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ضد غزة
 .1فرج :التزامنا أخالقي بأمن "إسرائيل" وسنتخذ خطوات قوية ّ
واشنطن – الوكاالت :قال مددير جاداز المخدابرات الةامدة فدي اللدرة المرجيدة ماجدد فدريز والد

يدزور

واشددنطن حاليدانز لن الرنسددطينيين أااددروا ال ازمدان كبيد انر الاال راقددات اةمنيددة الموقةددة مددت دولددة االحد لز

والشدوادد عنددل لدك ك.يددر  .وأكدد فددريز خد ل صدرلح لصدحيرة نواشددنطن بوسدتن اةمرلكيددةز أن أجاددز

السنطة في اللرة اس طاعت منت قيدا نان رالدة .ال.دةنز واع ندت الةديدد مدن المحرلدين عندل أعمدال

الةنف.

وأولح فريز علو وفدد السدنطة لن حلدير لن دار الدر يس محمدود عالداس مدت الدر يس اةمرلكدي دونالدد
ارم د ز أن موقددف السددنطة والددح مددن عمنيددات الطةددن والددددسز ودددو ال درف

المطن د والةم د عنددل

مكافح اددا .وأشددار للددل ال د از السددنطة اةخ قددي المنددت الةمنيددات الرنسددطينية مس د ال ن نري د ان ل راقددات
اةمنية بين الجانبين الرنسطيني واإلس ار يني.

وألاف أن الر يس عالاس شرع مؤخ انر الا خا خطوات لمواجاة اةخطار ال دي اددد ناالحد لنز ومدن

أدماا البدر بوقف لعانات اةسرى وأسر الشادار ممن اع رلت عنيا نلس ار ي ن.
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كم ددا ط ددرق ف ددري لمن ددف قط دداع ع ددز ز حي ددك أك ددد أن عال دداس كن ددف الحكوم ددة بر اس ددة ارم ددي الحم ددد
الددال نيا ال دددرلجي لنمسدداعدات الماليددة ل طدداع عددز  .واع بددر أن الخصد الد

طددال روا د

المددوارين

ال االةين لنسنطة في عز دو جزر مدن دد ا ال ندياز م وعددان فدي الوقدت ا دط بخطدوات قويدة سد خ دا

الحكومة قرلالان فيما ي ةن ال طاع عز .

فلسطين أون الين2017/4/26 ،

يحمل االحتالل والسلطة تدهور القطاع الصحي بغزة
" .2التشريعي الفلسطيني" ّ
عز  :حم نا ر يس المجنس ال شدرلةي الرنسدطيني أحمدد الحدر حكومدة االحد ل المسدؤولية الكامندة
عن ددور اةولاع المةيشية في عز الشك كبيرز واةزمدة الخان دة ال دي يمدر بادا قطداع عدز الشدك

عا وال طاع الصحي الشك خاا.
وطالد د

الح ددرز خد د ل جنس ددة خاص ددة ع ددددا ند دوا

حرك ددة حم دداس ف ددي ال شد درلةيز ص ددالاء اةرجة ددار

2017/4/26ز داخد د د مجم د ددت الش د ددرار الطب د ددي المدني د ددة ع د ددز ز لمناقش د ددة رلد د در لجن د ددة ال رجي د ددة وال ل د ددايا
االج ماعيددة حددول .ددار الحصددار عنددل وزار الصددحة ولنمطالالددة الكسددر الحصددار عددن عددز ز السددنطات

المصرلة اللرور ف ح مةبر رفح الشك فور ودا د أمدا المسدافرلن والةدال ين خاصدة المرلدل الد ين
د الأمس الحاجة لنة ي في المس شريات المصرلة .كما حم الحر ر يس السنطة الرنسدطينية محمدود

عالدداس وحكومددة ارمددي الحمددد

ز جددزران كبي د ار مددن المسددؤولية فددي ا د عددد قيدداما بدددورد وواجالددا ا

الوطنية واةخ قية جاه ال طاع الصحي في عز .

ومددن جا ددطز عددر

م ددرر لجنددة ال رجيددة وال لددايا االج ماعيددة ومسددؤول منددف الصددحةز النا د

النجددارز رلدره الم ةند الالحصددار وأ.دره عنددل ال طدداع الصددحيز والد

خمدديس

أكددد مددن خ لددط عددد قيددا حكومددة

الوفاق الكام ما دو مطنو مناا لوقف الكار.ة اإلنسانية ال ي مر باا مس شريات ال طاع.

ومدن ناحي ددطز حدددك مسددؤول قطدداع الصدحة والبي ددة فددي عددز الاسد نةدي ز عددن اةولدداع الكار.يددة ال ددي

يمددر باددا ال طدداع الصددحي لالحكددومي والخددااف مند فددر

الحصددار ةك.ددر مددن عشددر سددنوات .وقددال

نة ددي لن نس ددالة الةج ددز الس ددنو ف ددي اح ياج ددات المس ش ددريات م ددن اةدوي ددة بنم ددت %30ز والمسد د انكات

الطبية %38ز ولنمخ برات وجنوك الد  .%30وأكد نةي أن دناك  3,000مدرل

مسدجنين عندل قدوا

االن اددار لنسددرر والة د ي فددي الخدداريز ناديددك عددن لج درارات االب دزاز عنددل مةبددر بيددت حددانون خاصددة

لمرلل السرطان نا انر لسررد الشك مس مر.
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صعد من مخططات التوسع االستيطاني بشكل خطير
 .3دائرة شؤون القدس" :إسرائيل" ت ّ
ال د دددس :ح د د رت دا د ددر شد ددؤون ال د دددس فد ددي منامد ددة ال حرلد ددر الرنسد ددطينيةز اةرجةد ددار 2017/4/26ز مد ددن
المخططات االح ليةز ال ي بدأت نلس ار ي ن في سرلباا لوسا

اإلعد

كمخططدات مدعومدة مدن قبد

حكومة بنيامين ن نيادو وقيد ال نري  .وح رت الدا ر في بيان لادا مدن خطدور المخطدذ الد

أعنندت عندط

بندية االح ل اإلس ار يني لبنار عشر الف وحد اس يطانية في منط ة مطار قننديا.

وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)2017/4/26 ،

 .4عشراوي :التصعيد االستيطاني تعبير صارخ عن استهتار االحتالل بالمنوومة الدولية
ار

 :اس اجنت علو النجنة ال نري ية لمنامة ال حرلر الرنسطينية حنان عشراو ال صةيد الم ةمد

ببنار مشارلت لس ار ينية اس يطانية .وأولحتز في بيان صحري اةرجةار 2017/4/26ز أن د ا السنوك

االسد د ةمار يةب ددر عد ددن صد د فة و د ددبجح دول ددة االح د د ل واسد د خرافاا واس د د ا اردا الوال ددح والمالاشد ددر
الالمناومة الدولية ومؤسسا اا وق ار ار ااز فاو جرلمة حر طال ان لمي.اق روما وان ااكدان صدارخان لن دوانين
واةعراف الدوليةز سيما قرار مجنس اةمن الدولي .2334

جارت صرلحات عشراو ز ةني دان عندل شدروع وزار اإلسدكان اإلسد ار ينية وجنديدة االحد ل فدي ال ددس
ب حرلددك مخطددذ اسد يطاني كبيددر ونالدددفت الددط قدددمانن بادددف بنددار  10الف وحددد اسد يطانية فددي مطددار

ال دس وأرالي قننديا.

وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)2017/4/26 ،

 .5واصل أبو يوسف يح ّذر من "صفقة" للحل السلمي على حساب الفلسطينيين

عمان  -نادية سةد الدين :حد ر علدو النجندة ال نري يدة لمنامدة ال حرلدر الرنسدطينية واصد أبدو يوسدف

من نمساعي ليجداد نصدر ةن لنحد السدنمي فدي المنط دة عندل حسدا الح دوق الوطنيدة الرنسدطينيةن .وأكدد
أبددو يوسددفز ل ددنالمدنز أدميددة نزلددار الوفددد الرنسددطيني للددل واشددنطنز مددن أج د

ر يد جدددول أعمددال الن ددار

ال.نددا ي بددين الددر يس محمددود عالدداس والددر يس اةمرلكدديز دونالددد ارم د نز الم ددرر فددي ال.الددك مددن الشددار

الم ب  .وقدر نالرش محاوالت المساس الالح وق الوطنية الرنسطينيةز أسو المساعي مشاباة جدرت سداال ان
ال يجاد حنول ال ر ي للل مس وى الحد اةدنل من ح دوق الشدة الرنسدطينين .وقدال لن نالحدديك عدن
نصدر ةن عنددل حسددا الح ددوق الوطنيددة الرنسددطينية لددن يددنجح لال الاالسد ناد للددل قد اررات الشددرعية الدوليددةنز

مؤكدان الأنط نال يمكن ة طرف قن المالادر الةرجية لنس ن.
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 .6الحمد هللا :سنواصل العمل لحوكمة مؤسساتنا واالضطالع بمهامها
ار

 :قددال ر دديس الددوزرار الرنسددطيني د .ارمددي الحمددد

ز لنددا سنواصد مةدان الةمد الدددؤو لحوكمددة

مؤسسا نا و طولر عمناا وااللط ع المااماا في االس جاالة لم طنالات أبنار شةبنا.

و وجددط الحمددد

ز خد ل كنم ددط فددي المددؤ مر السددنو ال.الددك لددديوان الرقاالددة الماليددة واإلدارلددةز اةرجةددار

 2017/4/26بد د ار ز بد ددن حية لكال ددار لواجد د لز لل ددل أسد درانا البواسد د ف ددي س ددجون ومةد د
اإلس ار ينيز خاصة أسرانا الملرجين عن الطةا ...ن.

ت االحد د ل

وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)2017/4/26 ،

 .7القدس :االحتالل يحتجز الوزير صبري صيدم ويمنعه من المشاركة في ندوة علمية
ع ددر  /48ووف دداز حرل ددر الد د ل ل ددادر :اح ج ددزت مخ ددابرات االحد د ل اإلسد د ار ينيز مس ددار اةرجة ددار

2017/4/26ز وزلر ال رجية وال ةندي الةدالي الرنسدطينيز صدبر صديد ز ومنة دط مدن المشداركة فدي نددو
عنمية الةنوان نفنسطين في المنادج اإلس ار ينية و .افة ال حرل

ن كان م ر انر ع ددا فدي مديندة ال ددسز

دعت للياا الجمةية الرنسطينية اةكاديمية لنشؤون الدولية  -الاسياز وقامت الرلاا الال و .

وأعرجددت الددوزار عددن اس د نكاردا ورفلدداا لا د ه الحاد.ددة ال ددي لدداف للددل سنسددنة ممارسددات االح د ل
وسياسددا ط الةنصد درلة ومنة ددط م ددن ليص ددال الح ي ددة لنةددال  .وج ددددت ال ددوزار رفل دداا المطند د لسياس ددات
االح د ل وممارسددا ط ال ددي س د ادف الةمنيددة ال ةنيميددة خاصددة فددي المدينددة الم دسددة ال ددي ةدداني مددن

اةسرلة وال اولد ولر م ومات الاوية الوطنية الرنسطينية و شولااا.

عرب 2017/4/26 ،48

 .8غزة :وزارة التربية والتعليم تخصص اإلذاعة المدرسية والحصة األولى للحديث عن األسرى
عز  :في لطار دع الملرجين وقلية اةسرىز قررت وزار ال رجية وال ةني في قطاع عز ز خصيا

اإل اعة المدرسية والحصدة اةولدل اليدو الخمديس لنحدديك عدن اةسدرى ومةاندا ا  .وقدال وكيد الدوزار

زلاد .ابتز في صرلح صحريز لن د ه الخطدو ندعمدا إللد ار أسدرانا البواسد وال أكيدد عندل وقوفندا

مةا د ح ددل الحرلددةن .وأكددد اد مدداما والشددك مس د مر ال لددية اةسددرى مددن خ د ل الرةاليددات واةنشددطة

ال ةنيمية وال رجويدة الم نوعدةز ل وعيدة الطنالدة والمج مدت بادا الاع الارددا مدن ال.وابدت الرنسدطينيةز وال أكيدد
عنل لرور اإلفراي عنا من سجون االح ل.
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 .9وثائق لألمن الوقائي الفلسطيني تتعلق بتسريب أراض إلى إسرائيليين بحوزة االدعاء اإلسرائيلي
بيددت لح د  :نشددر موقددت ل اعددة الجددي

اإلس د ار يني نجددالي سدداد ن يددو اةرجةددار  2017/4/26و.ي ددين

لألم ددن الوق ددا ي الرنس ددطيني م ددن س ددنة  2010ةن ددان ب سد درل
الخني د ز و ددر الذ د د ه الو.ددا

أ ار

فنس ددطينية لل ددل اإلسد د ار ينيين ف ددي

المنددف ال ح ي د مددت ناشددذ اليسددار اإلس د ار يني عيددز ار ندداوو ز الم د ا أنددط

ال ل مت لاالذ في اةمن الوقا ي في منط ة الخني وأبنمط أن محمدد خالدد نأبدو خنيد ن ددو مدن ي دو
ببيت اةرالي الرنسطينية لنمس وطنين .وألاف الموقت الةبدر أندط فدي أع دا

الشد ددخا مد ددن قب د د اةمد ددن الوقد ددا ي الرنسد ددطيني و ةد ددر
اإلس ار يني عيز ار دو من أسا في ق

لن ة د د ي

لدك جدرى اع دال دد ا

وال د د ز مشد ددي انر أن ناشد ددذ الس د د

نأبو خني نز ولكن االدعار الةا اإلس ار يني ح ل اآلن لد ي دد

ال حة ا اا الح طز الالرع من وجود د ه الو.ا

ال ي رجذ عيز ار با ه ال لية.

وكالة معاً اإلخبارية2017/4/26 ،

 .11مجلس العالقات الدولية في قطاع غزة يطالب بريطانيا باالعتذار عن وعد بلفور
عددز  -مصددة

اإلفرنجددي :أطند مجنددس الة قددات الدوليددة فددي قطدداع عددز خد ل وقرددة دعددا لاددا أمددا

م ر اةم الم حد المزز يو اةرجةار 2017/4/26ز مجموعة من الرةاليات واةنشطة المطالالة الممنكة
الم حددد الاالع د د ار عددن نوع ددد بنرددورنز والد د

الحكومة البرلطانية إلنشار وطن لنياود في أر

صدددر ف ددي ال.دداني م ددن نددوفمبر لنة ددا  1917أييدددان م ددن
اإلسرار والمةرايز فنسطين.

الشرق ،الدوحة2017/4/27 ،

 .11فلسطين تنضم لمجموعة الدول العشرين األكثر هشاشة
واشددنطن  -الوكدداالت :أعننددت فنسددطين عددن انلددماماما لددندول اةك.ددر دشاشددة الةشدرلن ال د  V20أول

من أمسز لينل للياا أيلان بندان نامية جديد ز وال ي أعننت أناا س الادر الاالب كار في مجال مولد

المن ددالز لنمسد دداعد عند ددل لد ددمان اسد د مرار ال نميدددة االق صد ددادية ب ددين أعل ددا ااز مدددت مةالجد ددة اآل.د ددار
االق صادية ال ي كبددا جرار مير المنال.

عمان2017/4/27 ،
الغدّ ،

 .12حماس تعلن األول من أيار /مايو موعداً لإلعالن عن وثيقتها السياسية
أعننت حركة حماس أن ر يس المك

السياسدي لنحركدة اةل خالدد مشدة ز ية دد مدت عددد مدن لخواندط

دار خاصد دان ليعد د ن الرسد ددمي ع ددن الو.ي ددة السياسد ددية لنحرك ددة لو.ي ددة المالد دداد
ف ددي قي دداد الحرك ددةز ل د د ن
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والسياسات الةامةفز الحلور نخالة من الك ا

واإلع ميين والالاح.ينز و لك يو  1مايو  2017ز فدي

الةاصمة ال طرلة الدوحة.

موقع حركة حماس ،غزة2017/4/26 ،

 .13حماس :المصادقة على إنشاء  10آالف وحدة استيطانية في القدس جريمة كبرى وعدوان خطير
قال اةس ا فوز بردو ز الناط الاس حركة حماس أن مصادقة ما يسمل بوزار اإلسكان اإلسد ار ينية

وجنديددة االح د ل فددي ال دددس عنددل لنشددار  10الف وحددد اس د يطانية جديددد فددي ال دددس جرلمددة كبددرى

وع دددوان ص ددايوني خطي ددر عن ددل ح ددوق ش ددةبنا وم دس ددا طز ش ددجةط عنيا ددا ال دددع اةمرلك ددي ل حد د ل
والصد ددمت الددددولي عند ددل ج ار مدددط وان ااكا دددط و مد ددادي ر د دديس الس ددنطة محم ددود عالد دداس مد ددت السياسدددات
اةمرلكية الالةود للل المراولات مت االح ل؛ ما سيشك عطدار رسدميا ل اولدد ال ددس وقيدا الدولدة

الياودية الةنصرلة الم طرفة.

ودعدا الكد الرنسدطيني للدل مواجادة دد ا ال مدول الصدايوني وال صدد لدط الكد السدب ز وم اوم دط مامددا
بنم ددت ال ل ددحياتز وعن ددل ر دديس الس ددنطة الرنس ددطينية وحكوم ددط ف ددي الل ددرة لطد د ق الةن ددان لنم اوم ددة

الرنسطينية لندفاع عن ح وق شةبنا وأرلط وم د ار ط وعد الردان عنل أ أطروحات أمرلكية ملننة
من شأناا كس

الوقت لصالح الكيان الصايوني و صرية ال لية الرنسطينية.

موقع حركة حماس ،غزة2017/4/26 ،

خطير يستهدف تهويد القدس
اً
" .14الجهاد" :قرار االحتالل بإنشاء  10آالف وحدة استيطانية يعد عدواناً
عددز  -لياددا

الةيسددل :اع بددرت حركددة الجادداد اإلس د مي فددي فنسددطين أن مصددادقة االح د ل عنددل

خطير يس ادف اولد ال دسن.
ا
لنشار  10الف وحد اس يطانية جديد في ال دسز نعدوانا
وأشددار مسددؤول المك د

اإلع مددي لنحركددةز داود شدداا ز فددي صدرلح صددحريز يددو اةرجةددارز للددل أن

د ا الةدوان يأ ي في نسياق الحر الشامنة ال ي س ادف كد مدا ددو م ددس وكد مدا ددو فنسدطينيز

وما قمت اةسرى اةالطال ومحاولة كسر صمودد بالةيد عن د ه الحر والةدوان الصايونين.

وأكد أن ند ا الةدوان الخطير يد بددع أمرلكدي كامد ز فيمدا رصدر السدنطة وقياد ادا عندل نيد الرلدا

اةمرلكي ولو حسا

ال.وابت وال دي الوطنيدةن .ودعدا شداا

للدل ال صدد لاد ا الةددوانز والةمد عندل

صةيد االن رالة والم اومة لد االح ل الماص ز مطالالان الةر والمسدنمين جميةدان الدال حرك الجداد

ل جرل االس يطان واع صا
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مكنوا الحكومة من العمل بغزة أو تحملوا المسؤولية كاملة
 .15مسؤول بفتح لقيادة حماس :إما أن ت ّ
عز  -أشرف الاور :أكد مسؤول في حركة فد ح ل د نال ددس الةرجدينز أن حرك دط ن ادر أن دو حركدة
حم دداس بغال عاد دا بردد ددا الرس ددمي عن ددل مال ددادر لنا ددار االن س ددا الةي دددا ع ددن وس ددا

اإلعد د  .وق ددال لن

الخطوات ال ي س خ حال ل ي ال بدول الالمالدادر سد كون مدن خد ل حميد حمداس كامد المسدؤولية
عن ال طاع.

وقددال أسددامة ال واسددمي علددو المجنددس ال.ددور لر د ح والندداط الاسددماا لد د نال دددس الةرجددينز لن اج مدداع

المجنس ال

كان م ر ار يو  28من الشار الحاليز أج للدل مدا الةدد عدود الدر يس عالداس مدن زلدار

واشنطنز مرجحا أن ية د في من صف الشار الم ب .

ونرددل مددا أشدديت حددول أن خطددا

الددر يس كددان سيشددم اإلع د ن عددن نخط دوات ع ابيددةن لددد حركددة

حمدداسز وقددال لن كنمددة الددر يس فددي اف دداء المجنددس ال.دور أمددر مة ددادز والكنمددة ي طددرق فياددا الددر يس
الالةاد لةدد منراتز من بيناا منف لناار االن سا .

وكشف ال واسمي أن حركة ف ح ن ار رسدميا أن دو حمداس الدالرد عندل المالدادر ال دي قددم اا النجندة

المركزلدة و شددم نخرلطددة طرلد ن إلناددار االن سددا ز مددن خد ل سددني الددرد الةيدددا عددن لمددة الحددديك للددل
س ددا

اإلعد د ز لل ددل عل ددو النجن ددة المركزل ددة لحرك ددة فد د ح عد د از اةحم دددز المس ددؤول ع ددن لدار من ددف

المصالحة والة قات الوطنية في الحركة .وأشار للل أن وفدد النجندة المركزلدة الد

ال دل حمداس فدي

عز ز أبنماا رسدميا الالمالدادر ال دي دو عندل حد النجندة اإلدارلدة ال دي وصدراا ب د نحكومدة االنرصدالنز

للافة للل مكين حكومة ال واف من الةم في ال طداعز والد دا

للدل لجدرار ان خاالدات عامدة ر اسدية

و شرلةية ولنمجنس الوطني.

وعبدر عددن أمنددط فدي أن يكددون الددرد مددن حمداس نليجابيددانز وأن يد لالد أل اةحمددد بد لك ندون مندداور أو
ك يك أو محاولة إلطالة عمر االن سا ن .وأشار للل أن اال صاالت مت حماس ال زال مس مرز وقال

ننحددن سددنكون سددةدار لن كددان ردد د ليجابيددانز مؤكدددا أن ال درار عنددد الددر يس عالدداس وحركددة ف د ح دددو
نلناار حالة االن سا واالن

ز الك الطرق الممكنة عدا لراقة الدمارن.

وسألت نال دس الةرجين الم حدك الاس ف ح عن نالخطدوات الم بندةن ال دي سد خ دا ال يداد الرنسدطينيةز

حددال لد وافد حمدداس عنددل مددا طددرء عنياددا إلناددار االن سددا ز وسددذ مددا يشدداع فددي الشددارع المددز أناددا
س مس المواطن المز ز ف ال نلألسف الشديد الك سيشةر با ه الخطوات واإلجراراتنز مليرا ننحدن
ال نس ادف المواطن وال الموارينز نحن نس ادف الجاة ال ي دير قطاع عز ودي حركة حماسن.

التاريخ :الخميس 2017/4/27
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وألاف موجاا حدي.ط لاا نعنياا أن درك أن الحك لن يكون كما كان في الساب حك خمس نجو ز
ال ددو الةم د أ شددير وال حم د أ مسددؤولية جدداه قطاعددات الصددحة وال ةنددي والصددحة والكارجددار

والمياه الموارين والبنل ال ح يةز و و الش اآلخرلن و حمينا المسؤوليةن.
وقدال لن المدواطن يجد

أن يددرك أن حمداس ددي المسدؤولة عدن اةولداع الصدةالة ل د نرفلداا مكددين

حكومة الوفاق الوطني من الةم لواناار حالة االن سا ن.
وأشار للل أن ال ياد س نجأ للل ا خا دد ه اإلجدرارات المؤق دة نباددف ح يد دددف سدا وعدادل وددو

لناار االن سا نز وأن لك سيكون الم.االة نرسالة للل قياد حركة حماسن.

وأكد الناط الاس حركة ف ح لد ال دس الةرجيز أن اإلجرارات س كون مدن خد ل حميد حركدة حمداس

المسؤولية عدن لدار قطاعدات الصدحة وال ةندي والخددمات اةخدرى .وقدال نلمدا أن يمكندوا الحكومدة مدن
الةم ز أو ي حمنوا المسؤولية كامنةن.

القدس العربي ،لندن2017/4/27 ،

" .16مركزية فتح" :مصممون على إنهاء االنقسام ودحر مشروع الكيان المنفصل في غزة
ار

– وفددا :قددررت النجنددة المركزلددة لحركددة فد حز خد ل اج مدداع لاددا أرسددط الددر يس محمددود عالدداسز

مسددار يددو اةرجةددارز فددي م ددر الر اسددة بد ار

ز شددكي لجنددة مددن أعلددا اا لنم االةددة الك.يرددة ل طددورات

اةمد ددورز وااللد ددط ع المسد ددؤوليا اا ال ياديد ددة با د د ا المجد ددالز مؤكد ددد الد دددع الكام د د لنلد ددال اةسد ددرى
ومطالبا الةادلة.

وناقشددت النجنددة المركزلددة الةديددد مددن ال لددايا الحيويددة ات اةدميددة االسد ار يجية وفددي م دددم اا قلددية

لل د ار اةس درىز أسددرى الحرلددة والك ارمددةز داعيددة ل دددي ك د الدددع لألسددرى .كمددا ناقشددت الولددت فددي
قطدداع عددزز وأعددادت أكيددد رفلدداا لمحدداوالت حمدداس شددرعنة االن سددا مددن خ د ل شددكي مددا يسددمل

الالنجنددة اإلدارلددةز ورفلدداا الس د مرار الولددت ال ددا فددي عددز الك د مددا ددو الددط حمدداس مددن مخالرددات
قانونية ووطنية الما في لك الح شةبنا دناك.

وأكدددت النجنددة المركزلددة صددميماا عنددل لناددار االن سددا ز ودحددر مشددروع الكيددان المنرص د فددي عددزز

و صددميماا فددي دد ا المجددال عنددل ا خددا كد اإلجدرارات ال زمددة ل ح يد

لددكز خاصددة فددي لددور عددد

جاو حركة حماس مت محاولة ف ح اةخير ال وص للل ال راد ال ز الما يمكن حكومة الوفاق من

اس

كافة الماا وممارسة مسؤوليا اا ال انونية في قطاع عز .
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" .17الشرق األوسط" :أمام حماس فترة وجيزة للرد على عباس واإلجراءات ضد غزة تدريجية
ار

 -كراء زجدون :قدال مصددر فنسدطيني مطندتز لن أمدا حمداس ف در وجيدز لنمايدة مدن أجد الدرد

عنل مالادر الر يس محمدود عالداسز المر كدز عندل حد النجندة ال دي شدكن اا حمداس إلدار قطداع عدزز

و مكين حكومة ال واف الحالية مدن فدر سديطر اا الكامندة عندل ال طداعز قبد أن ي خد عالداس مزلددان
مددن اإلج درارات لددد عددز  .وألدداف المصدددر لد دنالشددرق اةوسددذنز أن نحمدداس سددنمت طنالددات الددر يس
ونن ار ما ا س ولن .و االت :نكنما أخرت كان دناك لجرارات جديد ن.

والحسد

المصدددرز فددغن نخطددة عالدداس ال ا مددة عنددل حشددر حمدداس فددي الزاويددة إلناددار االن سددا ز ة مددد

عنل صةيد اإلجرارات شي ان فشي اننز للل حمي حماس مسؤولية ك كبير وصمير .و االت المصددر:

نأن خطدوات الددر يسز س لدمن وقددف ال ةدام ت مددت عددز ددرلجيانز وصدوالن سد مر الخطدوات و ةمد
ل ا ل سج

حماسن.

ويةنددي لددك وقددف أ لعرددارات لدرلبيةز وال وقددف عددن شدرار كارجددار ووقددود وعدداز وح ددل االح ياجددات

الطبيةز  .صةيد اةمر بوقف أ ا صاالت والطن
والحسد د

من الدول الةرجية االل از الموقف السنطة.

المص ددادر ن.م ددة م رح ددات أخ ددرى ص ددةالة عن ددل طاول ددة الن ددا ن .ل ددن ي ارج ددت ع ددن أ خط ددو

يأخ دا للل أن س جي

الحركة.

وأكد المصدر أن عالاس ال يرلد الوصول للل أ خيدارات صدةالةز ول مندل أن سد جي

حمداسز لكندط

أيلان وكان عالاس نرسط أعنن أندط سديأخ نخطدوات حاسدمة عيدر مسدبوقةنز الشدأن االن سدا الرنسدطيني
الددداخني المس د مر من د عشددر أع دوا  .لكددن حمدداس ال ددي سددنمت مطال د

مطال

م ابنةز وموقف حماس د ا دو ال

ف د حز ل د ددردز ب د قدددمت لاددا

جة وفد مركزلة ف ح يؤج زلار ط لن طاع.

وقالددت المصددادرز لن وفددد ف د ح يرلددد ردان والحس د

المصددادرز فددغن ف د ح مس د ةد لن بددول الحكومددة وحددد

وطنيةز ل ا كانت س ساعد عنل لناار االن سا فو انرز وال دا

للل ان خاالات عامة.

الشرق األوسط ،لندن2017/6/27 ،

" .18الجهاد" تعلن عن إضراب نحو  500من قياداتها وكوادرها عن الطعام ليوم واحد إسناداً لألسرى
عز  :أعننت حركة الجااد اإلس مي أن نحو  500مدن قيادا ادا وكوادرددا سيشداركون يدو الخمديس فدي
خيمة االع صا الم اومة في نساحة السرايان لسنادان لألسرى.

وقالت الحركة في بيان لاا لن المشاركين في االع صا سيلرجون عن الطةا ليو واحدز نفي رسالة

دعد ونصددر لألسددرى وال أكيددد عنددل عددز الحركددة الوقددوف جنالدان للددل جند
يح دوا االن صددار ويك د
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أبنار الشة

الرنسطيني في جميت أماكن واجدهز للل صةيد حم ت الدع واإلسدناد نصدر إللد ار

الك ارمددة .وأكدددت أن خطدوات الدددع س صدداعدز ملدديرة فددي بياناددا نمددن ح نددا أن نرةد أ شددير مددن

أج حرلة أسرانا اةالطالن.

القدس العربي ،لندن2017/4/27 ،

" .19المستقبل" :رفع عديد القوة المشتركة في مخيم عين الحلوة وقرار بـانتشار كبير بمعقل بالل بدر
صدديدا د د د د نالمس د ب ن :عنمددت نالمس د ب ن ان ال يدداد السياسددية الرنسددطينية الموحددد فددي منط ددة صدديداز
قررت خ ل اج ماع لاا في مخي عين الحنو رفت عديد ال و المش ركة ال ي شدكنت مدؤخ ار مدن كافدة

الرصا

وال وى الرنسطينية الوطنية واإلس مية للالذ الولت اةمني في مخي عين الحنو مدن 100

للل  150عنصد ار ونشدر عددد كبيدر مدن عناصدر دد ه ال دو فدي حدي الطيدر مة د المطندو الم دوار
ال ل بدر عنل أن ي اس حداك ن اط .اب ة لن و المش ركة داخ الحي الم كور.

ويأ ي لقرار د ه الخطوات ا.ر اج ماع قياد الرصا
وال

الوطنية واإلس مية في سرار فنسطين لاال.نينف

عبرت فيط عن دع ال و المش ركة الك ما ينز كي مكن من ال يا بدوردا وواجباا كام ن فدي

حرظ اةمن داخ المخي .

وعنمددت نالمسد ب ن أن حركددة فد ح لد وافد فددي البدايددة عنددل زلدداد عديددد ال ددو المشد ركة لكناددا عددادت
فال زم ددت دعد د اإلجم دداع الرنس ددطيني لاد د ه الخط ددو عن ددل أس دداس أن م ددن ش ددأناا ةزل ددز جاوزل ددة ال ددو

المش د ركة فددي مواجاددة حالددة بدددر فددي حددي الطيددر ز عنمددا أن عناصددر ف د ح ال ي ازلددون من د االن شددار
اةخير ي مولةون في حي الصحون المشرف عنل الطير .

المستقبل ،بيروت2017/4/27 ،

 .21شؤون الالجئين في حماس :على األونروا التوقف عن العمل كجهاز أمن سياسي

عدز  :دعدت دا در شدؤون ال ج ددين فدي حركدة حمداسز فدي بيددان صدحري أصددر ط يدو اةرجةدارز وكالددة
ردا عندل م ح دة اةخيدر
ناةونروان في قطاع عز ز للل الكف عن الةم كجاداز أمدن سياسديز و لدك ن
لالة موارياا عنل مواقرا و ار ا .
وطال

البيان ناةونروان ال وقدف عدن م االةدة وم ح دة مواريادا عندل ار اد ال دي يةبدرون عنادا الةيددان

ع ددن مك ددان الةمد د ز مؤكد د ندا عن ددل ل ددرور أن رف ددت ناةون ددروان الاند د ع ددن مواريا ددا المة دداقبين الحج ددة
الحياديةز وأن راجت عن د ه الة والات.
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ودعددا البي ددان ناةون ددروان ل نش ددمال فددي ال خري ددف ع ددن الش ددة

الرنسددطيني المان ددو ز وأن ل ددت بددرامج

مطالالدا اةم د الم حددد المحاسددالة
لن وسددت فددي دددي اإلعا.ددة وال شددمي بدددالن مددن انشددمالاا فددي السياسددةز
ن
دوليا.
مس ولي ناةونروان ال ين جاوزوا حدود ص حيا ا واع دوا عنل ح وق اإلنسان المكرولة ن

مواردا فدي
مؤخر الا الداع سياسدة كمدي اةفدواهز فح دت مدت 47
نا
وألح البيان أن قياد ناةونروان قامت
ن
قطاع عز وا.ندين فدي اةردنز ونرد ت ع والدات ةك.در مدن عشدر مدوارين ح دل اآلنز شدمنت اإلي داف

عددن الةمد لشددار مددت خصد ال ار د ز لواند اراتز وأخد ةادددات مك والددة عنددل المواددف الةددد المةدداود ز
ف ذ ةنا عبروا عن عواطرا جاه شةبا وقلي ا .
فلسطين أون الين2017/4/26 ،

 .21نتائج انتخابات جامعة بولتكنيك بالخليل 11 :مقعداً للكتلة اإلسالمية و 19للشبيبة الفتحاوية

الخني د د  :أعن د ددت صد ددنادي ان خاالد ددات المد ددؤ مر الط بد ددي لنةد ددا  2018 /2017فد ددي جامةد ددة بولي كند ددك
فنسددطينز عصددر يددو اةرجةددارز وال ددي أفددرزت فددو انز لك نددة الشددبية الر حاويددة بد د 19م ةدددانز و 11لنك نددة

اإلس مية .و نافس عنل م اعد المؤ مر الط بي الةا ز وعدددا 31ز الك

و جمت المالادر ز والك نة اإلس ميةز وك نة شادار اةقصلز والمرشح المس

اةصوات واح سا

الط بية :ال ط

الط بي

برار عصافرز والةد فرز

الم اعد وف دس ور مجندس الطنالدة بنمدت نسدالة االق دراع  %01.56وكاندت الن دا ج

كمددا ينددي :الك نددة اإلس د مية 11 :م ةدددانز ال ط د

الط بددي و جمددت المالددادر  :م ةددد واحدددز ك نددة شددادار
أ م ةد.

يحز المرشح المس
اةقصل 19 :م ةدانز في حين ل ر
وأفاد شاود لمراسننا أن الجامةة كانت محاطة الأعداد كبيدر مدن عناصدر اةجادز اةمنيدة وال نايميدةز
فيما أطن أنصار ك نة ف ح واال ن من الرصاا؛ اب ااجا الالن يجةز وال ي سج أنصاردا حلو ار ك.يرا
وان شا ار واسةا داخ وخاري الجامةة من عير الطنالة.

و أ ي ن يجة الك نة اإلس مية رع ال ليي والم ح دة المسد مر والمندت مدن نشدر وطالاعدة و وزلدت أ

شير م ةن الالدعاية االن خابية.

المركز الفلسطيني لإلعالم2017/4/27 ،

جراء انفجار في موقع للمقاومة الفلسطينية جنوب غزة
 .22إصابتان ّ
اطنين ل.ددر نانرجدار عرلدين وقددت
عدز  -خنددون ماندو  :أفددادت مصدادر طبيدة فنسددطينيةز بغصداالة مدو "
يو اةرجةار في أحد مواقت الم اومة الرنسطينيةز جنوجي مدينة عز .
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موقةدا لنم اومدة جندوجي مديندة عدزز
دخما ددز الةدد اادر اليدو
نا
وقال مراس نقدس برسنز لن
ن
انرجار ل ن
مبينا أن سيارات اإلسةاف درعت للل المكان ون نت مصابين دون حديد عددد .
ن
وأولددح الندداط الاسد وزار الصددحة الرنسددطينية فددي عددزز أشددرف ال دددرز ل د نقدددس بددرسنز أن االنرجددار
فنسطينيين بجراءز وصرت حالة أحددما الالخطير .
أسرر عنط لصاالة
ْ

قدس برس2017/4/26 ،

 .23االحتالل يعتقل القيادي بحماس فازع صوافطة
طوال دداس :اق حم ددت قد دوات االحد د لز ي ددو الخم دديسز مدين ددة طوال دداس ش ددمال الل ددرة المرجي ددة المح ن ددةز
واع نت قياديا في حركة حماس ومواطنان وشنت حمنة مدادمات.

وقالددت مصددادر محنيددة لم ارسددنناز لن جنددود االح د ل اق حم دوا منددزل ال يدداد فددي حركددة حمدداس فددازع

صد دوافطة ل 45عام ددافز ف ددي ال.ال .ددة م ددن فج ددر الي ددو ز وف ش ددوه وعب.د دوا المح ويا ددطز .د د اع ند دوا صد دوافطة
وانسحبوا من المنزل.

المركز الفلسطيني لإلعالم2017/4/27 ،

 .24االحتالل يعتقل فلسطينية في الخليل بزعم محاولة تنفيذ عملية طعن

الخني د  -خندددون مانددو  :اع نددت ق دوات االح د ل اإلس د ار ينيز يددو اةرجةددارز مواطنددة فنسددطينية مددن
منط ة ن

ارميد ن في مدينة الخني لجنو ال دس المح نةفز بزع محاول اا نري عمنية طةن.

وزعمدت صددحيرة نيدديةوت أحرونددوتن الةبرلددة عبدر موقةاددا اإللك روندديز أن الرنسدطينية اع رفددت ع د
اع الاددا عنددل أحددد الح دواجز الةسددكرلة اإلس د ار ينية فددي الخني د ز والة.ددور عنددل نسددكينن الحوز ادداز الأناددا

كانت نو

نري عمنية طةن لد جند لس ار يني.

عام دداز مش ددير لل ددل أن ددط د د اع ددال الش دداالة دون
المة ن ددة بند د م ددن الةم ددر  24ن
و ك ددرت أن الرنس ددطينية ر
لصاب ااز وأنط حولناا ةحد المراكز ال االةة ل ح ل لن ح ي مةاا.
قدس برس2017/4/26 ،

 .25نتنياهو" :إسرائيل" أحبطت عمليات إرهابية استهدفت سفارات أجنبية في دول أخرى
أك ددد ر دديس ال ددوزرار بني ددامين ن ني ددادو ان ال ادي دددات المحدق ددة بغسد د ار ي ال د دزال قا م ددة مل دديرا ان ددط د د

ال صد لاا ووأددا فدي مادددا .وكشدف عدن ان لسد ار ي أحالطدت الةديدد مدن الةمنيدات اإلردابيدة ال دي
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كانت س ادف سرارات أجنبيدة فدي دول أخدرى .وجدارت أقدوال السديد ن نيدادو خد ل م ارسد أقيمدت فدي
م ر وزار الخارجية في ال دس احيارا ل كرى شادار السنك الدبنوماسي ال ين س طوا في خدمة الدولة.

صوت إسرائيل والتلفزيون اإلسرائيلي2017/4/26 ،

 .26ديوان نتنياهو" :إسرائيل" تولي عالقاتها مع ألمانيا أهمية بالغة وتعتزم الحفاظ عليها
شددمةون اران :فددي أع ددا

للمددار الن ددار ال د

كددان م ددر ار بددين ر دديس الددوزرار بنيددامين ن نيددادو ووزلددر

الخارجيددة اةلمدداني زلممددر عبرل ي د أكددد دي دوان ر اسددة الددوزرار أن لس د ار ي
أدمية الالمة و ة ز الحراظ عنياا.

ددولي ع قا اددا مددت المانيددا

ومت لك فان سياسة ر يس الوزرار دي االم نداع عدن ل دار دبنوماسديين يدزورون الدال د ولج مةدون مدت
مم.ني منامات

ف و شار بجنود جي

حر .

الدفاع و سةل للل ديما لنمحاكمة ب امة ار كا

ج ار

صوت إسرائيل والتلفزيون اإلسرائيلي2017/4/25 ،

" .27معاريف" :نتنياهو يأمر بوقف مؤقت لنشر مخططات بناء استيطانية في الضفة
ال دددس المح نددة :كددرت صددحيرة نمةددارلفن الةبرلددةز اةرجةددارز أنددط نا لددح فددي اةسددبوعين اةخي درلن
لعاقة نري مخططات بنار في عد مس وطنات ت في لطار ك

ناإلس ار ينيةن عنل لكن.

اس يطانيةز رع مصدادقة الحكومدة

وألافت الصحيرة أنط ندناك عد حاالت م ةن ة ببنار م دات الوحددات السدكنية االسد يطانيةز اج دازت

المصددادقات فددي لجددان ال ناددي الةنيدداز لكددن قب د نشددر المخططددات رسددميا ل ع د ار

عنيادداز وصددنت

ةنيمددات بوقددف اإلج دراراتز وقددال عدددد مددن و الة قددة الددأن ال ةنيمددات وصددنت مالاشددر مددن مك د

ر يس الحكومة اإلس ار ينيةن.

المركز الفلسطيني لإلعالم2017/4/26 ،

" .28القضية  :"1000الشرطة ستوصي بمحاكمة نتنياهو
الد ل لددادر :أعننددت الشددرطة اإلسد ار ينية يددو اةرجةددارز عددن أناددا قددررت ال نددازل عددن جالايددة لفدداد مددن
المنياردير اةس رالي جيمس الاكرز في لطار ال ح ي الجنا ي الجار في 'ال لية '1000ز ال ي يش الط
فياا ر ديس الحكومدة اإلسد ار ينية بنيدامين ن نيدادوز الالحصدول عندل مندافت شخصدية عندل شدك سديجار
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فاخر وشمالانيا وعير لك من رجال أعمال لسد ار ينيين وأجاند  .والداكر ددو صددي لن نيدادوز و حدد.ت
ارلر عن أن نج ن نيادوز يا يرز كان يمكك في ش ة فخمة لالاكر في

و كرت وسا

لع

أبي .

لس ار ينيةز أن الشرطة ة ز نخيا د ا المنف الشار الم ب ز وال وصية ب ددي

ال حة ا اا لد ن نيادو ب امة الحصول عنل منافت شخصية .وقالت الشرطة لناا ليست الحاجة للدل

لفدداد الدداكر .ل جمةددت الشددرطة فددي لطددار د د ه ال لددية ح ددل اآلن أك.ددر مددن  90لفدداد ' رس د صددور
والحة' حول الشباات المنسوالة لن نيادو.

عرب 2017/4/26 ،48

 .29االحتالل ينوي توسيع مستوطنة "شيلو"
داشد د حم دددان :وق ددت ال ا ددد الةس ددكر لج ددي

االحد د ل ف ددي منط ددة المرك ددزز رون ددي نوم ددطز اةس ددبوع

المالدديز عنددل أمددر ب وسدديت منط ددة نرددو المجنددس اإلقنيمددي االس د يطاني 'مدداطي بنيددامين'ز مددا يةنددي
وسيت منط ة النرو في منط ة مس وطنة 'شينو' في وسذ اللرة المرجية المح نةز من جاة ال نة ال ي

يطن عنياا المس وطنون 'عرةات عي والت سيون'.

عرب 2017/4/26 ،48

" .31واال"" :إسرائيل" تتعرض لهجمة إلكترونية وصفها بـ "العنيفة"
ال دس المح نة :أعننت ما سمل بدنالسنطة الوطنية لنحمايدة مدن الاجمدات اإللك رونيدةن لددى االحد ل
اإلسد د ار يني ع ددن ص ددددا خد د ل اةي ددا اةخي ددر ندجم ددة عنير ددةن م ددن مجموع ددة د دداكرز كان ددت موجا ددة

لمؤسسات لس ار ينية.

ونوعد ددان ووجاد ددت نحد ددو م ارف د د
كمد ددا ن
و كد ددر موقد ددت نواالن الةبد ددر أن الاجمد ددات الم د د كور كاند ددت نشد ددا ن
ومؤسسات لس ار ينية شمنت  120مؤسسة من بيناا و ازرات حكوميدة ومؤسسدات عامدة وشخصديات مدن

خ د ل زليددف الطاقددة الحصددانة لشددركة مو.وقددة .وقددال لنددط د صددد الاجمددات الةددد كشددف خددذ الاجددو
ون دداط الدددع ال ددي اسد خدماا الادداكرزز بينمددا ان حد المادداجمون صددرة منامددة شددرعية وأرسددنوا رسددا

للك رونية الاس د ه المنامة.
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" .31هآرتس" :من يمول اإلرهاب اليهودي؟
داش حمدان :بين رلر نشر ط صحيرة ندآر سن الصادر صدالاء اليدو الخمديسز أن جمةيدة ياوديدةز
حص عنل دع مالي من قب لسد ار ي ز قددمت مالدال ماليدة واس شدار قلدا ية مجانيدة لةدا ت عددد

من اإلردابيين الياودز بيدنا ق ندة الر دل أبدو خلديرز والمشد باون الحدرق عا ندة دواالشدةز ومنرد مجدزر
عين قار وعيرد .

وقامددت جمةيددة نحوننددون ال ددي م.د الم ددات مددن ناشددطي اليمددين الم طددرف ب حولد أمدوال للددل يوسدديف

حاي بن دافيدز أحد ق نة الر ل الرنسطيني محمد أبو خلير من شةراط حرقا.

وقالددت ال نددا ال نرزلونيددة اإلس د ار ينية الةاشددر لن الجمةيددة حاددل بغعرددار مددن الل درلالة عنددل ال برعددات

ال ي حص عنيااز ما يةني أناا حص عنل دع مالي من قب الدولة.
وجار أنط الحس

و.ا

داخنية لنجمةيةز ف د بين أناا قامت في الةا  2015ب دي مالال مالية لةا نة

بن دافيدز وصنت للل  3الف شيك .
يشار للل أن بن دافيد ددو الد

قداد المجموعدة ال دي نرد ت جرلمدة ق د الطرد أبدو خلدير حرقداز فدي

الةا 2014ز وحك عنيط الالسجن المؤجد و  20عاما أخرى.

وعن أن المالال المالية ال دي د حولنادا كاندت عندل شدك دالداتز للدافة للدل ددي اس شدار قلدا ية

مجانية.

و بين أيلا أن الجمةية حولت مالال مالية الآالف الشواق للل م ير أ ينمرز ودو أحد ناشطي اليمدين

الم طرف والداعين للل اس خدا الةنف لد الرنسطينيينز وكان قدد اع د لدارلدا لمدد سد ة شداور فدي
أع ا

جرلمة لحراق عا نة دواالشة في قرلة دوماز ومدد اع الط لمد  4شاور أخرى.

كما قدمت الجمةية مالال مالية ليةكوف للةاد سي ع ال

بينما كان ال يزال في صروف الجي

قدد مةنومدات اسد خالارلة لناشدطي اليمدينز

اإلس ار يني.

وقدمت الجمةية أمواال لنسار اإلردابيين الياودز أم.ال اإلردابي عدامي بدوجر مر كد

في الةا 1990ز وال ي اس شاد فياا  7عمال فنسطينيين من قطاع عز .
وقدمت أيلا أمواال للل عا نة اإلردابي جاك اي د ز الد

ق

مجدزر عدين قدار

ق د فنسدطينيين عدا 1997ز وحدر

خرلنز وزرع عبوات ناسرة اس ادفت لحدادا المحالر في الجامةة الةبرلةز ز يف ش رنا .

كما قدمت الجمةية أمواال لةناصر خرى من اليمين الم طرف.
يشار للل أن الجمةيةز وفي أع ا

النشر في صحيرة ندآر سن ولموط من جان

عندل

الواليات الم حد ز

وقرت عن جمدت برعدات لددع عدا ت اإلرددابيين اليادود .ومدت لدك واصدنت الجمةيدة جمدت اةمدوال
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لصددالح ال دددفاع ال لددا ي ع ددن المش د الط ال دد عا نددة دواالش ددةز عمي د ار ب ددن أولي ي د ز ومشد د باين خددرلن
الاإلردا

الياود .

عرب 2017/4/27 ،48

 .32وفد إسرائيلي يصل تركيا لبحث التعاون االقتصادي

ال دددس :بدددأ فددي أن ددر يددو اةرجةددارز محاد.ددات ركيددة  -لس د ار ينية حددول ةزلددز ال ةدداون االق صدداد
و نشيذ مجال اةعمال بين البندين.

ينيا يل د مسددؤولين كالددار مددن وزار الخارجيددة وص د
وحس د اإل اعددة الةبرلددة الةامددةز فددغن وفد نددا لس د ار ن
الةاصمة ال ركية أمس ال. .ارز إلجرار د ه المالاح.ات في لطار ال ةاون المس مر بين البندين.

وأشارت للل أن سرير لس ار ي لدى ركيا لي ان نا يط سيشارك في نك المحاد.ات .مشيرن للل أن وفددا
كبي ار من رجال اةعمال اإلس ار ينيين سيزور ركيا الةد حوالي أسبوعين.
و شير مصادر ركية أن وزار الدفاع ال ركية لت ر يالات الس ناف ال ةاون اةمني مت لس ار ي الما

في لك ةيين منح عسكر لاا في سرار ركيا ب

أبي .

القدس ،القدس2017/4/26 ،

" .33واال" :مخاوف إسرائيلية من تورط "إس ارئيل" في غزة بسبب عباس
أفدداد موقددت واال اإلخالددار أن ال ددديرات اإلس د ار ينية شددير للددل أن ر دديس السددنطة الرنسددطينية محم ددود
عالاس قد ي د

الجمرافية.

الةيدا في انرصالط عن قطاع عزز ودو ما من شأنط أن يورط لس ار ي في د ه الال ةة

و كدر الخبيددر اإلسد ار يني فددي الشددؤون الرنسددطينية فددي يسددخاروف أن لحاددة الح ي ددة بدددأت

ددر مددن

عددزز فددي ا د مددا سدديةننط عالدداس مددن لن د ار ناددا ي لحركددة الم اومددة اإلس د مية الرنسددطينية لحمدداسفز

مراده لما أن سن عز لنسدنطة الرنسدطينية لواال فغندط سديوقف حولد المسد ح ات الماليدة لن طداعز وددو
لجرار دراما يكي عير مسبوق من شأنط أن يو ر اةولاع في المناط الرنسطينية.
ون

يسخاروف عن أوساط قيادية في حركة ال حرلر الرنسطينية ف ح أن عالاس لن ي نازل د ه المدرز

ودو ما قد يدفت حماس ل صدير أزم اا الم وقةة للل حر مت لس ار ي .
وأفدداد الخبي ددر اإلسد د ار يني ال رلد د

م ددن دوا ددر ص ددنت ال د درار ف ددي الس ددنطة الرنس ددطينيةز أن حم دداس وفد د ح

رجان مدن لحادة ارلخيدة ممدا سدي رك .داره سدنالا فدي لسد ار ي ز ةن خطدو عالداس الم وقةدة لدد عدز

لاا الةات الةيد المدى عنل لس ار ي .
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ون

عدن محافد لسد ار ينية أن حمداس قدد سدةل إلن دا نرسداا مدن اةزمدة ال دي يحداول عالداس حشدردا
ل ا ما سةل عالاس فةنيا ل نرصال ال ا عن عز .

فيااز الالنجور لمواجاة عسكرلة مت

أبي

واللرة المرجيةز ودو ما كانت رف

االع راف الط حرك ا ف ح وحماس طوال الة د المالي.

وأكددد أن خطددو عالدداس الم وقةددة ةنددي مددن الناحيددة الةمنيددة لعد ن االنرصددال الرسددمي بددين قطدداع عددز

وخ يسخاروف الال ول لن المةطيات الميدانية الم وفر لدى لس ار ي

شير للل أن السنطة الرنسطينية

قددد ةم د عنددل وقددف الح دواالت الماليددة ل طدداع عددز الال دددرلجز ممددا يطددرء فددي لس د ار ي

سدداؤالت حددول

كيرية ةام حماس مت د ه اةزمةز في ا لشار منر دة م.د الدأن دنداك لجماعدا داخد نفد حن حدول

خطوات عالاس.

الجزيرة نت ،الدوحة2017/4/26 ،

 .34نقيب المووفين لــ"صفا" :معلومات بتجديد الخصم على رواتب المووفين عن نيسان /أبريل الجاري
عز  -خاا صرا :قال ن ي

الموارين الةموميين في السنطة الرنسطينية ال طاع عز عارف أبو

جراد لن مةنومات سرجاا مجموعة من أعلار النجنة المركزلة لحركة ف حز ريد الأن الخصومات
مواري السنطة المز س س مر عن شار نيسان /أبرل الجار كما الشار المالي.

عنل روا

موعدا
وأولح أبو جراد في صرلح خاا لوكالة نصران اةرجةارز أن النجنة المركزلة لر ح أعطت
ن

ودو  24نيسان /أبرل ز لنرد الشأن مولوع الروا

الم كور ان لل دون أية ردود أو طمينات.
واس درك نب

الروا

الةد طمينات لنن االة حول المنفز لال أن الموعد

لن مةنومات ورد نا من أعلار الالنجنة المركزلةز ودون كر أسمارز أفادت الأن

لن كون كامنةز وس صرف ب ات لية الخص ال ي مت الشار المالين.

مليرا
ودنا نوه أبو جراد للل أنط نعير صحيح الأن نسالة الخص عن الشار المالي كانت %30ز
ن

ن بين أن موارين

خص  %52من روا با وأخرلن %30ز ول لك اق لل ال نويط في د ه الن طة
خص  %52من ار بي الشار المالين.

شخصيا
حديداز ةننا أكدنا من لكز وأنا
ن
ن
وعما ل ا كان دناك أمال الح ال ليةز قال :نلن نأخ أ

طمينات م بنة عنل محم الجدز ةننا

اك شرنا أن ما قي لنا مجرد ح ن بنج لنموارينز ولن نوقف حراكنا وجرنامج فةاليا نا االح جاجي

والنلاليز ح ل نص للل ح وقنا كامنة مس رد ن.

وكالة الصحافة الفلسطينية (صفا) ،غزة2017/4/26 ،
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 .35قراقع :رواتب األسرى "خط أحمر" ال يمكن التالعب بها

أحمد أبو قمر :أكد ر يس دي ة شؤون اةسرىز عيسل قراقتز أن اةسرى الملرجين عن الطةا ز
مالون في للرابا ح ل نبية مطالبا ال ي ينادون باا.

وقال قراقت في حوار لد نالرسالة نتن لن االح ل ا خ عددا من اإلجرارات ال ةسرية الح اةسرىز

مشير للل أن لك لن ي.نيا عن مواصنة للرابا .
ا
من اليو اةول ليل ار ز

وفي حدي.ط عن مخصصات اةسرىز شدد عنل أن اةموال ال ي ي ن ادا اةسرىز نخذ أحمرن ال
يمكن ال ع

باا أو حرمانا مناا .وأعر عن رفلا ال ا ل ب اززات ال ي يطن اا االح ل حول

مخصصات اةسرىز مؤكدا أن الروا
وجين أن اليو الخميس دو لل ار

ح لا ز في ا ال لحيات ال ي ي دموناا لرنسطين.

شام ية اةرالي الرنسطينيةز دعما لألسرى الملرجين في

مةرك ا  .ورأى أن ال راع الشةبي مت اةسرى نالادتن ول ير "ق لنمس وى المطنو ز داعيا للرور
ك.يف ال اادرات والرةاليات لن لامن اةسرى.
وأعنن قراقت عن بدر زلارات الصني

اةحمر لألسرى الملرجين عن الطةا ز أمس اةرجةارز لنوقوف

عنل أحوالا ز وأولاعا الصحية.

الرسالة نت2017/4/27 ،

 .36مقدسيون يشيعون جثمان شهيدة بعد احتجازها لشهر

ال دس  -دالة أص ن :شيت عشرات الرنسطينيين من مخي شةراط شرق ال دس ج.مان الشايد ساا
نمرز و لك الةد أن سن وودا ج.ماناا ال
وانطن موك

اح جز ط قوات االح ل ةك.ر من شار.

ال شييت من مسجد أبو عبيد في مخي شةراط نحو م بر قرلة عنا ا ال رلالةز وسن

االح ل ج.مان الشايد مسار اةرجةار لطواق الا ل اةحمر الرنسطيني الال ر من مةسكر عنا ا.

وكانت قوات االح ل أطن ت النار عنل الشايد نمر ن 49عامان عند الا

الةامود الال دس في ال است

والةشرلن من مارس /ار المالي بزع نري دا عمنية طةن لد أحد الجنود الم م رسين عند الالا .

الجزيرة.نت ،الدوحة2017/4/27 ،

 .37أسير مفرج عنه ينقل رسالة المضربين بسجون االحتالل
ار

 -ميرفت صادق :ن

اةسير الرنسطيني عمر لدرلس من منط ة ال دس رسالة من اةسرى

الملرجين عن الطةا ز في سجن الن
الرنسطينية وطال

الصحراو جنو

فنسطين المح نةز للل الشة

الال حرك الةاج ل صير عمر للرابا واللمذ ل ح ي مطالبا .
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وأفرجت سنطات االح ل عصر اةرجةار عن اةسير لدرلس ل 30عاماف عبر حاجز الاادرلةز ون
بواسطة الا ل اةحمر الرنسطيني للل مس شرل ار

للراالط الم واص عن الطةا من عشر أيا .

حيك خلت لرحوصات طبية أولية السب

ووص لدرلس للل خيمة ال لامن مت اةسرى وسذ مدينة ار

السيار لسةافز حيك ق أر عنل

عج رسالة مك والة وموقةة الأسمار قيادات اةسرى في سجن الن ز ودعا خ لاا الر يس محمود

عالاس للل ال حرك دوليا لنصر اةسرى و ح ي مطالبا .

وجار في رسال ط ننناشد أبنار شةبنا في ك المواقت الوقوف جنالا للل جن

وال حرك من أج اةسرى

الملرجين ود يدافةون عن كرام ا الأمةا ا الخاويةز دبوا ولبوا ندار الملرجين وأ.ب وا لنةال أنا
لن يكونوا وحدد في د ه المةركة المصيرلةن.

الجزيرة.نت ،الدوحة2017/4/27 ،

يقربهم من الموت
 .38امتناع األسرى عن شرب الماء ّ
دبي  -أمجد عرارز عز  -أسامة كحنوت :لل ار اةسرى الرنسطينيين عن الطةا في يومط الةاشر
ي رز للل مرحنة ن ر الالخطرز حيك قررت مجموعة من الملرجين االم ناع عن شر المارز ما

يةني أن الر ر الزمنية ال ي رص اإلنسان عن الموت نصت للل حد مرع .
.وابت الط

والةن الم ا ي ؤكد أن المياه دي الةنصر الوحيد ال

يرلي حرمان الجس منط يومان

واحدان للل قرع جرس الخطر الداد والشديد عنل حيا اإلنسان نرساا وليست صح ط فحس ز ل لن

الام ناعط عن شر المار بدأ أعلار اإلنسان في ال مر والمةانا ز ل لن المار يرو ك منط ة في
الجس ز وك علو فاع فيط.
النجنة اإلع مية إلل ار

الحرلة والكرامة قالت أمسز لن عددان من اةسرى الملرجين عن الطةا

في عزل سجن نأينونن الرمنةز وقروا عن شر المارز ومنا اةسير ناصر عويا من مؤسسي
كا

شادار اةقصلز كخطو اح جاجية عنل اس مرار لدار سجون االح لز بغجرارا اا ال مةية

وال نكينية الح ا  .وحمنت النجنة المنب .ة عن دي ة اةسرى وناد

اةسيرز لدار سجون االح لز

كام المسؤولية عن حيا اةسرى الملرجين عن الطةا ز وجخاصة مت دخول االم ناع عن شر

المار عنل خذ اإلل ار .
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 .39االحتالل يحتجز أعضاء أجساد فلسطينيين ويرفض دفنها
ال ل لادر :كشرت و.ي ة لس ار ينية عن أن لس ار ي

ح جز  103أعلار

اس صالاا من أجساد

فنسطينيين الةد اس شاادد أو وفا ا ز من الةا  2000عندما اندلةت االن رالة ال.انية .وقالت
الو.ي ة لنط عنل الرع من أن مةاد الط

الشرعي اإلس ار يني يالةك برسا

للل 'منس أعمال الحكومة في المناط ' المح نةز الخالت لجي
دفن اةعلارز لال أنط يرف

حولناا لندفن.

مر ك  .ك سنوات

االح ل اإلس ار يني والمسؤول عن
عرب 2017/4/26 ،48

 .41األسرى يرفعون سقف اإلضراب ومطالب بإسناده سياسياً وشعبياً
عز  :يدخ لل ار اةسرى الرنسطينيين في سجون االح ل اليو الخميس يومط الحاد

عشرز

وسذ كا ف شةبي وعرجيز ومطال برفت س ف اإلل ار لواسناده سياسيان وشةبيان.
وأعننت الحركة الوطنية اةسير ز في بيانز أمس اةرجةارز رفت س ف و ير اإلل ار ز و ح ي

اةددافز فيما وجات دعو لألسرى الملرجين الالصمودز واإلصرارز وال مسك الالمطال .
ووجات الحركة جمنة من الرسا

للل اةسرى الملرجين والمس ةدين لخو

اإلل ار ز لوالل

الشارع الرنسطينيز وال وى الوطنية واإلس ميةز وأحرار الةال أكدت فياا عنل لرور الدع واإلسناد
والمشاركة والوحد لمواجاة ال حديات ال ي ررلاا حكومة االح ل.

وأكدت أن نالحوار سي مت اةسرى الملرجين ولن ريسمح الأ دخ ت ماما كانتنز مح رن من
داول الشا ةات ال ي يادف االح ل للل نشردا حول اإلل ار مس ادفان مةنويات المنالنين
والمجاددين.

وطالبت الحركة الشارع الرنسطيني الالمزلد من الدع واإلسناد عبر النلال اليومي المش الك مت

االح ل في كافة المواقت.

ودعت أيلان للل وحيد برنامج دع نلالي شام عنل الصةيد الوطني وال ومي والدوليز لوالل ب ل
الجاد لنصر لل ار الحرلةز مؤكد أن اةيا الم بنة س حم مةاا الشا ر االن صار.
عمان2017/4/27 ،
السبيلّ ،

 .41رئيس رابطة علماء فلسطين :ما يجري في القدس أكبر من نقل سفارة
عز  -مصة

اإلفرنجي :رأى ر يس راالطة عنمار فنسطين مروان أبو راسز أن الصراعات الداخنية

لندول الةرجية ساعدت االح ل اإلس ار يني في مرلر ان ااكا ط وسيطر ط الالدرجة اةولل عنل
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المسجد اةقصل المالارك والم دساتز الف ان للل أن اةقصل أوشك عنل عامط الد 50حت االح ل

من  1967ح ل الةا الجار .

وشدد الدك ور أبو راس خ ل حوار خاا بدنالشرقن عنل أن االح ل يسةل من خ ل سياسا ط
ليجااز عنل ما ال ل من مصالح لس مية داخ
الرنسطينية قب

ع ود من خ ل وقيت ا راقيات الس

المسجد اةقصل نب

وقلي ط الةادلة ا راقية أوسنون.

وأجاز عنل ال لية

وأشددا خطور عنل الشة

الرنسطيني

ولرى أن االنشمال الةرجي الأزما ط الداخنية أ.ر الشك كبير ووالح عنل ال لية الرنسطينية الاع الاردا

قلية اةمة المركزلة واةساسيةز مشددان عنل أن الةدو الصايوني يسةل لنسياد والسيطر الكامنة
عنل ال دس واةقصل والم دسات.

وناشد ر يس الراالطة عنمار اةم ين الةرجية واإلس مية الال يا بدورد الرلاد

وال دسز والةم الجاد والةاج عنل حرلره الك الطرق والوسا

المخ نرة.

في نصر اةقصل

وشر ح
ا
واس نكر ما يمارسط ر يس السنطة الرنسطينية محمود عالاس من مؤامرات طالت كافة ف ات

الشة

الرنسطينيز مؤكدان أن عالاس ومن خنرط السنطة ياار والره الكام لنةدو الصايونيز مطالالان

حركة نف حن أن نر

ير خر الط الرنسطينيون.

عالار ال الةية لمصالح عالاسز وأن ةود للل خذ الم اومة والنلال ال

وأشاد مروان أبو راس الالمواقف ال طرلة الداعمة لنح وق وال.وابت الوطنية الرنسطينية عبر المحاف
والمؤ مرات الدوليةز ومن خ ل مول رزمة من المشارلت والبرامج الداعمة لصمود الشة

عمومانز وأدالي قطاع عز عنل وجط الخصوا.

وقال مروان أبو راس لن ما يجر في ال دس أكبر من ن

الرنسطيني

سرار ز فالةدو الصايوني يةم عنل

مخطذ لنسيطر الكامنة بدع أمرلكي الطا رات وأسنحة م طور ز لوان اس مرار أمرلكا بدع االح ل
لد الشة الرنسطيني سيلةاا مح عداو ز ب وسيكون لط خطر كبير عنل المنط ة وع قا اا مت
الشةو الةرجية واإلس مية.

الشرق ،الدوحة2017/4/27 ،

 .42وليد عساف :عشرة آالف وحدة استيطانية جديدة في شمال القدس المحتلة
ار

 :دفةت وزار اإلسكان اإلس ار ينية المخطذ لبنار حي اس يطاني ياود جديد في شمال ال دس

المح نةز والحديك عن مخطذ ل وطين الم دينين الم زم ين في المكان ال

كان ي و فيط مطار

قننديا .و لعداد المخطذ قب سنوات الةيد من قب ماندس بندية االح ل في ال دس شنومو
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أشكولز لكنط

جميده السب

المةارلة الشديد إلدار الر يس اةمرلكي الساب الاراك أوالاماز لنبنار

في اةرالي الرنسطينية المح نة .ومن الم رر أن ي لمن المخطذ لنشار عشر الف وحد

اس يطانية.

وقال وليد عساف ر يس دي ة م اومة الجدار واالس يطان اإلس ار ينيز لن المخطذ قدي الالرة ز وكان
يروي عنل أنط ي و عنل بنار أرجةة الف وحد اس يطانية جديد في أر

اإلع ن عن طرء عشر الف وحد اس يطانية في المكان ا ط.

المطارز واآلن

واع بر المسؤول الرنسطيني في صرلحات لد نال دس الةرجين أن طرحط في د ا ال وقيت دو الم.االة

الالون اخ الار ليدار اةمرلكية وجدية موقرااز والسب

اةد دو محاولة خرل

ال مة الرنسطينية-

اةمرلكية اةسبوع الم ب في واشنطن.

ويةني اإلع ن اإلس ار يني أن ما طرء من أرقا اس يطانية من بداية الةا الحالي ف ذ دو  16ألف

وحد اس يطانية ودو ما يروق الةا المالي بنسالة  400في الم ة .كما أن المخطذ يادف الاللرور
للل اس كمال بنار ع ف ال دس الخارجي ال

يرص شرقي ال دس عن محيطاا الرنسطيني ماما.

القدس العربي ،لندن2017/4/27 ،

 .43غزة تنتصر لألسرى المضربين ...خيمة تضامن وفعاليات داعمة
عز د ليار خني  :في نساحة السرايانز وسذ مدينة عز ز ال ي كانت سجنان لس ار ينيان لسنوات طولنة
خ ل اح ل ال طاعز لج خيمة ال لامن مت اةسرى الملرجين عن الطةا في سجون االح ل
نحو

اإلس ار يني الةشرات الم لامنين عنل مدار الساعة .الخيمة ال ي اف ر حت زامنان مت لل ار
 1500أسير فنسطيني في سجون لس ار ينية مخ نرةز زلن الاةع الرنسطينية ورايات الرصا ز
وصور اةسرى الملرجين واةسرى الشادارز وقيادات الحركة الوطنية اةسير ز للل جان

ال ف ات

الداعمة ليل ار والملرجين.

أقيمت الخيمة برعاية لجنة اةسرى لن وى الوطنية واإلس مية ودي ة شؤون اةسرى والمؤسسات
الراعنةز والا ت قبنة لنراعبين والراعالات في ال لامن مت اةسرى الملرجينز لدع صمودد في وجط
السجان اإلس ار ينيز ال

يواص

حديط ليراد الدولية وح وق اإلنسان في ةامنط مت أك.ر من س ة

الف وخمسما ة فنسطيني وفنسطينية مة نين في سجونط.
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 .44مقدسيون يقاطعون منتجات االحتالل دعماً لألسرى المضربين

ال دس المح نة :قاطت ك.ير من الم دسيين من جات االح ل اإلس ار يني في المحال ال جارلة في
ال دس المح نةز اس جاالة لدعو راالطة أدالي أسرى الداخ

الرنسطيني المح

م اطة اا أمس ال. .ارز دعما لألسرى الملرجين في سجون االح ل.

عا 1948ز للل

نحج اإلقالال عنل شرار المن جات اإلس ار ينية كان لةيرا عنل خ ف المة ادنز ي ول ال ياد
حركة ف حز حا

في

عبد ال ادرز لدنالةرجي الجديدنز ودو علو دي ة الةم الوطني في ال دسز ال ي

أصدرت قب يومين بيانا لنمر ال.انية في علون أرجت وعشرلن ساعةز أكدت فيط دعماا لدعو راالطة

أسرى الداخ الم اطةة من جات االح ل.

وي ول ناشطون م دسيونز لن نم اطةة من جات اةلالان والةصا ر والمشروالات المازلة كانت والحة
في البند ال ديمة من ال دسز خاصة لدى المطاع والمحال ال جارلة ال ي اس بدلت نك المن جات

الأخرى بدينة رع الرقاالة اإلس ار ينية المشدد عنل من جات اةلالان الرنسطينيةن.

وأكد الناشذ الم دسيز محمد عيكز لدنالةرجي الجديدنز أن من عن من أصحا

الم اطةة اس جا

لااز وأشار للل أن المطنو

من ال وى الوطنية واإلع

حلو ار مت مواطنياا ل وعي ا الم .د ه ال اررات مسال ا.

المحال بدعو

المحني أن كون أك.ر

العربي الجديد ،لندن2017/4/26 ،

 .45اإلضراب الشامل يعم الضفة الغربية تضامناً مع األسرى
ار

– نوفا :ع اإلل ار

الشام ز اليو الخميسز مخ نف المحافااتز لامنا مت اةسرى

الملرجين عن الطةا في سجون االح ل اإلس ار يني من  11يوما.

وأعن ت المؤسسات الحكومية والخاصة والمحال ال جارلة أبواباا في مخ نف المحافااتز للافة للل

الجامةات والمدارسز واس ر.ني من اإلل ار الخدمة الصحية وطنالة ال وجياي.
"
كما أعننت ن االة الن والمواص تز يو أمس أن اليو سيكون يو لل ار شام وعا في كافة

اةرالي الرنسطينية في اللرة المرجية .ومن الم وقت أن يشاد اليو فةاليات لامنية مت اةسرى
من وقرات في خي ال لامن ومسيرات.

التاريخ :الخميس 2017/4/27

الحياة الجديدة ،رام هللا2017/4/27 ،

العدد4272 :

ص

26

 .46ريما خلف تدعو لتحالف عربي عالمي لمكافحة نوام "إسرائيل" للفصل العنصري
عمددان :دعددت اةمينددة ال نري يددة السدداال ة اةمد الم حددد االق صددادية واالج ماعيددة لمددر
الدددك ور رلمددا خنددفز البرلمانددات الةرجيددة ل بنددي رلددر النجنددة الد
لد الشة

سدديا ناةسددكوان

دان لسد ار ي الممارسددا اا الةنصدرلة

الرنسطينيز و لك قب سحالط من قب اةمين الةا لألمد الم حدد أنطونيدو عدو يرلس الةدد

لموط أمرلكية لواس ار ينية أخيرا.

ودعددت خنددفز فددي ندددو نام اددا لجنددة الماندسددات اةردنيددات فددي ن االددة الماندسددين أول مددن أمددس فددي

مجمت الن االاتز للدل شدكي ماندة عالميدة لدمن لطدار مؤسسدي أو حدالف عرجدي عدالمي يجمدت كد

المؤسس ددات والمنام ددات والاي ددات ال ددي ةمد د لمكافح ددة نا ددا الرصد د الةنص ددر ز و ك ددون مرجةي ا ددا

اإلع ن الةالمي لح وق اإلنسان وا راقية مكافحة ناا الرص الةنصر .
وشارك في الندو أيلا
الس از الحلور ن ي

خبير ال انون الددولي الددك ور أنديس ال اسد ون يد

الماندسين ماجد الطالاع.

الماندسدين اةسدب وا د
عمان2014/4/27 ،
الغدّ ،

 .47األردن :دائرة الشؤون الفلسطينية تصدر تقريرها الشهري حول القضية الفلسطينية
عمددان -كمددال زكارنددة :عددر

نال رلددر الشددار ن ال د

صدددره دا ددر الشددؤون الرنسددطينيةز والخدداا

الم االة ددة أب ددرز ط ددورات ال ل ددية الرنس ددطينية خد د ل ش ددار ا ا المال ددي أب ددرز ط ددورات عمني ددة السد د
الرنسطينية د اإلس ار ينيةز وجخاصة أكيد ج لة المنك عبد
لن م ددة الةرجي ددةز أن ال سد د

ال.انيز لدى اف احط الدور الةادية ال د 28

وال اسد د رار ف ددي المنط ددة دون حد د ع ددادل وش ددام لن ل ددية الرنس ددطينيةز

ال لية المركزلة في الشرق اةوسذز من خ ل ح الدول ين؛ وأن الوصاية الااشمية عندل الم دسدات
اإلس د مية والمسدديحية فددي ال دددسز دددي مسددؤولية ارلخيددة ي شددرف اةردن الحمناددا نياالددة عددن اةم ي ددن

الةرجية واإلس ميةز وسيواص دوره في ال صد ة محاولة ل ميير الولت ال ا فيااز وفي الوقوف
بوج ددط مح دداوالت ال س ددي ز الزم دداني أو المك ددانيز لنمس ددجد اةقص ددل  /الح ددر ال دس ددي الشد درلفز مش ددددان
واقدت

ج ل ط في د ا السياق عنل لرور الةمد يددان واحدد لحمايدة ال ددس وال صدد لمحداوالت فدر
جديددد فيادداز ودددو مددا سدديكون كار.يدان عنددل مس د ب المنط ددة واس د راردا؛ ودددي ال لددايا ال ددي أكددد عنياددا
بدوره البيان الخ امي لن مة نلع ن عمانن.

كما وعر

لمواصدنة االحد ل اإلسد ار يني ان ااكا دط المةادود فدي اة ارلدي الرنسدطينية المح ندةز المدا

فياددا سددب

أنشددط ط الةدوانيددة الاس شددااد  8م دواطنين فنسددطينيينز الةديددد مددنا بددزع نري د د عنميددات

الشايد الم دسديز مصدطرل نمدرز الد
لد االح لز الما فيا والد
ي
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شاور؛ الدال راف مدت مواصدن ط لدك الجاند

الالشدت مدن سياسدات الة دا

الجمداعي ال دي يمارسداا الحد

المدواطنين الرنسددطينيينز المددا فيددط حجدزه ج.ددامين عدددد مددن شددادا ا ز واع الددط لم ددات المدواطنينز يبيددنا

نسد ددار ورقصد ددرز وك د د لك سنسد ددنة مد ددن االن ااكد ددات ل مددداكن الم دسد ددةز وجخاص ددة فدددي ال دددس المح ند ددةز
ومواصددن ط ال لدديي عنددل ال ن د الحددر واآلمددن لنم دواطنين الرنسددطينيين ومواصددنة المس د وطنين الياددود
اع دددارا ا وان ااكددا ا لددد الم دواطنين الرنسددطينيين ومم نكددا ا ز وك د لك مواصددنة االح د ل أنشددط ط

االس يطانية وال اولدية في أرجار مخ نرة من اةرالي الرنسطينية المح نة وعمنيات الادد ال دي طدال
الةديد من المنازل والمنشآت السكنية الرنسطينية.

وفددي الشددأن الددداخني اإلسد ار ينيز عددر

ال رلددر لجمنددة مددن المولددوعات ال ددي شددمنت اد مددا الددداخ

اإلس ار يني خ ل الر ر مولت ال رلرز ار /مارس .2017

الدستور ،عمـّان2014/4/27 ،

الفلسطينيين
األردنيان يلتقيان نويريهما
 .48وزي ار النقل واألوقاف
َّ
َّ
السبي  -لب ارف :الحك وزلر الن
وزلر الن

حسين الصةو ووزلر اةوقاف الدك ور وا

عرجيات مت نايرلاما

الرنسطيني الماندس سميح طبينةز ووزلر اةوقاف يوسف دعديس اليدو اةرجةدار عدددا مدن

ال لايا ات االد ما المش رك و ةزلز الة قات ال.نا ية في مجال الن

بين البندين الش ي ين.

والحدك الصدةو مدت نايدره الرنسدطيني ادد المولددوعات المشد ركةز مشدددا عنددل د لي كافدة الة الددات

ال ي قد واجدط قطداع صدناعة الن د الكافدة أنماطدط و أديد منط دة لنحجداي الرنسدطينيين و سداي الن د

وال جار وزلاد ال الادل ال جار والرجذ السككي بين البندين الش ي ين.

وأكدددا عنددل لددرور اال ردداق عنددل ن طددة ال درجذ المالاشددر بددين شددالكة السددكك الحديديددة اةردنيددة والشددالكة

الرنسطينية لمن الرجذ البر الةرجي الالسكك الحديدية وال ي

لعداددا ب مول من الصندوق الةرجي

لينمار االق صاد واالج ماعي حت مانة جامةة الدول الةرجية.

عمان2014/4/26 ،
السبيلّ ،

تدرب نويرتها الفلسطينية على "إدارة المخاطر"
" .49الجمارك األردنية" ّ
عمددان -لب دراف :ع ددد مركددز ال دددرل الجمركددي اإلقنيمددي الال ةدداون مددت منامدة الجمددارك الةالميددة ورشددة
عم وطنية ليدار الةامة لنجمارك والمكوس ولرلالة ال يمة الملافة في دولة فنسطين الةنوان نلدار

المخاطرنز الحلور  20مشاركان.
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و طددرق الخب درار المة مدددون مددن منامددة الجمددارك الةالميددة خ د ل الورشددةز للددل أفل د اةسددالي

فددي

حديددد و حددديك مؤش درات المخدداطر و طددولر الصددور النمطيددة لمايددة االس د اداف فددي سددياق الجمددارك

وأفل اةسالي

ال ي ن اجاا منامة الجمارك الةالمية في طبي ناا المخاطر.

عمان2014/4/27 ،
الغدّ ،

 .51غارات إسرائيلية تستهدف قاعدة عسكرية قرب مطار دمشق
عبد الرحمن خلر :قصرت طا ر حرجيةز رية د أناا االةة ل حد ل اإلسد ار ينيز فجدر يدو الخمديسز
قاعددد عسددكرلةز قددر مطددار دمش د الدددوليز عنددل أط دراف الةاصددمة السددورلةز مددا أسددرر عددن حدددوك

انرجارات م اليةز أدت للل حدوك الةديد من الح ار .

وقال ددت مص ددادر محني ددة لد ددنالةرجي الجدي دددن لن نالط ددا ر اإلسد د ار ينية اسد د ادفت مخ ددازن أس ددنحةز وس ددر

طا رات عسكرلةز قر مطدار دمشد ز مدا أدى للدل حددوك انرجدارات وح ار د دا ندةنز وسدذ أنالدار عدن

س وط ق نل وجرحل في صروف قوات الناا ومنيشيا طز وف ان لنمصادر.

كما ن نت وكالة نرول رزن عن مصدر في المخابرات فدي المنط دة قولدطز لن لدرجة لسد ار ينية أصدابتز

يو الخميسز مس ودعا ل ورلد اةسنحة ديره جماعة حز

النبنانيدة قدر مطدار دمشد ز حيدك يد

لرسال لمدادات من امة من طاران عنل طا رات جارلة وطا رات شحن عسكرلة.
وألدداف المصدددرز الد

طند

عددد الكشددف عددن اسددمطز أن المسد ودع ي ةامد مددت كميددات كبيددر مددن

اةسنحة ال ي رسناا ليران جوا الان اا  .ول ي كر المزلد من ال راصي .

أبرل  /نيسان الجار .

العربي الجديد ،لندن2017/4/27 ،

 .51أبو الغيط يدعو إلى تدخل عاجل لوقف انتهاكات االحتال ل اإلسرائيلي
الة ددز الطيد د

الط ددادر :وج ددط أحم ددد أب ددو الم دديذ اةم ددين الة ددا لنجامة ددة الةرجي ددة خطاال ددا ع دداج لل ددل

نأنطوني ددو ج ددو يرل ن الس ددكر ير الة ددا لألمد د الم ح ددد ز أع ددر في ددط ع ددن قن ددط الةميد د

ج دداه اةول دداع

اإلنسدانية ال اسددية ال دي يةدداني مناددا الم دات مددن اةسدرى الرنسددطينيين فددي السدجون اإلسد ار ينيةز والد ين
كان قد بدأوا للراالا عن الطةا من قراالة اةسبوع.

وطال

أبو الميذ في خطاالط الدأن ي حمد المج مدت الددولي لمسد وليا ط فدي دد ا الصدددز لديس ف دذ مدن

خ ل لدانة االن ااكدات الرالدحة لن دانون الددولي ال دي ر كبادا السدنطات اإلسد ار ينيةز ولكدن أيلدا مدن
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خ د ل لددمان أن ح ددر لس د ار ي ز ال ددو ال ا مددة الدداالح لز لكام د ال زاما اددا المنصددوا عنياددا فددي
ا راقية جنيف الراالةةز
وصرء الوزلر مرو

محمود عريري االم حدك الرسمي الاسد اةمدين الةدا لنجامةدة الدأن دد ه الخطدو

أ ل في لطار اةولوية الكبير ال ي يولياا أبو المديذز لن لدية الرنسدطينية الاع الارددا ال لدية المركزلدة

لألمة الةرجية ول ةزلز الدفاع عن ح وق أبنار الشة
وال جاوزات ال ي ي ةرلون لاا من جان

الرنسطينيز خاصة في ا اس مرار االن ااكات

سنطات االح ل اإلس ار يني.

وأولددح أن أبددو المدديذ أشددار فددي خطاالددط للددل أن اةسددرى الرنسددطينيين يةددانون مددن ممارسددات قاسددية
وماينددة فددي السددجون اإلسد ار ينيةز وأن السددنطات اإلسد ار ينية كددان رد فةناددا الوحيددد عنددل اإللد ار عددن

الطةددا ز والد

يةددد الوسددينة اةك.در سددنمية الم احددة أمددا ددؤالر اةسددرى لن ةبيددر عددن اح جدداجا عنددل

المةامنة ال ي ين ونااز دو ال اديد ب وقيت المزلد من الة ا

ال ين ل ينلموا للل اإلل ار .

عنيا ز د والسجنار الرنسطينيين اآلخرلن

األهرام العربي ،القاهرة2017/4/25 ،

 .52تونس تتحرك لفك عزلة األسرى الفلسطينيين
دونس د د د يوسددف :دعددا أعلدار البرلمددان ال ونسددي مددن مخ نددف الك د البرلمانيددةز يددو اةرجةددارز للددل

ناددي جنسددة عامددة لكسددر الحصددار المسددنذ عنددل اةسددرى الرنسددطينيين المل درجين عددن الطةددا فددي

سجون االح ل اإلس ار ينيز ولولت حد ل ةسف االح ل في ح ا .
وطال

النوا

ب ناي جنسة اس .نا ية لمناقشة ولت اةسرى في سجون االح لز يصدر عناا بيان

الاس د جميددت ال ددوى السياسددية والبرلمانيددةز و كددون أدا لن حددرك عنددل المس د وى اإلقنيمددي والدددولي نصددر

لن لددية الرنسددطينيةز و لددامنان مددت مةركددة نالحرلددة والك ارمددةنز وال ددي يخولدداا اةسددرى مند  17أبرلد /
نيسان الجار .

العربي الجديد ،لندن2017/4/26 ،

السورية" تعلن عن تأسيس منومة "سوريون ويهود من أجل السالم"
" .53رأي اليوم"" :اإلنقاذ الوطني
ّ
ّ
الناصد ددر -ن أر اليد ددو ن -مد ددن زديد ددر أند دددراوس :أعنند ددت مد ددا رسد ددمل جباد ددة ناإلن د ددا الد ددوطني السد ددورلةن
المةارلددةز عددن أسدديس منامددة نسددورلون ولاددود مددن أجد السد ن ودددي منامددة مدنيددة عيددر سياسددية
سةل ل حرلك فكر الس

بين سدورلة لواسد ار ي  .وقدال منسد الجبادة فادد المصدر ز كمدا أفداد صدوت

لس ار ي الالنمة الةرجيةز لن الاددف اةول والوحيدد ل أسديس المنامدة ددو الددفت نحدو السد
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لواسد ار ي وسد

الشددرق اةوسددذز والةددي

المشد رك بددين الشددةو  .وأشددار للددل أن الددا

وحدا أمدا كد السدورلين واليادود حدول الةدال الد ين يؤمندون الالسد
المنامة سديكون مر ن
وال سامح والحوار ورف الةنف وال طرف واإلردا ز عنل حد ةبيره.

االنلددما للددل
و .افدة السد

رأي اليوم ،لندن2017/4/26 ،

" .54قطر الخيرية" تعيد بناء مسجد عمر ابن الخطاب في غزة

الدوحددة-ال اريددة :نرد ت قطددر الخيرلددة فددي قطدداع عددز ز مشددروع لعدداد لعمددار مسددجد الردداروق عمددر ابددن
الخطددا ز الواقددت فددي حددي ال ردداء شددرق مدينددة عددز ز وال د

اددد خ د ل الحددر اةخيددر عنددل ال طدداع

و لك بدع من أحد المحسنين ال طرلين.

واف ح المسجد الحلور عدد من الشخصديات الةامدة وحشدد مدن المصدنين وأددالي الحديز الد ين عدانوا
ك.ي ار من عد وجود مسجد بدي ز من دمير المسجد قب  .ك سنوات.

الراية ،الدوحة2017/4/27 ،

 .55وزير الثقافة اإلماراتي يحضر حفل مركز "فتا" الفلسطيني ويؤكد على العالقة مع فلسطين
أبددوابي لوا ف :شدداد مةددالي الشددين نايددان بددن مالددارك ل نايددان وزلددر ال .افددة و نميددة المةرفددة فددي دولددة
اإلمددارات الةرجيددة الم ح ددد ز الحر د الس ددنو الخيددر ال.دداني الد د

نامددط المرك ددز الرنسددطيني لن واصد د

اإلنساني نف انز حدت شدةار نمدن أجد حيدا حدر وكرلمدة فدي فنسدطينن فدي فنددق جميد ار أبدراي اال حداد

في أبوابي.

ووجط مةالي الشين نايان بن مالارك ل نايان في كنمة لطز ال حية للدل المشداركين فدي الحرد ز مؤكددان
أييددده ال ددو لرسددالة وأدددداف وجدرامج مركددز نف ددان ودوره ال ار ددد فددي مجدداالت الةمد ال طددوعي واإلنسدداني

والددوطني .واع بددر مةاليددطز أن المشدداركة فددي دد ا الحرد الخيددر لمركددز نف ددان ددأ ي لن أكيددد عنددل عم د

الة قات ال وية ال ي رجذ دولة اإلمارات مت فنسطينز وحدرا دولدة عندل الددع ال دو لرنسدطين فدي
سةياا المشروع نحو لقامة الدولة الرنسطينية وعاصم اا ال دس الشرلف.

وخ ل الحر قدمت د.جنينة دح نز ر يسة مجنس لدار مركدز نف دان سديران عرجيدان صدنت الأيدد فنسدطينية

مددن مخيمددات ال ج ددين فددي لبنددان للددل مةددالي الشددين نايددان بددن مالددارك ل نايددانز ةبي د انر عددن شددكر
و دددير كاف ددة الة ددامنين ف ددي مرك ددز نف ددان لمةالي ددط عن ددل دعم ددط الم واصد د لنمرك ددزز ونش دداطا ط الخيرل ددة

واإلنسانية.
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 .56ترامب يحيي ذكرى الهولوكست السترضاء اللوبي اليهودي
واشددنطن د د أحمددد اةمددين :رد الددر يس اةمرلكديز دونالددد ارمد ز عنددل اال اامددات المةددادا السددامية ال ددي
وجات للل حمن ط االن خابيةز و ةادز في خطا

أل داه فدي م حدف الاولوكسدت بواشدنطنز فدي الد كرى

السنوية لمحرقة الياود في الحر الةالمية ال.انيةز الأن و لدار ط المحارجة ك أشكال مةادا السدامية

في أمرلكا والةال ز مجددا ال از الواليات الم حدد بددنالشراكة الكامندة مدت لسد ار ي ز والوقدوف للدل جانبادا
بوجط ال ين يرلدون دميردان.

وفسددر مراقبددون زلددار الددر يس اةمرلك دي لم حددف الاولوكسددت فددي واشددنطنز عنددل رأس وفددد كبيددر مددن

البيددت اةبددي

ز ل د مس شدداره وصدداره الياددود جارلددد كوشددنرز ونا الددط مايددك بددنسز ووزلددر الخ ازنددة

س د يرن منوشددينز ومدددير مجنددس االق صدداد الددوطنيز عددار كددودينز الأناددا محاولددة الس رلددار النددوجي
الياود في واشنطنز واالس ةانة بنرو الياود في اإلس بنشدمنت اةمرلكدي لمواجادة الحمندة اإلع ميدة

والسياسية الةنيرة ال ي ي ةر

مشبودة مت الحكومة الروسية.
وج ل رام

لاا رام

عنل خنرية ال ح ي دات الجارلدة ب دورط م درجين مندط الة قدات

جاودا خطابية كبير إلبدار ةاطرط مت لحايا نالجرلمة النازلدةنز مس ةرلدا نفصدوال مدن

المأسا اإلنسانية ال ي ةر

لاا الياود اةوروجيونن خ ل الحر الةالمية ال.انية.

وقد كان الف ا حرا الدر يس اةمرلكدي عندل اإلشداد بددنالصداقةن ال دي رجطدط الالسدرير اإلسد ار يني فدي

واشنطنز برون ديرمر.

العربي الجديد ،لندن2017/4/25 ،

تشبه نتنياهو ببوتين
 .57انتقادات ألمانية قاسية بعد إلغاء لقاء وزير خارجيتها ..وصحافتها ّ
كرت المستقبل ،بيـروت2017/4/27 ،ز عدن وكالدة لأ ف فز أن المس شدار اةلمانيدة انمدي ميركد
أعرجددت أمددسز عددن أسددراا إللمددار ن نيددادو الن ددار مددت وزلددر الخارجيددة اةلمدداني .وقددال س د يرن سدديبرت

الناط الاسماا خ ل مؤ مر صحافي في برلين لن نالمس شار أسف دي أيلان لةد انة اد الن ارن.

وأكددد الندداط أن نب درامج زلددارات المس شددار يشددم أيل دان الان اددا ل ددارات مددت منامددات عيددر حكوميددة
وير ر أن يكدون ممكندان فدي بندد ديمدوقراطي لندزوار اةجاند ال حددك
ومم.نين عن المج مت المدنيز ر
مت مم.نين عن المج مت المدني ال ين لديا مواقف من د ز بدون أن يسب

لك مشاك ن.

وقددد شددك اةزمددة ن طددة حددول فددي الة قددة ال ددي لد يةددد يمنياددا ف ددذ وخددز اللددمير اةلمدداني .وك بددت

مجنددة نديددر شددبيم ن أمددس أن نالمةامنددة الخاصددة إلس د ار ي ةسددالا
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ن نيدددادون .وألد ددافت أن نخطأند ددا ال د ددارلخي ال يمكند ددط أن يد دددفت ألماني ددا للدددل قب ددول أن ب ة ددد الحكومد ددة
اإلس ار ينية أك.ر فأك.ر عن ال ي ال ي كانت مش ركة ح ل اآلنن.

نميرك د لواس د ار ي والياددودن عددن اع دداده نأن اال جدداه فددي ألمانيددا من د

ويةبددر للددداد الدداكز مؤلددف ك ددا

عشرلن عامان يمي نحو طبيت الة قات مت لس ار ي ز وال طبيت يةكس عمومان داللة ليجابيةز لكنط دندا

يةني الةكسز أ لناار ولت الة قة الررلد من نوعاا مت لس ار ي ن.

وي ول دد ا الخبيدر فدي الة قدات اةلمانيدة  -اإلسد ار ينيةز لن اةمدر ي ةند ب مييدر عميد فدي المج مدت

اةلمانيز وخصوصان جي الشالا

ال

عيردان.

وفددي الوقددت نرسددط فددي ألمانيدداز ةددر

نيرلدد لنادار دد ه الشدوا

حكومية م.ير لنجدلز الن ادات أيلان.

ال دي منةدط مدن أن يكدون أمدة م.د

لص درار وزلددر الخارجيددة عنددل االل ددار المم.نددي منامددات عيددر

وك بددت صددحيرة نفرانكرددور ر الميماينددط سدداي ون ن المحافاددة أمددس نعندددما نكددون فددي زلددار ز فغننددا نن ددي
منامات عير حكومية مةارلة في ا حك اس بداد ز وليس في ديموقراطية حنيرةن.

وألافت القدس العربي ،لندن2017/4/27 ،ز عدن عد ر جمةدة مدن بدرلينز أن وزلدر ال نميدة اةلمداني
عيددرد مددولرز ان ددد قدرار ن نيددادو للمددار اج مدداع كددان م ددر ار ع ددده مددت وزلددر الخارجيددة اةلمدداني زلممددار
عابرلي في ال دس .وفدي صدرلحات صدحافية قدال مدولرز المن مدي للدل الحدز المسديحي االج مداعي

الالافددار ز لن ددط ح ددل ال ي دداد السياس ددية الص ددينية ب د ب ددغجرار محاد .ددات لمم.ن ددي حكوم ددات أجنبي ددة م ددت
ح وقيين .وأعر مدولر عدن اع داده الأندط يجد

أن يد ولدت طرفدي الصدراع فدي الشدرق اةوسدذ أمدا

ال زاما اما في الجاود الرامية للل لح ل الس

عنل أساس ح الدول ينز وشدد عنل لرور أن يد

لا ا المر

ن شرء الموقف اةلماني المن ال الولوءن سوار لنرنسطينيين أو لن نيادو.

ونشددرت صددحيرة نزود دول شددط سدداي ون ن ان ددادات قاسددية الحد ن نيددادو فك بددت فددي اف احي اددا نيسددميط

الالة

بيبيز ولبدو االس ج االان .ولددعوه الدالة

في ممنكدة م دد مدن الالحدر اةبدي

ر يس الوزرار اإلس ار يني اسمان ي ناس

طي د

وي دو

اآلخدر ب دنالمندك بيبدين؛ فادو يحكد ومند أمدد طولد

الم وسدذ للدل نادر اةردن .فدي الح ي دةز ل ا أردندا أن نطند عندل

مت السياسدة ال دي ين اجاداز قدد يكدون لدك االسد ددو ف ديميدر

ن نيددادو .عنددل شدداكنة بددو ين فددي روسدديا لواردوعددان فددي ركيدداز ي ن د
ال ددي الةرل ددة ويةددر

وجار اآلن دور أصدقا طن.

ن نيددادو عددالي بنددده سددافنط

الديم راطيدة لنخطددر .وقددد أحددس خصددومط بد لك اةمددر ومند أمددد الةيددد.

أم ددا موق ددت نش ددبيم أون ي ددنن ف ددد ان ددد الم ددار ن ني ددادو الن ددار وك د د

عن ددل موقة ددط اإللك رون ددي نكان ددت

فلدديحةز أراددددا ن نيددادو أن كددون عنددل المددأل .ونا د انر إلص درار زلممددار عابرلي د ز وفددي لطددار زلار ددطز
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عنل ل ار منامات مج مت مدني دأبت أن ن ي الال مة عندل ن نيدادوز قدا اةخيدر بغلمدار المحاد.دات
الم ددرر م ددت عابرليد د  .وياا ددر ل ددك – أك .ددر م ددا ياا ددر -أن المةامن ددة الخاص ددة إلسد د ار ي ز المر الط ددة
الةوام

ارلخيدةز وصدنت مدت حكومدة ن نيدادو للدل حددود ال يمكدن حمنادا .الال أكيددز لسد ار ي ال يمكدن

أن كددون الالنسددالة ةلمانيددا كددأ دولددة أخددرى .أحاطددت ألمانيددا لسد ار ي الةنايددة خاصددة ح ددل اليددو ز كمددا
أولت ع قا اا الدبنوماسية مةاا اد مامان خاصان .بيد أن ال ن

ال دارلخي ال يجد

أن ي دود ألمانيدا للدل

ال بول الأن س مر الحكومة اإلس ار ينية الاالب ةاد عن ك ال ي ز ال ي حمننادا مةان ح ل اليو ن.

وفددي ةني د لددط عددن للمددار ن نيددادو اج ماعددط مددت عابيرلي د ز قددال نددورجرت رو مددنز المكنددف الالسياسددية

الخارجية فدي حدز اال حداد المسديحي الدديم راطيز الد
مؤسفز اع د أنط خطأ من قب الجان

زعمدط المس شدار أنمدي ميركد ز نلندط ةمدر

اإلس ار ينين.

وجددورداز ان ددت يوميدة ن داعس شدبيم ن البرلينيدة وزلدر الخارجيدة اةلمانيدة :دد ا ددو الصدحيح :كددولن

صددور كامنددة عددن البنددد خ د ل زلار ددطز ومددن الجيددد الددادل وجاددات الناددر مددت قددوى المج مددت المدددني
المن ددد ز كمددا أنددط مددن اللددرور الالنسددالة إلس د ار ي ال ركيددر أيل دان الشددك اس د ار يجي وع نددي؛ فا د ه
الدولة رى نرساا الديم راطية الوحيد في المنط ة .ورع ك االع رالات عندل سياسدة لسد ار ي عندل
الةديد من الصدةد – ولديس خرددا بندار المسد وطنات -عيدر أن محاولدة م ارندة لسد ار ي ب ل
ددول خ ندف
مةاددا ألمانيددا ك.ي د انر فددي ال د أر ز ليسددت ف ددذ عم د ن أخددرقز ب د محاددور أيل دان .ال يمكددن م ارنددة ركيددا
لردوعان وروسيا بو ين وصين شي جين بين بغس ار ي ...ن.

 .58مسؤول أمريكي يؤكد :ترامب يدرس زيارة "إسرائيل" نهاية أيار /مايو
داشد حمدددان :أكدد مسددؤول كبيددر فدي اإلدار اةمرلكيددة أن الدر يس دونالددد ارمد

يددرس لمكانيددة ال يددا

بزل ددار إلسد د ار ي  .وق ددال المس ددؤول اةمرلكد دي لص ددحيرة ند ددآر سنز الص ددادر الي ددو الخم دديسز لن البي ددت

اةبي

والحس

أنط ل ي

يدرس لمكانية ناي زلار مس بنية إلس ار ي ز ودول أخرى.

المسدؤول نرسدطز فدغن جدر د ارسدة عدد مواعيدد فدي ال.ندك اةخيدر مدن أيار/مدايو الم بد ز بيدد
حديد ارلن ناا ي الةد.

عرب 2017/4/27 ،48

 .59سفيرة أمريكا باألمم المتحدة :إيران وليست "إسرائيل" مصدر اإلرهاب في الشرق األوسط
نيولورك  -عبد الحميد صيا  :نأس طيت أن أقول الك أمان لن يوما جديددا قدد بددأ إلسد ار ي فدي اةمد

الم حددد  -لنددط يددو جديددد إلس د ار ي فددي م ددر الة.ددة الواليددات الم حددد لدددى اةم د الم حددد ك د لكنز با د ه
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الكنمات بدأت نيكي ديني السرير اةمرلكية لدى اةم الم حد كنم اا أما  600مندو من  90دولدة

يشاركون في المؤ مر السنو ل نالمؤ مر الياود الةالمينز ال

الةال وال

ية بر المنامة اةوسدت ان شدا ار فدي

يرجذ الجاليات الياودية في أك.ر من م ة دولة حت مانة واحد .

وكانت ديني الم حدك الر يسي مسار ال. .ار في المدؤ مر وقوجندت الال صدري الحداد وددي ةندن نعندل
اةم الم حد أن وقف عن االس رراد بغس ار ي و ر الأن ليران دي السب

واإلردا

في الشرق اةوسذن.

الح ي ي في االلدطراالات

القدس العربي ،لندن2017/4/27 ،

 .61الصليب األحمر الدولي يح ّذر من تدهور إنساني خطير بغزة
عددز  :حد ر مدددير مك د

النجنددة الدوليددة لنصددني

اةحمددر فددي عددز جددي ن ديرددورن مددن عواقد

مس حيا سكان ال طاعز جرار أزمة الكارجار الحالية ون ا الوقود في المس شريات.

وخيمددة

ودعدا -فددي م ابنددة خاصددة مددت الجزلددر نددت -للددل ليجدداد حد عاجد لاد ه اةزمددةز مةرجددا عددن قن ددط مددن
ال داعيات اإلنسانية الكبير عنل الحيدا اليوميدة لسدكان عدزز و دأ.ير لدك عندل البندل ال ح يدة الر يسدية

م .محطات المياه والصرف الصحي.

وأعددر المسددؤول اإلعددا.ي عددن قن ددط مددن اةولدداع الصددحية فددي عددز و ةدر

والرجال ال ين يدخنون المس شريات لنخطر السب

أرواء اةطرددال والنسددار

االن طاع الحالي لن يار الكارجا ي.

وأولح أنط وف ا لوزار الصحةز فغن كميدات الوقدود سد نرد فدي مةاد المس شدريات الحكوميدة ال د 13فدي

علددون أسددبوع رلالدداز ود د ا يةنددي أن المس شددريات لددن يكددون أماماددا خيددار خ در سددوى لي دداف الة د
الخدمات جز يا أو كنيا.

كمدا حد ر مدن اة.ددر السددنبي عندل الصددحة الةامدة لند خنا مددن ميداه الصددرف الصدحي عيددر المةالجددة

في الالحر.

الرسالة.نت2017/4/26 ،

" .61رايتس ووتش"" :إسرائيل" تمنح مسؤوالً حقوقياً تأشيرة عمل بعد رفض سابق
ال ددس المح نددة – رول ددرز :أعننددت منامددة نديددومن اريد س وو د ن اةمرلكيددة أمددس أن لسد ار ي منحددت

الاح.ان فياا أشير عم لمد عا واحد الةد أن كانت رفلت منحط ليادداز وا امدت المنامدة الداالنخراط

في نالدعاية الرنسطينيةن.
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وكانت الواليات الم حد ان دت في شالاط لفبرايرف قدرار السدنطات اإلسد ار ينية رفد
ص درلحان الالةم د  .وكددان شدداكرز ال د

مدنح عمدر شداكر

يحم د الجنس ددية اةمرلكيددةز حص د عنددل أشددير الدددخول لل ددل

لس ار ي لدى وصولط للل مطار بن عورلون في
لس ار ي وفنسطين.

أبي ز وسي سن موقةدط مددي انر لمك د

المنامدة فدي

الحياة ،لندن2017/4/27 ،

 .62الواليات المتحدة تعتزم محاكمة وترحيل أسيرة فلسطينية محررة
واشنطن :سةل الواليات الم حد اةمرلكيةز للل رحي وسح

سنوات في سجون االح ل اإلس ار يني.

جنسية ناشطة فنسطينية قلت عشر

ومن الم رر صدور الحك عنل الرنسطينيةز رسمية يوسف عود ل69عامداف فدي 17

 .جرلددا من جنسي اا اةمرلكية وطرددا من الال د.
وقالت رسمية ودي مال

ن

الم بد ز ومدن
ر

دموعااز و ةان عشرات من أنصاردا خد ل ممادر ادا قاعدة المحكمدة ندد ا

عاما دنداز دد ا خطدأز
اال لنماية وخطأز أن ي مكنوا الساولة من لالةاد عن د ا البند الةد الةي  24ن
وقالت لواناا ال ةدرف ح دل اآلن للدل أيدن سد د نز كمدا قدال المحدامي الموكد الالددفاع عنادا ل الدي
المحكمة لن اةردن واف عنل اس الالاا.

فلسطين أون الين2017/4/26 ،

 .63رابطة مكافحة التشهير :ازدياد الحوادث المعادية للسامية بنسبة  %86في الواليات المتحدة

واشددنطن – شددادت ح دوادك مةددادا السددامية فددي الواليددات الم حددد ار راعددا كبي د ار بنسددالة  86الالم ددة فددي

الرجت اةول من عا 2017ز الحس

مةطيات جديد جمة اا راالطة مكافحة ال شاير.

د ه ال رز في عدد الحوادك أ ي الةد ار راع بنسالة  %34في عا  2016م ارنة في الةا ال
وقال الر يس ال نري

سال ط.

لنمجموعةز جونا.ان عرلنال تز في بيان نل د حد.ت دناك زلاد كبيدر ومسد مر

في النشاط المةاد لنسامية من بداية 2016ز واةك.ر ل.ار لن ن دو ح ي ة أن د ه اةرقا صاعدت

خ ل اةشار الخمسة الماليةن.

وخرنا ال رلر السنو لمنامة الح دوق المدنيدة الياوديدة حدول حدوادك مةدادا السدامية للدل أندط خد ل
اةشار اةرجةة اةولل مدن الةدا الحدالي د اإلالد أل عدن  541حدادك مةداد لنسداميةز مدن بينامدا 380

حاد.ددة مل دداي ةز  161ادي دددا بوج ددود قنابدد ف ددي مؤسس ددات ياودي ددة و 155حال ددة م ددن أعم ددال ال خرلد د

المةادية لنياود.
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فددي الشددار المالدديز د اع ددال ددداكر لسد ار يني يبند مددن الةمددر  18عامددا مددن مدينددة أشددكنون الشددباة
قيامط ب وجيط عدد كبير من ال اديدات بوجود قناب ز كان الةلاا م اب المال.

الح دوادك وقةددت فددي جميددت أنحددار الواليددات الم حددد ز حيددك ركددز مةاماددا فددي المندداط ال ددي ل د
جمة ددات ياودي ددة كبي ددرز م ددن ل ددمناا كاليرورني ددا ل 211ح ددادكفز نيول ددورك ل 199ح ددادكفز نيوجيرس ددي

ل157فز فنولدا ل137ف وماسا شوس س ل125ف.

تايمز أوف إسرائيل2017/4/24 ،

 .64الباحثة التي تم استخدام عملها للدفاع عن حماس مرشحة لقيادة سالح الجو األمريكي
ل

كر ديد ر ولنسدون الندزاع اإلسد ار يني الرنسدطيني عنددما قالدت لندط يمكدن لحركدات ال حرلدر الدوطني

اس خدا ال و ز ولكن أكاديمي الارز مةاد إلس ار ي أشار للل ك اباا في دفاعط عن حماس.
ورشح رام

في كانون اةول /يناير المالي ولنسونز النا الدة الجماورلدة مدن نيدو مكسديكو بدين عدا

وي ددول ك ددا

ديد ر ولنسددون نال ددانون الدددولي واسد خدا ال ددو مددن قبد حركدات حرلددر وطنددين الصددادر

2009-1998ز ل ياد قس س ء الجو في البن اعونز ولكن ل ي المصادقة عنل ال رشيح الةد.

عا  1988لن الةمنيات الةسكرلة مبرر عنددما سد خدماا حركدات حرلدر وطندي حداول الد خنا مدت

قمت االس ةمارز بينما ال يج

اس خدا دد ه ال دو مدن أجد قمدت دد ه الحركدات .نفدي دد ا الةدال الالةدد

اس ةمار ز منت رلر المصير ية بر عاد شر كبير لدرجة ان اس خدا ال و للمانط يمكن أن يكون
مبددر ارنز ك بددتز وان ناس د خدا ال ددو لمنددت ال ح ي د الحددر لح د شددة

ل رلددر المصددير يندداق

مالدداد

ال ددانون الدددولين .وأشددار الناش ددذ المناصددر لنرنسددطينيين واةكدداديمي الج دددلي نورمددان فنكنس د ين لل ددل
ك االات ولنسون في أوي الحر بين لس ار ي وحماس عا  2014ل برلر نشاطات حمداس لدد لسد ار ي
وا ا لس ار ي الالسةي لحمن اا الةسكرلة خ ل ال صةيد الال و رات الشك عير قانوني.

تايمز أوف إسرائيل2017/4/25 ،

 .65السامري والعجل وقطاع غزة
د .محسن صالح

ري ال في اةم.ال الةامية لن ف نان قد نعبدوه الةج نز في لشار للل عمنيات ال ار واإل الل ومحاوالت
ال ركيت ال ي ةر لاا.
لن محاوالت ركيت و طويت قطاع عز ل

وقف طوال السنوات الةشر الماليةز أما نالةج ن

المطنو من ال طاع أن يحني لط دام ط وي ب اةر
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لدنبيت الطاعةن ال

رلد لس ار ي

وأمرلكا صميمط لنسنطة الرنسطينيةز و رلدان فرلط وف

ال صورات والشروط واةس ف ال ي ولة ادا.
ل ريخري السامر اإلس ار يني من رحنِي قومط وجوادرد د ا نالةج الجسدنز ب كان نأشطرن من جده
اللر ز ُّ .
يمن باا
ا
السامر ال ارلخيز ل لنط ي ولل بنرسط جمت ليرادات الرنسطينيين من عا دات
عنيا ز لن شار أعطل لوان شار منت.
نالحنِين يأ ي من المساعدات المرجية الممموسة في ر ِل الشروط اةمرلكيةز
كما أن شط انر كبي انر من ر

واس ح اقات نسدانة الةج ن .لواجمالي عا دات الل ار
مصادر دخ السنطة.

والمساعدات الخارجية يشك نحو  %80من

نخوارنز لوا ا كان خوار الةج ال ارلخي
والةج ن ال ارلخي والمةاصر ك دما نخوارنز وك دما لط ر
ي.ير الةج والردالة لدى عابديط؛ فغن نخوارن الةج المةاصر ي م .في ال نسي اةمني ومطارد

قوى الم اومة ...ودو أمر ي.ير الةج  ...محاوال زرع الردالة والايالة المصطنةة ...لكنط ال ي.ير أدنل
درجات اإلعجا
***

لدى الشة

الرنسطيني.

عندما قررت حركة ف ح الدخول في ا راق أوسنوز لوانشار سنطة الحك ال ا ي في عز وأرلحا؛ كانت
طمح للل أن طور د ه السنطة للل دولة فنسطينية كامنة السياد عنل اللرة المرجية وقطاع عز.

عير أن الطرف اإلس ار يني -الممسك بخيوط النةالة والةناصر ال و  -حرر لنسنطة مجرى مخ نران ل جد
نرساا الةد نحو  23عامان مجرد سنطة وايريةز خد أع ار

الوطني الرنسطيني.
ف

أف

إلنشار الدولة الرنسطينية الح ي يةز وال أف

المس ةمراتز وال أف ل نسحا

لنسياد عنل اةر ز وال أف

ل ركيك

من شرقي ال دسز وال أف لنسيطر عنل المةابر والحدودز وال أف

لنسيطر عنل مصادر المياهز وال عنل المجال الجو
وال صديرز وال أف لةود ال ج ينز وال أف إلنشار جي
والةد ك د ا المدى الزمنيز ل

االح ل أك.ر مما خد المشروع

والالحر ز وال أف

لن حك في االس يراد

وطني...

زد السيطر اةمنية واإلدارلة لنسنطة الرنسطينية عنل  %20من

مناط اللرة المرجيةز ال ي دي أق من  %22من فنسطين ال ارلخية.

أما الطرف اإلس ار يني ف مكن -خ ل د ه المد  -من االن شار الشك

دا

في أحشار اللرة

المرجيةز فمزق أوصالاا الالمس ةمرات والجدار الةنصر الةازل والطرق االل رافيةز وصادر أراليااز
و لاعرت أعداد مس وطنيط الياود من نحو  280ألران عند وقيت ا راق أوسنو للل نحو  780ألران في
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وق نا الحالي .د ا للل جان
اإلس مية والةرجية.

ص الني الالناار في برامج اولد ال دس و ميير دول اا الحلارلة
"و ْ

وفي الوقت نرسطز سمح الطرف اإلس ار يني لنسنطة الال لخ اةمني والال رد اإلدار ز مت شكي

اق صاد اس ا كي طريني ية مد في اق صاده و جار ط الخارجية عنل نعدوه اإلس ار ينين؛ وي د وسا
نالرفاه حت االح لن بدالن من صناعة اق صاد م او أو بنل ح ية لدولة عزلز كرلمة.

و و د ه السنطة الكافة الماا نال ر ن ال ي ل يةد االح ل يمارس مةاماا بيدهز كغدار الحيا
اليومية لنناس وخدمات الناافة والبنديةز للل جان

مطارد الم اومة وخ يادا ...لي حول االس ةمار

الصايوني للل اس ةمار نخمسة نجو ن أو للل ناس ةمار نايفنز حسالما ي ول مسؤولون لس ار ينيون.

ودك ا أصالح لدينا نحو  165ألف مواف في السنطة يرجطون حيا ا وحيا أسرد الةجنة السنطة
ويةينون نحو منيون لنسانز في الوقت ال

يبن فيط عدد مواري اةجاز اةمنية نحو  %40من

مجم الموارينز ويس انكون نحو .نك الميزانية الةامة لنسنطة.

ودك ا نشأت عن السنطة الم ردنة الراقد ل جاه شالك رة مصالحز رى في السنطة نعجناا ال دبين
وال ر اا الحنو ؛ ولكناا سنطة نجوفارن من أ مشروع وطني قاب لننمو والحيا .

***

عندما وصنت ان رالة اةقصل للل نااي اا سنة 2005ز الطرت قوى الم اومة -وعنل رأساا حركة
وف

حماس -لندخول في نف ط اللرورنز الةد أن وجدت نرساا أما اس ح اقات السح وال امي

مشروع خرلطة الطرل ز خصوصان أن قياد السنطة لال ي دي قياد ف ح والمنامةف كانت رلد أن
جدد الحصول عنل الشرعية الشةبيةز ل وفير المطار لنملي قدمان في نري اس ح اقات أوسنوز الةد

أن .بت أن حماس حركة دامشية لةيرة الشةبية.

ول لك قررت حماس الدخول في ان خاالات المجنس ال شرلةيز حيك فازت الاةعنبية الساح ة من

الم اعد في يناير/كانون ال.اني  .2006وأيان يكن يي دخول حماس في مؤسسة السنطةز فغناا مكنت
من ان زاع الشرعية الشةبية لخذ الم اومةز مت اس مرار رفلاا ال راقات أوسنو واس ح اقا ااز ورفلاا

لك االل زامات الم ةن ة الالشك المطنو لخدمة ورعاية نالةج ال دبين.

وجط فوز حماس لرجة قاسية نلنس "د "نةن ةنط نزع عنا شرعي ا الشةبية المدعا ز كما نزعت حماس
شرعية نالط وسن ال ي يمارساا السدنة في لطار الدور المرسو نلنةج ن!! الما في لك شروط

الرجاعية وعنل رأساا االع راف الالكيان اإلس ار يني.
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ما يةنينا أن أزمة ما يسمل االن سا الرنسطيني ةود في جودردا للل أن حماس ما زالت ح رظ
الالشرعية الشةبية لللل جان

شرعية الم اومةفز والال الي فمن ح اا شكي الحكومة الرنسطينيةز

ومحاسالة لواس اط أ حكومة فنسطينية لنسنطة.

أما ف ح ف د اس خدمت مؤسسة الر اسة -الم بولة لس ار ينيان وعرجيان وعرجيانز وال ي أ ياا ليرادات
والمساعدات الدولية -لن حك في السنطة الاللرة المرجية .والال الي شكنت حكوم اا في

الل ار

اللرة عنل د ا اةساس مانة نة المجنس ال شرلةي من االنة اد ولو مر واحد طوال السنوات الةشر
الماليةز ةن حكوم اا ال منك أدنل حاوظ الج ياز ع الة الشرعية.
ومت لك فغن لع

ف ح ور اسة السنطة والمنامة -المدعو من بي ة عرجية ودولية واف مت مسار

ال سوية -ما انرك يااج اللراو حكومة سيير اةعمال في قطاع عز ز ويصف ما قامت الط حماس
بدناالن

ال شرلةية.

اةسودنز دون أن ين رت للل لنرا ا راقات المصالحةز وال للل ةطي ف ح لنمؤسسة

حماس ل ن ن  ..وال قطاع عز خري عن كياني ط الرنسطينيةز ك ما حدك دو أن قطاع عز حرر

ول يةد مر الطان الةالاد نالةج ن وط وس قدسي طز ب وقف كالمارد ِ
يةبر عن المسار الح ي ي لنحركة

الوطنية الرنسطينية في مشروع ال حرلر ورف

ال نازالت.

وال طاع ل ي الرة شا أو عرل ؛ فاو حت قياد حماس يجمت شرعي ي الم اومة وصندوق
ْ
االق راع .وحماس وسنوكاا السياسي والم او أقر للل المي.اق الوطني الرنسطيني لمنامة ال حرلر

الةشرات المرات من ال ياد الحالية الم نر في المنامة والسنطة وف ح.

ك ما دنالك أن نالسامر ن الرنسطيني ونالسدنةن ومموليا قد علبواز ةن يار الم اومة كشف عور

السنطة وعوارداز كشف السحر والساحرز واس خد ناةدواتن ال ي "ي ُّ
ةددا السدنة نأدوا ا ن لين زع
ال م.ي الشةبيز  .ي االت م اوم طز دون أن يمارس ط وسا أو ينلالذ الال زاما ا .
***

اةزمة ال ي اف ةن اا السنطة في ار

بغجرارات عير مسبوقة -حس

لد حماس ولد قطاع عز ليست جديد ز لكناا ن ر

ال سرلالات الم داولة -لحس سيطر حكومة ار

عز .

وف ح عنل قطاع
لع ن

و لمن اإلجرارات -لن صحت -عمنيان لع ق منف المصالحة مت حماسز حيك سي
قطاع عز لقنيمان م مردانز وال ةام مت حماس كحركة خاري ال انونز و شديد كافة أشكال الحصار
االق صاد

الروا

والمالي الما في لك لي اف الدع المالي لنكارجار والمياه والشؤون االج ماعيةز ووقف

ةعداد من الموارين.
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وال راد مت نلس ار ي ن ومصر عنل اإلع ق ال ا لنمةابر في أ.نار محاولة السيطر عنل ال طاع؛
لواناار المجنس ال شرلةيز و وسيت م ح ة حماس ومؤلدياا في اللرة المرجيةز والسةي لحس شةبي
لمدعو أمنيان وعسكرلانف من طرف مؤلد السنطة لد قياد حماس في ال طاع.
أن لجرارات خص الروا

ولرجح الالة
ر
كانت جزران من سينارلو ال صةيدز والالون اخ الار ل حديد لمكانية السير في الخطوات ال الية.
أما الجان

ال ي قامت باا حكومة الحمد

ال فت لننار د ه المر فاو أن قياد السنطة في ار

من مواري ال طاع

-رع أناا ممرقة في عنماني اا-

زادت حج االس ةانة الالديكور والمطار الديني .ف ا أحد كالار نعنمار السنطانن لدياا ب شبيط حالة

قطاع عز بدنمسجد اللرارنز مس ك انر قيا رسول

صنل

عنيط وسن الأمر صحاب ط ب دمير د ا
في

المسجد لواحراقطز حيك كان في لك الوقت مرك انز لننراق والمناف ين وال آمر عنل دولة اإلس

المدينة؛ ومبر انر الال الي أ لجرارات ماما كانت قاسية ي و باا نولي اةمرن الر يس محمود عالاس.

ودك از ووف وزلر أوقاف السنطة الساب وقالي قلا اا اآلن؛ يصالح عالاس ورفاقط في م ا رسول

وصحاب طز و صالح حماس وقوى الم اومة وأسنح اا وجنادا ال ح ية وأنراقاا ال ي ربنيت الالةرق
والد واةسنان واةاافر ...مجرد نمسجد لرارنز يج لحراقط ح ل ي و نأمير المؤمنينن بغنرا

ال زاما ط لنصااينة واةمرلكان جاه مسار ال سوية!!

ل يرد نمر ي السنطانن نرسط بغجاالة سؤال :لما ا رك
في سبي

سنطة ار

رأساا و ح ك المصاع

لنرا ال زاما اا جاه الكيان الصايونيز وال ب ل الحد اةدنل المطنو

المصالحة الرنسطينيةز ال ي وقة اا مت حماس والرصا

2011ف؟!

ل نري ا راقية

الرنسطينية من نحو ست سنوات لمايو/أيار

وسور "كينةن؟!
"ح "شران
ما ن ..ما ن ..نأ "
"
أياما دو مسجد اللرار يا قالي ال لا :

 -البيت المؤسس عنل لس مية وعروالة ك فنسطين وعد ال ررلذ في أ

جزر منااز أ البيت

المؤسس عنل ال ررلذ في  %77من فنسطين ال ارلخية؟!

المؤسس عنل الم اومةز أ البيت المؤسس عنل ال نسي اةمني مت الةدو؟؟
 البيت "السحت
 البيت ال ريخري أبناؤه ك صيف نحو عشر الف حافظ لن رنز أ البيت ال يأك ُّمن كازلنو أرلحا؟!

 البيت الال

رف

خا

 .ك حرو

لد الةدو الصايوني مرأل فياا أنف الةدو الال ار ز أ البيت

قن أصحاالط أاافرد وقنةوا أسنانا من أن دخنوا في نر

ز ب وناشم زازن أرجاالط؟
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 البيت الالبيت ال

أعد ودر ورعل أك.ر من س ين ألف م ا

من ك ا

ال سا والاقي قوى الم اومةز أ

يطارد الم اومة وخ ياداز ول ةاون مت االح ل اإلس ار يني لن لار عنياا؟!!

 -ولست أرلد أن أسألك يا نقالي ال لا ن أياما أقر لندين ولمناج

ورسولطز فا ا يةنمط

ز

ويةنمط ك.ير من المؤمنينز ممن ل يؤ.ر فيا سحر نالسامر ن وال عجنط ال دبي.

***

عنل قطاع عز أنا ينر ون نحو نصف ميزانية السنطة عنل عز ز
يم ُّن رجال السنطة في ار
ر
ويكررون لك في ك مناسالةز ولكنا ي كرون ف ذ نصف الح ي ةز ولوارون دالال اا الشك ملنِ
ر
وخاطئز عنل طرل ة نال رجوا الص ن!!
للل ال طاع د

فمةا المالال المالية ال ي رحولاا سنطة ار
من الموارين الجالسين في بيو ا والمم نةين عن ال دا
وعيردا؛ والما يكر اس مرار شةبية ف ح وسنطة ار
والسنطة حص عنل عا دات الل ار

طرل ا ز لمن حالة الحصار المررو
أن أعنِ ت النواف واةنراق مت مصر.

ةعلار حركة ف ح ومؤلديااز

للل الةم من أعلار اةجاز اةمنية

لدى قطاعات مامة من أبنار ال طاع.

ال ي يجبياا اإلس ار ينيون من ك الاللا ت ال ي أ ي عن

عنل ال طاع؛ حيك يكاد اإلس ار ينيون ينرردون الالاللا ت الةد

ورع أن حماس دي ال ي م نك شرلةيان وقانونيان ح

شكي الحكومة الرنسطينيةز فغناا رليت

ب شكي حكومة الحمد دفةان لمسير المصالحة لوانرا ان لبنوددا .عير أن د ه الحكومة -ومن و ار اا
الر اسة الرنسطينية -رلد لنرا ان كيريان مج "أنز لنمصالحةز وال يحم الحد اةدنل المطنو لنشراكة

الح ي ية.

و رلد أن س ريد من الارف الةرجي والدولي ح ل أ ياا حماس نودي راعمةن .و س ك.ر عنل نحكومة
حماسن -المس ند للل أعنبية شرلةية ساح ة -أن ِ
ةين نحو  22ألف مواف طوال نحو عشر
سنواتز بينما ال س ك.ر ف ح أن ةين -من خ ل حكوما اا -نحو  160ألف مواف وف مةاييردا
واش راطا اا .د ا فل ن عن محارج اا ةنصار حماس والجااد اإلس مي و يارات الم اومة الاللرة
المرجية في أقوا ا وأرزاقا .
***
عنل خط اا ل ركيت قطاع عز وقوى الم اومة؛
ل ا ما صحت ال سرلالات وأصرت ال ياد في ار
فغناا س كون م بنة عنل ممامر عير مأمونة الةواق  .لوا ا كان اإلس ار ينيون وقوى عرجية قد فشنوا
حساالا اا ةن السحر قد ين ن عنل الساحر ..وعند لك لن
قب لك؛ فن ر ِةد السنطة في ار
ينرةاا السامر وال عجنط ال دبي.
الجزيرة نت ،الدوحة2017/4/26 ،
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 .66غزة بين تصعيد عباس وشروط ترمب
ماجد أبو دياك
يس مر الر يس الرنسطيني محمود عالاس في اديدا ط لواجرارا ط لد قطاع عز عنل م رجة من ل ا ط

الالر يس اةمرلكي دونالد رم ز دون أن يةطي د ا اةخير وعودا ب حرلك المراولات مت لس ار ي .

ولبدو أنط مس مر بغط ق ال اديدات في وقت واجط فيط مراولات ال سوية أف ا مسدودا يس حي مةط

ال وص للل ح الدول ين.
ضغوط أمريكية واسرائيلية

لنسنطة الرنسطينية للل اآلن أ

ول ي د رم

وعود فيما ي ةن الال سوية السياسيةز ب لنط أعطل

لشارات والحة للل أنط يدع ما ي وص لط الطرفين اإلس ار يني والرنسطيني م خنيا ب لك عن دع

الدول ين .كما ل ين ز الر يس اةمرلكي الجديد الاللمذ عنل لس ار ي لوقف االس يطان اإلس ار ينيز
لس ار ي

ودو منف رف

دي

لنمراولات المةن ة!! ب عنل

نازل ح ي ي فيط ل مايد الطرل

الةكس عمد ن نيادو في صرلحات اطن اا مؤخ ار للل مطالالة السنطة بوقف مخصصات الشادار

والجرحل واةسرى قب مالاشر أ

مراولات م وقةة.

مراولاتز و لك في محاولة لولت الةصي في دوالي

وسب لن نيادو أن اش رط مالاشر ما يسميط الس

أ

اإلقنيمي مت الةر عبر ال طبيت مةا في نرس

وقت لط ق المراولات مت الرنسطينيين ال ين طالبا الاالع راف الما يسمل ياودية الدولة.

ك د ا يشير للل عد جدية الطرف اإلس ار يني في المراولاتز ومحاولة اس م ل الولت الةرجي

اللةيف إلم ر الشروط في المراولات ال ادمةز خصوصا في ا لدار رم

كني لنةدو.

والالنسالة ل رم

ال

وعد بن

ال ي نحاز الشك

سرار لس ار ي للل ال دس في حمن ط الن خاالات الر اسة اةمرلكيةز ف د

زايدت المخاوف الرنسطينية الةد سر أنالار ريد الأن واشنطن قدمت عشر مطال

عالاس ب ار

ز وأدماا المواف ة عنل اس ناف المراولات مت لس ار ي

عنل مشاركة الدول الةرجية نالمة دلةن الالمراولات لالس

السنطة لةا ت اةسرى والجرحل الشادارز م اب
من

أبي

للل مس شار

دون شروط مسال ةز والمواف ة

اإلقنيميفز ووقف ال حوي ت المالية من

ةاددا ل ار

بوقف جاوددا لن

سرار واشنطن

للل ال دس.
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عباس يستعجل الثمرة ويضغط
وعنل د ا اةساس يمكن فا اديدات عالاس ل طاع عز و خري

روا

الةامنين من ف ح في عز

والمالاشر بوقف زولد ال طاع الالوقود ال ز ل شمي محطة كارجار عز واالس مرار في فر

البنو عنياا مما يلاعف .من الكارجار ل طاع عز ال
المررو

عنيط!

يحاول عالاس ال د الةرجون ل رام

عنل أبوا

يةاني أص

زلار ط لنبيت اةبي

لرلالة

من أزمة مالية ن يجة الحصار

ز ويحاول لااار حزمط ليس في

ال ةام مت حركة ود لانش اقاف عن سنط طز ولكن محاولة زعزعة حك حركة شك

اديدا لنةدو

اإلس ار يني و صنف ك ا باا الةسكرلة عنل أناا لردابية.
عير أن لجرارات نيا الروا

ة بر س حا ا حدين لنسنطة ال ي يشك ال ليي عنل موارياا

الر حاولين في عز لل ار ار المكانة الر يس الرنسطيني لصالح حركة حماس عنل المدى ال صير.
وأدى د ا اإلجرار للل اح جاجات واس االت في أوساط قيادات ف ح الشك يةزز من مكانة حماس

ولخد عرل عالاس الطامح لنر اسة محمد دح ن.

وج ل عالاس جادا كبي ار إللةاف دح ن في اللرة وعز ز وح

نجاحا في مؤ مر ف ح اةخيرز

ولكنط با ا اإلجرار يجازف بخسار أبنار ف ح في عزز واس ةاد دح ن لمكان ط خصوصا في عز .

ال شك أن دناك مطال

أك.ر قسو يرلددا اإلس ار ينيون من الر يس الرنسطيني و ؤ.ر عنل شةبية

حماسز ولكن ليس للل الحد ال

يدفت الالناس في عز للل وجيط سخطا للل لس ار ي الما يلر

الحالة ال سن وال حر في عز  .ومن دناز فغن عالاس ي و المجازفة عير مأمونة الةواق

مولوع المصالحة خنف ااره لال ما ةن

ان خاالات المجنس الوطني.

ويلت

مناا الاالن خاالات الر اسية وان خاالات السنطة دون

لوا ا مكن عالاس من رمي مشكنة مواري حماس في حلن الدول المانحة والدول الخنيجية فغنط ال
يس طيت رمي مشكنة مواريط بنرس الطرل ز كما أن اديدا ط الال خني عن عز ال يمكن أن ب باا
لس ار ي ةناا درك ان لك يمكن أن ير د عنياا.

حماس تصد الهجمة بالفصائل
ورع ما سب ز ف يبدو أن عالاس سيحال عنل قبول أمرلكي الطز كما أنط ال ي م ت بدع عرجي في
مواجاة حماس وال دح نز ود ا يدفةط للل لعاد ال ركير مجددا بخطوا ط و اديدا طز ةناا يمكن أن
ر د عنيط.
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وفي مواجاة لكز أشركت حماس في عز الرصا
المطن

في ال صد

لنمشكنةز و دمت د ه اةخير

واحد الس ةاد الولت للل ما كان عنيطز فيما ال زال مشكنة الكارجار ن ي الا لاا الك.يرة

عنل أد عز ز لال ل ا واف ت ار

عنل للمار لرلالة البنو ال ي لاعف قيمة الوقود ال ز

ل شمي محطة الوقود الوحيد المز .

س لرر حماس الال طت من اةزمة الحالية والأ أزمات أخرى قادمة خ ن اا السنطةز ولكناا ال زال
منك من ال اعد الشةبية ما يمكناا من الصمود في وجط ال حدياتز ما ل شن عنياا حر شامنة

ش رك فياا الدول الةرجية.
تنويم الخالف الفلسطيني
ويشك د ا الخ ف عطار ال.نج الاادر لنةيان بين السنطة وحماسز ل رلد السنطة السيطر الكامنة

عنل عز ونزع س ء الم اومة اس جاالة إلس ار ي ز و حجج في لك ال رار حماس لعاد شكي النجنة

اإلدارلة لمز وال ي د الخدمات لن طاع في ا عيا
وال يوجد الال الي أف

حكومة رامي الحمد

.

إلناار اةزمة الم جدد والأشكال مخ نرة بين الطرفين لال الالحوار وال وص

ال راق إلدار الولت الرنسطيني الممزقز في لطار يحرظ لنم اومة دوردا ولنا الخ ف السياسي
الرنسطيني.
فا

ب سنطة ار

ب لك أ أناا س س مر في سياسا اا ال ي ص

د ا ما سي بين خ ل الر ر ال ادمة.

في النااية لصالح االح ل؟
موقع عربي 2017/4/26 ،21

 .67األسرى يحددون عدوهم ويجددون انتماءهم
د.فايز أبو شمالة
ال يا الشةو الةرجية ك.ي انر مةرفة ال ناي ال
مةرفة ناي اةسير عبد

ال

ين مي لليط اةسير مروان البرعو.يز وال يا الناس

البرعو.يز أو ناي اةسير أحمد سةداتز أو اةسير السةد ز ولكن

يا الةر دو الجاة ال ي يةادياا دؤالر اةسرى ال االةون خنف اةسوارز ودي الجاة ال ي

ة نا ز و خ طف حيا ا ز و م ص

أرلا ز و ن اك حرمات عروج ا ز ل لك يخو

اةسرى

الرنسطينيون حرجا اإلنسانية لد د ه الدولة الما ال ل لا من جسد أعزل خنف ال لالانز ين ون الط
لنيو الحاد عشر في مةركة رلر المصير لنشة
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لل ار االسرى الرنسطينيين عن الطةا ال يادف للل حسين شروط حيا ا اإلنسانية خنف اةسوار
منط

ف ذز لوانما يادف للل كسر عنجاية المح نينز وفر
اإلس ار ينيز و ةزلز ال .ة الال درات الوطنيةز واس رداد ديالة الرنسطيني ال

مت الةدو

الندية في ال ةام

أدين عنل الحواجز

اإلس ار ينيةز وعنل طاولة المراولات الةب.يةز ل لك أعنن اةسرى رفلا ل ن اارز و مردوا عنل
أسنو

الخنوع واالس كانةز وأي نوا أن الح وق ن زع الال و وال س جدى من عدو لما يزل يةنن عن

ناارز وال أ شر ة أو وددز ليةنن اةسرى من خنف ال لالان عن
عدا ط لنةر الرنسطينيين جاا انر ان
عدا ا لدولة الصااينة ال وج أو ردد.
مةادا لس ار ي دي ال اس المش رك ال

يجمت شم الرنسطينيين خنف اةسوار وفي الساحاتز ل لك

فغن ك لنسان يةاد لس ار ي دو صدي لنرنسطينيينز والةكس صحيحز فغن ن طة االف راق واالن سا

بين الرنسطينيين كمن في قرجا أو الةدد من لس ار ي ز فك لنسان ي ر من لس ار ي أو ية رف باا
دو عدو لنرنسطينيينز ال ين حددوا ن اط االن سا وال واف

فيما بينا الالةدار لا ه الدولة ال ي

اع صبت أرلا .
جار لل ار

اةسرى الرنسطينيين عن الطةا في د ه المرحنة الحرجة ليلت الن اط عنل حروف

االن سا الرنسطينيز وليحدد أسالا

جميت اةسرى الاإلل ار

االن سا من خ ل حديد أسالا

المر وء عن الطةا

حت عنوان الكرامة بدي ن لنماانةز ود ا دو ال اس

المش رك لجميت الرنسطينيينز ود ا دو الحافز ال و ال
ةالد مت اةسرى الملرجين الك

االل حا ز االل حا ال

جسده

عنل عز واللرة المرجية أن

يرر

طاق ا ز ةن نصر اةسرى عنل عدود دو نصر لك

الرنسطينيين الم اومين لنةدوان اإلس ار ينيز ودزلمة اةسرى ال قدر

دي دزلمة لخذ الم اومةز

ونصر مؤزر ةنصار خذ ال ل والمسكنةز أول ك ال ين يرددون صالاء مسار :يا للةرناز يا ولنناز

ما لنا حينة أما قو لس ار ي .
ليجير لل ار

اةسرى المر وء عن الطةا لي ول :ان رال نا م اومة ا أز الالالكار والةول ز وعلب نا

كالرلح ساب الصاي ز وللةرنا قو روق جبروت الطما ز و ار المس حي .

فلسطين أون الين2017/4/26 ،

 .68الفاشيون واألسرى… علمنا… وعميرة هس
د ا اليو دو الحاد

الراشيون في ال نكي

عشر إلل ار

أسرانا البواس في سجون ومة

الال ا دين أحمد سةدات ومروان البرعو.يز وك
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ولن نونا للل سجون أخرىز يةزلونا في زنازلن انرراديةز ية بونا الك الوسا

والسب ز والخوف

ك الخوف من لجور الكيان الصايوني للل لطةا المرلل منا ز الطرل ة نال م ية ال سرلةنز الةد

قانوناا ال رار ط اةولل من قب

الكنيست الصايوني في كانون ال.اني/يناير 2017ز رع فاشية

اس ةمال د ه الطرل ة مت ك ملر عن الطةا ز ورع حاردا عالميان لوانسانيانز رعرفان وقانونان.
ول يك ف الكيان ب لكز ب قا الان زاع الة اإلنجازات ال ي ح اا اةسرى في نلاال ا الساال ةز

كغخراي أجاز الراديو وال نرزلون من أقسا السجنز ومنةا من ال ار محاميا  .وقررت أيلانز عد
لط ع المحامين وعا ت اةسرى عنل أولاعا الصحية.

وجنار فاحصة للل صرلحات ال اد الصااينة حول اةسرى الملرجينز ي لح عم الوحشيةز ال ي

ي صف باا دؤالرز عنل ك ما دو لنساني! خ وا م .نز ما قالط علو الكنيست أورن حازان  :نال
يا لو مات اةسرى الرنسطينيون جميةانز فالسجون مزدحمة ودناك م ست لا في ال رجةن!.
أما وزلر اةمن جنةاد اردانز ف ال :نلن أدعا يؤ ون أمن الدولة ولن نخلت ل اديدا ا نز ووعد

الالةم عنل لطةا المرلل منا قسرلانز مبر انر لكز الال ول ةخالار ال نا ال.انية :ند ه أيلان مسألة
لنسانية .مامان كما أ وقت من حارس سجن يرى سجينان يحاول لي ار نرسطز الأن يمنت عنط خطر

الموتن .ليبرمان يدعو للل لدمال السجنار مامانز وعد ال راو

مةا ز ود ا دو موقف ن نيادو.

ال بد وأن سمة أيلان عن حرنة شوار النحو أما سجن نعوفرنز ال

نكيكار دشالاتن .ون

نام ط حركة الم دينين الجدد

عن المس وطنين في المكانز اكما عنل اةسرىز قا نين :لن عنيا أن

يةانوا من دك ا روا ح خ ل للرابا عن الطةا  .الاهلل عنيك ز أ جدون سوار في ال ارلخين ال دي أو

الجديدز فاشيين م .دؤالر؟

اإلجرارات ال نكينية الصايونيةز دي الم.االة لع ن حر عنل االسرىز ورف
االنسانية والحيا ية المشروعةز وأن حكومة االح ل لن س جي

مسب لكافة مطالبا

لمطالبا ز ح ل لو أدى لك الل

اكبت اإلل ار
ددور ولةا الصحي ودخولا مرحنة الخطر الشديد ووفا الةديدين منا  .ل د و ْ
طينة أيامطز فةاليات جماديرلة واسةةز ونصبت خيا في المدن الرنسطينية كافةز حي.ما ي واجد شةبنا

الةاي في الوطن المح

الك أج از ط وفي الش ات .ولنةن ز فغن جماديرنا الةرجية وقوادا ال دمية

قامت و و بنشاطات واسةةز كما مؤلدو قلي نا عنل الصةيد الدولي.
بدع من الواليات الم حد ز ودي طال

والص فة والوقاحةز ينص

ال زاماا الالس ز عن طرل
اق ار

الاةمر ا طز فغن ر يس الوزرار الصايوني والك الةنجاية

نرسط حاكمان أبديان لنرنسطينيينز فيطال

السنطة الرنسطينية بغ.الات

وقف المخصصات ال ي دفةاا لألسرى وعا

ا  .د ا ي زامن مت

سن قانونين في الكنيست لالال رار ين ال.انية وال.ال.ةف وفي الكونمرس لوقف ما و الط السنطة
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الرنسطينية من خطوات في د ا الخصوا! ألاف الحاقد في م ابنة لط مت قنا نفوكس نيوزن:
نيج

عنل السنطة الرنسطينية أال

ع

الاةرقا ز وما يرةنونطز دو ما سي ولونط :حسنانز لن ندفت

مالاشر ز لوانما سندفت لشخا خرز ودو سيدفت ليردابيين الطرل ة ال رافية .ن نيادوز ال

سيصدر

قرلالان ك ابي ال.اني عن زلرط وخداعطز الةنوان نما الةد زولر ال ارلنز ردان عنل ن نيادونز دو أكبر
ديماعوجي عنل صةيد الةال  .لنط ينص من نرسطز رج الس اةول في الكون! ودو منط برار!
د

رون أوقح منط؟ن.

نسألز ما دخ الواليات الم حد ال لية فنسطينية داخنية؟ ودي قلية أسرىز والاع راف مةا دول

الةال ز لنا أسرى حرلة؟ ن ول لك لنمرادنين عنل أن الر يس رام

سيح

س مان بين الرنسطينيين

وعدود ز وعدو اةمة الةرجية الأكمنااز كما عدو اإلنسانية .وص اةمر بالة

الم االت الةر ز للل ن دليتن ارم

السياسيين وك ا

من خ ل منادا ط نأبو ليرانكان! ماما كما ودموا بد نلس مية

أوالامان فسموه نأبو حسينن! ل أكيد ال .ة بوقوفط مت ال لية الرنسطينية في نااية عادهز قالوا عنط لنط
اةك.ر لخ صان إلس ار ي ز كما عن ك ر يس أمرلكي! رام

سيخلت لن اعد نرساا.

من ناحية أخرىز فغنط ما دا الةن الرنسطيني يوحدناز فما الحاجة لرفت أع
النشاطات الجماديرلة في اةر

الرصا

في ك

المح نة وخارجاا؟ وكأننا في ماادر دولية! في أية نشاطات

جماديرلة فنسطينية لامنية مت اةسرىز رى اةع

الصررار والخلرار والحمرار وعيردا! لنني

ال حرر الوطنيز وعندما نحرر أرلناز فن ر رت اةع

ناي كما يشار .صحيح أن

أح ر وأقدر فصا ننا الرنسطينية كافة وأع ماا!ز لكن أقس أن رفت الةن الرنسطيني أفل في مرحنة
اةع

الخاصة الك

الرنسطينية رفت في النشاطاتز لكن عدددا ال ي جاوز أصاالت اليد الواحد .

كرنسطيني عنل ع قة مالاشر الالنلال الوطني الرنسطيني من أسيسط في مرحن نا المةاصر وح ل

اآلنز فغنني م أكد من ا راق ال وص لليط بين الرصا الرنسطينية كافةز الأن ال ريرفت سوى الةن
الرنسطينيز لكن في اليو ال الي مالاشر ز جرى خرق اال راق! ي سارل مواطنناز د لنالة مشروعي

خاا الط؟ لما ا ن د خدم نة مجانية لمخابرات الةدو الصايونيز من خ ل كشف المن مين لك
فصي ؟ أ كرز أنني ك بت عنل صرحات د ه الجرلد ز أن ال ي اإلع ن عن ال ناي ال أرس

اس شااديين لي وموا الةمنيات الم اومةز و لك لدواع أمنية! ندرك أن عدونا يةرف من خ ل عم طز

الك .يرز ودو لن ي صر في دد بيت الشايد وال في ة ي أدنط وأقارجطز لكنز سيأ ي يو ال حرلرز
ل
شايد ح ط.
ودو قاد ي ال محالةز رع أنف الةدوز شار أ أبلز وسيةطي لك

صةيد خرز ول عمير دس ل دعي اليسارلةز في م ال اا لدآر سف والم رجمة للل الةرجية
عنل
ن
لنال دس الةرجين  24نيسان/أبرل الحاليف :الالحرف الواحد :نلن الصااينة الة ا ديين والرنسطينيين
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الة ا ديين المنادلين لنصايونية ين ون في ن طة واحد وديز أنا ية دون أن لس ار ي دي ن اي
ن ا ي لنصايونيةز جسيدان ل يديولوجيان .نود سؤال السيد دس :د يجوز م ارنة ع از مت مدافةين

منت ح ي نةز الأن ال يسار في
عن ح وقا ال ارلخية؟ د يمكن ولةا في سنة واحد ؟ لطالما
ر
الحركة الصايونيةز فا صااينة أوالن وأخي انرز وحدد المالاد الصايونيةز وعالبية المواقف من
الح وق الرنسطينيةز كالموقف من ال دس م. .
لن أقو الك االة الحك في م الة عن دسز فند

الك.ير من حشودا و أولناا اآليديولوجيز وف ان

ةدوا ااز عنل قاعد نالس في الدس نز ال ي الةاا في مةا م اال اا .صحيح أناا ك
الامو الرنسطينيةز وأناا عاشت ف ر ز ورجما ما زالت ةي

عن الة

في اةرالي المح نةز لكناا لو كانت

يسارلة ح ي يةز ل ركت لس ار ي م .فيني سيا النجر لواي ن الابيط وية و

كوجمان وعا ن ط لواةولل

كان لي شرف االل ار باا كصحافي عا  1988في موسكو في مؤ مر لنم أر ز ع دت مةاا م ابنة
لصالح مجنة الادف الرنسطينيةف وعيرد الم اتز اق نةت النجر الأن الةي

في جمت لن نة

مس حي ز فا أيلان حارجودا ورموا ال مامة والحجار عنياا وعنل عا ن اا وجي اا كما كر في ك اباا

نالأ عينين .نة ز ال يس و اليسار وال ال دمية مت الصايونية !عمير دس شرء قلي نا من
مناوردا ومناور ندآر سن!  .ال أنكر أن دس م .رةز م مسكة المالاد

أخ قية ةام الموجباا مت

اع رخن يةز لكناا لن جاوز الالح الحركة الصايونية كمنطن
ال لايا الرنسطينيةز رجما لدو ل
ليمانيز لكناا رص الصايونية ال ي رلدز وعنل مزاجااز ود ا مما يخالف ح ا الةصر وقوانينط
االق صادية وال حالف الةلو اآل .بين الصايونية واالس ةمار.

يديولوجي

القدس العربي ،لندن2017/4/27 ،

 .69أجندة ترامب ..وملفات عباس
من الم رر أن ين ي في ال.الك من مايو /أيار الم ب الر يس اةمرلكي دونالد رام

عوني صادق

ر يس السنطة

الرنسطينية محمود عالاس لنالحك في نصر ة رام ن ونعمنية الس ن في المنط ة .وكان ع از

اةحمدز علو النجنة المركزلة لحركة لف حفز قد صرء الأن عالاس سيحم مةط نمنرات سياسية

واق صادية حيويةنز مكر انر الك عن نح الدول ينن ووقف االس يطان لواناار االح لز ومشي انر للل
ناد ما ن اإلدار اةمرلكية الجديد المولوع الصراع الةرجي  -ناإلس ار ينين.
عشية الن ار المر

ز وأ.نار وجوددا في زلار لواشنطنز حد.ت د .حنان عشراو في م ابنة أجر اا

مةاا صحيرة لبنانية حول زلار عالاس والم وقت منااز ف الت :نلن لدار الر يس دونالد رام
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لدياا أ

طرء جد

لن لية الرنسطينيةن .وألافت :نلن الزلارات ال ي قا باا مسؤولون أمرلكيون

لنمنط ة كانت اس كشافيةز ود ي حد.ون عن مسكناتز ودون أن ي ناولوا صن
لرور ال حرك السرلت إلناار االح لن!

والح ي ة أن ما قال ط عشراو ال يساعد عنل فا موقف لدار رام
يساعد عنل ةويماا وطمس نأجند اا اإلس ار ينيةن .فري الوقت ال

منحا انز مؤلدان لنخطوات ال وسةية االس يطانيةز رأينا عشراو

ال لية أو يدركوا

من ال لية الرنسطينيةز ب

أخ ت فيط لدار رام

مطي د ا الموقف الةالار نخر

موقران

سف

االس يطانن! لكن زلارات المسؤولين اةمرلكيين لنمنط ة ل كن ناس كشافيةنز كما قالت عشراو ز ب

كانت ن نسي يةن مت ن نيادو وحكوم ط ومس وطنيطز ما فلح ح ي ة موقف لدار ارم
الرنسطينية.

فري الزلار ال ي قا باا جوري الابودوجولوسز مس شار الر يس اةمرلكيز للل ن

الالحرف الواحد :لن لدار رام

من ال لية

أبي ن مؤخ انرز قال

ن سةل للل لقامة ع قات جديد مت ياودا والسامرن! ود ه أول مر

يس ةم فياا مسؤول أمرلكي رفيت د ا ال ةبير ودو ال سمية ال ي يطن اا ن نيادو ونر الي بينيت عنل

اللرة المرجية! ومن أج

أكيد د ا المنحلز كرر مس شار رام

د ا ال ةبير أ.نار ل ار لط مت ر يس

نمجنس المس وطنات -يشتن يوسي داجانز حيك قال :نلننا ن طنت للل ال حول في ع قات جديد مت
ك

نلس ار ي ن الما فياا ياودا والسامر ال ارلخيةن ! في لور لكز ما ا يةني نخر

االس يطانن عند رام

؟!

بدورهز عندما ال ل مالةوك رام

سف

للل المنط ةز جيسون جرلنال تز والةد اج ماع لط مت الر يس

محمود عالاسز ولت جمنة من الشروط جة

الةود للل المراولات ممكنةز ودي شروط

نلس ار ينيةن طالما حدك عناا ن نيادوز و خردا كان قب أيا الةد لع ن اةسرى للرابا المر وء عن
الطةا ز ومناا :ن وقف الةنفز ووقف ال حرل
الروا

ز ووقف دع أسر الشادار والمة نين من خ ل وقف

ال ي دفت لا من الصندوق ال ومي الرنسطينين!

وفي الزلار ال ي قا باا وزلر الدفاع اةمرلكي جيمس ما يس لن

أبي نز والةد ل ار لمط مت ر يس

الحكومة ن نيادوز صرء قا  :نلن نلس ار ي ن حنير نا وصدي نا ال ديمة في المنط ةز والخطران الن ان

واجااما لال طرف اإلس مي الشيةي ال ياد ليرانز وال طرف اإلس مي السني ال ياد داع ف دما

الخطران الن ان ج ت لالح.اما مت الحكومةن! ول ي طرق ما يس لنصراع الةرجي -ناإلس ار ينين أو

ال لية الرنسطينية!
لن رام

م.نط م .ك رجال اةعمالز يرل الك

عنل الطاولة يجاد أن
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المرس ما دا ل س ا كز لكنط عندما يجنس

نالصر ةن وف ان لشروطط قدر اإلمكان .وفي حدي.ط عن نالس
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الس ن يلت قا مة الشروط ناإلس ار ينيةن ويمارس ك قو ط لنلمذ عنل الرنسطينيين ل
وف ان لنشروط ناإلس ار ينيةن -اةمرلكية وعنل حسا

ال

ين ي رام

الشة

الرنسطيني وح وقط الوطنية .وفي الوقت

الر يس الرنسطينيز يةرف جيدان مدى اافت الولت الرنسطيني السب

ال سنطة الرنسطينية ور يسااز والسب

لاالن سا ف ال

الصر ة
سياسات

ةانيط الساحة الرنسطينية ن يجة لن نافس الةب.ي

بين حرك ي لف ح وحماسف عنل ف ات السنطة الودمية .ل لك ال ي ت في الخطأ من ينار للل د ا

الن ار بوصرط محطة لممارسة اللمذ واالب زاز عنل عالاسز وليس لمناقشة أو ح ل ل رار نمنرا ط
الحيويةن ال ي قي لنط سيحمناا مةط!
من جاة أخرىز ي د

عالاس للل البيت اةبي

في وقت ي واص فيط لل ار

الحركة اةسير

المر وء عن الطةا ز و واص فيط المواجاات مت قوات االح لز وأيلان واص فةاليات الشة

الرنسطيني في أماكن واجده دعمان لألسرىز ودو ما يسنحط ال و ال وفردا لط مواقرط وسياسا ط.
أن يس ريد مناا في ل ا ط مت رام

ومنط يانز ير ر
قلية اةسرى كم دمة الس ناف المراولاتز ودو ما لن يركر فيط الر يس عالاس.
لن ك

ما صدر عن لدار رام

ح ل اآلنز وك

لن أراد أن يراولطز كما ير ر

أن ولت

ما اار من زلارات و صرلحات مالةو.يط

ومس شارلط ووز ار ط للل المنط ةز يؤكد أن ال مصنحة لنرنسطينيين في نصر ة رام نز ةناا ليست

سوى نأجند لس ار ينيةن!

الخليج ،الشارقة2017/4/27 ،

 .71كاريكاتير:

البيان ،دبي2017/4/27 ،
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