ووةا أج ووروا ن ووي األ ووا يع الماح وويا جلا ووا

لمواجمووا إح وراب األ ورهللا وأقوور ألووه فموول إقامووا مابشوودم ميوودالي دااوول ووكة حباوويعو لمعالكووا

األ رهللا المبضرر ة مة اإلحرابال وذلك حي
فجدم المواطنية اإل رائيليية

،ب فةو لم علم المابشوديا

وش وودد أردان عل ووم أن يا ووبه في وووم عل ووم أل ووه ممن وووت إجو وراء مداوح ووا

العادلوا المدبورض أن

م ووع أ و ورهللا أمني ووية

إلم ووا

مصوولةا أمنيووا عليووا عوودم الجنوووت لإلحوراب عووة الطعووامال وهووضا مووا ،وجمنووا نووي فعاملنووا مووع اإلحوراب

علينا أن لةانظ علم ردعنا فكوا األ ورهللا

أرهللا مبور ار حييييوا إلحو ار م ال وعليوه

رن ووض األ و ورهللا المضو وربون الع ووؤق الطب ووي:

وولطا الا ووكون مبأهب وواال ووو ا م ووع أذرت األم ووة وو ارة

متوان لمونةم

شروطا أنضل مة البي لةصلون عليما وأحاب ردا علم حال عوة ا وبرافيكيا البصورب نوي حوال
الصةاال لمعالكا أي حالا صةيا فةصل

مشووي ار إلووم ألووه بموجووب قووالون جد،وود ف و

وألا علم ثيا بأن لد،ما الورد المنا وب علوم أي فطوور ال

وونه قبوول عووامية لاوومح للطبيووب بإطعووام أ ووير ،بعوورض إلووم

قا ار
المو بابب رنضه الطعامال ْ

الحلاة ،لندن2017/4/19 ،

 .19كحلون يعرض مبادرة اقتصادية دون إطالع نتنلاهو

هاش حمدان :عرض و ر الماليا اإل رائيلي موشي حةلونال نوي موحفمر صوةدي عيود ،ووم الرؤثواءال
مبووادرة اقبصووادلا إصووؤحياال ووداعي الب لووب علووم غووؤء المعيشووياال و بضوومة فيوودل امبيووا ا

لعووائؤ

العمالال وذلك مدب ادة اليوة العاملا قدر المابطاتال وذلك دون إطؤت رئيس الةتوما عليما

لشار إلم أن حةلون فكنب ذحر رئيس الةتوماال نيامية لبنياهوال اؤل المحفمر الصةديال حما فبية

ألووه ل و لتووة بالبناووي معووه وألمووح حةلووون إلووم البيووادا

مبطنووا بوواليول لمتووة البةوودث عووة الاوومية

والنةيتال و متة البااؤل أ،ة األمووالال ولكوة المطلووب لدولوا إ ورائيلال وهوو ممو حيواال فعز وز الطبيوا

الو طم

وبةاووبه نإلووه لو لتووة هنوواك دات إلطووؤت لبنيوواهو علووم مبادرفووهال وقووال لو لووأ

بكد،وودال نمووضا ا ووبمرار

للايا ووا الةتوميووا نووي ادووض الض ورائبال وفو وويع دائ ورة البش و يلال وهووو اطوووة عادلووا مووة قبوول و ارة

الماليا ال وشدد علم أله
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 .21وزارة حماية البلئة :نسبة تلوث أعلى من المسموح به في المنطقة الصناعلة عطروت
هاش حمدان :ني أعياب عمليا نةر لكودة المواء ني المنطيا الصناعيا عطورو ال شومال اليودسال
قامل ما و ارة حمالا البيغا اإل ورائيلياال فبوية أن لاوبا البلووث نوي العوام الماحوي فز ود عوة الماوموأ

به اؤل  %60مة ألام الانا

وبةاب الو ارة نإن الةد،ث عة مابو ا

عاليا مة البلوث الضي مصدر ال بار الناج عة المصالع

العاملا ني المنطياال والبي فدال إلوم أجموزة البوندسال وفعورض الشور ةا الاوتاليا المحلدوا موة مرحوم

اليلب والمانية والنااء الةوامل للجطر

عرب 2017/4/18 ،48

 .21وفاة ضابطلن في الجلش اإلسرايللي بظروف غامضة خالل أسبوع خارج "إسرايلل"
اليدس :فوني الضابط المبياعد ني الكيش اإل رائيلي غادي شيديال ،وم الرؤثاءال ليصبح ثالي حابط
لدارن الةياة اؤل ألام اارق إ رائيل

وحووان شوويدي ،بووولم قيووادة وحوودة الكومالوودو البةووري الجاصووا شووييطل  13ال حيووث فوووني لبيكووا ووتبا

قلبيووا اووؤل قضوواء عطلووا األعيوواد اليمودلووا نووي فا،ؤلوود وأعلووة منووض ألووام عووة ونوواة الضووابط نةوواس
ورافس جراء تبا قلبيا ألمل به اؤل رحلا عطلا األعياد إلم نيبنام

القدس ،القدس2017/4/18 ،

" .22هآرتس" :اتفاق ألماني  -إسرايللي إللغاء صفقة الغواصات بحال وجود فساد
اليوودس المةبلووا و و لضووال مةموود وفوود :ذحوور صووةيدا هووررفس اإل ورائيلياال ،وووم الرؤثوواءال أن ألماليووا
ود ورائيل فوصوولبا أاي و ارال إل ووم افدووان بإل وواء الصووديا األلمالي ووا – اإل ورائيلياال بزو وود إ ورائيل وورؤث
غواصووا

جد،وودةال إحووانا إلووم ال واصووا

الاوولال مووة طو ار دولدوويةال نووي حووال أثببوول البةيييووا

البوي

فكر موا الشوورطا اإل ورائيلياال وجووود ناوواد ورشووم نووي الصوديا البووي أ رموول مووع شوورحا فياووينكروب نووي

العام الماحي

وليلل هررفس عة مصادر إ رائيليا مطلعاال أن البوقيع علم البند الكد،ود بشوأن إل واء الصوديا نوي

حال ثببل شبما

الداادال جاء بعد أن فلكأ

ألماليا منض أواار أكبوبر الماحي ني المضي قدما ني

إقرار الصديا لمائياال علم أثر الضكا اإلعؤمياال حول الصديا والبةيييوا
ملت صديا ال واصا ال المعروب با
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وفعنووي إحووانا هووضا البنوودال نووبح المداوحووا

مووة جد،وود واحبمووال ا ووبمرارهاال حبووم مطلووع العووام 2019ال

بةيث ،نبظر أن فكون الشرطا اإل رائيليا قد ألمل فةيييافما

العربي الجديد ،لندن2017/4/18 ،

" .23واال" :هكذا غرر "الموساد" بالسودان الستجالب يهود الفالشا
الناصورة – ودلوع عوواودة، :وزع مصوودر إ ورائيلي أن جمووا المجوا ار الجارجيووا اإل ورائيليا المو وواد

غو دورر بالاووودان وعموول علووم أ ارحوويه طيلووا امووس وونوا ال حوومة مجططووه لنيوول اليمووود الدؤشووا مووة
إثيوبيووا عووة طر و األ ارحووي الاوووداليا نووي منبصووت ثمالينيووا اليوورن الماحووي وحاووب فير وور لشوور

اإلاباري نإن المو اد ااببأ الت شرحا ياحيا عملول فةول غطواء فدعيول قر وا وياحيا

موقع وا

ني الاودان علم شواطو البةر األحمرال جرهللا نيما فنظي عمليا ا بكؤب اليموود الدؤشوا وفووطينم

ني البؤد

و وحووح البير وور أن جمووا إ ورائيليا شوورعل بصووو ر نوويل

ووينمائي حووول الموحوووت و ووب البرحيووز نيووه

علم عميلا لو المو اد فمتنل مة البيرب إلم جنرال وداليال وحع مروحيوا فةول اودمبما واألهو

أن البير وور لتشووت ع ووة دور عناصوور الوحوودة الجاص ووا نووي البةر ووا اإل وورائيليا اشووييطيل  13ن ووي
فدر ب وحدا

ودالياال وبالبالي ا

و لي ووي البير وور الض وووء عل ووم دور ا

الجرطوم مة هناك بعد انبضاأ أمره

بدادة مة ادما

الكيش الاودالي

بكمال الممما

ووبجبا ار المرحز ووا األمر تي ووا ن ووي إاو وراق عم ووؤء المو وواد ن ووي
القدس العربي ،لندن2017/4/19 ،

" .24هآرتس"" :إسرايلل" دولة متعفنة وفاسدة
فناولوول صووةيدا اهووررفس إحيوواء إ ورائيل هووض األلووام احبدا فمووا الاوونو ا بموورور اليوبيوول الووضهبي علووم

حرب العام 1967ال وقالل إله حان لكدر ما د مة ذلوك أن فيووم بالبتواء علوم موا وبببه موة حارثوا

للشعب الدلاطينيال وأن لتون هضا العام منا با إلجراء حااب مع الندس
وقال الكافب جدعون ليدوي نوي ميوال لوه بالصوةيدا إن هوض المطالبوا

لمتوة ا

وبكابا لموا نوي نول

الةتوما اإل رائيليا الةالياال البي اصصل عشرة مؤ،ية شيتل االدو ر لااوي  3.7شواكل إلحيواء
هض ا حبدا

للدوس علم شعب آارال ه الدلاطينيون

وأحاب ليديال الصةدي الضي ،رحوز ميا فوه علوم ا حوبؤل اإل ورائيلي لأل ارحوي الدلاوطينيا و ةظوم
بالبيادا

حادة موة النجوب الر ومياال أن إ ورائيل فةيوي هوضا العوام مورور اماوية عاموا علوم احبؤلموا
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للشعب الدلاطينيال بعود أن أصوبةل دولوا ناقودة للشوعور بوالواقعال مموا لطورأ الباواؤل حوول مشوروعيا

احبدالما بمرور عش ار الانية علم احبؤلما العاتري الدظال وما لكب أن ،ب ا حبدال به نعؤال ني
نل مرور هض األعوام مة دك الدماء ومظاهر الاادلا وا عبداء علم الدلاطينيية

وأوحووح أن أي مكبمووع لةيووي احبداليووا مووة هووضا النوووت

لملووك الضوومير اإللاووالي وال ووا ت البشووريال

بابب ما لعاليه الدلاطينيون وما ارفكببه إ ورائيل موة أاطواء نوي حربموا عوام 1967ال وبافول أشوبه موا

لتون بكا مر ض لعالي أوراما حريرةال وبدعل ممار افما فةولل اليدس مة مد،نوا واحرة إلوم وحوش
مةا بالةواجز

وأكوود ليدوويال الووضي لووال جووائز صووةديا عد،وودةال فةووول إ ورائيل بعوود موورور هووض الاوونوا

الجماووية إلووم

دولووا شوويطاليا مبطرنووا عنص وور ا عنيدووا ال وبافوول بع وود لصووت قوورن عل ووم حوورب  1967دولووا منب وووذة

مبعكرناال مع ألما ل فكة عام  1948دولا طاهرة ر غاال لكة حرب العام  1967رعل موة فودهورهاال

وعملل علم مأ ابهال عبر ا بع ارحوما اليووة وددارة نمرهوا للمكبموع الودوليال وبافول ل بموا اليووة نيوطال
وني النمالا ألشأ

لظام نصل عنصري ني األراحي الدلاطينيا المةبلا

واووب بوواليول إن اليوووم لمتووة النظوور إلووم إ ورائيل علووم ألمووا أكروور قوووة وفاووليةا عمووا حالوول عليووه عيووب

حرب العام 1967ال لكنما ني الوقل ذافه دولا مبعدنا ونا دة

الجزيرة نت ،الدوحة2017/4/18 ،

 .25قراقع :تصريحات الوزراء اإلسرايللللن بالتحريض على األسرى متطرفة وتشبه تصريحات النازيلن
رام ه :وصت رئيس هيغا شحون األ رهللا والمةرر ة ني نلاطية عيام قراقع فصر ةا

و راء

إ رائيليية المطالبا بإعدام عضو اللكنا المرحز ا لةرحا نبح األ ير النائب مروان البرغوثيال

والبةر ض علم األ رهللاال بألما مبطرنا فشبه فصر ةا

والعنصر ا

واعببر قراقع ني يان أمس أن هض البصر ةا

النا ية وفدوأ منما رائةا الكراهيا

البي صاحببما إجراءا

األ رهللا المضربية بعزل قادفم الدرادلا ونبح أقاام عزل جماعي وا

فعاديا وقمعيا ني ح

بيؤء علم حل ميبنيافم

الشجصيا وعزلم عة العال ووحعم ني نروب صةيا اطيرةال فشير إلم قرار يا ي ر مي

إ رائيلي بيمع اإلحراب وحار إدارة المضربية

التاريخ :األربعاء 2017/4/19
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 .26بدء انضمام أسرى مرضى لإلضراب عن الطعام

رام ه :قرر بعا مة األ رهللا المرحم اليابعية ني كة عايؤن ال ،وم الرؤثاء  18لياان /أ ر ل
ثالي ألام اإلحرابال ا لضمام إلم اإلحراب المدبوأ عة الطعامال الضي فجوحه الةرحا األ يرة
وأناد

هيغا شحون األ رهللا والمةرر ةال ولادي األ يرال أن هح ء األ رهللا أ ل وا مةامي الميغا حر

عكوةال الضي اره صباأ الرؤثاء ألم قرروا ا لضمام إلم اإلحراب
وأكد المةامي أن لالا مة العيوبا

شملل األ رهللا المرحم الض،ة البةيوا باإلحرابال وفمرلل

ني مصادرة األجمزة الكمربائياال والمؤبسال واألغطياال ودطؤن البمد،دا

بدرض عيوبا

إحانيا

ولدبل اللكنا إلم أله علم الرغ مة فردي وصعوبا األوحات الصةيا لبعضم ال حيث المعالاة مة
أمراض اليلب وغيرها مة األمراض المزمناال إ ألم أصروا علم اوض اإلحراب مع رناقم ال حبم

فةيي مطالبم

وكالة معا اإلخبارية2017/4/18 ،

 .27نادي األسلر :التوجه إلى محكمة العدل العللا لتدويل قضلة األسرى
كشت رئيس لادي األ ير الدلاطيني قدورة نارس عة ليا لبدو ل قضيا األ رهللاال ني وقل الض
بعا أ رهللا مرحم ني كة عايؤن إلم  1500مة رناقم ني إح ار م المدبوأ عة الطعام

وحالل الالطا

اإل رائيليا أعلنل ألما لة فبداوض مع األ رهللا المضربية عة الطعام وقال نارس:

لبوقع أن لتون إحرابا طو ؤال و يتون حمة الملدا

األمر تيال ومع جما

أارهللا أوروبيا ودوليا

البي يبةرما الكالب الدلاطيني مع الكالب

وأحاب :األ رهللا مصممون علم اوض اإلحراب حبم فةيي

مطالبم ال وهي مطالب إلااليا

وليال يا ياال مرل وقت اليمعال والاماأ ز ارة األهالي وا فصال م ال والاماأ لأل رهللا با لبااب

إلم الكامعا

والمدارس وغيرها

وعل علم عزل األ ير مروان البرغوثي ني الةبس ا لدرادي ني كة الكلماال ومنع مةاميه مة
ارفهال قائؤ إن الوحدة اليالوليا فبةث البوجه إلم مةتما العدل العليا للمطالبا بإلزام

الاكون الاماأ للمةامي ز ارة مروان وقال إن المغا
الطعام ني األلام الميبلا

التاريخ :األربعاء 2017/4/19
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 .28غزة تنهي أطول موجة "بث إذاعي" في العالم تضامنا مع األسرى
غزة :حمة الجطوا

البضامنيا مع األ رهللا الدلاطينيية الض،ة شرعوا منض ،وم ا ثنية ني إحراب

مدبوأ عة الطعامال البمل أطول موجا ث إذاعي ني العال ال فواصلل لو  65اعاال وحملل عنوان
مليون نا أ ر

وحالل الموجا قد ا ببيل إحراب األ رهللا يوم واحدال والطليل صبيةا األحد الماحيال ني مةاولا

لكار الرق الييا ي وداول مو وعا غيينس العالميا

وشارك ني الموجا اثنان مة ميدمي البرامجال حيث ا بضانوا  160شجصيا مةليا وعربيا وعالمياال

للةد،ث عة ملت األ رهللاال ني ماعم لبةشيد الدع ليضيبم ال مع دالا داولم ني اإلحراب
المدبوأ عة الطعام وجرهللا ث الموجا علم إذاعا طيت المةلياال بمشارحا العد،د مة المةطا

المةليا والعربيا

القدس العربي ،لندن2017/4/19 ،

" .29الدفاع المدني" بغزة يجري مناورة ملدانلة الختبار جهوزية طواقمه وقت الحروب

غزة  -مةمد ماجد :أجرهللا جما الدنات المدلي البابع لو ارة الداالياال البي فد،رها حرحا المياوما
اإل ؤميا حماس ني قطات غزةال ،وم الرؤثاءال مناورة ميداليا لدةر جمو ا طواقمهال ني حال

الدلعل مواجما عاتر ا جد،دة مع إ رائيل
وشمد

فدر با

المناورة البي شارك نيما العش ار مة عناصر الدنات المدلي ني احا الكبيبا بمد،نا غزةال

فةاكي حدوث قصت إ رائيليال ووقوت حرائ ني منا ل نلاطينيية وأ راق تنيا

وفضمنل المناورة عمليا
وقال الناط

با

إلياذ مدلييةال وحيديا البعامل مع المصا ية

الدنات المدليال رائد الدهشانال لوحالا األلاحولال إن المناورة هدنما رنع حداءة

أنراد الدنات المدلي وجمو به للبعامل مع أي طارئ وااصا ني وقل الةروب

وكالة األناضول لألنباء ،أنقرة2017/4/18 ،

 .31الجلش اإلسرايللي يفرق مسلرة تضامنلة مع المعتقللن بالضفة الغربلة
رام ه  -ألار العيس :نرقل قوا

ا حبؤل اإل رائيليال ،وم الرؤثاءال باليوة مايرة فضامنيا مع

األ رهللا المعبيلية الضي دالوا ني إحراب عة الطعامال قبل أمسال بالضدا ال ربياال ون شمود ولاشط
نلاطيني
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وقال شمود إن قوا

ا حبؤل أطليل ال ا المايل للدموت لبدر المايرة بير ا النبي صالحال شمال

غرب رام هال حما أطل

لبدر يم

الكنود الرصاخ الةي وقنا ل الصو

وقال الناشط ني “المياوما الشعبيا”ال با

فكا المبظاهر ةال ني مةاولا

البميميال لأللاحولال إن الكنود اإل رائيليية أطليوا وا ؤ

كريدا مة قنا ل ال ا والرصاخ الةي فكا المبظاهر ةال الض،ة أشعلوا اإلطا ار
بإلياء الةكارةال مبينا أن المواجما

فندلع لليوم الرالي علم البوالي

وردوا
المطاطياال د

المارة
ولصب الكيش اإل رائيلي حاج از عاتر ا علم مدال الير اال وقام بدبيش المرحبا و د
وكالة األناضول لألنباء ،أنقرة2017/4/18 ،
 .31مستوطنو "بلت إيل" يغرقون أراضي الجلزون بالملاه العادمة
رام ه  -األلام اإللكبروليا  :نبح مابوطنو مابعمرة يل إ،ل المياما علم أراحي المواطنية

مياهم العادما علم أراحي حاحيا الزراعا الواقعا الت مدارس ذحور الكلزونال ما فابب بإفؤب
عدد مة المةاصيل الزراعياال هضا باإلحانا إلم ال

واألمراض

ولاشد أصةاب األراحي الزراعيا الكما

يغا غير صةيا فمدد بالبشار األوبغا

المجبصا إللكاد حل لمشتلبم ااصا وأن مااحا

مة األراحي الزراعيا أكغرقل بالميا العادما للمابعمرة

حبيرة

األيام ،رام هللا2017/4/19 ،

 .32جامعة بلرزيت األولى فلسطلنلا والرابعة عالملا في البطولة الدوللة لمناظرات الجامعات
الدوحا :حييل جامعا ير ل لبائج مبمرة ني البطولا الدوليا الرابعا لمنان ار

الكامعا

بالل ا

العربياال البي أقيمل ني العاصما اليطر ا الدوحا ني الدبرة  12-8لياان /أ ر ل 2017ال بمشارحا 87

نر يا مة  46دولا حول العال ال وقد حلل ير ل األولم نلاطينياال والراليا عربياال والرابعا عالميا ني
هض البطولا

،ضحر أن جامعا ير ل فشارك للمرة األولم ني هض البطولاال ومرل الكامعا ني هض البطولا طالب
الماجابير عمران فميميال وحل مة طلبا البتالور وس :أمكد أ و

نيال و ا مية اميسال وداليا

حما،لال بإشراب مدربم د عبد الرحمة حاق إ راهي رئيس دائرة العلوم الايا يا

وكالة األنباء والمعلومات الفلسطلنلة (وفا)2017/4/18 ،
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 .33الكشف عن مخطط قديم لهدم الحي اإلسالمي بالقدس القديمة

اليدس :كشت الصةدي والباحث ني المرحز الميد ي للشحون العاماال لاداب

رجايال قصا

ا الكوفل الص ير /حائط البران الص ير ال وحشت مجططا لبو عا احا الةائط ال ربي حائط

البران أكرر بافكا الشمال

وجاء ني بةث رجاي أن طول الةائط ال ربي للماكد األقصم ،بل  488مبراال بااحا لصل طولما

مبر مة هنا ،ضحر
 57مبراال وبافكا الكنوب فكد حدليا افثار دانيد ون الضي لمبد علم طول  81ا

مبر مة الةائط ما الل مجديا عة األعيةال إذ لمر الةائط مة داال الةي اإل ؤمي
أن  350ا
د
بالبلدة اليدلما
طط لبو عا الةائط ال ربي أو
ولدل ني حبابه إلم أن و ارة األدلان بةتوما ا حبؤل بةرل فنديض مج د
الكوفل احائط البران علم حااب الةي اإل ؤمي ني البلدة اليدلما بمد،نا اليدسال نيد شمل

وفةد مة رؤ به
المجطط هدم البيو العربيا ني حي باب الم اربا بةكا ألما فيع مؤصيا للةائط
د
كامؤال ووجد ني أحد الوثائ ر الا جاء نيما :الكوفل ينكشت بالكاملال نكشت الكوفل بتامل
طوله يكاد حدينا ني جبل الميتل لداه االماكد األقصم المبارك أمام العال ال وهو ما

مؤحظبه افن

لمتة

وكالة األنباء والمعلومات الفلسطلنلة (وفا)2017/4/18 ،

 .34محمد بركة يحذر من تحريض حكومة االحتالل على األسلر البرغوثي وتشويه رسالة األسرى
الناصرة  -رهوم جرالاي :شنل حتوما ا حبؤل اإل رائيلي دءا مة رئياما نيامية لبنياهو أمس
إحر م عة الطعام إلم
ا
الرؤثاءال حملا إعؤميا منظماال لبشو ه ر الا األ رهللا الدلاطينيية ني
جالب البةر ض علم األ ير الييادي ني حرحا نبح مروان البرغوثيال با دعاء أله ااض اإلحراب

لرنع أ ممه ني الييادة الدلاطينيا وجند ا حبؤل و ائل اإلعؤم اإل رائيليا لباو

هض المزاع

حبم ني و ائل إعؤم عالميا وقد ح َضر رئيس لكنا المبابعا العليا ليضالا نلاطينيي  48مةمد
رحاال مة حملا البةر ض البي فيودها حتوما ا حبؤلال دءا مة رئياما لبنياهوال ومعما و ائل

اإلعؤم اإل رائيليا بشو ه ر الا األ رهللا ني معرحبم الصادقا العادلا وفةو ل األمر وحأله مكرد
اؤنا

دااليا مزعوما ني الااحا الدلاطينيا وقال رحاال إن هضا أكبر إثبا

علم أن الم بصب

المةبلال ،بلضذ علم أي اؤب وجد حيا مرل حالا ا لياامال أو اؤب مزعومال لةرب األلظار عة

الكر ما األ اسال وعة اإلرهاب األ اس :ا حبؤل
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" .35إسرايلل" ترحل بدو فلسطلن
لديل -

لطا

امي الشامي :فطارد

ا حبؤل اإل رائيلي الدلاطينيية والبكمعا

البدو ا

والمزارعية ومردبي المواشي بشتل مابمر وفكؤحيم ني األراحي البي ،لكحون إليماال اؤل بةرم
عة متان منا ب ،ودنر للمواشي ما فةباق إليه مة مأكل ومشرب

إن ا حبؤل ،ندض يا ا
و يول ماحول ملت األغوار الشمالياال معبز بشا ار ال لو العربي الكد،د ال د
المعيشيا للمابعمر ة الض،ة لعيشون ني مابوطنا قر با
واحةاال بالبوا ي مع فونير المابلزما
د

مة مناط

البكمعا
األغوار و د

أن حل ما
األمنيا لم لضيت د
والمزارت الدلاطيني

البدو اال علم غرار الميا والكمرباء والماتةال عدا عة الةمالا
ب

لشير إلم مةاولا فمتية المابعمر علم حااب األرض

ل فنبه ذرائع ا حبؤل اإل رائيلي بعد إذ لعببر منطيا وادي قالا الير با مة لدة د،ر ا بيا شمال
غرب مد،نا لديلال مةميا طبيعياال و منع المزارعيةال وه أصةاب األراحيال مة إجراء أي ف يير

ني معال األرضال حزراعا األشكار أو ناء الاؤ ل الةكر ا فكدر اإلشارة إلم أن المابعمر ة

،ندضون هكما

منظما ني األراحي ليطع األشكار وفجر بما

القدس العربي ،لندن2017/4/19 ،

 .36إجراءات فلسطلنلة لمواجهة منع االحتالل زيارة المحاملن لألسرى المضربلن عن الطعام

رام ه :أكد حل مة هيغا شحون األ رهللا والمةرر ة الدلاطينيا ولادي األ ير الدلاطينيال بألمما
شرعا ،وم الرؤثاء بإجراءا

للمطالبا بالاماأ لطاق المةامية ز ارة األ رهللا المضربية

وأوحح مد،ر الوحدة اليالوليا ني لادي األ ير الدلاطينيال المةامي جواد ولسال أله دفوجه بطلب
فدالم للاماأ ز ارة األ ير مروان البرغوثي بشتل
فمميدي لو ارة العدل اإل رائيلياال ونيه لطلب د

،برر قالوليا
عاجلال مشي ار إلم أن منع مصلةا كون ا حبؤل للز ارة صباأ الرؤثاء ليس له ما د
مة جما أارهللاال قالل هيغا شحون األ رهللا والمةرر ة ولادي األ ير الدلاطينيال ،وم الرؤثاءال إن

إدارة كون ا حبؤلال منعل مةاميا لادي األ ير الدلاطينيال أروهللا حليةلال مة
المضربية عة الطعام ني كة عونر ال وفعمد
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 .37محامو األسرى يقاطعون محاكم الكلان اإلسرايللي

د ب أ :قرر مةامو األ رهللا الدلاطينيية لدهللا إ رائيل ال أمسال مياطعا المةاك
احبكاجا علم عزل أ رهللا مضربيةال ورنض ارة المةامية لم

اإل رائيليا ال

وقال يان مشبرك صادر عة هيغا شحون األ رهللا والمةرر ة ولادي األ ير الدلاطينيال إن مةاميي

المح اا

الدلاطينيا العاملا ني شحون األ رهللا يياطعون المةاك حبم إشعار آار

وذحر البيان أن الجطوة فأفي احبكاجا علم اإلجراءا

اإل رائيليا اليمعيا مة عزل لأل رهللا

المضربيةال ورنض لز ارة المةامية لم وحرمالم مة ارة األهالي ومصادرة ممبلكافم الشجصيا

ومؤبام

الخللج ،الشارقة2017/4/19 ،

 .38القدس :االحتالل يهدم منزللن فلسطلنللن في "جبل المكبر"

اليدس المةبلا  -مة ،و ت نييهال فةر ر الدون مظلوم :أناد

مصادر نلاطينياال بأن لطا

تنيبية ني جبل المتبر جنوبي
منشأفية
ا حبؤل اإل رائيلي أقدمل صباأ ،وم الرؤثاءال علم هدم
ْ
ْ
شرن اليدس المةبلاال زع البناء دون البراير
وذحر مرحز معلوما

وادي حلوة-

لوان اغير حتومي ال أن

اطنية؛ مةمد أمية شيي ار
منشأفية تنيبية رحاية للمو ْ
المتبر

لطا

ا حبؤل قامل مدم

وعمار ؤما حد،دون ني قر ا جبل
قدس برس2017/4/18 ،

 .39غزة :أزمة الوقود تهدد حلاة آالف المرضى الفلسطلنللن
حدة أ ما الكمرباء ني غزةال بشتل
غزة  -مة عبد ال ني الشاميال فةر ر نا األارس :مع اشبداد د
مطردال اؤل افولا األايرةال فبزا،د المجاوب مة حدوث أ ما إلااليا ني اليطات الصةي الضي
لعالي مة لير إمدادا

الوقود الؤ ما للمابشديا ال ني وقل فبزا،د نيه الدعوا

إلبياء أ ما

الكمرباء ني إطارها اإللاالي بعيدا عة الايا ي

وحضر و ارة الصةا الدلاطينيا ني غزةال مة أن أ ما الوقود البي لعالي منما أهالي اليطات بكدال
الجدما الصةيا ني منعطت اطير لل الاال مطليا لداء ا ب اثا عاجل لكل المح اا اإلغاثيا
واإللااليا الدوليا للةد مة فداق هض األ ما قبل نوا
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وقال الناط

با

الو ارةال أشرب اليدرةال ني حد،ث لو قدس رس ال إن الو ارة افجض

طارئا لبجديت فداعيا

أ ما الكمرباء وفوقت إمدادا

إجراءا

الوقود

ومة ية هض اإلجراءا ؛ اعببار لكنا الطوارئ االيا األ ما ني حالا العياد دائ ال وفيلير بعض
الجدما

الماالدة ني المابشديا ؛ حالجدما

البشجيصياال وفيلير األحمال مة اؤل فش ل المولدا

غايل الكلم والجدما

اإلدار ا وادما

األقل حكماال بةاب اليدرة

وأوحح أن مران الو ارة فةباق شمر ا إلم  450ألت لبر مة الاو ر ني الوحع ا عبيادي لبش يل
 87مولد حمربائي لضمان ا بمرار ا فيدل الجدما

الصةياال مبينا أن حل

الكمربائي إحانيا فبطلب فونير لةو ألدي لبر مة الاو ر ني المابشديا
وأحاب

بواجمنا حارثا حييييا عند فوقت  40غرنا عمليا

اعا اليطات للبيار

جراحياال و 11غرنا عمليا

لااء

وو دة فكري نيما لةو  250عمليا جراحيا وو دة قيصر ا ،ومياال إحانا إلم  50مجببر طبي و10

نوك دمال نضؤ عة حرمان آ ب المرحم ،وميا مة ا

مر ض ني أقاام العنالا

بدادة مة الجدما

الدائياال و 113طدل ني الةاحنا

غايل حلوي واقع  3م ار أ بوعياال إحانا إلم الةا

الطبيا؛ ينم مائا

و 620مر ضا ،رفادون  117جما

البي فصل فباعا إلم أقاام الطوارئ

قدس برس2017/4/18 ،

" .41فلسطلن النلابلة" في البرلمان األردني :الخالف الفلسطلني يؤثر سلبا على القضلة
عمان – ب ار :قال رئيس لكنا نلاطية النيا يا لةيم الاعود إن الجؤب ية الدصائل الدلاطينيا

،حدي إلم البأثير لبا علم اليضيا الدلاطينياال داعيا الدرقاء إلم لبض الجؤب ودجراء المصالةا لما
ني ذلك مة اير للشعب الدلاطيني وقضيبه

وأعرب لدهللا ليائه أمس دار مكلس النواب وندا لمرل فكمع الشجصيا
امله ني فكاو ا لياام ني الصت الدلاطيني

الدلاطينيا المابيلاال عة

الدستور ،عمان2017/4/19 ،

 .41عمان :مـلء  35مقعدا شـاغـ ار في أوقاف القدس قريبا
أن إجمالي

عمان  -ليدية عبدالمادي :كشت رئيس د،وان الجدما المدليا الدحبور الت الممياا
د
عدد الموندية العاملية بأوقاب اليدس ودائرة قاحي اليضاة باليدس لصل إلم ا 976مونداال ممة
،بياحون رافبا شمر ا مة از نا الدولا األردليا وأشار الممياا

ني فصر ح لو الد بور إلم أن

العدد مو ت علم ا 943موندا معينية ني و ارة األوقاب باليدسال وا 33منم دائرة قاحي اليضاة
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ني اليدس وحشت الممياا

ني ذا

الشأنال أله يب اؤل نبرة قر با ملء ا 35شاغ ار ني

أوقاب اليدسال حيث ف طلب فعبغا هض الشواغر محاراال و يب فلبيا ذلك اؤل نبرة قر با جداال
ليبكاو

ضلك عدد العاملية باليدس األلت مونت وعة روافب هح ء الموندية ية الممياا

العؤوا

الم ألدي د،نار لبعضم

أله

لظ ار لجصوصيا عملم ال ولما ليومون به مة ممام دقييا وحاا ا وحبم اطرةال نإن الرافب لصل مع
الدستور ،عمان2017/4/19 ،

 .42األردن :لجنة فلسطين تطلب إضافة القضلة الفلسطلنلة للمناهج المدرسلة
طلبل لكنا نلاطية ني البرلمان األردلي مة و ر البربيا والبعلي عمر الر ا إحانا مادة اليضيا
الدلاطينيا إلم المناهج المدر يا األردليا وفدر اما ني المدارس الةتوميا والجاصا

وقال رئيس اللكنا النائب لةيم الاعودال اؤل لياء جرهللا ا ثنية بةضور أمية عام اللكنا الملكيا

لشحون اليدس عبد ه حنعانال إلنا ني األردن األقرب إلم نلاطيةال واير شاهد علم ذلك شمداء
األردن علم أرض نلاطية

وأحاب أن اللكنا طلبل مة الر ا أن فكون مادة اليضيا الدلاطينيا ني المناهج المدر ياال حمة

مادة مابيلا حبم

فكون مبعررة ني المواد األارهللا

وأكد أعضاء اللكنا أهميا أن لتون هناك دور لإلذاعا المدر يا ني فضحير الطلبا باليضيا

الدلاطينيا واليضالا البي فبعل

باليدسال اصوصا نيما ،بعل

،وميا حول الماكد األقصم المبارك

بالةدر ا

وا لبماكا

البي فةدث

ولدل الر ا إلم أله يب عيد محفمر عصت ذهني لشارك نيه مجبصون لبةث موحوت وما إذا
كالل المواد البي فناولل اليضيا الدلاطينيا ني الكبب المدر يا فكدي لبعر ف الطلبا باليضيا

وكالة الرأي الفلسطلنلة لإلعالم2017/4/18 ،

 .43طاهر المصري" :إسرائيل" ترفع وتلرة التعبلر عن يهودية الدولة
عمان – ب ار :قال رئيس الو راء األردلي األ ب طاهر المصريال ان ادة وفيرة البعبير عة ،مودلا
الدولا وفصاعد البضيي

ومبادئ و يا ا

علم المالمية والمايةيية ني اليدس المةبلاال لأفي ني

يان اطط

معلنا مة قبل ا رائيل فكا مد،نا اليدس والةرم اليد ي الشر فال وهي مابمرة

حاب الوحع الضي لامح لؤحبؤل مض البكاو ا
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وأشار المصري ني حد،ره لبرلامج عية علم اليدس الضي ره البلدز ون األردلي مااء أمس ا ول
ا ثنيةال الم أن ،مودلا الدولا وبناء الميتل معلة عنمما منض نيةال وفاعم ا رائيل لبةيييمماال ألن

ناء الميتل لشتل أحد أعمدة الدكر البورافي لليمود الض،ة لعبيدون أن أمامم ثؤثا أهداب لكب أن

فبةي ال أولما اقاما ما لامولما بالدولا اليمودلاال وثاليما جعل اليدس عاصمبما الموحدةال وثالرما ناء

الميتل الضي لعبر عة رمز ا ا بكمال المشروت البورافي

الرأي ،عمان2017/4/19 ،

 .44تونس :اتحاد إذاعات الدول العربلة يخصص يوما للقدس
فولس -الةياة الكد،دة  :أعلة المد،ر العام

فةاد إذاعا

الدول العربيا الممندس عبد الرحي

ليمانال عة فجصير ،وم اليدس ني الممرجان العربي لإلذاعا والبلدز ون ني ،ومه الرالث ,بمنا با

اابيار اعؤن مد،نا اليدس عاصما لإلعؤم العربي لعام 2017ال إل ار صورة اليدس وفكليا

متالبما البار جيا والد،نيا ني ا لباق الدرامي العربي الامعي والبصري
جاء ذلك اؤل لدوة صةديا عيدها اليوم بمير أفةاد إذاعا

الدول العربيا ني فولسال بةضور

رئيس مد،ر عام البلدز ون البولاي الياس ال ربيال ورئيس مد،ر عام ا ذاعا البولايا لد الميرال
بةضور إعؤميية عرب وفولايية وأجالب لمرلون مجبلت و ائل ا عؤم الماموعا والميروءة
كما

يبضمة اليوم دور الدراما ا ذاعيا والبلدز وليا وا مامما ني حاب معرحا البمو د الد،ني

والرياني البي فبعرض له مد،نا اليدسال ومابيبل أداء الدراما العربيا ني مواجما ا

بيطان والبماك

الميد ا ال و دببح اليوم بتلما للمد،ر العام لؤفةاد ني ،وم أعؤمي بالكامل مجصر لليدس
ونلاطيةال بمداالا لبيدل المد،نا ممد الةضا ار واألدلانال وعروض ننيا وغنائيا وأمايا ثيانيا
و دببح الممرجان ،وم الجامس والعشر ة مة الشمر الكاري ني مد،نا لا مية الةماما

الاياحيا

الكنوبياال لابيه اجبمات فناييي ية اللكنا المنظما للممرجان وأعضاء لكان البةتي ال ،ليما جلاا
فةتي الماابيا

نةدل ا نبباأ مااءال و ب اؤله جلاا

الاةا ياال وا ذاعا والبلدز ون الرقميان حمة البوجما
الممرجان ثالي ألام الممرجان
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 .45مسؤول أممي :نراقب تطورات أوضاع المعتقللن الفلسطلنللن في "إسرايلل"
ليو ورك  /مةمد طارن :قال المبةدث الر مي با

األمية العام لألم المبةدةال ا بيدان دوغر كال

اليوم الرؤثاءال إن المنظما الدوليا فراقب عة حرب فطو ار

الوحع الةالي بالنابا للمعبيلية

الدلاطينيية ني الاكون اإل رائيلياال وفدعو جميع األطراب إلم ممار ا حبط الندس

وني محفمر صةدي عيد ني مير األم المبةدة ني ليو وركال أوحح دوغر ك أن المنظما علم

درالا بما لةدثال وهي فدعو جميع األطراب إلم حبط الندس وفابع موقدنا دائما هو حرورة

احبرام حيون الاكناء ومعاملبم بطر يا إلااليا

وردا علم أ غلا الصةديية حول أ باب عدم صدور أي فعلي مة المنا األممي الجاخ لعمليا

الاؤم ني الشرن األو ط ليتو ي ميؤد،نوب حول إحراب المعبيلية الدلاطينيية ني الاكون
اإل رائيلياال قال دوغر ك إن الايد ميؤد،نوب ،بابع عة حرب الموقت

وكالة األناضول لألنباء2017/4/18 ،

 .46إدارة ترامب تحبذ مشاركة عربلة بمفاوضات فلسطلنلة  -إسرايلللة جديدة
واشنطة و نكبور شلموب :لصل إلم واشنطةال ،وم األحد اليادمال وند نلاطيني مو ع مة اماا
ماحولية رئا ا حبير المداوحية صائب عر يا ال لبرفيب جدول أعمال ارة الرئيس مةمود عباس

المرفيبا إلم واشنطةال فلبيا لدعوة مة الرئيس األمر تي دولالد فرامبال حاب مصادر مطلعا

وحان قد فردد أن البيل األ يض قد حدد موعد الز ارة حوالي منبصت ما،و /ألار مة الشمر اليادم –

إ إذا حصل ما لابدعي البأجيل –مع أله ل ،بأكد ذلك ر ميا بعدال حاب المصادر
وون هض المعلوما ال يعيد الكالب الدلاطيني لياءا

مع الدر

المشرب علم الملت الدلاطيني

– اإل رائيليال والضي ،ب أر ه صمر الرئيس جارد حوشنرال للبباحث ني نود مشروت فنوي اإلدارة
عرحه علم الوند الدلاطينيال مدب اعبماد جدول أعمال جبمات الرئياية فرامب وعباس

و بدو مة البار با

أن المضمون

اليبول بالداول ني مداوحا

لجبلت عة األطر البي ب أن طرحبما إدا ار

مة غير شرو ال والبعاون األمني مع إ رائيل وغير

ابياال مرل

إ د أن الكد،د نيه هو مطالبا الدلاطينيية اليبول بمشارحا لدان عربيا ني المداوحا ال علم أن
فبعمد اإلدارة بعدم ليل الادارة األمر تيا إلم اليدس و ضحر أن هض المعلوما

فزامة فار بماال ربما

مصادناال مع موعد دء إحراب المعبيلية الدلاطينيية ني الاكون اإل رائيليا عة الطعامال والضي
لشر

ليو ورك فالمز أمس ميالا للمعبيل مروان البرغوثي لشرأ نيما دواعي اإلحراب
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 .47إعالن يوم  22من أبريل/نلسان يوما عالملا لرفع الحصار عن غزة
غزة :أعلنل الةملا العالميا لكار الةصار عة غزة عة إطؤن نعاليا
عة غزة ،وم الابل  22لياان الكاري
وفمدب الةملا ون

اليوم العالمي لرنع الةصار

يان لما فليل نلاطية أون ،ة لاجا عنهال إلم فاليط الضوء علم معالاة

أهالي قطات غزة ني نل ا بمرار الةصار الصميولي للعام الةادي عشرال والض و البي فمار ما

الالطا الدلاطينيا حد اليطات

الشعبيا واإلعؤميا المناصرة ليطات غزة ني مجبلت

و يشمد اليوم العالمي لالا مة الدعاليا

الدول العربيا للمطالبا بإلماء الةصار وفةاية األوحات اإللااليا ألهالي غزة ونبح المعا ر

والاماأ بإداال المواد ال ضائيا والطبيا و در المرحم للعؤق ني الجارق

وفدعو الةملا العالميا لكار الةصار عة غزة إلم المشارحا ني نعاليا

اليوم العالمي لرنع

الةصار عة غزة الطؤقا مة الواجب الد،ني واإللاالي فكا قضيا أهالي غزة ني نل الةصار

الظال المدروض عليم

وطالبل الةملا اطباء المااجد ني جميع الدول العربيا وا

ؤميا وني حل دول العال وذلك ني

فار خ  21لياان بالةد،ث عة وجوب لصرة غزة وحار الةصار المدروض عليما

وعبر الةملا العالميا عة رنض جميع مشار ع فصديا اليضيا الدلاطينيا البي لكري الةد،ث
عنماال مححدة أن الشعب الدلاطيني له الة

الؤجغية

ني فير ر مصير ودقاما دولبه الدلاطينيا وعودة

فلسطلن أون الين2017/4/18 ،

 .48الحركة العالملة للدفاع عن األطفال" :إسرايلل" دايما ما تجد الطرق لاللتفاف على القانون
رام ه – نادي أ و عدهللا :لكأ

لطا

ا حبؤل اإل رائيليا اؤل العام الماحي إلم احبكا

أعداد مبزا،دة مة الياصر ة الدلاطينيية ني الةبس ا لدرادي ولدب ار طو لاال بةكا البةيي معم

وجمعل الةرحا العالميا للدنات عة األطدال -نلاطيةال  161إنادة مة أطدال ني الضدا ال ربيا

المةبلا جرهللا اعبيالم ومةاكمبم أمام المةاك العاتر ا اإل رائيلياال  25منم احبكزوا ني الةبس

ا لدرادي ألغراض البةيي

لمدة ، 16وما ني المبو طال ني حية حالل أطول نبرة عزل وثيبما

الةرحا العالميا بة أحد األطدال هي ، 29وما عام  2016أما ني عام  2015نيد وثيل الةرحا

العالميا احبكا ما مكموعه  15طدؤ ني الةبس ا لدرادي بةكا البةيي معم
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وقال عا،د أ و قطيش مد،ر رلامج المااءلا ني الةرحا العالميا إن لكوء
اإل رائيلي للةبس ا لدرادي ،مدب لجل

لطا

ا حبؤل

حالا مة الض ط النداي علم الطدل المعبيلال ومة ث

أن ا بجدام الةبس
ادة حالا الضعت لدله بمنعه مة الةصول علم ا بشارة قالولياال مع العل د
ا لدرادي بة األطدال ممما حالل مدفه لشتل البماكا واحةا لليالون الدوليال وهي ممار ا فصل
إلم حد البعض،ب أو المعاملا أو العيوبا اليا يا أو الؤإلااليا أو الممينا

وني الدبرة ما ية عامي  2012و2015ال وثيل الةرحا العالميا  66حالا ألطدال نلاطينيية ني

الةبس ا لدرادي ني لظام ا حبكا العاتري اإل رائيلي ووصلل أطول نبرة احبكا الم ، 45وماال
ينما حان مبو ط الدبرة البي قضاها األطدال ني الةبس ا لدرادي ، 13وما

وفع دد دولا ا حبؤل البلد الوحيد ني العال الضي لةاك وبشتل منظ حل عام ما ية  500و700

طدل ني مةاك عاتر ا فدبير إلم حيون المةاكما العادلا األ ا يا نمة ية  161إنادة اطيا
مشدوعا باليا جمعبما الةرحا العالميا ألطدال فعرحوا لؤعبيال ني الضدا ال ربيا علم ،د قوا

ا حبؤل اإل رائيلي عام 2016ال واجه ما لاببه  % 62.7مة هح ء األطدال شتؤ مة أشتال العنت

الكادي بعيد اعبيالم و % 52.8فعرحوا لاوء المعاملا أو البمد،د أو البجو ف ني حية منعل
لطا

ا حبؤل  %83.9مة األطدال مة ا بشارة مةام قبل البةيي ال وجرهللا البةيي مع %94.4

منم ني غياب مةام أو أحد أنراد العائلا

القدس العربي ،لندن2017/4/19 ،

 .49لماذا نحن مضربون عن الطعام في سجون إسرايلل
مروان البرغوثي
كة هدار  -بعض قضاء الانوا

الو  15األايرة ني كة إ رائيليال حنل شاهدا وحةيا للنظام

اإل رائيليال غير الشرعيال مة ا عبيال الكماعي البعادي و وء معاملا األ رهللا الدلاطينيية وبعد
ا بنداذ حل الجيا ار

األارهللاال قرر بأن هناك

اللكوء لإلحراب عة الطعام

ايار غير مياوما هض ا لبماكا

مة اؤل

ليد قرر لةو ألت أ ير نلاطيني المشارحا ني هضا اإلحراب عة الطعامال الضي ،بدأ ني اليوم الضي

لةيي نيه ،وم األ ير الدلاطيني ناإلحراب عة الطعام هو أكرر الطرن الالميا المبونرة مة
المياوما وهو ،لة

األل نيط بالمشارحية نيه وبأحبائم ال علم أمل أن فااعد أمعائم الجاو ا

وفضةيافم الر الا البي فبرك صداها ما وراء حدود لا نم الداكنا
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وقد أثببل العيود مة البكارب بأن لظام إ رائيل ا حبؤلي ا

بعماري العاتري غير اإللااليال

،مدب الم حار معنو ا األ رهللا والشعب الضي ،نبمون إليهال مة اؤل إلةان المعالاة الكادلا م ال
وعزلم عة أ ره ومكبمعم ال با بجدام إجراءا

مضلا لدرض الجضوت وعلم الرغ مة هض

المعاملاال نلة لابال لما

إ رائيلال اليوة المةبلاال البمتل اليالون الدولي بطرن مبعددة علم مدار لةو  70عاماال ومع هضا
حظيل بالةصالا ألنعالما وارفكبل البماكا

جايما لمعاهدا

واأل رهللاال وبضمنم الرجال والنااء واألطدال دون ا برناء

جنيت حد الشعب الدلاطيني

ليد حنل ني ة الجاماا عشرة نيط عندما اعبيلل ألول مرة وحنل ني الرامنا عشرة مة عمري
عندما أجبرلي مةي إ رائيلي علم مباعدة اقي وألا عاري ني غرنا البةيي قبل أن لضربني علم
أعضائي البنا لياال حيث أغمي علي مة األل ال ولك عة وقوعي علم األرض لدبا دائما علم
جبينيال وبعدها جر مني المةي ال وهو ليول بألني لة أفمتة مة اإللكاب ألن األشجاخ مرلي

،نكبون اإلرها يية واليبلا نيط

وبعد بضعا نوا ال حنل مرة أارهللا ني كة إ رائيليال ألقود إحرابا عة الطعامال عندما ولد أول

طدل لي وبد مة فو ع الةلوهللا لؤحبدال مضا الجبرال قمل بو ع الملح علم األ رهللا افار ة
وعندما ل ا ني الو18ال كة دور وأمضم أربع نوا

ني الاكون اإل رائيليا

وأكبر أطدالي األربعاال حاليا رجل ،بل  31عاما ومع هضاال نألا ما لل هناال أفابع هضا النضال مة

أجل الةر ا مع اف ب مة ا

رهللاال والمؤ،ية مة الدلاطينيية وبدع الكرير ة ني أرجاء العال نما

المشتلا مع هض ال طر ا لؤحبؤل المضطمد وداعميه البي فكعلم أصماء أمام هض الةيييا
البايطا :قيودلا بنكار قبلناال ألن مة الطبيعا اإللااليا ا لكضاب لنداء الةر ا ب ض النظر عة

البكلدا

ليد قامل إ رائيل بناء جميع كولما داال حدودها عوحا عة األراحي المةبلا وبمضاال قامل
بطر يا غير قالوليا وقمر ا نيل المدليية الدلاطينيية الم األ رال ووندل هض األوحات لبيييد

ا ار األهالي ودلةان المعالاة باأل رهللا مة اؤل الادر الطو ل ني نروب قا يا وحولل الةيون

األ ا ياال البي لتدلما اليالون الدولي وبضمنما بعض فلك الةيون البي حييبما آ م اإلحرابا

الطعام الاابياال الم امبيا ا

قرر إدارة كولما منةما إلينا أو حرمالنا منما

عة

وعالم األ رهللا والمعبيلون مة البعض،ب ومة المعاملا الممينا واإلهمال الطبي وا بشمد البعض أثناء
ا عبيال وونيا لإلحصاءا

التاريخ :األربعاء 2017/4/19

األايرة لنادي األ ير الدلاطينيال نإن لةو  200أ ير نلاطيني

العدد4264 :

ص

32

ا بشمدوا منض  1967بابب فلك الممار ا
للايا ا

اإل رائيليا بالعيوبا

و بيم األ رهللا الدلاطينيون وأ ره هدنا رئيايا

الكماعيا

وب إح ار نا عة الطعامال لاعم الم وقت هض ا لبماكا

وونيا لمح اا الضميرال نعلم مدار العيود

الجمس األايرةال نإن أكرر مة  800,000نلاطيني فعرحوا لأل ر أو ا عبيال اإل رائيليال بما لااوي
 40بالمغا مة الضحور ني األراحي الدلاطينيا واليومال نما ال لةو  6,500نلاطيني ليبعون ني
األ رال وبضمنم ما فميز بةطي األرقام العالميا بيضاء أكبر نب ار ني ا عبيال حأ رهللا يا يية
وبالكاد

فوجد عائلا واحدة ني نلاطية ل فبةمل المعالاة بابب أ ر أحد أو العد،د مة أنرادها

فكلف يمكن تعللل هذه الظروف الراهنة التي ال تصدق؟
ليد أقامل ا رائيل لظاما قضائيا مزدوجاال شتل مة األ رفما،د اليضائي الضي ،ونر حصالا حييييا

لإل رائيليية الض،ة ،رفكبون الكرائ بة الدلاطينييةال ينما ،ب فكر الوجود والمياوما الدلاطينيا
نالمةاك اإل رائيليا البي فدعي العدلال هي أدوا

ا حبؤل العاتري ا

بعماري وبةاب و ارة

الجارجيا األمر تياال نإن معدل إدالا الدلاطينيية ني المةاك العاتر ا لصل الم لةو  90بالمغا
ومة ية مغا

اف ب مة الدلاطينيية الض،ة احبكزفم ا رائيلال أطدال ولااء وبرلماليون ولشطاء

وصةديون ومدانعون عة حيون اإللاان وأكادلميون وشجصيا
وأقارب أ رهللا وحل ذلك لمدب أوحد وهو دنة الطموحا

يا يا وعاتر ية وعا رو بيل

المشروعا لشعب بأكمله

ومع ذلكال أصبةل الاكون اإل رائيليا الممد الدائ لةرحا فير ر المصير الدلاطيني و يظمر هضا

اإلحراب الكد،د عة الطعام مرة اارهللا بأن الةرحا األ يرة هي البوصلا البي فيود لضالنا مة أجل

الةر ا والكراماال وهو ا

الضي اابرلا لمض الجطوة ني مايرفنا الطو لا لةو الةر ا

وحاولل ا رائيل و منا جميعا باإلرهاب مة أجل إحداء الشرعيا علم البماكافماال وبضمة ذلك
ا عبيال البعادي الكماعي والبعض،ب واإلجراءا

العيا يا والييود اليا يا وبضمة جمود إ رائيل

لبيو ض النضال الدلاطيني مة أجل الةر اال قامل مةتما إ رائيليا بإصدار الةت علي بجمس
محبدا

ني الاكة ني مةتما ا بعراض يا ي أدالما المراقبون الدوليون

وا رائيل ل فكة اليوة ا

بعمار ا وا حبؤليا األولم البي فلكأ الم مرل هض الو ائل نكل حرحا

فةرر وطني ني البار خ لمتنما فضحر اجراءا

كانةل حد ا حطماد وا

شبيما وهضا بب قيام الكرير مة الشعوب البي

بعمار واأل رفما،د بالوقوب الم جالبنا نالةملا الدوليا إلطؤن راأ

مروان البرغوثي وجميع األ رهللا الدلاطينيية البي أطليما رمز مناهضا األ رفما،د أحمد حاثرادا
و وجبي ندوهللا عام  2013مة لالا للاون مالد،ؤ الاابيا ني جز رة روبيةال حظيل دع 8
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أشجاخ مة حاملي جائزة لوبل للاؤمال و 120حتوما ومغا
واألكادلميية ني ألةاء العال

ندعمم لعري إادان ا رائيل األاؤقي والايا ي نالةيون

اليادة والبرلماليية والدنالية

لمنةما المضطمد والةر ا والكراما

هي حيون عالميا مبأصلا ني اإللاالياال ليبمبع ما حل شعب وحائة بشري والدلاطينيون لياوا

ا برناء ونيط إلماء ا حبؤل ينمي هضا الظل ليبشر بميؤد الاؤم

"نلويورك تايمز"2017/4/16 ،
القدس ،القدس2017/4/18 ،

 .51األسرى :التناقضات والرسمي والملداني
لو إحراب األ رهللا لكالل قصا البطو ار

أحمد جميل عزم
المرفيبا ية حرحبي حماس و نبح ال بشأن قطات غزةال

إن إحراب
هي ا هبمام األول لإلعؤم الممب بالشأن الدلاطيني وللوهلا األولم لمتة اليول د
األ رهللا هو إعطاء أولو ا للبناقض األ ا يال حد ا حبؤلال ني الميا ل الجؤب الدبةاوي-
أن البناقض ليس ية نبح وحماسال ل هو
لةيدال والةيييا د
الةمااوي هو فناقض ثالويال لكب أن د
فناقض ية منطييةال األول هو منط حرحا البةرر والمياوماال والرالي منط الالطا الر ميا؛
العمل الةتومي والد لوما ي الر مي وهضا البناقض لمتة فكاير ولكة بصعوبا

ما إن دقل اعا البدء بإحراب األ رهللا حبم دأ البداعل الشعبي الوا ع ني الميا ل حالل أكبر
مظاهرة احبكاجيا فجرق ني

يان ا لياام وفداعؤفهال هي فظاهرة ا حبكاق األايرة مة قبل

أن أكبر
الموندية ني قطات غزة علم اص أجزاء مة روافبم مة قبل حتوما رام هال بمعنم د
فظاهرة فبعل با لياامال جاء علم شتل احبكاق داال المعاتر الواحد؛ نمة احبج ه أ ناء حرحا
نبح والو ا ار

البي فأ ال ألام حالل نبح فيود الالطاال قبل الياام  2007وني العام 2015ال

نإن أحد األ باب المبداولا حينماال حان نشل مايرة فدو ل
عندما فةرحل هبا شبا يا ا بمر شموراال د
الصراتال بابب إهمال العال لليضيا الدلاطينيا ني الكمعيا العاما لألم المبةدة وبتلما أارهللا ل
فةرك عمليا فدو ل الصرات الكماهيرال ولكة نشلما نعل ذلك ول فةرك اؤنا

بما نيما الجطط ذا

الالطا وأجندافماال

الطابع الضي ،مدب للصالح الوطني العام الكماهيرال ل حرحما مطالبما مة

هض الالطا لؤحبكاجا

ورنع لواء مطالب فرنع عادة ني المكبمعا

المابيلا

ليس واحةا ما الضي حالل قيادة حماس البي قامل بالايطرة العاتر ا علم اليطات العام 2007ال
فبوقعه

نمل حالل فعبيد حيا ألما لمتة أن فكرر ني الضدا ما نعلبه ني غزة وحيت حالل فبوقع
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أن لةدث هضا وماذا يتون موقت ا حبؤل الموجود ني الضدا نعؤال بعتس غزة ودذا ل فكة
فبوقع ذلكال نماذا حالل فرجو مة الياامما ولماذا فح س حماس لكنا إلدارة اليطاتال محاراال ينما

،وجد حتوما ونان وانيل الةرحا عليما وبينما افداقيا
وشيتا وبينما

المكلس الوطني وا لبجابا

،وجد لدهللا اللكنا موارد ماليا فامح لما أن فكون صاحبا اليرار

الكد،دة

أن الالطا الدلاطينيا والييادة عليما أعباء الدولا دون إمتاليافما وحيوقما نيما
ليس صةيةا نيط د
إن العاملية ني الالطا
،بعل با لبزاما بموجب افداقيا الاؤم إ اء الكالب اإل رائيليال ل د
والمواطنيةال ألضا لطالبون الالطا بالييام ونائدماال و ،رون نيما مشروعا جماهير ا لضاليا

أن ا لياام
ني منط حرحا البةررال
د مة الةراك والدعل الشعبيية حد ا حبؤل ما حدث د
حيد جزءا حبي ار مة الطاقا الشعبياال نالشعب ،رنض ني غالبه ا لج ار ني ا لياام نعليا
أو د
وحضلك فوجد اطا فضع الكماهير ني الةراكا الد لوما يا والبداوحيا البيليدلا ولشوء حتوما
حول جزءا حبي ار مة الةراكا
و لطا فةل ا حبؤلال د
واء أكان ذلك ني الضدا ال ربيا أم قطات غزة

الكماهير ا لبصبح حراكا

احبكاق مطالبياال

فةرك ني العام  2015شبان ني هبا شعبياال وافن ،بةرك األ رهللاال أي ني الةالبية هناك حراك
شعبي ميدالي أقدر علم فةر ك الشارتال و صب الةدثان ني منط

البةرر ني الميا ل فعيش الالطا االمنياما ني الضدا واليطات أ ما

واححال هو منط

حرحا

مبباليا وحالا جمود دون

أن عدم وجود فكاير ية مكالي العمل االشعبي والر مي بالشتل الكاني
آنان لكاأ فضحر واأله د
لجل قد ار مة البناقض والببا،ة ية الطرنية
لةباق الايا يونال ني حرحبي نبح و حماس إلم البدكير ملياال ني أدوا

عملم و بلم

واصوصا مة حيث ناء الدولا والالطاال أثناء عمليا البةررال ومة حيث حرورة فطو ر آليا عمل
فض الشارت إلم ا برافيكيا

البةرك ندي الموحوعية هناك حاجا للبدكير؛ هل لمتة المزاوجا

ية عمليبي المياوما وبناء الدولا أو ية الد لوما يا والمداوحا

،وميا ح ط ا حبؤلال و ميل للبةرك دون البظار أي قيادة

الدوقيا وفأطير الشارت الضي ،واجه

ودذا حالل المزاوجا ممتناال نكيت

لمتة أن لةدث ذلكال وما هي البرامج العمليا لضلك ود ناببيم قائماال وقد فصل فلك الدكوة درجا

البناقض ية الشعبي والر مي
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 .51إسرايلل تستغل الخالف بلن السلطة الفلسطلنلة برام هللا و"حماس"
صالح النعامي
فبعدد مظاهر فونيت إ رائيل حبدام وفيرة الصرات ية الالطا الدلاطينيا وحرحا حماسال ااصا

بعد لالا اإلجراءا

البي أقدم عليما رئيس الالطا مةمود عباسال حد قطات غزة محاراال وردود

الةرحا عليما

وفةاول إ رائيل بشتل واحح ا ب ؤل هضا الصرات لبةاية متالبما ني المواجما مع طرنيه نيد

مرل الدكار هض األ ما قبل فوجه عباس لواشنطة الشمر الميبل مة أجل لياء الرئيس األمر تي

دولالد فرامبال نرصا ذهبيا إل رائيلال لبيلير نرخ إحداث فةول جدي ني موقت اإلدارة األمر تيا

الكد،دة مة الصراتال بطر يا قد فدنعما

فجاذ مواقت فدضي إلم فوفر العؤقا مع اكة البيل

األ يض الكد،دال بعتس ما فراهة

وفجشم لجب اليمية الةاك ني فل أ يب أن ،برج فرامب إعؤلافه المبكررة بشأن حرصه الشد،د

علم حل الصرات الدلاطيني اإل رائيلي عبر صديا اليرن ال البي ،روق لماال إلم فةرحا
فضطر معما فل أ يب لبأكيد فشبرما بمواقدما األ،د،ولوجيا البي

يا يا

لمتة علم أ ا ما إح ار أي فيدم

علم صعيد الباو اال ب ض النظر عة طابعماال واء حان ثنائيا أو إقليميا
وقد

ارعل مةانل البيد،ر ا

برافيكي المرفبطا دوائر صنع اليرار ني فل أ يب إلم فونيت

الصرات المةبدم ية طرني ا لياام الدلاطينيال مة أجل الطعة ني شرعيا فمريل عباس للشعب

الدلاطينيال والزع بأله

لمتة إل رائيل أن فبوصل لباو ا مع قيادة

و ةاجج مرحز ،روشلي لد ار ا

فمرل الشعب الدلاطيني

المكبمع والدولا ال الضي ،برأس مكلس إدارفه دوري غولدال وحيل

بأن الصرات ية غزة
و ارة الجارجيا اإل رائيلي الاا ال والميرب مة دوائر صنع اليرار ني فل أ يبال د
والضدا ،دلل علم أن الالطا الدلاطينيا فجضع عمليا لييادفية يا يبية ال وبالبالي ليس بإمتان

أحدهما افجاذ ق ار ار فلزم األارهللا

وني فيد،ر موقت لشر اليوم وأعد ،ولي ة مناحي ال المد،ر الاا

لالطا البث ني إ رائيلال لشير

المرحز إلم أن الالطا الدلاطينيا فعي أن قدرفما علم إقنات المكبمع الدولي بمريلما للشعب

الدلاطيني فبوقت علم لكاحما ني ا بعادة قطات غزةال مما دنعما فجاذ اإلجراءا

األايرة حد

اليطات ني ماعم إلجبار حماس علم البجلي عة الايطرة عليهال ومنما لالا الجطوا

وعلم أر ما فيلير روافب الموندية نابا %30
و ،بوقت ا

األايرةال

ب ؤل اإل رائيلي للصرات اليائ ية حماس ونبح مة أجل إحعاب عباس والبشتيك

ني متالبه البمريليا عند هضا الةدال ل إن لجب اليمية الةاك معنيا أن لمرل الصرات المةبدم حاليا
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ية حرحبي نبح وحماس دليؤ علم فماوي الوحدة الايا يا لمناط

لدوذ الالطا الدلاطينيا ني

الضدا ال ربيا وقطات غزة وقد ب لممرلي اليمية المبطرب ني حتوما لبنياهو أن جاهروا بأ،يد

كل اطوة فمدب إلم فكر س اليطيعا الايا يا ية الضدا ال ربيا وقطات غزة نيد ع از المعل
الايا ي ني اليناة اإل رائيليا العاشرةال رنيت دروحيرال فةمس حل مة و ر ا
لارائيل حافس وو ر ا

بجبا ار

الليتودي

بيطان أوري أرئيلال أحد قادة حزب البيل اليمودي الد،ني المبطربال لدكرة

فدشية ميناء عائ ني غزة إلم رغببمما ني اإلبياء علم اليطيعا ية الضدا واليطات

لكة إ رائيل البي فدرك أن فداق األوحات ا قبصادلا ني قطات غزة ني أعياب اإلجراءا
لعباس قد لدضي إلم الد ت مواجما جد،دة مع حماسال ارعل إلم قطع الطر
ومنعما مة فةميلما الماحوليا عة هضا المرل وقد وجد

وحماس نرصا للبدليل علم ألما

األايرة

علم الةرحا

إ رائيل ني الاكال المةبدم ية الالطا

فبةمل الماحوليا عة الوحع اليائ ني غزة

وحرخ الكنرال ولي مرداايال منا

شحون األراحي المةبلا ني إ رائيلال إلم لزت ماوغا

الد ت ألا مواجما عاتر ا جد،دة مع فل أ يبال مة اؤل فةميل حل مة حماس وعباس

الماحوليا عة فدهور األوحات اإللااليا ني قطات غزة و مدب الكمد الدعائي الضي ليوم به
مرداايال إلم فةميل حرحا حماس الماحوليا عة ردود الدعل العاتر اال البي فمدد ما فل أ يبال ني

حال قاد

األوحات ا قبصادلا المبدهورة ني اليطات إلم حرب جد،دة

لكة مةاولا فل أ يب فونيت الصرات المةبدم ية حماس والالطا ل فمنعما مة مواصلا البعاون
مع حتوما رام ه ني مواجما فةدلا

ورقا أارهللا صدر
فداعيا

مشبرحا و تشت مرحز ،روشلي لد ار ا المكبمع والدولا ني

عنه اليومال النياب عة وجود فناي

مباشر ية إ رائيل والالطا

حبواء

إحراب األ رهللا الدلاطينيية وحاب الورقاال نإن ما ،رير قل حل مة فل أ يب وحتوما رام

ه هو أن لمرل اإلحراب كرة ثلج مبدحرجا فيود إلم الدكار األوحات األمنيا والد ت البداحا

ثالرا

العربي الجديد ،لندن2017/4/18 ،

 .52السلطة تؤيد إضراب السجناء رسملا لكنها عمللا قلقة من ازدياد قوة مروان البرغوثي
عاموس هرئيل

ا حراب عة الطعام الضي دأ أمس  1200كية أمني ني ا رائيلال ،بوقع أن ،ز د البوفر ني ا لام
اليادما ية ا رائيل والدلاطينيية ودذا فشعب ا حراب وامبدال لمتنه الايطرة علم رلامج العمل

الايا ي وا مني ني الدبرة البي بعلة نيما ادارة فرامب عة ليا اعادة فةر ك العمليا الالميا
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لكة مرل ا ما اارهللا فصاعد

محا ار حول فونير الكمرباء ليطات غزةال ،بدو أن الديا فطور

ا حراب فكمة ني صرات اليوهللا ني الااحا الدلاطينيا الدااليا بشتل

ليل عة ارفباطما بالصرات

حد ا رائيل إن ا حراب عة الطعام جاء بمبادرة شجر واحد هو مروان البرغوثيال الضي هو مة

أه اعضاء نبح ني الاكة ا

رائيلي

إن اهبمام و ائل ا عؤم باإلحراب المبواصل يجدم مروان البرغوثي ني اطوافه أمام الالطا
الدلاطينيا البي فح د ا حراب ر مياال لكنما نعليا قليا مة حل لبيكا فعز متالا اليائد الاكيةال

الضي هو ليس ميبول علم مةمود عباس ورجاله وقد حي البرغوثي لكاحا أوليا أمس عندما حبب

مة كنه ميال لشر ني “ليو ورك فالمز امةررو الصةيدا قاموا بةضب الابب الضي اعبيل مة
البي قبل

اجله البرغوثي :ليد ف اعبياله ومةاكمبه ني  2002بابب ار ال المجربية لبنديض العمليا

نيما اماا مواطنية ا رائيليية ني ذروة ا لبداحا الراليا

مة المبوقع أن ،زور عباس البيل ا يض ني دالا الشمر اليادم وني لمالا ألار يبدأ شمر

رمضانال وهضان موعدان هامان ودذا ا بمر ا حراب حبم ذلك الوقلال لمتة أن فنشأ ا ما حييييا

كلما ا بمر ا حراب حلما اصبةل ا مور أكرر فعييدا أاض المضربية الم العؤقال المدارقا

المبعليا بالب ضلا اليار ا واطر مو

كناءال حل ذلك لمتنه اشعال المناط

ليد رحز البرغوثي مطالب الاكناء المشبرحا حي ،وحده

حماس البي فنا مواقدما مع البرغوثي

بشتل مابمر أعلنل عة فأ،يدها الكزئي وثلث كناء نبح الضموا الم ا حراب وني مظاه ار

البضامة ني ارجاء الضدا ال ربيا إلحياء ،وم األ ير شارك آ ب الدلاطينيون صةيح أن
المشارحية حان عدده حبير إ أله ل لجرق عة المألوب بعد

ني الكالب ا
ا

رائيلي ليس ني ليا و ر ا مة الداالي جلعاد اردان البداوض مع األ رهللا أو

بكابا ألي طلب ني الاا

حالل هض المواقت ،ب البراجع عنما عندما ،بواصل ا حراب

وفبعيد ا مور ولكة ني الواقع الايا ي الةالي ،بدو أله ليس ألردان مكال للمناورةال و يكد لداه
ملزم بالبشدد ني جميع الةا

الاكون

هض ا ما فةباق الم ادارة مبواصلا اشيا مة البأثير اارق

،بدو أن البرغوثي ومنظمون ا حراب افارون ييدون أمام عيببية ني مةاولا البيدم مض الجطوة

العيبا ا ولم فبعل بمابوهللا ا هبمام الدولي باإلحراب ني نل واقع ،ب نيه قبل مغا

ا شجاخ

بابب ا رهاب ني حلب وادلبال يتون مة الصعب فكنيد البأ،يد وا هبمام مة قبل العال العربي

باأل رهللا الدلاطينيية العيبا الراليا فبعل
بالصعوبا

البي ،واجمما الاكناء
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لشباب مة غزة قاموا باجبيا الةدود الم داال ا رائيل وبةو فم
اعبيدوا أن الظروب ني الاكة ا

ؤأ مة صنع مةليال نيط أللم

رائيلي أنضل مة العيش ني اليطات

انقطاع الكهرباء في غزة
ني هض ا ثناء فكدد

حيث فبونر لال اعا

ا ما الكمرباء ني قطات غزة حتوما حماس عاد

وقلصل فزو د الكمرباءال

،وميا وني الجلديا ،وجد صرات اقبصادي مع الالطا الدلاطينيا حول مة

الضي يدنع ثم ة الوقود الضي ،ب ليله مة ا رائيل الم مةطا

الطاقا ني غزة حبم دالا الشمر

الةالي مولل قطر هضا ا مرال لكة الالطا أعلنل رنضما العودة لدنع المال

إن هضا اليرار لضاب الم قرار آار لعباس وهو فيلير  30ني المغا مة روافب موندي الالطا ني

اليطات وقد قال الرئيس الدلاطيني محا ار إله حان ذرعا مة فيدل المااعدة منض عشر نوا
لةتوما حماس ني غزةال البي

فعطيما حماس الصؤحيا

فيدم له أي شيء ني الميا لال وفمدد الالطا الضا بأله إذا ل

ني اليطاتال ومنما الماحوليا عة المعا ر الةدودلا والنشاطا

ا منياال

نابوقت فماما ار ال ا موال الم اليطات ومشتوك نيه أن ،ب فنديض هضا البمد،دال لكنه لعتس
مةاولا لعباس بافبات اط مبشدد أكرر حد حماس ورئياما الكد،د لةيم الانوار

ني موحوت البرغوثي الضاال صرات اليوهللا هضا بعيد عة ا لبماء ولكة ني هض الةالا الضا نان
الطرنية الدلاطينيية المبناناية ،وجمان ا فماما

لؤحبؤل ا

رائيلي اليطات ما ال لابطيع

البياء والعمل ني نل ا ما الكمرباء الضا ولكة ا بمرار ا ما

يااه ني

ادة البوفر مع

ا رائيلال ني الدبرة البي ،بدو نيما أن عباس ،بضل الكمد الكبير مة اجل منع إطؤن الصوار خ مة

قبل المنظما

الالديا علم مابوطنا

غؤب غزة

هآرتس
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