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السلطة تتوقف عن دفع فاتورة
كهرباء ومياه غزة وتعتزم تقليص
اإلنفاق على الصحة والتعليم
 ...ص 5

طلب السلطة من االحتالل قطع الكهرباء عن غزة انسالخ من القيم الوطنية
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حسين الشيخ :فتح اتخذت ق ار اًر استراتيجياً باتباع كل السبل إلنهاء االنقسام

الزهار :حماس لن تسّلم غزة لحكومة الوفاق قبل إجراء انتخابات

هيئة شؤون األسرى :إصابات في صفوف األسرى المضربين في سجن عسقالن
منظمة حقوقية :السلطة الفلسطينية تتجه نحو إجراءات وحشية بحق سكان قطاع غزة
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 .11وكيل وزارة الداخلية في غزة :قضية األسرى بحاجة لوقفة قانونية دولية لدعمهم ونصرتهم
 .12الحمد هللا يلتقي وفداً من مشافي القدس ويجدد تأكيده على استمرار الدعم المقدم لها
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 .1السلطة تتوقف عن دفع فاتورة كهرباء ومياه غزة وتعتزم تقليص اإلنفاق على الصحة والتعليم

نشرت الحياة ،لندن ،2017/4/28 ،نقالً عن مراسلها في رام هللا ،محمد يونس ،أن السلطة الفلسطينية
قررت اتخاذ المزيد من إجراءات الضغط على حركة حماس في قطاع غزة لوقف ما أسممه مشمروعها
االنفصالي ،شملت الطلب إلى الجانب اإلسرائيلي وقف خصم أثمان اسههالك الكهرباء في قطاع غزة

مممن فمماتورة المقا ممة وكشممف مسممنولون فممي السمملطة ل م الحياة  ،أن الخطمموة الهاليممة فممي سلسمملة خطموات

تقليص النفقات في قطاع غزة ،سهكون في مجال الصحة ،وسهبدأ مطلع الشهر المقبمل ،يليهما تقلميص
اإلنفاق على قطاع الهعليم مع بداية العام الدراسي الجديد

وقال عضو اللجنة الهنفيذيمة لمنمممة الهحريمر الفلسمطينية د أحممد مجمدالني :تقموم إسمرائيل كمل شمهر

باقهطمماع مبلممر قممدر  76مليممون شمميكل (نحممو  21مليممون دوالرم مممن قيمممة فمماتورة المقا ممة الفلسممطينية،

منها  55مليون شيكل (أكثر من  15مليون دوالرم ،هي قيمة فاتورة اسههالك قطاع غمزة ممن الكهربماء

المحولممة مممن إس مرائيل وقممدرها  120ميغمماواو ،و 21مليممون شمميكل (نحممو  6ماليممين دوالرم قيمممة فمماتورة

الميمما

وأضمما  :الحكومممة الفلسممطينية تممدفع شممهرياً هممذا المبلممر إلسمرائيل ،بينممما تقمموم حممماس بجبايممة

قيمة الفاتورة من الجمهور وتحويلها إلى موازنهها الخا ة

وأفاد مسنولون بأن الحكومة كلفت وزير الصحة إعداد خطة لهقليص النفقات في قطماع الصمحة علمى

الملحمة للمرضمى
نحو ينثر في جباية حماس من همذا القطماع ،ممع موا ملة تموفير ا دويمة ا ساسمية
ض
وقالت مصادر في السلطة إن الخطة الهي أعدها الوزير تقوم على تقنين الهحويالت الطبيمة الخارجيمة

إلممى أقصممى حم ضمد ممكممن ،وتقلمميص ا دويممة فممي شممكل كبيممر وأضممافت أن الممو ازرة سهرسممل فقممط ا دويممة
المرتبط ممة بالعملي ممات الجراحي ممة إل ممى مسهش ممفيات غم مزة ،مش مميرة إل ممى أن حم مماس تبي ممع ه ممذ ا دوي ممة إل ممى
المرضى ،ا مر الذي تنفي الحركة

وأوضح مسنولون أن السلطة تدرس اتخاذ خطوات اسهثنائية أخرى ،منها تقليص اإلنفاق على القطاع

الهعليمي مع بدء العام الدراسي الجديد

وكانت السلطة أوقفت إعفاء الوقود المخصص لهوليد الكهرباء في غزة من الضرائب ،وقلصت رواتمب
الموظفين المسهنكفين عن العمل في القطاع ،وعددهم نحو  60ألفاً ،بنسبة %30

وأضافت الخلـي ،،الشـارقة ،2017/4/28 ،ممن غمزة ،ونقمالً عمن الوكماالت ،أن إسمرائيل قالمت ،أممس،

إن السلطة الفلسطينية أبلغمت منسمق شمنون المنمايق يمور
بالكامل

مردخماي بوقمف تمويمل كهربماء قطماع غمزة

ومن جههها ،حذرت سلطة الطاقة فمي غمزة ممن أن وقمف السملطة دفمع فماتورة خطموو الكهربماء المغذيمة
للقطمماع مممن إسمرائيل خطمموة كارثيممة وأكممدت سمملطة الطاقممة أن هممذ الخطمموة لهمما تبعاتهمما الخطمرة علممى
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كافممة منمماحي الحي ماة فممي القطمماع وأشممارت إلممى أنهمما تحمماول الهأكممد رسمممياً مممن

ممحة المعلومممات الهممي

وردت في وسائل اإلعالم

وجمماء فممي الرســالة ،فلســطين ،2017/4/27 ،نقمالً عممن م ارسمملها محمممود هنيممة ،أن حمماتم الشمميي خليممل،

مدير العالقمات العاممة فمي بلديمة غمزة ،كشمف أن سملطة الميما الهابعمة للحكوممة الفلسمطينية فمي رام هللا
أخطم مرتهم ،ف ممي كه مما ،رس مممي ،توق ممف تزوي ممد قط مماع غم مزة م ممن المي مما اله ممي تورده مما ش ممركة موك ممورت

اإلسرائيلية وقال الشيي خليل في تصمريح ل م الرسالة نمت  ،مسماء الخمميس ،إن السملطة يالبمت البلديمة
بممدفع فمماتورة الميمما الهممي تقممدر بم م  43مليممون شمميكل عممن سممنة  2016وممما سممبق مممن أع موام وأوضممح أن

السلطة أخبرت البلدية بهوقف توريد الميا حهى دفع الفاتورة للشركة اإلسرائيلية
 .2منظمة حقوقية :السلطة الفلسطينية تتجه نحو إجراءات وحشية بحق سكان قطاع غزة

حم ممذرت المنممم ممة العربيم ممة لحقم مموق اإلنسم ممان فم ممي بريطانيم مما السم مملطة الفلسم ممطينية مم ممن اتخم مماذ مزيم ممد مم ممن

اإلج م ارءات الهممي تسممههد

الخممدمات ا ساسممية فممي قطمماع غ مزة ،فالسممكان هنمماك بمماتوا منهكممين نهيجممة

الحصار المفروض منذ  11سن فهناك عائالت بالكاد تحصل علمى قموت يومهما فنسمبة ممن همم تحمت
خط الفقر و لت إلى أكثر من %80

وأضافت المنممة بعد قطع المحطة الرئيسة في قطاع غزة الهيار الكهربائي بسبب رفم

رام هللا تخف ممي

السملطة فمي

الضم مرائب عل ممى السم موالر ال ممذي ي ممهم شم م ار أبلغ ممت الس مملطة الفلس ممطينية الي مموم مس ممنول

الهنسميق مممع السمملطة الجنمرال يمنا

مردخمماي أن السمملطة لممن تممدفع فمماتورة الكهربمماء الهممي يحصممل عليهمما

سكان منايق من قطاع غزة من الخط القادم من إسرائيل

وأكدت المنممة أن سكان قطاع غزة يعيشون أغلب الوقمت دون كهربماء ويعممق ا زممة وقمف المحطمة

الرئيسممة لهزويممد السممكان بالكهربمماء واسممهجابة إسمرائيل لطلممب السمملطة يعنممي قطممع الكهربمماء بشممكل شممب

كامل حيث يبقى الخط المصري الذي دائما ما يهعطل

ودعمت المنممممة المرئيس محمممود عبمماس إلممى تحمممل مسممنوليات القانونيممة وا خالقيممة تجمما سممكان قطمماع
غمزة واله ارجممع عممن هممذ اإلجمراءات الوحشممية ففممرض عقوبممات جماعيممة علممى سممكان قطمماع غمزة لهحقيممق

أجندات سياسية محمور في القانون الدولي

موقع المنظمة العربية لحقوق اإلنسان في بريطانيا2017/4/27 ،
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" .3القدس" :الصندوق القومي الفلسطيني لم يدفع مخصصات فصائل منظمة التحرير منذ شهرين
خمما

 :أكممدت مصممادر فلسممطينية مطلعممة ،الخممميس  ،2017/4/27أن الصممندوق القممومي الفلسممطيني لممم

يدفع مخصصات فصائل منممة الهحرير ،منذ شهرين ،سبا ،لم تعر بعد وبينما قالمت مصمادر إن
قطممع المخصصممات منقممت بسممبب أزمممة ماليممة خانقممة ،قالممت مصممادر أخممرى إن بعم

فصممائل المنممممة

من بينها الجبههان الشعبية والديمقرايية ،لم تسهلم منذ شهرين ،مخصصاتهما

وقال قيادي بمارز فمي الجبهمة الديمقراييمة لهحريمر فلسمطين فضمل عمدم ذكمر ل م القدس  ،إنهمم لمم يهلقموا

مخصصاتهم منذ شهرين مشي اًر إلمى أن الشمهر الماضمي كمان ا ممر أكثمر وضموحاً بمأن السمبب قمرار
سياسي

ممن جههم نفمى تيسمير خالمد عضمو اللجنمة الهنفيذيممة لمنمممة الهحريمر علمم بمالخبر ،وأشمار فمي حممديث

لم القدس إلى أن سيهم يرح القضية أمام اللجنة لمعرفة ما يدور
ورف م

قيممادات مممن الجبهممة الشممعبية لهحريممر فلسممطين فممي قطمماع غ مزة الهعليممق علممى القضممية واكهف موا

بالحديث عن عدم علمهم بما يجري

القدس ،القدس2017/4/27 ،

" .4فلسطين أون الين" :عباس يقرر إحالة منتسبي أجهزة أمن السلطة بغزة للتقاعد
غزة :قالمت مصمادر فلسمطينية إن رئميس السملطة محممود عبماس

مادق علمى قمانون تقاعمد العسمكريين

وسمميهم البممدء بهطبيممق قممانون الهقاعممد مممن ارتممب شممهر حزيمران /يونيممو  2017ورجحممت أن يشمممل قممانون
الهقاعد كل عسكريي المحافمات الجنوبية أي قطاع غزة ،باإلضافة إلى بع
الغربية ممن تنطبق عليهم الشروو ويطلبوا تقاعد

العسكريين في الضمفة

فلسطين أون الين2017/4/28 ،

معدالً بشأن "منع السفر"
 .5رام هللا :حراك مجتمعي وحقوقي يحبط قانوناً ّ
رام هللا  -من محمد منى ،تحرير محمود قديح :أ در رئميس السملطة الفلسمطينية محممود عبماس قم ار اًر
بوقف العمل بموجب قانون اإلجمراءات الجزائيمة المع ضمدل ،والمذي
جدل أثار الهعديل في ا وساو الحقوقية والمجهمعية الهي اعهبرت أن بنود تنطوي على مس بحقموق
مادق عليم قبمل أسمبوع ،وذلم بعمد

المواين وخرق للقانون الفلسطيني ا ساسي بشكل واضح
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ر بهعممديل قممانون اإلج مراءات الجزائيممة رقممم (03م لسممنة 2001
وكممان عبمماس قممد أ ممدر قبممل أسممبوع ق م ار اً

وتعديالت ما يمنح النائب العام أو ممن يفوضم اتخماذ إجمراء منمع السمفر أو إدراء أسمماء ضممن قموائم

ترقب الو ول

وكالة قدس برس2017/4/27 ،

" .6البترول" و"االقتصاد" :ال أزمة وقود بغزة وتحذير من االحتكار
غزة :أكدت هيئة البهرول وو ازرة االقهصاد فمي قطماع غمزة ،عمدم وجمود أزممة وقمود فمي القطماع ،وحمذرتا

المحطممات مممن االحهكممار وافهعممال ا زمممات وأكممد وكيممل و ازرة االقهصمماد الممويني بغ مزة أيمممن عابممد ،فممي
يح لم الخممميس  ،2017/4/27عممدم وجممود نقممص بالكميممات المدخلممة مممن الوقممود يوميماً علممى قطمماع
تصمر ل
غزة ،مطالباً جميع محطات الوقود بااللهزام الكامل بالعمل حسب الروتين اليومي
وجاء تصريح عابد في أعقا ،إقدام بع

المحطات على إغالق أبوابها واالدعماء بوجمود أزممة وقمود

ما تسبب بازدحام المواينين لمحاولة تعبئة سياراتهم وجالونات وقود

المركز الفلسطيني لإلعالم2017/4/27 ،

 .7أجهزة أمن السلطة تمنع تظاهرة داعمة لألسرى من الوصول لمستعمرة "بيت إيل"

الض ممفة المحهل ممة :منع ممت أجهم مزة أم ممن الس مملطة ،ظه ممر الخم مميس  ،2017/4/27تم مماهرة داعم ممة لىس ممرى
المضربين في سجون االحهالل من الو ول إلى مسمهعمرة بيمت ايمل شممال رام هللا وأفمادت مصمادر
محليممة أن أجه مزة السمملطة انهشممرت علممى المممدخل الشمممالي لمدينممة البي مرة المقابممل للمسممهعمرة ،ومنعممت

المشمماركين ف ممي المسمميرة م ممن الو ممول إلممى مح مميط المسممهعمرة لالحهك مماك م ممع االحممهالل ،بع ممد دعم موات
وجهت في جميع محافمات الضفة الغربية للنزول إلى الشوارع ومنايق الهماس

الرسالة ،فلسطين2017/4/27 ،

 .8مصادر لـ"وكالة معاً" :اللواء فرج لم يعط "واشنطن بوست" أي تصريح صحفي

بيت لحم :أكدت مصادر رفيعة لم معاً أن اللواء ماجد فرء رئيس جهاز المخمابرات العاممة لمم يعمط أي
تص مريح

ممحفي لصممحيفة واشممنطن بوسممت  ،منكممدة المصممادر أن جهممات معروفممة بالمبالغممة والكممذ،

تشغل نفسها باخهالق القصص خدمة جندات معروفة سلفاً
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 .9عباس يستقبل في رام هللا وفداً من وزارة التربية والتعليم الكويتية

رام هللا :اسهقبل رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس ،الخميس  ،2017/4/27بمقر الرئاسمة فمي رام
هللا ،وفد و ازرة الهربية والهعليم الكويهية الذي يزور فلسطين النهدا ،معلمين فلسطينيين للعمل في دولة

الكويت

وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)2017/4/27 ،

 .11الحمد هللا ُيطلع وفداً أسترالياً على انتهاكات االحتالل بحق األسرى
رام هللا :اسممهقبل رئمميس المموزراء الفلسممطيني ارمممي الحمممد هللا ،الخممميس  2017/4/27فممي مكهبم بمرام هللا،
وف ممداً م ممن لجن ممة الص ممداقة البرلماني ممة ا س ممهرالية الفلس ممطينية ،حي ممث أيلعه ممم عل ممى الهط ممورات السياس ممية
وانههاكات االحهالل ،خا ة بحق ا سرى

وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)2017/4/27 ،

 .11وكيل وزارة الداخلية في غزة :قضية األسرى بحاجة لوقفة قانونية دولية لدعمهم ونصرتهم

غزة :شارك وفد من و ازرة الداخلية وا من الويني في قطاع غزة ،في الخيمة الهضمامنية ممع ا سمرى،

وقممال وكيممل الممو ازرة الل مواء توفيممق أبممو نعمميم ،إن قضممية ا سممرى بحاجممة لوقفممة قانونيممة دوليممة لممدعمهم
ونص مرتهم وأشممار إلممى أن جميممع الممو ازرات والمنسسممات الحكوميممة وا جه مزة ا منيممة فممي غ مزة تس مماند

ا سممرى لهنكممد أن جميممع قمموى وفئممات شممعبنا تهوحممد لممدعم قضمميههم وشممدد علممى ضممرورة الوقممو
تجاهل العالم لقضية الشعب الفلسطيني ومعاناة ا سرى في سجون االحهالل

أمممام

القدس العربي ،لندن2017/4/28 ،

 .12الحمد هللا يلتقي وفداً من مشافي القدس ويجدد تأكيده على استمرار الدعم المقدم لها

رام هللا :الهقمى رئمميس المموزراء الفلسممطيني ارمممي الحمممد هللا ،فممي رام هللا يمموم الخممميس  ،2017/4/27وفممداً
مممن مشممافي المقا ممد والمطلممع المقدسممية ،بحضممور وزيممر القممدس ومحافمهمما عممدنان الحسمميني ،وايلممع

على أوضاعهم المالية واإلدارية ،وأشاد بمسهوى الخدمات المقدمة للمواينين ،بالرغم ممن ا زممة الهمي

تواجهها وجدد تأكيد على أولوية القدس بمشمافيها ومنسسماتها لمدى القيمادة والحكوممة ،ودعمهما بكافمة

السبل وفق اإلمكانيات المهاحة ،وإعطائها ا ولوية في الهحويالت الطبية ،مشمي اًر إلمى أنم سميهم العممل
على جدولة المسهحقات المالية لمشافي القدس وفق دفعات شهرية

وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)2017/4/27 ،
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 .13قمة فلسطينية مصرية في القاهرة يوم السبت المقبل
القاهرة :أعلن سفير الفلسمطيني فمي مصمر ،منمدوبها المدائم لمدى الجامعمة العربيمة جممال الشموبكي ،يموم

الخميس  ،2017/4/27عن أن الرئيس محممود عبماس سيصمل مصمر يموم السمبت ،حيمث سمهعقد جلسمة
المباحثممات فممي مقممر الرئاسممة المص مرية لبحممث ا وضمماع المسممهعجلة والهامممة علممى السمماحة الفلسممطينية

والعربية

الحياة الجديدة ،رام هللا2017/4/27 ،

طلب السلطة من االحتالل قطع الكهرباء عن غزةانسالخ من القيم الوطنية
 .14حماسُ :

نش ممر المركـــز الفلســـطيني لإلعـــالم ،2017/4/27 ،م ممن غم مزة أن حرك ممة حم مماس قال ممت إنه مما تعم ممل م ممع

الفصممائل الفلسممطينية لهشممكيل ح مراك وينممي شممامل لمواجهممة ضممغويات رئمميس السمملطة محمممود عبمماس

الجديدة ضد قطاع غزة
وأضا

النايق باسم حماس عبد اللطيف القانوع لمراسلنا ،أن ضغويات عباس الجديدة على غزة،

ويلب قطع الكهرباء عنها ،وتضييق الخناق على أهلها ،تلهقي مع أهدا

االحهالل في تركيعها

وأكد أن هذ خطوات غير أخالقية ،وانسالخ من القميم الوينيمة ،ولمن تكسمر إرادة الشمعب الفلسمطيني،
داعيا إلى حراك عربي ودولمي إلنهماء الحصمار ،وإنقماذ القطماع ممن أي انفجمار قمادم أو حمدو كموار

محققة

وكانت القناة العاشرة الصهيونية ،كشفت

المنايق الجنرال يور

باح الخميس ،أن السلطة الفلسطينية أبلغمت منسمق شمنون

مردخاي بهوقفها عن تمويل كهرباء قطاع غزة بالكامل

وأضافت القدس العربي ،لندن ،2017/4/28 ،عن مراسلها من غزة أشر الهور ،أن تقارير إسرائيلية
كشمفت عمن قيممام السملطة الفلسممطينية بملبالت السمملطات اإلسمرائيلية وقممف تمويلهما لفمواتير الكهربماء الهممي
تورد من إسرائيل إلى غزة ،وهو ما يشير لقر ،دخول القطاع بأزمات إنسانية عديدة

وقال سامي أبو زهري القيمادي فمي حركمة حمماس والنمايق باسممها ،فمي رد علمى مما جمرى تداولم  ،إن

ا نباء عن يلب السلطة قطع الكهرباء عن غزة يعد تصعيدا خطي ار وضربا من الجنون

وحمذر االحممهالل مممن القيممام بهمذ الخطمموة ،وقممال إن االحممهالل عمليمما يقموم بخصممم قيمممة فمماتورة الكهربمماء

من حصة غزة من المقا ة الضريبية
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 .15الزهار :حماس لن تسّلم غزة لحكومة الوفاق قبل إجراء انتخابات

القاهرة :قال عضو المكهب السياسمي ل م حماس  ،محممود الزهمار ،إلمى أن حمماس لمن تطسمضلم قطماع غمزة
لحكومة الوفاق الفلسطينية ،إال بعد إجراء انهخابات جديدة ،فنحن لن طنلدت من جحر واحد مرتين
وأضا الزهمار ،فمي ح ل
مديث ل م العربي الجديمد  ،أن عبماس يريمد أن يص ضمور للقموى الغربيمة أن ضمغوي
علممى حممماس وغمزة نجحممت ،لممذل يحمماول مممن خممالل وسممائل إعالمم الهممرويس كممذباً بممأن الحركممة سهطسمضلم

القطمماع لهممم  ،مضمميفاً أنم نحممن نعهبممر أن سمملطة محمممود عبمماس منههيممة وال شممرعية لهمما ،وأن الشممرعية
الوحيدة هي للمجلس الهشريعي

يأتي هذا في الوقت الذي أعلنت في الحركة عن عقد رئميس مكهبهما السياسمي ،اجهماعماً ل عمالن عمن

الوثيق ممة السياس ممية للحرك ممة (وثيق ممة المب ممادا والسياس ممات العام ممةم ،ي مموم اإلثن ممين المقب ممل ،ف ممي العا مممة
القطريممة الدوحممة وفممي هممذا الشممأن يكشممف الزهممار أن الوثيقممة تهضمممن  4ثوابممت ال يمكممن اله ارجممع أو
الهنازل عنها ،في مقدمهها اإلنسان وحريه وعبادت  ،أما الثابت الثاني فهو ا رض ،ومن هذا المنطلق

تهمسم م حم مماس بكام ممل ا رض الفلس ممطينية ويض مميف أن الحركم مة ق ممد تقب ممل بدول ممة عل ممى ح ممدود ع ممام
 ،1967إال أن هذا ال يعني الهنازل عن باقي ا راضي الفلسطينية ويوضح الزهار أن الثابت الثالث

لحماس هو العقيدة ،فنحن مسالمون  ،وين ضمو إلمى أن الثابمت ال اربمع همو المقدسمات ،فمكمة مقدسمة ،كمما
ا قصى مقدس ،وكنيسة القيامة مقدسة
العربي الجديد ،لندن2017/4/28 ،

 .16الحية :حماس لن تتفاوض مع فتح إال بعد أن تتراجع عن خطواتها تجاه قطاع غزة
رام هللا  -محمد يونس :شكلت اللجنمة المركزيمة لحركمة فمهح فمي اجهمماع لهما ليمل ا ربعماء-الخمميس،
لجنة خا ة للهعامل مع أزمة قطاع غزة وأعلنت اللجنة في بيان لها عقب االجهماع تصمميمها علمى
إنهاء االنقسام  ،و دحر ما أسمه مشروع الكيان المنفصل في غزة

من جانبها ،قالت حماس إنها لن تهفاوض مع فمهح إال بعمد أن ته ارجمع عمن خطواتهما تجما القطماع

وق ممال نائ ممب رئ مميس المكه ممب السياس ممي للحرك ممة ف ممي قط مماع غم مزة خلي ممل الحي ممة ل م م الحي مماة  :ل ممن نخض ممع

للضغوو وأضا  :المواين هو المذي يعماني ممن إجمراءات السملطة ،ونحمن ننصمح المرئيس بمالهراجع
عنهمما وحممذر مممن أن الضممغط علممى قطمماع غمزة يممندي إلممى االنفجممار ،مضمميفاً :قطمماع غمزة عبممارة عممن
برميل من البارود ،ومن يضغط علي سينفجر في وجه
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 .17األحمد :إما أن تحل حماس اللجنة اإلدارية وتسلم غزة للحكومة أو تتحمل مصاريف الحكم كاملة
رام هللا :أكد عضو اللجنمة المركزيمة لحركمة فمهح ،مفموض العالقمات الوينيمة عمزام ا حممد ،قمرار حركمة
فهح البدء بخطوات جادة لدحر االنقسام
وأضا

ا حمد في حديث لبرنامس حال السياسة الذي يبمث علمى تلفزيمون فلسمطين وفضمائية عمودة،

إن هذا الوين ليس لفصيل معين ،لذل ليس من حق أحد أن يمس الوين ،ويجب أال يسهمر وضع

االنقسام إلى ما ال نهاية وأرد :

ول مرة في الهاريي ،يحد

قوة وتأخذ بالسالح جزءا من الدولة ،وتحكم حكومة وجيش رخرين

خال

بين قوتين سياسميهين ،وتمأتي

وأضا  :لقد كممنا غيمنا يموال  10سمنوات ممن االنقمال ،،ووقعنما اتفاقيمات المصمالحة جمل انهماء

االنقسام ،ولم تلهزم حماس بها ،والهقينا في قطر يوال العام الماضي دون فائدة ،واآلن أعمادوا تشمكيل
ما تسمي حماس باللجنة االدارية ،وهي خطوة غير مسبوقة

وأرد  :إممما أن تحممل حممماس هممذ اللجنممة ،وتسمملم إدارة قطمماع غمزة لحكومممة الوفمماق الممويني وال ننهمممر
تشكيل حكومة وحدة وينية ،أو تحملوا المسنولية ،وأن تهحمل مصاريف الحكم كاملة

وقال :اآلن على من نفذ االنقسام أن يهحمل المسمنولية ،واالنقسمام لم يمر واحمد وهمو حمماس ،وإمما

أن تنهممي االنقسممام وتسمملم الحكممم للحكومممة ،ونممذهب بعممدها لصممناديق االقه مراع لممهحكم بيننمما ،أو تهحمممل
مسنولية الحكم ،فال يعقل أن نمول حكم حز ،يخهطف قطاع غزة

وحول الهسريبات اإلسرائيلية حول نوايا إسرائيل إيجاد بدائل دولية لهمويل كهرباء غزة ،أكد ا حممد أن

إسرائيل تريد أن تسهمر الحياة في شريان االنقسام ،إضافة إلى اسهغالل الفلسطينيين اقهصاديا
وأرد

االحم ممد :دول ممة قط ممر عرض ممت ورق ممة م ممن  3نق مماو للح ممل ،أول نقط ممة ح ممول برن ممامس الحكوم ممة،

وحماس قدمت تحفظ على كلمة (االلهزامم ببرنامس منممة الهحرير ،ووضعت بدال منهما (احهمرامم ،فمي

محاولة للممايلة والهسويف ،أما الجزئية الثانية فهي مهعلقة باسهئنا

عمل المجلس الهشمريعي ونحمن

وافقنمما عليهمما ،والنقطممة ا خيمرة هممي ممموظفي حممماس ،حيممث نصممت الورقممة القطريممة علممى أن تلهممزم قطممر
بدفع رواتبهم يوال فهرة عمل حكومة الوحدة الوينيمة ،وتعممل اللجنمة اإلداريمة علمى د ارسمة همذا الملمف

على أن يصار السهيعابهم ،مهسائال :ما الجدوى من دارسة الملف يالما أن سيصمار السمهيعابهم، ،

ومع ذل حماس رفضت إال أن تحل أزمة موظفيها دون دراسة اللجنة اإلدارية وضاعهم

وحول معركة الحرية والك ارممة الهمي يخوضمها ا سمرى ،قمال ا حممد إن قمدر شمعبنا أن يخموض معمارك

مهع ممددة ،مش ممي ار إل ممى أنم م أثب ممت أنم م غي ممر قاب ممل للخض مموع ،ومعرك ممة ا س ممرى م ممن أب ممرز المع ممارك اله ممي
يخوضها مع االحهالل

التاريخ :الجمعة 2017/4/28

العدد4273 :

ص

12

وأكممد ا حمممد اسممهمرار منممممة الهحريممر إعالممة أسممر الشممهداء والجرحممى وا سممرى ،وأرد  :الصممندوق
القممومي أحممد أهممم منسسممات منممممة الهحريممر ،واإلدارة ا ميركيممة لممم تطلممب منمما أي شمميء حممول قطممع

رواتممب أسممر الشممهداء أو الجرحممى أو ا سممرى ،وموقفنمما فممي هممذا ا مممر نممابع مممن مصممالح شممعبنا ،ولممن
نسمح الحد بالهدخل في هذا ا مر

الحياة الجديدة ،رام هللا2017/4/27 ،

 .18حسين الشيخ :فتح اتخذت ق ار اًر استراتيجياً باتباع كل السبل إلنهاء االنقسام

رام هللا :قال عضو اللجنة المركزية لحركة فهح حسين الشيي يوم الخمميس فمي تصمريح

محفي :نحمن

لممدينا ق مرار اسممهراتيجي بالعمممل الجمماد والممد و ،وبكممل السممبل إلنهمماء االنقسممام ودفممع حممماس إلممى مربممع
المصالحة ،وندرك حجم المعاناة وا لم الذي يعيش شمعبنا فمي القطماع الحبيمب بعمد عشمرة سمنوات ممن

االنقال ،،وفي الوقت نفس نعر أن حلم إنهاء االنقسام هو رغبمة وقمرار شمعبي ،لمذل نضمع حمماس

أمام مسنولياتها وأن تلهقط الفر ة واليد الممدودة من قبلنا إلنهاء االنقسام وأرد  :فمهح اتخمذت قم ار ار
اسهراتيجيا باتباع كل السبل إلنهاء االنقسام والخال

من االنقال ،المقيمت الممدمر للمشمروع المويني

الفلسطيني ،وليكن موقفنا واحد وخطابنا واحد في مواجهة الرف

الحمساوي للمصالحة

وف ممي س ممياق رخ ممر ،أوض ممح الش مميي أن اللجن ممة المركزي ممة لحرك ممة ف ممهح ق ممررت تش ممكيل لجن ممة عل ممى أعل ممى

المسمهويات لمهابعمة إضمرا ،ا سمرى ا بطممال ،وحشمد كمل الطاقممات إلسمنادهم ودعمهممم والوقمو

معهممم

فممي معركممة الك ارمممة والحريممة والممدفاع عممن حقمموقهم ،وكممذل االتصممال بكممل الجهممات اإلقليميممة والدوليممة
للضغط على إسرائيل في تلبية مطالب ا سرى ا بطال

القدس ،القدس2017/4/27 ،

 .19البطش :محاوالت لتصفية القضية ..وخنق غزة سيولد انفجا اًر

غزة – الرأي :حذر القيادي في حركة الجهاد اإلسمالمي خالمد المبطش ممن الضمغوو الهمي يهعمرض لهما
سكان غزة من قبل السلطة الفلسطينية

وأكد البطش أن زيادة الضغط سميولد االنفجمار فمي وجم االحمهالل اإلسمرائيلي باعهبمار المسمنول ا ول

وا خير عن معاناة قطاع غزة

وأوض ممح ،أن الخطم موات الهص ممعيدية م ممن قب ممل الس مملطة تج مما قط مماع غم مزة واله ممي ب ممدأت بخص ممم روات ممب

الممموظفين العممموميين ،وتجديممد أزمممة الطاقممة والوقممود ،هممي خطموات مممن شممأنها زيممادة االنقسممام والكراهيممة
والشقاق والهباعد الويني بين أبناء الشعب
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وأكد أن من قدم هذ الو فة للرئيس أبو مازن أو ضغط علي لينفذها ال يريد الخير للفلسطينيين
وقال في حوار مطول مع فلسطين اليوم  :من يريمد تحقيمق المصمالحة عليم أن يسماعد النماس ويحمل

مشاكلهم ،أما الضغط فلن يحمل رسالة للناس مفادها اذهبوا وانفصلوا

وأضا  ،أن على مدار ا عوام العشرة الماضية كان هنماك تحمذيرات ممن انفصمال غمزة عمن المشمروع

الممويني ،والهحممذير مممن محمماوالت قممذ

غ مزة فممي وج م مصممر ،وكممان الممبع

ي مههم ويحممذر مممن حركممة

حماس في هذا الشأن ،ولكن اليوم هذ اإلجراءات العقابية من قبل السلطة الفلسطينية ضد غمزة تقمول

للناس اذهبوا وابحثوا عن بديل رخر
وأضمما

إذا أراد ال مرئيس أبممو مممازن أن ينهممي االنقسممام ،فممال اعهقممد أن ق مرار خصممم رواتممب الممموظفين

العموميين هو الحل ،وإنما على الحكومة أن تقوم بدورها في قطاع غزة ،وأن تكون رسالة الوحدة هي
تبنممي هممموم النمماس ،حينهمما نصممدق أن هنمماك نيممة لهحقيممق المصممالحة ،لكممن خط موات كهممذ تق م أر وكأنهمما

عقا ،جماعي لكل الشعب وليس لحماس وحدها

وعن أسبا ،هذ اإلجراءات العقابية ضد غزة من قبل السلطة ،أوضح القيمادي المبطش أنم بعمد القممة

العربيممة فممي البحممر الميممت ،يبممدو أن القممادة العممر ،الرسممميين أجمع موا علممى عقممد مصممالحة تاريخيممة مممع

االحممهالل لممذل كممان البحممث عممن كيفيممة إخضمماع غمزة لهمريممر هممذ المصممالحة خا ممة أن موقممف قمموى
المقاومممة فممي قطمماع غ مزة حاض م اًر أمممامهم  ،منكممدا أن المقاومممة فممي غ مزة وعنوانه ما الصمممود ،لممن تقبممل
بهمرير هذ الصفقة ،ولن تقبل بسالم أبدي مع االحهالل

وتممابع المطممروح اليمموم فهممو الهطبيممع قبممل إقامممة الدولممة الفلسممطينية ،لممذل ربممط الهنفيممذ للفك مرة بمممنتمر

إقليمممي للسممالم سمميعقد فممي شممهر يوليممو /تممموز القممادم سيحضممر العممر ،و إس مرائيل بحضممور أمريكممي
منم

ودولي وا مم المهحدة ،وهذا منتمر إقليمي وليس دولي عنوان القضية الفلسمطينية ،ولكمن الهمد
هو الهطبيع مع إسرائيل

وحول الصمت القطري الهركمي بعمد اإلجمراءات العقابيمة ضمد غمزة ،قمال القيمادي المبطش :تركيما وقطمر
لمممن يكونممما فلسم ممطينيهين أكثم ممر ممممن الفلسم ممطينيين أنفسم ممهم ،وه ممذ دول حليفم ممة مريك مما وله مما مصم ممالحها

وحساباتها ،الفهاً إلى أن تركيا اليموم فمي أزممة كبيمرة نهيجمة سياسمة رئيسمها رجمب ييمب أردوغمان سمواء
وافقنا مع عليها أم لم نوافق عليها
وعن إمكانية اسههدا

سالح المقاومة والقضاء عليها ،شدد القيمادي المبطش علمى أن سمالح المقاوممة

خممط أحمممر وال يمكممن الس مماح حممد بالحممديث معنمما عممن سممحب  ،ن م سممالح تعمممد بالممدماء والشممهداء
وا سرى والجرحى ،وهو معمد للمدفاع عمن الشمعب والهحريمر وقمال :الهقينما ممع فمهح وحمماس ممن أجمل
تقريب وجهات النمر وإزالة العقبات أمام لقاء الفريقين ومن ثم تطبيق اتفماق المصمالحة ،لهعزيمز قوتنما
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وحمايممة النسمميس الممويني ،وتسمماهم فممي تعزيممز المواقممف الوينيممة للسمملطة والمقاومممة الفلسممطينية فممي وجم
العدو

وحول ما سهنول إلي ا وضاع في قطاع غزة أمام الضغط ،أوضح القيادي البطش أن الضغط الزائد

سيندي إلى معركة مع إسرائيل ،محمالً إسرائيل المسنولية الكاملة عما يجري في غزة ومعاناتها
ووج القيادي البطش الهحية لجميع ا سرى في سجون االحهالل اإلسمرائيلي ،وقمادة اإلضمرا ،ا سمير

مروان البرغوثي وا سير ثابت ممرداوي وأنمس جمرادات والهيئمة القياديمة العليما لحركمة الجهماد اإلسمالمي

في السجون ،وكل ا بطال الذين يشاركون من أجل مطالبهم المشروعة

وكالة الرأي الفلسطينية لإلعالم ،غزة2017/4/27 ،

 .21قيادي فتحاوي لـ"الرسالة" :عباس ُمصر على معاقبة غزة
الرسممالة نممت  -خمما  :كشممف قيممادي فممي حركممة فممهح  ،بالضممفة الغربيممة المحهلممة ،أن رئمميس السمملطة
محمود عباس مصر على اتخاذ خطوات قاسية ضد قطاع غزة خالل الفهرة القليلة المقبلة

وقممال القيممادي الفهحمماوي الممذي فضممل عممدم الكشممف عممن هويه م  ،فممي تص مريح خمما

لم م الرسالة نممت ،

الخميس :،اجهماع اللجنمة المركزيمة المذي عقمد بما مس (ا ربعماءم نماقش العديمد ممن القضمايا الداخليمة
الهامة ،وعلى رأسها ملف قطاع غزة والخطوات الهي تهخذ ضد من قبل الحركة وحكومة الهوافق

وأوضممح أن عبمماس أبلممر أعضمماء اللجنممة المركزيممة ان م سيوا ممل خط موات الضممغط علممى قطمماع غ مزة،
وسمميهخذ خممالل الفه مرة المقبلممة إج مراءات اقهصممادية

ممارمة بممدعوى الممرد علممى رف م

حركممة حممماس

االسهجابة لخارية الطريق الهي قدمها لها خالل االجهماع ا خير في مدينة غزة  ،وفق قول

وأشممار القيممادي الفهحمماوي إلممى أن بع م

القيممادات فممي اللجنممة المركزيممة عارضممت اتخمماذ أي خط موات

عقابية إضافية ضد قطاع غزة ،فيما تساند الدائرة الضيقة لعباس هذ الخطوات بل تطالب بخطوات

أخرى أشد حزماً وتأثي اًر على سكان قطاع غزة بالكامل ولفت إلمى أن تحمرك ملمف المصمالحة ا خيمر

فشل وبات االن في الثالجة  ،وال يوجد أي تقدم ،محمذ اًر ممن خطمورة المرحلمة المقبلمة فمي حمال لمم يمهم
الهوافق داخلياً ،قائالً :القادم أخطر خا ة لسكان غزة وعباس مصمم على خطوات الهصعيدية

الرسالة نت ،فلسطين2017/4/27 ،

 .21حركة األحرار :محمود عباس يقود عدوانا نازيا على غزة
غمزة :حملممت حركممة ا ح مرار الفلسممطينية رئمميس السمملطة محمممود عبمماس كامممل المسممنولية عممن تممداعيات
المخطط الخطير والعدوان النازي الذي يقود ضد قطاع غزة بكافة أيياف وفئات
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وشددت الحركة في تصريح

حفي على أن كل اإلجراءات الفاشية الهمي يهخمذها بحمق القطماع والهمي

لمن يكممون رخرهما قمرار اليموم بمملبالت االحمهالل بعممدم دفمع فمماتورة كهربماء غمزة ،لمن تركممع شمعبنا أو تدفعم
لالسهسممالم وقالممت :هممذا السمملوك غيممر وينممي والالأخالقممي لهممذا العبمماس الممذي يممدعي تمثيلم ورئاسممه

لشعبنا الفلسطيني الذي يصمدح بمأعلى الصموت فمي كافمة ميمادين ويرقمات غمزة بمأن محممود عبماس ال

يمثل شعبنا ،فمن يمثل شعبنا همو سمالح المقاوممة البندقيمة ،ولميس ممن يقمدس الهنسميق ا منمي ويهم مر

على شعبنا ويهساوق مع مخططات االحهالل

فلسطين أون الين2017/4/27 ،

" .22الشعبية" :عباس يقدم أوراق اعتماده لواشنطن بتجميد مخصصاتنا المالية

غزة  -محمود قديح :أكمدت الجبهمة الشمعبية لهحريمر فلسمطين أن الصمندوق القمومي لمنمممة الهحريمر
الفلسطينية قام بهجميد مخصصاتها المالية ،معهبرة أن رئميس السملطة محممود عبماس يقمدم بمذل أوراق

اعهماد للواليات المهحدة ا مريكية واالحهالل اإلسرائيلي كم محار ،ل رها،

وقال عضو المكهب السياسي للجبهة ،رباح مهنا ،يوم الخميس إن الصندوق القومي لمنممة الهحرير
أبلر الجبهة الشعبية بوقف مخصصاتها المالية لمدة شهر
وأضا

مهنا في حديث لم قدس بمرس أن تجربمة الجبهمة ممع قيمادة منمممة الهحريمر منمذ أيمام المرئيس

الراحل ياسر عرفات وحهى الرئيس الحالي محمود عباس ،تشير إلى أن ا مر قد يسمهغرق أشمهر وقمد
يطول إلمى مما ال نهايمة وو مف القيمادي فمي الشمعبية قمرار وقمف المخصصمات ب م مجحمف ومشمين

تفرد في الق اررات الهي تهخذ من قبل منممة الهحرير
ومعيب بحق عباس ،ويعكس ض
وتممابع مهنمما هممذا الق مرار يممأتي فممي ظممل ضممغوو أمريكيممة وإس مرائيلية علممى ال مرئيس عبمماس لوقممف دعممم

تنميمات إرهابية على أساس أن كل من يهمس بالثوابت وحقوق ويقاوم المحهل هو إرهابي
وأضا

يبدو أن الرئيس عباس يقدم أوراق اعهماد

زيارت المرتقبة للواليات المهحدة ا مريكية بعد أسبوع

مريكا وإلسرائيل بأن يقاوم اإلرها ،،وذل قبيل
قدس برس2017/4/27 ،

 .23أبو ظريفة ينفي تجميد مخصصات فصائل بمنظمة التحرير
نور الدين

الح :نفى يالل أبمو ظريفمة عضمو المكهمب السياسمي للجبهمة الديمقراييمة،

محة ا نبماء

العدد4273 :
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الش ممهرية وق ممال أب ممو ظريف ممة ف ممي تصم مريح خ مما

ب م م الرس ممالة ن ممت  ،الخم مميس :توا مملنا م ممع الجه ممات

حيح  ،مشي اًر إلى أنهم لم يبلغوا بأي قرار من هذا النوع

وتبين أن الخبر غير
المعنية ،ض
وأوضم ممح أن هم ممذ ا نبم مماء ،إحم ممدى وسم ممائل الضم ممغط الهم ممي تمارسم ممها (إس م مرائيلم ضم ممد منممم ممة الهحريم ممر

الفلسطينية ،خا ة أن ا ولى اعهبرت الصندوق القومي قبل فهمرة منمممة إرهابيمة تمدعم قموى وأحمزا،

سياسية

وكانت بع

وسائل اإلعالم قد نشمرت خبم اًر مفماد أن الصمندوق القمومي الفلسمطيني أبلمر فصمائل فمي

منممة الهحرير بهجميد

ر مخصصاتها الشهرية

الرسالة نت ،فلسطين2017/4/27 ،

 .24فدوى البرغوثي :مروان ال يحتاج لتجويع نفسه من أجل إيجاد مكانة له في الشارع الفلسطيني

نضممال الوحيممدي :قالممت فممدوى البرغمموثي عضممو اللجنممة المركزيممة لحركممة فممهح وزوجممة ا سممير مممروان

البرغوثي ،أن مطالب ا سرى المضربين عن الطعام في السجون اإلسرائيلية مطالب عادية وإنسمانية،
وهي مطالب تهعلق بكرامة ا سرى واحهياجاتهم اليومية في السجون وأضافت فمي حموار ممع

محيفة

ا خبممار اللبنانيممة ،أن هممذا اإلضمرا ،وينممي بامهيمماز ،وموضمموع حريممة ا سممرى وكمرامههم جممزء ال يهجم أز

من حرية الشعب الفلسمطيني وكرامهم  ،وخطموتهم همذ جمزء أيضماً ممن نضمال الشمعب الفلسمطيني علمى
أن مما يريمد ممروان قولم همو أن ا سمرى يعيشمون حالمة الوحمدة
مر سنوات االحهالل وقالمت ال يخفمى م
ض
الوينية ،فهم أ حا ،وثيقة ا سرى للوفاق الويني ،وهم من

اغها ،وكان لهم الفضل في محاولمة

ضلم الشمل الفلسطيني من طذ اتفاقية مكة ،وتشكيل أول حكومة وحدة وينية كان بسبب هذ الوثيقة.
وفممي س منال عممن تممرويس إعممالم االحممهالل هممدا مممروان البرغ موثي وهممي فممرض أجندت م علممى السمملطة

لهعويم نفس  ،أكدت فدوى أن مروان ال يحهاء إلمى تجويمع نفسم ممن أجمل إيجماد مكانمة لم فمي الشمارع
الفلسممطيني ،وال يحهمماء إلممى أن يجمموع هممو ورال

ا سممرى مممن أجممل إيجمماد مكانممة ل م فممي فممهح كممل

االسممهطالعات منممذ  15عام ماً حهممى يومنمما هممذا تقممول إن مممروان البرغمموثي هممو الشخصممية المهصممدرة،
ورخرها انهخابات اللجنة المركزية لحركمة فمهح حيمث حصمل علمى أعلمى ا موات ،وكمان الفمارق بينم
وبممين المرشممح الثمماني  %10مممن ا موات لهممذا ال يحهمماء إلممى أن يجمموع ويجم ضموع الشممبا ،معم إلثبممات
مكانه م أراد مممروان القممول إن م ال يمكممن كسممر إرادة ا سممرى ،وال يمكممن لىسممرى أن يسمممحوا بانههمماك

سيصعد االشهباك ممع االحمهالل ولمن تكمون هنماك
كرامههم وبلهانة عائالتهم .وأكدت أن هذا اإلضرا،
ض
و حمراء.
خطو ٌ
األخبار ،بيروت2017/4/28 ،
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وعال ن بعد اعتقالهما واالعتداء عليهما
 .25أمن السلطة بنابلس يخلي سبيل
َّ
رين عدنان ّ
المحر ْ
نابلس :قال مراسل المركز الفلسطيني ل عالم في مدينة نابلس :إن قوات أمن السلطة ،أخلت مساء
يمموم الخممميس ،سممبيل الشمميي خضممر عممدنان ،والمحممامي ا سممير المحممرر محمممد عممالن ،بعممد احهجازهممما

ات مممن أمممن السمملطة الفلسممطينية احهجممزت فممي وقممت مممن
واالعهممداء عليهممما وسممط المدينممة وكانممت ق مو ٌ
مسماء الخممميس ،ا سميرين المحممررين الشميي خضممر عمدنان القيممادي بحركمة الجهمماد اإلسمالمي ،محمممد
عالن بعد االعهداء عليهما في مدينة نابلس ،شمال الضفة الغربية المحهلة

وق ممال ش ممهود عي ممان لم ارس مملنا :إن عنا ممر أمني ممة اعه ممدت عل ممى الش مميي ع ممدنان والمح ممرر ع ممالن ،أثن مماء

تواجدهما في فعالية نصرة لىسرى وسط مدينة نابلس

وذكممر الشممهود أن االعهممداء جممرى أمممام المئممات مممن المهممماهرين علممى ميممدان الشممهداء دون إعطمماء أي

اعهبار هالي ا سرى والشخصيات الوينية واالعهبارية الموجودة هناك ،ا مر المذي أثمار أجمواء ممن
السخط الشديد بين

فو

المشاركين

وأفممادت مصممادر مممن نممابلس ،بممأن الشمميي عممدنان طدعممي إلممى إلقمماء كلمممة فممي مهرجممان نمم م الح مراك
الشبابي ،وهناك اعهدى عنا ر أمن علي إال أن الممواينين حممو وخرجموا بم ممن المهرجمان بمسميرة
في نابلس وهو محمول على ا كها

وأوضحت المصادر أن قوة ممن الشمرية الفلسمطينية اعهرضمت

المسيرة ،واعهقلت الشيي خضر عدنان وا سير المحرر محمد عالن

المركز الفلسطيني لإلعالم2017/4/27 ،

" .26الجهاد" تستنكر اعتداء أجهزة أمن السلطة على الشيخ خضر عدنان ورفيقه محمد عالن
نابلس :اسهنكرت حركة الجهاد اإلسالمي اعهداء أجهزة أمن السلطة على الشيي خضر عمدنان ورفيقم

محمد عالن أثناء تواجدهما في فعالية نصرة لىسرى وسط مدينة نابلس
وقممال المهحممد

باسممم حركممة الجهمماد اإلسممالمي داود شممها :،لقممد خابممت وخسممرت كممل يممد تهطمماول علممى

القامممات الكبيمرة ،ويكفممي الشمميي خضممر شمرفاً أنم يأكممل مممن عممرق جبينم  ،وال يسمماوم علممى ثوابممت شممعب
وحق الكامل في فلسطين

وأضمما  :إن الشمميي خضممر يصممدح بممالحق الممذي حمماولوا (ا جه مزة ا منيممةم

الوقت

التاريخ :الجمعة 2017/4/28
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رين عدنان وعالن تجاوز لكل الخطوط الحمراء
 .27قبها :اعتداء السلطة على
َّ
المحر ْ
نممابلس :أدان المموزير السممابق وا سممير المحممرر ،القيممادي بحركممة حممماس ،المهنممدس و ممفي قبهمما ،بشممدة
اعه ممداء أجهم مزة أم ممن الس مملطة عل ممى ا س مميرين المح ممررين الش مميي خض ممر ع ممدنان محم ممد ع ممالن خ ممالل

مشمماركههما فممي فعاليممة إض مرا ،الحريممة والك ارمممة نص مرة لىسممرى المض مربين عممن الطعممام فممي س ممجون
االحهالل بنابلس شمال الضفة ،قبل اعهقالهما واقهيادهما إلى مركز الشرية في المدينة ،والحقما أخلمت

يح مسمماء الخممميس :إن مجممرد اإلسمماءة للقامممات الوينيممة ورممموز ا سممر
سممبيلهما وقممال قبهمما فممي تص مر ل
وفرسان ا معاء الخاوية هو تجاوز لكل الخطوو الحمراء ،بل وبمنزلة اعهداء على الشعب الفلسطيني

وتاريخ وإرث ومسيرت النضالية ،واعهداء على كرامة ا سرى عموما
وأض مما

ه ممذا االعه ممداء اآلث ممم اعه ممداء عل ممى الحري ممات العام ممة ولجنهه مما الويني ممة المنبثق ممة ع ممن لق مماءات

المصالحة الوينية ،حيث إن الشيي خضر عضو في هذ اللجنة

المركز الفلسطيني لإلعالم2017/4/27 ،

 .28فصائل فلسطينية تستنكر االعتداء على منزل اللواء ماجد فرج في مخيم الدهيشة

بيت لحم  -نجيب فراء :اسهنكرت القوى الوينية في مخيم الدهيشة قيام مجهولين بالقاء قنبلمة محليمة
الص ممنع عل ممى من ممزل اللم مواء ماج ممد ف ممرء رئ مميس جه مماز المخ ممابرات العام ممة الفلس ممطينية الك ممائن ف ممي مخ مميم

الدهيشة فجر يوم الخميس

وجاء في البيان الذي وقعه حركة فهح والجبهة الشمعبية لهحريمر فلسمطين وجبهمة النضمال الشمعبي إن

القمموى الوينيممة تسممهنكر ممما قممام ب م احممد العمممالء بللقمماء كمموع علممى المنممزل الفممارت لل مواء ماجممد فممرء فممي
المخيم ،وحذرت هذ القوى من محاوالت إثارة الفهن من قبل عمالء االحهالل

وفممي وقممت الحممق اجهمعممت حركممة فممهح بحضممور المئممات مممن كوادرهمما وأعضممائها وأنصممارها فممي جمعيممة

الفينيق بمخيم الدهيشة وذل بهد

اسهنكار هذ الحادثة ورغم أن االجهماع كان داخليا يخص حركة

فهح إال أن وفد من حركة حماس رثر المشاركة بوقت قصير والقى الشيي عبد الكريم عياد كلمة باسمم

حركممة حممماس اسممهنكر هممذ الحادثممة الغريبممة عممن عممادات وتقاليممد وأخالقيممات الشممعب الفلسممطيني ،وقممال
الحادثة تصب في مصلحة أعداء شعبنا المهربصين بالوحمدة الوينيمة الهمي تعهبمر

الحرية واالسهقالل
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وفي تصمريح لم ارسمل القمدس دوت كموم قمال محممود فرارجمة أممين سمر حركمة فمهح فمي مخميم الدهيشمة
إن االحهالل اإلسرائيلي هو المههم ا ول والوحيد وراء هذ الحادثة بغ

النمر عن هوية المنفذ

القدس ،القدس2017/4/27 ،

" .29إسرائيل اليوم" :هل اغتالت "إسرائيل" قائد عملية "ليلة الطائرات الشراعية" في الجليل؟
النا رة :تساءلت جهة إسرائيلية عما إذا كان الهجوم الجوي الذي اسههد
الماضي ونسب إلى إسرائيل ،وأسمفر عمن قهمل ثالثمة أشمخا

السممورية ،هممو عمليممة اغهيممال

وقالممت

مدينة القنيطرة ،يوم ا حد

وإلحماق ضمرر كبيمر بالقاعمدة العسمكرية

ممحيفة إسمرائيل اليمموم إن الجبهممة الشممعبية لهحريممر فلسممطين-

القيادة العامة الهي يحار ،رجالها إلى جانب النمام السوري بشار ا سمد ،وزعمت بالغما عسمكريا تنكمد
في مقهل عبد الرحيم أحمد عهيق ،القائد الرفيع في الهنميم في سوريا

وجاء في البالت إن عهيق قاد الخلية الهي شاركت في عملية ليلة الطائرات الشراعية في عام ،1988

فممي منطقممة مسممهوينة كفممار يوبيممل فممي الجليممل ا علممى وكممان مممن كبممار قممادة الجبهممة الشممعبية القيممادة

العامة وقد ولد عهيق في  ،1948في قرية المجيدل المهجرة قضاء النا مرة داخمل أ ارضمي  48وانضمم
في شبابة إلى تنميمات فلسطينية إلمى أن تمم تعيينم قائمدا لقموة فلسمطين فمي الجبهمة الشمعبية – القيمادة

العامة الهي يهزعمها أحمد جبريل وتنقل الصحيفة اإلسرائيلية عن مسنول في الجبهمة الشمعبية القيمادة
العامة قول إن عهيق ،توفي في سوريا قبل أيام لكن المصدر لم يذكر تفا يل أكثر ممن ذلم  ،مشميرة
إلى أن الشائعات الهي راجت تحدثت عن قيام إسرائيل بهصفية الحسا ،مع القائد المخضرم المسمنول
عن تل العملية النوعية الهي أربكت إسرائيل وتم االدعاء فمي قسمم ممن الهقمارير بأنم تمم اغهيمال عهيمق

خالل الهجوم الذي شن سالح الجو على القنيطرة ليلة السبت – ا حد

وجمماء أيضمما أن جنممديين سمموريين قممهال خممالل الهجمموم وأ مميب عممدد مماثممل مممن الجنممود وادعممت تقممارير

أخرى أن الهجوم لم يسههد

اغهيال عهيق وإنما قهل خالل

ن تواجد في المكان غير الصحيح وفي

الوقت غير الصحيح منوهة بأن جهات إسرائيلية معنية رفضت الهعقيب على الموضوع

القدس العربي ،لندن2017/4/28 ،

 .31الجيش اإلسرائيلي يقصف موقعاً لحماس جنوب قطاع غزة

القدس المحهلة  -وكاالت :أعلن الجيش اإلسرائيلي أممس أن دبابمة إسمرائيلية أيلقمت النمار علمى موقمع
تابع لحركة حماس الهي تسيطر على قطاع غزة ردا علمى إيمالق النمار ممن غمزة باتجما قموات الجميش

اإلسرائيلي على الحدود مع القطاع
التاريخ :الجمعة 2017/4/28
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وقممال الجمميش فممي بيممان ردا علممى إيممالق نممار فممي وقممت سممابق اليمموم (أمممسم علممى قموات الجمميش الهممي
كانت تقوم بأنشطة روتينية بالقر ،من السياء الحدودي عند جنو ،قطاع غزة ،اسههدفت دبابة تابعة

للجمميش موقعمما تابعمما لحركممة حممماس اإلرهابيممة مشممي ار إلممى أن الحادثممة وقعممت جنممو ،قطمماع غ مزة ،دون
المزيد من الهفا يل ولم ترد أي أنباء عن وقوع إ ابات على الجانبين

الغد ،عمان2017/4/28 ،

محام سبع سنوات ونصف بتهمة نقل رسائل وأموال ألسرى حماس
 .31الحكم بسجن
ٍ
حيفمما :قضممت المحكمممة المركزيممة فممي حيفمما ،ممباح يمموم الخممميس ،بالسممجن  7سممنوات ونصممف علممى
المحامي محمد عابد من فلسطينيي الداخل وأدانت المحكمة المحامي عابد بههمة نقل رسائل وأمموال

سرى حماس في السجون ،باإلضافة إلى تلقي أمواال من الحركة مقابل ذل  ،وهمو مما نفما المحمامي

عابد وأكد أن لم يقم بأي أعمال تخل با من

القدس ،القدس2017/4/27 ،

 .32االحتالل يعتقل شاباً قرب المسجد اإلبراهيمي بالخليل بزعم محاولة طعن

الخليم ممل :اعهقلم ممت ق م موات االحم ممهالل الصم ممهيوني مسم مماء يم مموم ،الخمم مميس ،شم مماباً فلسم ممطينياً قم ممر ،المسم ممجد

اإلبراهيمي بالخليل بزعم حيازت سكيناً وعدة ر ا ات نارية

وادعى االحهالل أن الشا ،حاول تنفيذ عملية يعن لدى اقهراب من جنود

المركز الفلسطيني لإلعالم2017/4/27 ،

" .33إسرائيل" تخشى تصويتاً جديداً في "اليونسكو" يعتبر النشاط االحتاللي في القدس غير شرعي

ا ناضول :أعر ،مسمنول فمي و ازرة الخارجيمة اإلسمرائيلية عمن خشميهها ممن تصمويت جديمد فمي منمممة
ا مم المهحدة للهربية والعلم والثقافة اليونسكو بشأن مدينة القدس الشرقية المحهلة

وقممال المسممنول إن المنممممة ا مميممة سهصمموت فممي الثمماني مممن مممايو /أيممار المقبممل علممى مشممروع ق مرار

بشأن القدس يعهبر النشاو اإلسرائيلي في المدينة غير شرعي وأضا
إلى ق اررات سابقة لليونسكو الهي تنفي

المسنول ،إن القرار سيشير

لة الشعب اليهودي بالقدس

وبدأ المجلس الهنفيذي لليونسكو دورة جديدة في العا مة الفرنسية باريس في  19الشمهر الحمالي علمى

أن تسهكمل االجهماعات يوم الثالث من مايو /أيار المقبل
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 .34مسؤول إسرائيلي :غازنا قد يصل إلى تركيا قريباً

أعلن المدير العام لو ازرة الطاقة اإلسمرائيلية شما ول مريمدور ،أن الغماز اإلسمرائيلي قمد يصمل إلمى تركيما

فممي خممالل عممامين أو ثالثممة مممن اآلن وأشممار مريممدور فممي كلمممة ل م أمممس ،فممي خممالل قمممة إسممطنبول
أن و ممول الغمماز الطبيعممي اإلس مرائيلي إلممى تركيمما سيسمماعد ا س مواق
 2017للمجلممس ا يلسممي  ،إلممى ض
الداخلية ،وفي الوقت نفس سيساعد البلدان القريبة أيضاً

ووفق المسنول اإلسرائيلي ،لدى كيان االحهالل سياسات تصمدير مالئممة فمي الوقمت المراهن  ،مضميفاً
أن مد خط أنابيب لنقل الغماز الطبيعمي ممن بمالد إلمى تركيما سميكون مجماالً مالئمماً للهصمدير وأعلمن
ض
أن دولهم تطجممري تقييمممات علممى ثالثممة خيممارات لهصممدير غازهمما الطبيعممي :إممما مممن يريممق تركيمما ،ومنهمما
إلى أوروبا (عبر نممام الغماز الهركميم ،أو ممن يريمق خمط أنابيمب شمرق المهوسمط البحري/البمري المذي
ينقممل الغمماز مباش مرة إلممى أوروبمما ،أو عبممر م موانئ الغمماز الطبيعممي المسممال فممي مصممر ولفممت إلممى أن
االتحمماد ا وروبممي مهممهم بالغمماز اإلس مرائيلي ،وذل م لحاجه م إلممى تنويممع مصممادر الغمماز الطبيعممي إلممى

جانب روسيا

األخبار ،بيروت2017/4/28 ،

 .35نتنياهو ينتقد "نقص الحساسية" لدى وزير الخارجية األلماني
برلين  -أ

 :،انهقد رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نهنياهو الجمعمة ،فمي

الحساسممية لممدى وزيممر الخارجيممة ا لممماني سمميغمار غابرييممل ،الممذي كممان رف م

مشادة حيال برنامس الوزير

محيفة ألمانيمة نقمص
اسممهقبال الثالثمماء بعممد

وقال نهنياهو لصحيفة بيلد ا لمانية أنا ال أسهقبل أي دبلوماسي من بلد رخمر يمزور إسمرائيل ويلهقمي

منمم ممات تنصم ممف جنودنم مما ك م مم(مجرمي حم ممر،م وقم ممال نهنيم مماهو أجم ممد أن ذل م م يفهقم ممر خصو م ماً إلم ممى

الحساسية بالسعي للقاء كهذا في وقت مماثل وأضا

لهذا ،فلن اللقاء (الذي كان مرتقباًم لم يعقد

القدس العربي ،لندن2017/4/28 ،

" .36إسرائيل" تقلص إسهاماتها في األمم المتحدة

كشف م ارسمل موقمع واال عمومري نحميماس أن إسمرائيل قمررت تقلميص مليموني دوالر ممن نصميبها فمي
موازنممة ا مممم المهحممدة ،بسممبب ممما تعهبرهمما نشممايات وق م اررات معاديممة لهمما فممي المنممممة الدوليممة ونقممل

الموقممع عممن المنممدو ،اإلسمرائيلي فممي ا مممم المهحممدة دانممي دانممون قولم إن تقلمميص إسممرائيل إسممهاماتها
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در احهجاجا علمى قم اررات مجلمس حقموق اإلنسمان الهمي و مفها بأنهما معاديمة ،معهبم ار أن همذا القمرار
بمثابة رسالة أولية ،وإذا

درت ق اررات إضافية معادية فلن تقف إسرائيل مكهوفة ا يدي

الجزيرة.نت2017/4/27 ،

 .37صواريخ باتريوت إسرائيلية تعترض هدفاً في أجواء الجوالن

القممدس المحهلممة(-رويهممرزم :قممال جمميش االحممهالل اإلس مرائيلي إن منمومممة

مواريي بمماتريوت المضممادة

مفد أبلغموا عمن ر يممة

ماروخين يجمري إيالقهممما

للطائرات أسقطت هدفا في أجواء مرتفعات الجوالن المحهل يوم الخميس
وذكمرت وسمائل إعمالم إسمرائيلية إن سمكانا فمي بلممدة

وانفجارات تحد

بعد ذل

ولم يهضح بعد مما إذا كمان الهمد  ،المذي قالمت وسمائل اإلعمالم إنم يمائرة

بدون ييار ،جرى إسقاي فوق سوريا أو فوق ا راضي الهي تسيطر عليها إسرائيل

وق ممع بع ممد س مماعات م ممن اته ممام س ممورية إسم مرائيل بض ممر،

وذك ممر مص ممدر مخ ممابراتي إقليم ممي إن الح مماد

مس ممهودع لىس مملحة ت ممابع لجماع ممة ح ممز ،هللا الش مميعية اللبناني ممة ق ممر ،مط ممار دمش ممق مس ممههدفة إم ممدادات
أسلحة ترسلها إيران جوا بانهمام

عمان2017/4/28 ،
الغدّ ،

 .38بينيت يفوز باالنتخابات الداخلية لحزب البيت اليهودي
رام هللا :تمكن نفهالي بينيت من حصد أعلى ا

وات بأغلبية ساحقة في االنهخابات الداخلية للحمز،

اليهممودي تمهيممدا ي انهخابممات عامممة تجممري فممي إس مرائيل وأظهممرت نهممائس الفممرز لالنهخابممات حصممول
بينيت على  %80.3من ا

وات ،ليصمبح رئيسما للحمز ،للممرة الثالثمة علمى الهموالي وقمال بينيمت فمي

أعقا ،ظهور النهائس نحن اليوم نضع حجر ا ساس لقيادة البالد في المسهقبل القريب

القدس ،القدس2017/4/27 ،

 .39شبهات جديدة :نتنياهو حصل على منافع من ملياردير آخر
هاش ممم حم ممدان :تش ممهب الش ممرية اإلسم مرائيلية ف ممي أن رئ مميس الحكوم ممة ،بني ممامين نهني مماهو ،حص ممل عل ممى

امهيازات ومنافع من رجل أعمال وملياردير أمريكي كان يطلق علي لقب سيارة ا جرة الجوية لهنياهو
في الواليات المهحدة

وعمل أفراد الوحدة القطرية للهحقيق في االحهيال في الشرية اإلسرائيلية ،منخرا ،على الحصمول علمى

شهادة مليونير أمريكي ،يدعى سبنسر بارتريدء ،الذي و ف بالمقر ،من نهنياهو
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وفممي إيممار الهحقيممق فممي القضممية  ، 1000يلبممت الشممرية مممن بارتريممدء الهطممرق إلممى المنممافع واله مدايا
الهي قدمها إلى نهنياهو في السنوات ا خيرة
وكانت قد كشفت

حيفة ه رتس  ،في كانون ا ول /ديسمبر الماضي ،أن بارتريدء عقد

مفقة ممع

شممقيق نهنيمماهو ،الصممغير ،امهلم بموجبهمما نصممف بيممت عائلههممما فممي القممدس ،وبممذل تحممول إلممى شمري

لنهنياهو في المبنى

وبحسممب معطيممات سمملطة الض مرائب ،فمملن بارتريممدء دفممع  4.2مليممون شمميكل عممن حصممه  ،عممن يريممق

المحامي دافيد شومرون ،المحامي الشخصي لنهنياهو وأمين سر

وفي الهحقيق في بيبمي تمورز  ،المذي أجم ار الصمحفي رفيمف دروكمر للقنماة العاشمرة ،ورد ذكمر بارتريمدء

كم ممن وض ممع يائرتم م الخا ممة تح ممت تص ممر نهني مماهو ف ممي مم مرات عدي ممدة وض مممن قائم ممة المهب ممرعين
والممداعمين لنهنيمماهو ،الهممي كشممف عنهمما الهحقيممق ،كهممب عممن بارتريممدء أن م

ممديق وثممري وهممو سمميارة

ا جرة الطائرة لنهنياهو في الواليات المهحدة لم يهبرع مباشرة ،بل يساعد با فعال

وأشارت الصحيفة إلى أن بارتريدء هو أحد الشهود الذين تم اسهدعا هم ل دالء بشهادتهم أمام الوحدة

القطريممة للهحقيممق فممي االحهيممال لممدى و ممولهم إلممى الممبالد فممي فه مرة عيممد الفصممح العبممري كممما جممرى
الهحقيق في حين مع ابن عم نهنياهو ،وهو رجل أعمال يدعى ناتان ميليكوفسكي

عرب 2017/4/28 ،48

" .41تقدم" يمهد لزيارة ترامب للمنطقة والمطروح "مبادرة لعقد مؤتمر إقليمي"
النا مرة – أسممعد تلحمممي :لممم تعلممق إس مرائيل الرسمممية علممى خبممر احهمممال قيممام ال مرئيس دونالممد ت ارمممب
بزيارتهمما أواخممر الشممهر المقبممل ،وتركممت لوسممائل إعالمهمما اإلبحممار فممي الهكهنممات فممي ممما يحمممل ال مرئيس
ا مريكممي فممي جعبه م

وبينممما نقلممت

ممحيفة ه م رتس عممن موظممف أمريكممي كبيممر تأكيممد أمممر الزيممارة،

أفادت يديعوت أحرونوت بأن ترامب سيعلن خالل زيارت

فقة سياسية تقوم على اعه ار

المهحدة بالقدس بشطريها عا مة إسرائيل في موازاة دعم إقامة دولة فلسطينية

الواليات

ويبق م ماً لهقم ممارير إعالميم ممة مهطابقم ممة ،و م ممل إلم ممى تم ممل أبيم ممب أمم ممس وفم ممد أمريكم ممي مم ممن و ازرة الخارجي م مة
واالسممهخبارات ا مريكيممة يضممم  25عض مواً لهرتيممب الزيممارة مممن الناحيممة اللوجسممهية مممع ممموظفي مكهبممي
رئيس الحكومة ورئيس الدولة وأضافت أن في حال كانت الزيارة رسمية ،وليس فقط زيارة عمل ،فلن

الرئيس ر وفين ريفلين سيدعو الضيف إلى إلقاء كلمة في الكنيست

ونقلت ه رتس عن الموظف ا مريكي الكبير قول  ،إن البيت ا بي

يدرس احهمال زيارة مسمهقبلية

يقموم بهمما ت ارممب إلسمرائيل ودول أخمرى فممي المنطقممة  ،وإنهما سممهجري علمى هممامش مشماركة المرئيس فممي
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قمة حلف ا يلسي (ناتوم في بروكسيل في  25أيار (مايوم المقبل ،يعقبها زيارة إيطاليا لحضور قمة
مجموعة الدول السبع في  26و 27من الشهر نفس

وتوقعت أن ترافق الرئيس ابنه وزوجها مسهشار

اليهودي وبحسب مسنول إسرائيلي ،لم يهقرر بعد الموعمد المحمدد للزيمارة ،أي قبمل القممة ا يلسمية أو

بعدها

وتابعت ه رتس أن يبيعمة زيمارة المرئيس ا مريكمي قمد تهحمدد نهائيماً بعمد لقائم المرئيس محممود عبماس
(أبو ممازنم فمي البيمت ا بمي ا سمبوع المقبمل ،مسمهذكرًة أنم ممع تمولي المرئيس ت ارممب مهماتم أعمر،
عن أمل فمي عقمد قممة إقليميمة تهنماول الصمراع الفلسمطيني -اإلسمرائيلي ،و عليم فملن همد

يكون تسريع االتصاالت لعقد هذ القمة

الزيمارة قمد

من جههم  ،قمال ممثمل الحمز ،الجمهموري ا مريكمي فمي إسمرائيل ممارك تسميل ل ذاعمة العسمكرية أممس،
إن ترامب قد يشارك في احهفاالت إسمرائيل بمما يسممى يموم القمدس فمي  24الشمهر المقبمل فمي المذكرى

السممنوية ال م 50الحممهالل القممدس الشمرقية وضمممها بموجممب قممانون إسمرائيلي إلممى القممدس الغربيممة وإعالنهمما
القدس الموحدة لكن اسهبعد أن يعلن الرئيس خالل زيارتم نقمل السمفارة ا مريكيمة ممن تمل أبيمب إلمى

القدس حيال يلب جهات إسرائيلية بأال يهم ذل في الوقت الراهن

وأشممارت اإلذاعممة إلممى أن م فممي ا ول مممن حزي مران (يونيمموم المقبممل ينههممي مفعممول الق مرار الرئاسممي الممذي

أ در الرئيس السابق بماراك أوبامما بهجميمد قمانون قمديم للكمونغرس بنقمل السمفارة إلمى القمدس ،مما يعنمي
أنم يهحممهم علمى ت ارمممب حهممى الموعمد المممذكور تمديممد مفعمول القمرار أو عمدم فعممل ذلم  ،مما سمميعني نقممل

السفارة

مممن جانبهمما ،أفممادت

ممحيفة يممديعوت أحرونمموت فممي عنوانهمما المرئيس بممأن ت ارمممب عممازم علممى تحري م

العملي ممة السياسم مية ف ممي الش ممرق ا وس ممط ،وأنم م س مميعلن تغيي ممر السياس ممة ا مريكي ممة م ممن خ ممالل اعهم م ار

الواليممات المهحممدة بالقممدس عا مممة إلس مرائيل فممي م موازاة إعممالن أمريكممي يممدعم إقامممة دولممة فلسممطينية
وتابعت أن قد يعلن أن المرو

لنقل السفارة ا مريكية إلى تل أبيب لم تنضس بعد كمما أشمارت إلمى

أن سيلهقي خالل زيارت عباس

وأضافت أن يبقاً للهقديرات ،فلن ترامب ما كان ليزور إسرائيل لو لم يحصل تقدم في االتصاالت في

ش ممأن مبادرتم م السياس ممية لح ممل الصم مراع م ممن خ ممالل عق ممد قم ممة إقليمي ممة بمش مماركة زعم مماء ع ممر ،وعب مماس
وإسرائيل ،منوه ًة إلى أن هذا الهقدم ربما حصل خالل لقاءات الرئيس ا مريكي مع قادة عر ،أخي اًر
ونقلت عن مسنولين سياسيين في القدس قولهم ،إن المبادرة ا مريكية للقمة تقوم على المبادرة العربية

للسممالم الهممي يعممارض نهانيمماهو عممدداً مممن بنودهمما وتابعممت أن ثمممة تفاهمممات بممين ا م مريكيين والعممر،
تقضي بأن يههم ترامب بأن يلجمم نهانيماهو النشماو االسمهيطاني فمي ا ارضمي الفلسمطينية المحهلمة عمام
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 1967لهف ممادي عرقل ممة عق ممد القم ممة ،ف ممي مقاب ممل أن يق ممدم عب مماس عل ممى خطم موات بن مماء ثق ممة ويواف ممق عل ممى
اسهئنا

المفاوضات مع إسرائيل والهحرك ضد اإلرها،

من جههها ،رحبت وزيرة القضاء ،القطب في حز ،المسهوينين البيت اليهمودي أييلمت شماكيد بزيمارة

الصممديق الكبيممر إلس مرائيل  ،لكنهمما أضممافت أن حزبهمما ي مرف

والهو ل إلى تسوية

اسممهئنا

المفاوضممات مممع الفلسممطينيين

ن الفجوة بيننا كبيرة ،والمفاوضات سهكون مضيعة للوقت وأعربت عن أملها

فممي أن يفممي ت ارمممب باله ازم م لجمهممور ناخبي م بنقممل السممفارة ا مريكيممة إلممى القممدس ،ويعلممن أن القممدس
عا مة إسرائيل

الحياة ،لندن2017/4/28 ،

 .41وزير إسرائيلي يعترف بالتلميح على هجمة إسرائيلية في سورية
النا رة :بخال

السياسيات الرسمية المهبعة في إسرائيل اعهر وزير الموا الت واالسهخبارات فيها

يسرائيل كاتس بقيامها بهجمة جوية علمى أهمدا

فمي سموريا فمي الليلمة قبمل الفائهمة فمي حمديث إلذاعمة

جيش االحهالل قال من واشنطن أمس في تلميح غليظ إن الهجمة في سوريا تناسمب تمامما السياسمات

اإلسرائيلية الخا ة بنقل السالح لحز ،هللا وانهقدت أوساو إسرائيلية غير رسمية خرق الوزير كماتس

للسياسممات اإلس مرائيلية القائمممة علممى مبممدأ عممدم المصممادقة وعممدم النفممي حيممال ض مربات تنسممب لهمما ضممد
أهدا

في سموريا منمذ سمنوات وقمال المرئيس السمابق لمجلمس ا ممن القمومي الجنمرال باالحهيماو عموزي

ديان ل ذاعة العامة أمس إن يسمهغر ،الخمروء عمن حمدود السياسمة اإلسمرائيلية الممذكورة معلمال رفضم

ل بالقول إن من شأن إحراء نمام ا سد واضطرار للمرد علمى الهجممة بخمال
أهدا

في بالد واالكهفاء الههديد بالرد بالوقت المناسب

سمكوت علمى مهاجممة

القدس العربي ،لندن2017/4/28 ،

 .42عدد سكان "إسرائيل"  8.680مليون نسمة
بالل ضاهر :أ درت دائرة اإلحصماء المركزيمة اإلسمرائيلية يموم الخمميس ،معطيمات حمول السمكان فمي

إسرائيل بمناسبة الذكرى السنوية الهاسعة والسهين لهأسيس إسرائيل ،وقالت إن عدد السكان بلر 8.680

مليون نسمة

ووفقا لهمذ المعطيمات ،بلمر عمدد السمكان اليهمود  6.484مليمون نسمبة ويشمكلون نسمبة  ،%74.7والعمر،

 1.808مليون نسمة ويشكلون  ،%20.8لكن هذا المعطى يشمل الفلسطينيين في القدس المحهلة الذين
يقدر عمددهم بمأكثر ممن  300ألمف نسممة ،والسموريين فمي هضمبة الجموالن السمورية المحهلمة المذين يقمدر
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عممددهم بممأكثر مممن  20ألف ماً كممذل بلغممت نسممبة المسمميحيين غيممر العممر ،وغيممر المع مرفين دينيمما %4.5
وعددهم حوالي  388ألفا

وازداد عدد السكان في إسرائيل خالل العام ا خير بنحو  159ألفا (%1.9م ،إذ طولد  174ألف يفمل،
وتوفي  44ألف شخص ،وو ل  30ألف مهاجر جديد إلى إسرائيل

وتوقعت دائرة اإلحصاء أن يصل عدد سكان إسرائيل في العام  2048إلمى  15.2مليمون نسممة وقالمت

الدائرة إن عدد اليهود في العالم بلر  14.411مليون و %43يسكنون في إسرائيل

وأضمافت المعطيمات أن  %75ممن اليهمود اإلسمرائيليين مولممودون فمي المبالد ويعمر  %44ممن اليهممود

أنفسهم أنهم علمانيون ،و %24أنهم محمافمين غيمر مهمزمهين دينيما و %12محمافمين مهمدينين و%11
مهدينين و %9حريديم

وقممال  %52مممن العممر ،إنهممم مهممدينون وو مف  %21أنفسممهم بممأنهم علمممانيون و %23ليس موا مهممدينين

كثي ار و %4مهزمهين دينيا

تابعت المعطيات أن القدس ،الغربية والمحهلة ،همي أكبمر الممدن ويسمكنها  865,700نسممة بيمنهم أكثمر

من  300ألف فلسطيني وتوجد في إسرائيل  14مدينة يفوق عدد سكانها المئة ألفن بينها ثمانية يفوق
عدد سكانها المائهي ألف والمدن الكبرى هي القدس تليهما تمل أبيمب ثمم حيفما وريشمون لهسميون وبيهماح
تيكفا وأشدود ونهانيا وبئر السبع

وفي نهاية العام  ،2016بلغت نسبة البطالة في إسرائيل  %4.8ومهوسط ا جور  9,800شاقل وتوجد

في إسرائيل  3.239مليون مركبة

وبلر معدل يول ا عمار بين اليهود  84.5عاما بين النساء و 80.9عاما بحسب معطيات نهاية العام

2015
عرب 2017/4/27 ،48

 .43هيئة شؤون األسرى :إصابات في صفوف األسرى المضربين في سجن عسقالن

رام هلل :قال محامي هيئة شنون ا سرى والمحررين كريم عجوة ،إن عددا من ا سرى المضربين عن
الطعام أ يبوا في اعهداء قوات مصلحة السجون عليهم
وأوضح في بيان

ادر عن اللجنة اإلعالمية المنبثقة عن هيئة شنون ا سرى والمحررين ونادي

ا سير الفلسطيني ،عقب زيارت ا سير المضر ،عن الطعام نصر أبو حميد المحكوم بالمنبد،

وا سير المري

سعيد مسلم ،أن وحدات القمع في سجن عسقالن ،اقهحمت أول أمس ،غر
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المضربين ( 1و 2و3م ،واعهدت على ا سرى بسبب رفضهم الوقو

للهفهيش ورفضهم الهفهيش

العاري ،ما أدى إل ابة خمسة أسرى برضوض في الوج  ،والرأس ،حيث نقلوا لعيادة السجن
ونقل عجوة شهادة لىسير أبو حميد ،قال فيها إن :أوضاع المضربين

االسهفزازي من قبل الوحدات القمعية يجري بشكل يومي بهد

عبة للغاية ،والهفهيش

إرهاق ا سرى وإنهاكهم وإذاللهم

وأشار إلى أن إدارة السجن أجرت محاكمات داخلية لىسرى المضربين ،وفرضت عليهم عقوبات
وغرامات مالية بقيمة ( 500شيقل على كل أسيرم ،وحبس وعزل في الزنازين لمدة  10أيام ،كما تم

سحب الملح من المضربين كوسيلة ضغط عليهم لكسر اإلضرا،

القدس ،القدس2017/4/27 ،

 .44اإلضراب الشامل ..رسالة دعم شعبية لألسرى الفلسطينيين

نابلس  -عايف دغلس :على غير عادتها ،اسهفاقت نابلس -كبرى مدن شمال الضفة الغربية -يوم

الخميس على حالة من السكون الهام الذي ساد أرجاء المدينة ،في مشهد أعادها إلى فهرة النهفاضة
ا ولى عام  ،1987فقد أعلنت -مثل بقية المدن الفلسطينية -إضرابها الشامل تضامنا مع ا سرى
الفلسطينيين الذين يدخل إ ضرابهم المفهوح عن الطعام يوم الحادي عشر

ويضر ،أكثر من  1500أسير فلسطيني في سجون االحهالل المخهلفة ،يهصدرهم القيادات ا سيرة
وممثلو المعهقالت ،رفضا لالنههاكات اإلسرائيلية بحقهم كسجناء ،ودعوة لهحسين ظروفهم الحياتية

داخل ا سر

وجاء إضرا ،الخميس بدعوة من لجنة إسناد ا سرى الهي تضم القوى الوينية واإلسالمية ،وقد

اسهجابت ل السلطة الفلسطينية والمنسسات الحكومية وا هلية كالجامعات والبنوك والموا الت
العامة

واعهبر سياسيون وأسرى محررون تحدثوا للجزيرة نت أن هذا اإلضرا ،يو ل رسالة فلسطينية
موحدة إلى االحهالل بوقو

اسهمر في انههاكات

الكل الفلسطيني خلف أس ار  ،ويحذر من عصيان وتمرد شعبي إذا ما

وقال وزير شنون ا سرى عيسى قراقع إن اإلضرا ،رسالة للعالم بأن الحياة الفلسطينية لن تعود

يبيعية ما دام ا سرى يهعذبون وما داموا مضربين
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 .45أسرى الحرية يواصلون إضرابهم المفتوح عن الطعام لليوم  12على التوالي

رام هللا :دخل إضرا ،ا سرى الفلسطينيين المفهوح عن الطعام يوم الثاني عشر ،اليوم الجمعة،
بهزامن من مناشدات من منسسات وينية وقانونية وناشطة في الدفاع عن حقوق ا سرى بضرورة
تضافر الجهود الدولية للضغط على إسرائيل لفهح حوار مع المضربين

ويبلر عدد المضربين عن الطعام أكثر من  1600من مخهلف المعهقالت اإلسرائيلية ،يهقدمهم النائب
مروان البرغوثي عضو اللجنة المركزية لحركة فهح ،وأمين عام الجبهة الشعبية أحمد سعدات ،وعدد

رخر من كبار القادة

وقد أيلقت كل من هيئة شنون ا سرى والمحررين ونادي ا سير في وقت سابق

رخات للمجهمع

الدولي لسرعة الهدخل ،وبخا ة أن اإلضرا ،دخل مرحلة تشكل خط ار حقيقيا على حياة ا سرى
نم ار لرف

المضربين أخذ مدعمات ،ولههديدهم بوقف تناول الماء

ومن المقرر أن تسهمر اليوم فعاليات إسناد ا سرى المضربين في جميع المحافمات ،وفي بع

المنايق داخل أراضي  ،1948حيث سهقام
العامة ثم تنطلق مسيرات بعدها

الة الجمعة في مراكز المدن الفلسطينية والساحات

وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)2017/4/28 ،

 .46القدس :رسالة باسم أهالي أسرى القدس المضربين لبعثة االتحاد األوروبي

القدس المحهلة  -دياال جويحان :سلمت لجنة أهالي أسرى القدس ونادي ا سير الفلسطيني وهيئة

العمل الويني وا هلي في القدس ،يوم الخميس ،رسالة باسم أهالي أسرى القدس المضربين عن

الطعام لليوم الحادي عشر في سجون االحهالل لبعثة االتحاد ا وروبي في القدس بحي الشيي جراح
في القدس المحهلة ،وسط إجراءات مشددة من قبل قوات االحهالل

وأيلع عضو لجنة أهالي أسرى القدس عالء الحداد ،والنايق اإلعالمي أبو أشر

زغير ،وعضو

هيئة العمل الويني وا هلي في القدس راسم عبيدات ممثلة االتحاد ا وروبي أولريكي هاور المرو

الخطيرة الذي يعاني ا سرى المضربين عن الطعام داخل سجون االحهالل في ظل الهغيب الواضح

للمنسسات الدولية والحقوقية واالههمام في قضية ا سرى

ويالبت اللجنة االتحاد ا وروبي وخا ة من كان لهم دور سابق في الوقو

الفلسطيني عامة وأهالي القدس خا ة في ظل المرو
الوقو

إلى جانب ا سرى المضربين لليوم الحادي عشر
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بدورها قالت ممثلة االتحاد ا وروبي أولريكي هاور  ،إنها سهطلع المنسسة ا وروبية على ا حدا
الصعبة الهي تمر بها الحركة ا سيرة في اليوم الحادي عشر من معركة ا معاء الخاوية من أجل
تحقيق المطالب اإلنسانية داخل السجون

الحياة الجديدة ،رام هللا2017/4/27 ،

 .47لوحات مرورية تصبح أعماالً فنية تضامناً مع األسرى الفلسطينيين
أيفال في المعهقالت  ،انهب
رام هللا  -يوسف الشايب :قف مع أسرانا  ،انهب
تنهار  ،انهب

سجون

أحرار على الطريق  ،هي لوحات مرورية تنبيهية في شوارع مدينة رام هللا هي

وغيرها تحولت إلى حملة من حمالت الهضامن مع ا سرى المضربين عن الطعام في سجون
االحهالل وزنزانات  ،أيلقهها بلدية رام هللا ونفذها

احب فكرتها الفنان محمد سباعنة ،تحت عنوان

إضرا ،الحرية  ،فيما رسم أمعاء على شكل زمور سيارة ذيلت بعبارة

وت أمعائكم ا على

وأوضحت البلد ية في بيان أن هذا المشروع هو إحدى الخطوات الهي تنممها البلدية ضمن حملهها

وركبه بالهعاون مع
لمساندة ا سرى في إضرابهم عن الطعام ،الفهة إلى أنها يبعت العمل الفني ض
ملهقى نب

الشبابي على ا عمدة في مركز المدينة ومحيط

وقال سباعنة إن هذا المشروع يأتي ضمن مجموعة نشايات يقوم بها دعماً لىسرى وإضرابهم ودعماً

لهحقيق مطالبهم

الحياة ،لندن2017/4/28 ،

 .48رائد صالح :األسرى يجسدون ضمير الشعب ونصرتهم واجبة
القدس المحهلة :دعا الشيي رائد

الح زعيم الحركة اإلسالمية في ا راضي المحهلة عام 48إلى

نصرة ا سرى المضربين عن الطعام ،منكدا أن المسجد ا قصى المبارك يمر في مرحلة مصيرية
وقال الشيي

الح في تصريح خا

لم المركز الفلسطيني ل عالم  :نحن ننكد أننا مع أسرى

وأسيرات الحرية في مسيرتهم الهي يجسدون فيها ضمير الشعب الفلسطيني و وت الحرية والكرامة
في مسيرة شعبنا الفلسطيني  ،مشي ار إلى أنهم عنصر الحياة الذي يحافظ على حياة وحيوية هذ

المسيرة

وأضا  :نحن معهم في ليلهم ونهارهم ،نحن مع معركة ا معاء الخاوية الهي يخوضونها
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وأكد أن واجب علينا كشعب فلسطيني في كل مكان ،ولو كان في أقصى الصين ،أن ننصرهم في
هذ ا يام،

نا إن نصرناهم انهصرنا

والمسجد ا قصى المبارك

نفسنا ،وانهصرنا لثوابهنا الفلسطينية ،وانهصرنا للقدس
المركز الفلسطيني لإلعالم2017/4/24 ،

 .49الجالية الفلسطينية في إيرلندا تتضامن مع األسرى

دبلن -معا  :تضامناً ومساندة لىسرى في سجون االحهالل اإلسرائيلي ،دعت الجالية الفلسطينية في
إيرلندا إلى وقفة اعهصامية أمام مبنى ومقر الصليب ا حمر اإليرلندي ،وكذل

أمام مبنى ممثلية

االتحاد ا وروبي في العا مة اإليرلندية دبلن

وقد احهشد أبناء الجالية الفلسطينية مع ممثلين عن ا حزا ،اإليرلندية المخهلفة وبمشاركة أعضاء
من سفارة دولة فلسطين ومبعدي كنيسة المهد ،جهاد جعارة ورامي الكامل ولجان الهضامن اإليرلندية

مع فلسطين وشعبها وعدد من اإلخوة العر ،وا

دقاء اإليرلنديين

وقد قام الدكهور بسام نصر رئيس الجالية الفلسطينية في إيرلندا بللقاء كلمة شرح فيها معاناة أسرانا

الفلسطينيين والمرو القاهرة والالإنسانية الهي تطمارس بحقهم من قبل سلطات االحهالل اإلسرائيلي
ويالب المجهمع ا يرلندي وا وروبي وهيئة الصليب ا حمر بضرورة الهدخل العاجل والفوري لحماية

ا سرى من القمع والهعذيب والقهر الذين يهعرضوا ل وبشكل يومي

وكالة معاً اإلخبارية2017/4/27 ،

 .51قراقع يحذر من استشهاد عدد من األسرى المضربين

رام هللا  -فادي أبو سعدى :حذر عيسى قراقع رئيس هيئة شنون ا سرى والمحررين من سقوو
شهداء من بين ا سرى المضربين عن الطعام منذ السابع عشر من الشهر الحالي وأضا

في كلمة

ل خالل المسيرة الحاشدة الهي جابت شوارع رام هللا والبيرة تضامنا مع الحركة ا سيرة ،أن على

العالم أن يسمع

وت ا سرى و وت الشعب الفلسطيني ،ونحن شعب ال يريد سوى الحرية وأسرانا

ليسوا إرهابيين ،بل هم أبطال مناضلون وأسرى شر وحرية

وأوضح أن دولة االحهالل هي الهي تنهس اإلرها ،،وا سرى مصممون على موا لة اإلضرا ،حهى

نيل مطالبهم المشروعة أو الشهادة ،منكدا على أن الشعب الفلسطيني وقيادت يقفون إلى جانب

ا سرى في إضرابهم المفهوح عن الطعام
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وتصعد الخطوات التضامنية مع األسرى
 .51غزة تواصل االلتحام مع معركة السجون
ّ
غزة – القدس العربي  :عم الغضب الشعبي جميع منايق قطاع غزة ،في ظل ا خبار الهي تشير

إلى دخول ا سرى الفلسطينيين المضربين عن الطعام في سجون االحهالل ،مرحلة الخطر الشديد ،
وذل بالهزامن مع اتساع حجم الفعاليات الهضامنية ،في ظل اإلضرا ،الشامل الذي عم جميع مدن

ومخيمات وقرى القطاع

وتوقفت في قطاع غزة وكذل الضفة الغربية المكاتب الحكومية والشركات الخا ة عن العمل ،كما

توقف العمل والدوام الرسمي في الجامعات ،وفي جميع مدارس القطاع الحكومية دون مدارس
ا ونروا  ،وأغلقت المحال الهجارية أبوابها ،وفق دعوات اإلضرا ،الشامل الهي دعت إليها لجنة

ا سرى في القوى والفصائل الفلسطينية ،واسهجابت لها الهيئات الحكومية والخا ة

وتوافد على خيمة االعهصام الرئيسية المقامة في منطقة السرايا وسط مدينة غزة ،حشود جماهيرية

كبيرة ،من جميع ا ييا

مع ا سرى المضربين

السياسية ،وأخرى من المنسسات والجمعيات والهيئات الخا ة ،للهضامن

وأكد مسنولون تحدثوا في كلمات عدة عبر مكبرات الصوت ضمن الفعاليات المهوا لة في خيمة

االعهصام ،على ضرورة تحرك المجهمع الدولي بشكل فوري ،لمنع وقوع أي مكرو قد يصيب
المضربين عن الطعام ،بعد تعرضهم مراض عدة وانهقدوا في الوقت ذات ما و فو بم الصمت

على الجريمة اإلسرائيلية  ،خا ة وأنها تخالف كل القوانين الدولية الهي تهحد

عن حقوق اإلنسان

القدس العربي ،لندن2017/4/28 ،

 .52االحتالل ينقل قرابة  40أسي اًر إلى سجن بئر السبع
رام هللا -معا  :نقلت إدارة مصلحة السجون ،اليوم الخميس ،قرابة  40أسي اًر من سجون نفحة
و ريمون و النقب إلى سجن أهليكدار (بئر السبعم
وأفادت مصادر خا ة إلذاعة

وت ا سرى من داخل سجون االحهالل ،أن إدارة السجون أفرغت

قسم (8م في أهليكدار (بئر السبعم ،ووضعت ا سرى المنقولين في دون أي تجهيزات أو توفير
المسهلزمات الالزمة

ويشار إلى أن عددا من ا سرى المنقولين هم أسرى مضربون عن الطعام وغير مضربين ،تم
وضعهم في الغر

اسهقبال الطعام

نفسها مما اضطر ا سرى غير المضربين وغالبيههم من المرضى إلى عدم
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وعر من ا سرى الذين جرى نقلهم عميد أسرى جنين الشيي رائد السعدي وا سير يسري المصري،
ط
ومن ا سرى المضربين ا سيرين سامر العيساوي وعزام ذيا،
وكالة معاً اإلخبارية2017/4/27 ،

 .53الخضري يحذر من أزمات غير مسبوقة جراء قطع الكهرباء عن غزة
غزة :حذر رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار النائب جمال الخضري ،من أزمات إنسانية غير
مسبوقة تهجاوز إمكانية عالجها في حال تم قطع الكهرباء عن قطاع غزة
وقال الخضري في تصريح

حفي

در عن  ،يوم الخميس :الكهرباء هي الحياة وإذا تم قطع

الكهرباء بالكامل فهذا يعني توقف مماهر الحياة في القطاع

وشدد على أن نهائس هذا القرار سيكون المس بشكل قاتل للقطاع الصحي ،وجميع القطاعات

الحيوية واالقهصادية ،ومن ثم سههوالى الكوار الصحية واإلنسانية دون إمكانية عالجها ،وتطال

كافة القطاعات الحيوية وأشار إلى أن قطاع غزة سيدخل في وضع أ عب من أن يحهمل أو يهم
معالجة رثار الخطيرة ،ما يعني حكم باإلعدام على مليوني مواين يعيشون في غزة بشكل يهنافى مع

القيم اإلنسانية ومبادا القانون الدولي واإلنساني وا خالقي

وشدد على ضرورة العمل الفوري والسريع على وحدة الصف وإنهاء االنقسام الذي أو ل الشعب

الفلسطيني إلى هذ الحالة غير المسبوقة

فلسطين أون الين2017/4/27 ،

 .54عروسان فلسطينيان يحتفالن بزفافهما في خيمة التضامن مع األسرى
رام هللا  -محمد عبيدات :اخهار عروسان فلسطينيان ،مساء الخميس ،أن يقيما حفل زفافهما في

خيمة االعهصام المقامة وسط مدينة رام هللا ،للهضامن مع ا سرى الفلسطينيين المضربين عن

الطعام في سجون االحهالل اإلسرائيلي لليوم الحادي عشر على الهوالي

وكان العروسان وسط موكب سيارات أيلقت أبواقها ،وانطلقت من أمام مخيم ا معري لالجئين
الفلسطينيين باتجا دوار الساعة ،وسط رام هللا ،حيث خيمة االعهصام ،وقد أ بح العشرات من

تحول إلى عرس ويني
المهضامنين مع ا سرى من ضيو حفل الزفا الذي ض
المشهد بحد ذات يعزز مفهوم اسهم اررية حياة الفلسطينيين ،بأفراحهم وأتراحهم ،ومعاناتهم تحت ويأة
االحهالل الذي يحاول بكل قوت أن يقهل مالمح الحياة
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 .55البنك الدولي يدعو إلتباع سياسات لوقف تدهور االقتصاد الفلسطيني
ذكر تقرير جديد للبن

الدولي أن تأثير المساعدات ا جنبية واالسهثمارات وحدهما على االقهصاد

تغيرات ملموسة على أرض الواقع
الفلسطيني سيكون محدودا إذا لم تصاحبهما ُّ
وقال البن

الدولي في تقرير  :يلزم حدو

تحول جذري في نهس كل ا ي ار
ُّ

للخروء من الحلقة

المفرغة للنمو االقهصادي الذي يقهر ،من حالة الركود واسهمرار أوج عدم اليقين الهي تحيط

با وضاع السياسية ،فهذا قد يجعل للمساعدات ا جنبية تأثي ار طمحضف از أكبر بكثير
تجدر اإلشارة إلى أن البن الدولي سيرفع هذا الهقرير إلى لجنة االرتباو الخا ة في  4مايو/أيار

 2017في بروكسل ،وهو اجهماع على مسهوى السياسات بشأن المساعدات اإلنمائية للشعب

الفلسطيني

وأورد تقرير البن الدولي ،عددا من الهو يات بشأن السياسات لهحسين المرو

االقهصادية وإرساء

ا سس الالزمة لنمو مسهدام ،منكدا على أن في ضوء وجود فجوة تمويل مقدارها  800مليون دوالر،
يجب على السلطة الفلسطينية العمل على معالجة اإلنفاق الحكومي على مدفوعات الرواتب

ومعاشات الهقاعد ،وتحسين مسهويات تحصيل اإليرادات من خالل النمام الضريبي المحلي

ودعا إلى ضرورة اتخاذ إجراءات لهحسين مناخ االسهثمار والقدرة على المنافسة ،ومساعدة الشركات

الجديدة على دخول السوق ،وتعزيز نمو القطاع الخا

وقدرت على خلق الوظائف تخفيف القيود

اإلسرائيلية على الهجارة الخارجية ،وتيسير الو ول إلى الموارد في المنطقة (ءم ،وفهح يرق
الو ول إلى غزة

وأوضح الهقرير أن في حال أجرت السلطة الفلسطينية والحكومة اإلسرائيلية تغييرات على أرض

الواقع ،فلن تأثير مساعدات المانحين سيزيد زيادة كبيرة ،وسيكون من الضروري الحصول على دعم
إضافي من المانحين للمساعدة في تصحيح أوضاع المالية العامة للسلطة ،والمساعدة بأنممة تمويل

مبهكرة للهخفيف من المخاير السياسية وزيادة اسهثمارات القطاع الخا

الرسالة نت2017/4/27 ،

 .56يحيى البطوش يتحدث عن ممارسات اليهود تجاه المقدسات اإلسالمية والمسيحية في القدس
الزرقمماء (-به مرام :تحممد

مفهممي الق موات المسمملحة السممابق يحيممى البطممو

عممن ممارسممات اليهممود تجمما

المقدسات اإلسالمية والمسميحية فمي القمدس الشمريف وعمن كيمدهم لىمهمين العربيمة واإلسمالمية وغمدرهم
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بالمعاهممدات والمواثيممق عبممر الهمماريي ،جمماء ذلم خممالل احهفممال نممهم مديريمة أوقمما

غرفة تجارة الزرقاء بذكرى اإلسراء والمعراء

الزرقمماء أمممس فممي

عمان2017/4/27 ،
الدستورّ ،

 .57الحزب التقدمي واألحزاب اللبنانية تعتصم في بيروت تضامناً مع األسرى في سجون االحتالل

أقامت منممة الشبا ،الهقدمي اعهصاما رمزيا في ساحة سمير قصير  -وسط بيروت ،تضمامنا ممع
المعهقلممين الفلسممطينيين فممي سممجون االحممهالل ،فممي حضممور النائممب عممالء تممرو ،وأعضمماء مجلممس قيممادة
الحممز ،الهقممدمي االشممهراكي :بهمماء بممو كممروم ،نشممأت الحسممنية ،عفمراء عيممد ،لمممى حريممز ،ممميالر السمميد،
وأمين عام منممة الشبا ،الهقمدمي سمالم عبدالصممد ،والقطاعمات الشمبابية فمي تيمار المسمهقبل حمز،
الطاشممناق  ،الق موات اللبنانيممة  ،حركممة أمممل ،و حممز ،هللا  ،وحركهممي فممهح وحممماس ومخهلممف الفصممائل

الفلسطينية

وألقت مسنولة الثقافة وا نشطة في منممة الشبا ،الهقدمي مي ار مكنا بيان المنممة ،وجاء في  :نقف

اليوم في هذا االعهصام الرمزي لمنممة الشمبا ،الهقمدمي ،ال نملم سمالحا سموى الهضمامن ممع أبطمال
يرسمون اليوم بأكثر الطرق سلمية ،لوحات البطولة المهجددة في وج العدو الغا ب  ،مطالبة ا مم

المهح ممدة ف ممي لع ممب دوره مما ف ممي رف ممع المل ممم ع ممن المعهقل ممين وإع ممالن موق ممف واض ممح بلدان ممة االرتكاب ممات
اإلسمرائيلية مممن سياسممة الهوسممع واالسممهيطان الممى ممارسممات الملممم والعممدوان ،علممى إخواننمما الفلسممطينيين

في المعهقالت والسجون كما في القرى والمنازل  ،منكدة دعم منممة الشبا ،لنصرة الحق والمملموم،
في وج البايل والمالم

المستقبل ،بيروت2017/4/28 ،

 .58اعتقال لبناني اجتاز الحدود ووصل إلى كريات شمونة
مجيممد القض ممماني :اعهقلممت الش ممرية اإلس مرائيلية ،الخم مميس ،مواين مما لبنانيمما تمك ممن مممن اجهي مماز الح ممدود

والو ول إلى مدينة كريات شمون في شمال البالد (الخالصة الفلسطينيةم من دون أن طينهب ل
وتقول وسائل إعالم إسرائيلية إن 'مواينين في المدنية الحموا 'شخصاً مشمبوهاً' فمي محطمة الحمافالت

وأبلغوا الشرية فحضرت إلى المكان وقامت باعهقال ثم سلمه لىجهزة ا منية'

وبحسب المعلوممات المهموفرة لمم يكمن بحوزنم أي سمالح يشمار إلمى أن المسمافة بمين محطمة الحمافالت

في كريات شمونة والحدود مع لبنان تقدر بحوالي عشرة كيلومهرات
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" .59الجامعة العربية" تدعو الصليب األحمر لوقف تجاوزات "إسرائيل"
القاهرة :وج أحمد أبو الغيط ا مين العام للجامعة العربية ،خطاباً ،إلى بيهر مور رئيس اللجنة
الدولية للصليب ا حمر ،يالب في بالهدخل بشكل عاجل لدى السلطات اإلسرائيلية  ،لوقف

الهجاوزات المخهلفة الهي تقع بحق ا سرى الفلسطينيين ،خا ة الذين دخلوا منخ اًر في إضرا ،عن
الطعام ،الهي تمثل انههاكاً

ريحاً التفاقية جنيف الرابعة الخا ة بحماية المدنيين في زمن الحر،

و رح الوزير مفوض محمود عفيفي المهحد

الرسمي باسم ا مين العام للجامعة بأن أبو الغيط،

أشار في خطاب إلى أن اللجنة الدولية للصليب ا حمر ،هي المنممة اإلنسانية ،المعنية بمهابعة

انههاكات القانون الدولي اإلنساني ،ومعالجهها من خالل الهوا ل مع سلطات الدول ،ويقع على
عاتقها مسنولية العمل على ضمان توفير المعاملة اإلنسانية ،وظرو

والمحهجزين الفلسطينيين كافة

االحهجاز الالئقة للسجناء

الخلي ،،الشارقة2017/4/28 ،

 .61المحامون العرب للرسالة :السلطة ترتكب جرائم حرب وإبادة ضد غزة
أكد عبد العميم المغربي ا مين العام التحاد المحامين العر ،،أن ما تقوم ب السلطة
محمود هنية :ض
من إجراءات ضد قطاع غزة ،هي جرائم حر ،وإبادة وقال المغربي لم الرسالة نت  ،مساء الخميس،

إن قيادة السلطة الفلسطينية ترتكب جريمة مخالفة لكل القوانين واالتفاقيات المهعلقة بحقوق اإلنسان،
منكدا أن ال يمكن تصور أن تفعل السلطة إجراءات إبادة نيابة عن االحهالل اإلسرائيلي
ً
مضيفا لو أن إسرائيل نفسها
باكيا على تصرفات السلطة حيال القطاع،
وتأثر المغربي في مكالمه
ً
ً
مارست هذ العقوبات لكانت جريمة حر ،فكيف تقوم بها السلطة الهي يوكل إليها حماية أبناء

شعبها وأشار إلى أن المجهمع الدولي والنمام العربي الرسمي لن ينهصروا لغزة تجا هذ الجرائم،
وهذا يقضي أن يقوم الفلسطينيين بحملة شعبية دولية ضد اإلجراء

الرسالة نت2017/4/27 ،

" .61إسرائيل" وتركيا تعززان العالقات االقتصادية بينهما
بالل ضاهر :اخههم في العا مة الهركية أنقرة ،يوم ا ربعاء ،جولة محادثات بين تركيا وإسرائيل،

شارك في مندوبون من و ازرتي خارجية الدولهين ،في إيار الحوار االقهصادي بينهما ،حسبما ذكرت

اإلذاعة العامة اإلسرائيلية يوم الخميس
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وقالت رئيسة الوفد اإلسرائيلي ونائبة مدير عام و ازرة الخارجية اإلسرائيلية للشنون االقهصادية ،يافا

بن رري ،ل ذاعة ،إن جرى البحث خالل المحادثات في توثيق وتحفيز الهعاون االقهصادي ،الذي

يأتي اسهم ار ار للحوار السياسي بين مديري و ازرتي الخارجية اإلسرائيلية والهركية

ووفقا ل ذاعة ،فلن وفدا رفيعا منلفا من رجال أعمال أتراك سيصل إلى إسرائيل بعد أسبوعين

عرب 2017/4/27 ،48

 .62فعاليات تونسية تتضامن مع األسرى
الوكاالت :عبرت ،يوم الخميس ،المز طيد من الفعاليات الوينية والنقابية الهونسية عن تضامنها الهام
مع ا سرى الفلسطينيين المضربين عن الطعام رفضا لسياسات االحهالل غير القانونية بحقهم

وفي هذا السياق ،أدانت الرابطة الهونسية للدفاع عن حقوق اإلنسان ،في ل
بيان لها ،الجرائم اإلسرائيلية

بحق الشعب الفلسطيني بشكل عام وا سرى خصو ا ويالبت في بيانها الفعاليات الهونسية بالبدء
بنشايات منازرة للحركة ا سيرة ،مشددة على ضرورة تضافر الجهود لضمان اإلفراء عن ا سرى

حملت سلطات االحهالل المسنولي مة
القصر كما ض
الفلسطينيين دون تأخير ،وفي مقدمههم ا يفال و ض
الكاملة عن أي تدهور في ا وضاع الصحية لىسرى المضربين عن الطعام وبدورها يالبت النقابة
العامة للهعليم ا ساسي والنقابة العامة للهعليم الثانوي في تونس ،في بيان

حفي مشهرك

در

بالهنسيق مع االتحاد العام الهونسي للشغل ،بضرورة حشد الطاقات دعما للحركة ا سيرة

المركز الفلسطيني لإلعالم2017/4/27 ،

 .63تقديرات إسرائيلية تتوقع اعتراف ترامب بالقدس عاصمة لها ...وتجميد نقل السفارة إليها
تحرير بمالل ضماهر :ال تمزال معممم تفا ميل وأجنمدة الزيمارة المحهملمة للمرئيس ا مريكمي دونالمد ت ارممب
مهناثرة في الهواء ،ولم يهم االتفاق حولها لكن وفداً منلفاً من  25موظفماً فمي اإلدارة ا مريكيمة و ملوا

إلى إسرائيل يوم الخميس  ،2017/4/27ممن أجمل الهباحمث ممع مموظفين ومسمنولين فمي مكهمب رئميس

الحكومة اإلسرائيلية وديوان الرئيس اإلسرائيلي بشأن الزيارة المحهملة ،الهي يقدر أن تجري ما بين 26

أيار /مايو المقبل وبداية حزيران /يونيو
لكن

حيفة يديعوت أحرونوت ذكرت يوم الخميس ،أن ثمة أم اًر واحداً باديماً وهمو أن ت ارممب سميعلن

عن اعه ار

أمريكي بأن القدس الموحدة عا ممة إلسمرائيل  ،وذلم خالفماً للموقمف الرسممي ا مريكمي

الهمماريخي الممذي نمممر إلممى شمرقي القممدس علممى أنهمما أرض محهلممة وبحسممب الصممحيفة ،فلن م فممي مقابممل
ذلم سيصممرح ت ارمممب بهأييممد إلقامممة دولممة فلسممطينية إلممى جانممب إسمرائيل كممذل فمملن ت ارمممب لممن يعلممن
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عممن نقممل السممفارة ا مريكيممة مممن تممل أبيممب إلممى القممدس وبحسممب الصممحيفة ،فمملن زيممارة ت ارمممب سممهكون
قصيرة وال تهعدى مدتها يوماً ونصف اليوم ،وسيزور خاللها السلطة الفلسطينية

تقدم في االتصاالت مع

وتقول تقديرات في إسرائيل إن ترامب لم يكن سيزور إسرائيل لو لم يحد

دول في المنطقة حول مبادرت السياسية لحل الصراع اإلسرائيلي – الفلسطيني

عرب 2017/4/27 ،48

" .64نيويورك تايمز" :وسيط السالم األمريكي جاريد كوشنير يواجه فضيحة تتصل بشركة إسرائيلية
واشممنطن  -سممعيد عريقممات :كشممفت

ممحيفة نيويممورك تممايمز يمموم الخممميس  ،2017/4/27فممي تقريممر

مط ممول له مما ،أن جاري ممد كوش ممنر ،المكل ممف كوس مميط لعملي ممة الس ممالم الفلس ممطينية اإلسم مرائيلي ف ممي البي ممت
ا بممي

 ،تسمملم مبلممر  50مليممون دوالر مممن شممركة مجموعممة سممهاينميهز لىلممماس اإلس مرائيلية الشممهيرة

لشراء عقارات في منطقة مانهاتن من مدينة نيويورك بمبلر  190مليون دوالر

وكشممفت الصممحيفة أن م فممي

أس مرة

مميف عممام  ،2012كانممت تسممهعد شممركات كوشممنر العقاريممة ،الهممي تمهلكهمما

ممهر ال مرئيس ا مريكممي دونالممد ت ارمممب ،إلنفمماق  190مليممون دوالر علممى ش مراء عش مرات المبمماني

السممكنية فممي أحيمماء مانهمماتن ومممن أجممل جمممع الدفعممة ا ولممى مممن هممذا المبلممر ،والهممي طقم ضمدرت بنحممو 50

مليون دوالر ،اسهعان جاريد كوشنر بشري خمارجي لمم طيكشمف عنم  ،إال أنم اتضمح الحقماً أن ا مموال
جاءت من أحد أفراد عائلمة شمهاينميهز اإلسمرائيلية ،الهمي بنمت ثروتهما كواحمدة ممن أكبمر تجمار االلمماس

في العالم وتنسب الصحيفة إلى مهحدثة باسم شركات كوشمنر وعمدد ممن ممثلمي سمهاينميهز القمول أن
راز شهاينميهز يخضع مع عم الملياردير بيني شهاينميهز إلى تحقيقات بشأن الرشوة والفساد من قبل

السلطات في أربعة بلدان منها الواليات المهحدة ،حيث يحقق المدعون االتحاديون فيما إذا كان ممثلو

شركه قدموا رشاوى إلى مسنولين حكوميين في غينيا لنيل عقد تعدين بقيمة مليارات الدوالرات

القدس ،القدس2017/4/27 ،

" .65الصليب األحمر" يعلن أن مندوبيه زاروا األسرى المضربين لليوم الثاني على التوالي
غمزة  -فهحممي م ضمباح :قالممت اللجنممة الدوليممة للصممليب ا حمممر فممي بيممان إن منممدوبيها زاروا أمممس ،لليمموم
الثمماني علممى اله موالي ،ا سممرى المض مربين عممن الطعممام لليمموم الحممادي عشممر وأضممافت فممي بيممان أن
مندوبيها زاروا سجن جلبوع والهقوا جميع المضربين عن الطعام ،وبهذا تكون اللجنة زارت المئات من
المضربين عن الطعام في سجني نفحة وجلبوع خالل اليومين الماضيين
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 .66لجنة ببرلمان أوروبا تدعم األسرى الفلسطينيين المضربين
أ درت لجنة العالقمات ممع فلسمطين فمي البرلممان ا وروبمي بالهنسميق ممع مجلمس العالقمات ا وروبيمة

الفلسطينية ،وثيقة أكدت فيها دعمها لىسرى الفلسطينيين المضربين عن الطعام في سجون االحمهالل
اإلسرائيلي ،للمطالبة باحهرام حقوقهم وكرامههم وأوضحت وثيقة اللجنة الهي تضم  75برلمانياً أوروبياً،
أن حقوق ا سرى الفلسطينيين تنهه بموجب القانون الدولي من خالل نقلهم من ا راضي الفلسطينية

إلى السجون في إسرائيل ،في انههاك واضح التفاقية جنيف الرابعة

ودعمما رئمميس اللجنممة البرلمانيممة نيمموكليس سمميلكيوتيس مسممنولة السياسممة الخارجيممة فممي االتحمماد فيممديريكا

ممموغريني إلممى اإل مرار فممي أي ح موار مممع سمملطات االحممهالل اإلس مرائيلي ،علممى إيممالق س مراح جميممع

ا سممرى الفلسممطينيين وجميممع ا يفممال المحهج مزين بشممكل غيممر قممانوني علممى الفممور  ،مممع الهأكيممد علممى
حقهم اإلنساني في محاكمة عادلة

الجزيرة نت ،الدوحة2017/4/27 ،

 .67أعضاء من البرلمان األوروبي يتضامنون مع األسرى تحت قبة البرلمان األوروبي
بيت لحم :نمم عدد من أعضاء البرلمان ا وروبي من دول مخهلفة ،يوم الخمميس  ،2017/4/27وقفمة
تضامنية مع ا سرى الفلسطينيين المضربين عن الطعام في سجون االحهالل منذ  11يوماً

ورفع النوا ،الفهات كهب عليها عبارات تضامن مع ا سمرى ،وجماءت الوقفمة بمبمادرة ممن رئميس لجنمة
العالقات مع فلسطين نيوكيليس سيايكيوتس من كهلة اليسار

وكان من بين أبرز المشاركين فمي الوقفمة الهضمامنية مارتينما اندرسمن ممن ايرلنمدا الشممالية ،كمما شمارك

ن موا ،مممن :السممويد واليونممان وفرنسمما وإيطاليمما وإسممبانيا وبريطانيمما والنمسمما والممدنمارك والبرتغممال يمثلممون
جميع الكهل البرلمانية

وكالة معاً اإلخبارية2017/4/27 ،

 .68عمر البرغوثي" :إسرائيل" بطريقها للعزلة العالمية
ق ممال م ارس ممل موق ممع إن رر ج ممي يش مماي فري ممدمان إن عم ممر البرغ مموثي ،أح ممد منسس ممي حرك ممة المقايع ممة

العالميممة ضم ضمد إسمرائيل (بممي دي أسم ،ألقممى محاضمرة فممي جامعممة ييممل بالواليممات المهحممدة خممالل تسمملم
جائزة غانمدي للسمالم ،حيمث اسمهقبل هنماك بهرحيمب كبيمر وت ضمم تقديمم كناشمط ممن أجمل السمالم وحقموق
اإلنس ممان وأض مما

أن البرغ مموثي اته ممم خ ممالل محاضم مرت الحكوم ممة اإلسم مرائيلية الحالي ممة بأنه مما ا كث ممر
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عنص مرية فممي تمماريي إس مرائيل  ،مبممدياً قناعه م بأنهمما فممي يريقهمما للعزلممة العالميممة ،مسممهدالً علممى ذل م

بهصريحات سابقة لرئيس الوزراء اإلسرائيلي ا سبق إيهود باراك والجنرال يائير غموالن اللمذين اعهب ارهما

دولة فاشية وأعر ،البرغوثي عمن تفماخر بهنمامي حركمة المقايعمة وتعماظم تأثيرهما ،فمي ظمل أن هنماك
نشطاء فاعلين فيها من اإلسرائيليين ممن يقايعون دولههم

وأوضممح فريممدمان أن البرغمموثي أهممدى جائزتم لىسممرى الفلسممطينيين المضمربين عممن الطعممام ،والالجئممين
الذين يهمنى لهم العودة إلى أرض فلسطين

الجزيرة نت ،الدوحة2017/4/27 ،

 .69صحف ألمانية :حان أوان رفع الصوت بوجه "إسرائيل"
ب مرلين  -خالممد شمممت :بممين الثنمماء علممى وزيممر الخارجيممة ا لممماني زاغمممار غابرييممل وانهقمماد  ،تمحممورت
تعليقات االفههاحيات ومقاالت الرأي بمعمم الصحف ا لمانيمة حمول إلغماء رئميس الحكوممة اإلسمرائيلية

بني ممامين نهني مماهو اس ممهقبال لل مموزير ا لمم ماني ال ازئ ممر لغرب ممي الق ممدس ،بع ممد تمسم م ا خي ممر باجهماعم م م ممع
منممهين حقوقيهين إسرائيليهين مناهضهين لالحهالل وسياسة االسهيطان
وقدمت الصحف ا لمانية مقاربهين مخهلفهين لرف

نهنيماهو االجهمماع بغابرييمل ،فماعهبرت إحمداها أن

وزير الخارجية ا لماني الجديد أنهى بهمسمك لقماء منممهمي اكسمروا الصممت و بهسميلم اإلسمرائيليهين
سياسممة الصمموت الخفممي

 ،الهممي الهزمممت بهمما ب مرلين يممويالً أمممام نهنيمماهو واعهبممرت

ممحف معروفممة

بر ممانهها وأخ ممرى بهأيي ممدها المطل ممق ل م م إسرائيل أن غابريي ممل تص ممر ب ممال دبلوماس ممية واس ممهفز مض مميف
نهنياهو بل رار على االجهماع بالمنممهين الحقوقيهين
وتح ممت عنم موان نهاي ممة سياس ممة الص مموت الخف ممي

كه ممب م ممارتن ريم م ف ممي

(تاتسم ،أن مسنولية ألمانيا الخا ة تجا إسرائيل تهضمن االعهم ار

ممحيفة دي ممر تاغس ممهايهونر

بحقهما فمي الوجمود ومسماعدتها

في الدفاع عن نفسها ضد أي اعهداء خارجي وشدد الكاتب على أن هذ المسنولية الخا ة ال تعني
خف

الصوت مثلما فعلت برلين لسنوات يويلة مع حكومة نهنياهو ،أو بهكرار حكومة ميركل الهأكيد

علممى أهميممة تحري م مفاوضممات السممالم بممالرغم مممن معرفههمما منممذ وقممت بعيممد بممأن هممذ المفاوضممات قممد
ماتت واعهبر ري أن الوزير غابرييل أنهى هذ السياسمة بلقائم ممع المنممهمين الحقموقيهين بمالرغم ممن
توقع اعهبار رئيس الحكومة اإلسرائيلية هذا اسمهف از از لم

وقمال إن مما قمام بم الموزير مثمل إشمارة مهممة

نها جاءت بعد مرحلة تباعمدت فيهما إدارة المرئيس ا مريكمي السمابق بماراك أوبامما عمن نهنيماهو ،بينمما

تعاملت حكومة ميركل مع كأن إسحاق رابين
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" .71الخارجية الروسية" تندد "باألعمال العدوانية َّ
ضد سورية"

نشرت الشرق األوسط ،لندن ،2017/4/28 ،نقالً عن مراسلها في تل أبيب نمير مجلمي ،وممن لنمدن،

أن الكرملين الروسي علق على الهجوم اإلسرائيلي فمي سمورية ،بقولم  :يجمب علمى كمل المدول تحاشمي
أي عمل من شأن تصعيد الهوتر في المنطقة واحهرام السيادة السورية
عمــان ،2017/4/28 ،نق مالً عممن وكالممة (أ
وأضممافت الغــدّ ،

،م ،أن المهحدثممة باسممم و ازرة الخارجيممة

الروسية ماريا زاخاروفا نددت با عمال العدوانيمة ض ًمد سمورية وقالمت نعهبرهما غيمر مقبولمة وتخمالف
مبممادا وأعم ار القممانون الممدولي ودعما المهحممد باسممم الكممرملين ديمهممري بيسممكو كافممة ا يم ار فممي

سورية إلى ضبط النفس بهد

تجنب تصعيد الهوتر في منطقة مضطربة أساسماً ورداً علمى سمنال

حممول ممما إذا كانممت إس مرائيل أبلغممت موسممكو بض مربة وشمميكة ،أجمما ،أن موسممكو وإس مرائيل تهبممادالن
معلومات عبر مخهلف القنوات

 .71طرد أربعة موالين لالحتالل من نقاش بلندن حول تهجير الفلسطينيين
لندن :أجبرت الشرية المسنولة عن أممن البرلممان البريطماني أربعمة ممن المموالين لالحمهالل اإلسمرائيلي
على الخروء ممن القاعمة المخصصمة لنقما

نممم مركمز العمودة الفلسمطيني حمول قضمية الههجيمر فمي

القدس باسهضافة من النائب البريطاني مارك هندري  ،وبمشاركة عدد من ا كاديميين والنشطاء

وكالة الصحافة الفلسطينية (صفا)2017/4/27 ،

 .72إضراب األسرى :معركة فلسطينية كبرى
منير شفيق

في السابع عشر ممن شمهر نيسمان /أبريمل  2017أعلمن ألمف وخمسممائة أسمير فلسمطيني اإلضمرا ،عمن

الطعممام ،وأسمممو إض مرا ،الحريممة والك ارمممة وهممو إض مرا ،مفهمموح النضمممام المئممات واآلال

إلي م مممن

ا سممرى فممي سممجون العممدو الصممهيوني ا مممر الممذي يعنممي أننمما أمممام معركممة فلسممطينية كبممرى ال تهممم

ا سرى وحدهم فحسب وإنما هي أيضا معركة فلسطين كلها في هذ اللحمات الهاريخية من المواجهة
والمقاومة ضد المشروع الصهيوني الذي اقهلع القسم ا كبر من شعب فلسطين وأحمل مكانم فمي مدنم

وق م ار ماليممين المسممهوينين وأقممام دولممة اغهصمما ،عسممكرية لهوا ممل اقممهالع مممن بق موا مممن الفلسممطينيين

بهد

تهويد فلسطين كلها من النهر إلى البحر
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ف م ال

ا سممرى الممذين يقبعممون فممي سممجون هممذا الكيممان ،ويقممدر عممددهم المه ازيممد كممل يمموم بح موالي سممهة

رال  ،وهمنالء جمزء ممن مئمات اآلال

ممن المقمماومين الفلسمطينيين المذين أطسمروا يموال عشمرات السممنين

فممي مواجهممة هممذ الجريمممة الهممي تلخممص بمملحالل ماليممين المسممهوينين مكممان الشممعب الفلسممطيني فممي

فلسطين بعد اقهالع منها

لق ممد ش ممهدت سم ممجون الكي ممان الص ممهيوني ألوانممما م ممن الهع ممذيب والهعس ممف والقه ممل البط مميء واالنههاكمممات
الصممهيونية الفاضممحة للقممانون الممدولي الخمما

بالسممجناء أو أسممرى الحممر ،ي موال وجممود دولممة الكيممان

الصممهيوني ولكممن تلم السممجون شممهدت فممي الوقممت نفسم ريممات عميمممة مممن البطولممة والصمممود والعلممو
من ا سرى الفلسطينيين والعر ،ا بطال ،كما هو الحال

على العسف والجراح من قمبل مئات ا لو
مع هذا الجيل الراهن من ا سرى الذين يقودون مالحم الصمود والبطولة وهم يرفعمون اريمات المقاوممة
عاليا ،كما االسهمساك بثوابت الحق الفلسطيني في كل فلسطين من النهر إلى البحر

ومن هنا فلن المعركة الهي يخوضها أولئ ا بطال من خالل هذا اإلضرا ،تشكل جزءا ممن مسلسمل

تمماريخي يويممل مممن اإلضمرابات الهممي خاضممها ا سممرى منممذ سممبعين عاممما ،وال سمميما فممي الخمسممين سممنة

ا خيرة ولكن إضرا ،يخماض اليموم فمي ظمرو

ومموازين قموى مخهلفمة ويحممل فمي يياتم  ،إمكانمات

عاممل
واحهماالت النهصارات لم تهوفر ي من اإلضرابات السمابقة ممن قبمل ا ممر المذي يهطلمب أن طي م

باعهبار معركة فلسطينية كبرى يهوجب االنهصار فيها من خالل لي ذراع حكومة نهنيماهو وممن ورائهما
ض
إدارة ترامب
واالنهصار هنا يجب أن يحقق أكثمر ممن تلبيمة المطالمب الهمي أطعل ممن اإلضمرا ،ممن أجمل تحقيقهما سمواء
أكان من النواحي الهي تهعلق بحقوق ا سرى الهي يقررها القانون الدولي أم كان فيما يهعلق بمعاملههم
وشروو حيماتهم و محههم وتغمذيههم ،أم فيمما يهعلمق بوقمف الحمبس االنفمرادي أو الهضمييق علمى فهمرات

الف مسمح ،أو إنمزال العقوبممات الهعسمفية ،أو اإلهمممال فمي معالجمة المرضممى ،أم فيمما يهعلممق بحقموق ا هممل
ط
بالزي ممارة وكيفي ممة إجرائه مما وم م ضمدتها واس ممهم ارريهها بمواعي ممد مهقارب ممة علمم ماً أن ه ممذا الجان ممب ا خي ممر يهس ممم
بارتكا ،جرائم بحق ا هل تصل حد الهعذيب فمي الو مول للزيمارة أو الموافقمة عليهما وفمي أثنائهما ومما

بعدها ودع م من أشكال المعاملة المهينة
إن المرو وموازين القوى الراهنمة تسممحان بخموض همذ المعركمة لميس بعقليمة إنقماذ مما يمكمن إنقماذ ،

أو الو ممول إلممى تحقيممق الحممد ا دنممى مممن المطالممب ،أو مجممرد إعممالء
والممالم واالنههاكات كما حد

مكاسب ولو جزئية
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ومم موازين الق مموى الراهن ممة قم مراءة مدقق ممة مهح ممررة م ممن تج ممار ،الماض ممي وظروفم م

إذا م مما طقرمئ ممت الم ممرو
وموازين قوا  ،فلن المعركة يمكن أن تخاض من جانب قادة اإلضرا ،داخل السمجون ممن جهمة ،وممن
جانب الفصائل والحركات الشبابية االنهفاضية والمنممات الشعبية في فلسطين وخارجها ،بروحية أشد

تصممميماً علممى تحقيممق المطالممب بحممدها ا علممى ،بممل بروحيممة الهحم ضمول إلممى انهفاضممة شممعبية شمماملة فممي
القدس والضفة الغربية لدحر االحهالل وتفكيم االسمهيطان وإيمالق ا سمرى وفم الحصمار عمن قطماع
غزة وبال قيد أو شرو

المطلو ،من القراءة المشار إليها أن تلحظ الحقائق الهالية:

أوال :علمى المرغم ممن العالقمة القويمة المهوقعمة ،ولهما منشمرات أوليمة بمين نهنيماهو وت ارممب ،فملن نهنيماهو
مما قد تحمل جعبة ترامب من

فقة تاريخية إلنهاء الصراع الفلسطيني والعربي مع الكيان

مهخو
ض
الصهيوني ،وذل لما قد تهضمن من تنازل محدود من جانبم  ،إلمى جانمب كمل المكاسمب الهمي سمهعود

إلي ولكن غير مقبول من قمبل المشروع الصهيوني الذي يريد كل فلسطين من النهمر إلمى البحمر وبمال
أي الهزام
نقصان أو شوائب أو ض
ثانيمما :الوضممع الصممهيوني العممام يعمماني عزلممة دوليممة وال سمميما مممن جانممب ال مرأي العممام العممالمي ،وا هممم

أزمهم الداخليممة المهمثلممة بجميش مهمزوم فممي أربممع حممرو ،ومنهم ممن انهفاضممة شممبابية اسممهدامت ثمانيممة
عشر شه ار وما زالت تهصاعد

ثالثا :يأتي إضرا ،ا سرى وما قد يفهح من معركة كبمرى ،ومما قمد طيوضلمد ممن ردود فعمل شمعبية ورأي
عام عربي وإسالمي – عالمي ليرب توجهات إدارة ترامب الداعية إلى عقد منتمر عربي – فلسمطيني
–

ممهيوني – أميركممي باتجمما تحقيممق الصممفقة الهاريخيممة رنفممة الممذكر ا مممر الممذي قممد يفممرض علممى

ميولد اإلضمرا،
نهنياهو الخضوع لهلبية مطالب ا سرى لكي يهم الخال ممن اإلربماك المذي ضيولمد وس ض
على أكثر من مسهوى فلسطيني – وعربي  -وعالمي بما في ذلم اعهمراض المخطمط المذي يعممل لم
محمود عباس في تجويع قطاع غزة وحسم المعركة ضد أنفاق المقاومة وأسلحهها فيها

وموازين القموى فمي مصملحة

يبعاً هذ النقاو الثال ليست كل ما يمكن أن طيقال في اعهبار المرو
طردا
اإلضرا ،وتلبية ومطالب إذا ما تصاعد مع ا يام وتصاعد دعم وتأييد تصاعداً م ض

المه ممم أن طيقم م أر الم ممر ال ممذي يم ممر بم م إضم مرا ،ا س ممرى باعهب ممار امهالك مما لزم ممام المب ممادرة ف ممي مواجه ممة
مخططممات واسممهراتيجيات ت ارمممب فممي الموضمموع الفلسممطيني والعربممي – اإلسممالمي عموممما ،كممما اعهبممار

فممي المقابممل إرباكمما واعه ارضمما لهوجهممات ت ارمممب – نهنيمماهو (ومممن سيشممارك معهمممام فممي مرحلممة الصممراع
الراهنة الهي يريد ترامب أن يكون المبادر فيها ،والواضع لهوجهاتها العامة
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لهذا فلن الهعامل مع إضرا ،ا سرى باعهبمار معركمة كبمرى فمي يريمق االنهفاضمة الشماملة فمي القمدس
والضفة الغربيمة يجعمل ممن الضمروري وا ولويمة تركيمز كمل الجهمود ممن أجمل تمأمين أوسمع دعمم شمعبي

فلسطيني وعربي وإسالمي وعالمي ل

موقع "عربي2017/4/27 ،"21

 .73إضراب األسرى يحاصر تل أبيب!
عيسى قراقع

تعاملممت إسمرائيل مممع إضمرا ،المعهقلممين الممذي انممدلع يمموم  2017/4/17وكأنهمما فممي حالممة حممر ،حقيقيممة،
حيممث اسممهنفرت كافممة قواهمما السياسممية واالمنيممة والعسممكرية واالعالميممة والقضممائية لمواجهممة االض مرا،،

واعلنت حالة الطواريء لمواجهة جوع االسرى المهعطش للحرية والكرامة واالنسانية

الجميع في اسرائيل اسهدعي الى الحر ،،والجميع حممل سمالح وعهماد العسمكري ومما فمي جعبهم ممن

لصد انهفاضة االسرى الهي توسعت وخرجمت ممن خلمف الجمدران والقضمبان
افكار ومخططات جهنمية ض
الى فضاء العالم لمسائلة دولة اسرائيل أخالقيا وإنسانيا على انههاكاتهما للمعمايير واالحكمام الدوليمة فمي

الهعامل مع االسرى

هناك خطر امني يهدد دولة اسرائيل ووجودهما ،ليسمت

مواريي تطلمق عليهما ،وال جيمو

حممدودها ،ان م اض مرا ،اسممرى عممزل محشممورين مهممانين نزعممت عممنهم

تزحمف نحمو

ممورتهم االنسممانية وجممردوا مممن

حقوقهم االساسية  ،فأعلنوا اضرا ،عن الطعام كي ينهب العالم والعدالة االنسانية لهم ،ويعاملوا كبشر

وليس كاشباح وأرقام تحت ويأة الهحري

والعنصرية االسرائيلية المهنامية

جوع االسرى في الزنازين والمعسكرات ومطمالبهم بهحسمين شمروو حيماتهم االنسمانية يشمكل خطم ار علمى
دولة اسرائيل النووية ،يحرك في اعماقها بعد خمسين عامما علمى االحمهالل وسمبعين عامما علمى النكبمة
ومائة عمام علمى وعمد بلفمور المشمنوم دم وأ موات الضمحايا الفلسمطينيين المذين نهضموا فجمأة ممن أجمل

الحياة الكريمة في الدنيا واآلخرة

اضرا ،االسرى الفلسطينين عن الطعمام يحا مر تمل ابيمب ،هكمذا اعلنمت االسمرائيلية وبمدات الهسمهيريا
االسم مرائيلية بالمطالب ممة بلع ممدامهم وق ممهلهم ورش ممهم بالغ مماز الس ممام وف ممهح معس ممكرات إب ممادة له ممم ،واس ممهدعي

الكنيست االسرائيلي لسن المزيد من القوانين الهعسفية واالجراءات المشددة ضد االسرى وعائالتهم

اضرا ،االسرى يحا ر تمل ابيمب  ،ن االسمرى يمالبوا بوقمف منمع عمائالتهم ممن زيمارتهم  ،وتركيمب
ممراحي

فممي سمماحة السممجون للعممائالت ،ويممالبوا ان يلهقطموا
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ويممالبوا بممالعالء الطبممي للمرضممى ،وتركيممب تلفونممات عموميممة لالتصممال مممع عممائالتهم ،ويممالبوا بوقممف

االعهقال االداري الهعسفي الذي ال يسهند الى اي محاكمة عادلة ،ويمالبوا بمالهعليم الجمامعي والثمانوي،
وبلدخال الكهب والصمحف ،وغيرهما ممن المطالمب الهمي تهفمق ممع ابسمط المعمايير االنسمانية فمي معاملمة

السجناء

اضم مرا ،االس ممرى يحا ممر ت ممل ابي ممب ،له ممذا وض ممعت هيئ ممة االرك ممان االسم مرائيلية بنك مما واس ممعا لاله ممدا

ضدهم :عزل االسرى في زنازين انفرادية وأقسام عزل جماعية ،منع المحامين واالهالي من زيارتهم ،
نقلهم من مكان آلخر كل ساعة إلرهاقهم والضغط عليهم ،شن حملة تفهيشات وإذالل بحقهمم علمى يمد

ق موات قمعيممة تسمممى النحشممون ،تجريممدهم مممن مالبسممهم ومقهنيمماتهم الشخصممية ،الهعممرض لهممم بالضممر،
وتعريههم وإهانههم ،إجراء محاكمات لهم وفرض غرامات عليهم ،وغيرها من االجراءات الهعسفية

اضمرا ،االسممرى يحا ممر تممل ابيممب ،ولهممذا شممنت حكومممة اسمرائيل حملممة تحمري

وتشمموي واسممعة ضممد

االسرى ومطالبهم االجهماعية والمعيشية البسيطة ،حاولت ان تسيس االضمرا ،لهبريمر العمدوان علميهم

داخل السجون ،ولهبرير مساعيها لهجريد االسرى من

فههم القانونيمة كأسمرى حريمة ناضملوا ممن اجمل

الكرامة واالسهقالل ولوضع كل نضال الشعب الفلسطيني في ايار الجريمة واالرها،

اض مرا ،االسممرى يحا ممر تممل ابيممب ،المسممهوينون السمماديون يقومممون بحفلممة ش مواء بممالقر ،مممن سممجن
عوفر العسكري ،الشرية االسرائيلية تغلق ملفات في جرائم اعهداء على الفلسمطينيين ،السمجناء اليهمود
الممذين ارتكب موا ج مرائم قهممل بحممق الفلسممطينيين يحم موا بممالعفو واالمهيممازات واالحكممام المخففممة ،اعهقمماالت

واسعة تجري في

فو

الفلسطينيين ليل نهار وخا ة االيفال الصغار ،شهادات الهعذيب الوحشي

الممنهس في أقبية الهحقيق تهزايد دون محاسمبة او رقيمب ،جثمث الشمهداء ال ازلمت تحهجمز فمي الثالجمات
ومقابر االرقام دون رحمة وبال اخالق

اض مرا ،االسممرى يحا ممر تممل ابيممب ،حالممة اسممهنفار تعلنهمما دولممة اس مرائيل  ،فممهح مسهشممفيات ميدانيممة

لالسمرى المضمربين ،دعموات لهمركهم فمي االضمرا ،حهمى المموت ،اشمهار سمالح الهغذيمة القسمرية لكسممر

االضرا ،وإرادة االسرى حهى لو ادى ذل الى تعذيبهم وقهلهم ،مطالبة نهنياهو بوقف اعانات االسرى
وحجز اموال السلطة الفلسطينية بهد

نزع الشرعية عن النضال الفلسطيني ضد االحهالل

اضرا ،االسرى يحا ر تل ابيب ،ن أعلن ان دولة اسمرائيل الهمي تسمهبيح القمانون المدولي االنسماني
واتفاقيات جنيف وتدوس ببساييرها العسكرية على مباديء حقوق االنسان والشرائع الدوليمة قمد دخلمت
عهممد العنص مرية والفاشممية ،وان جرائمهمما المسممهمرة ضممد حقمموق االنسممان الفلسممطيني تشممكل خط م ار علممى

المنمومة الثقافية والقيمية االنسانية في العالم
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اض مرا ،االسممرى يحا ممر تممل ابيممب ،حالممة هلممع وفممزع ا ممابت حكومممة نهنيمماهو ومنسسممه العسممكرية
واالمنيممة ،فالعممالم كل م االن بممدأ ينمممر الممى ممما يجممري خلممف ظلمممات السممجون ،فضممائح دولممة اس مرائيل
وجرائمها المنممة ينشرها االسرى ويكسرون الصمت ،يحركون الضمائر في كمل مكمان ،انهما محاكممة
إنسانية عالمية لدولة االحهالل بالماء والملح والجوع واالرادة والكبرياء

اضرا ،االسرى يحا ر تل ابيب ،يقول للمحهلين والسجانين ما قال الشاعر الكبير محمود درويش:

رن ان تنصرفوا

ولهموتوا اينما شئهم ولكن ال تموتوا بيننا

فلنا في أرضنا ما نعمل
ولنا الماضي هنا

ولنا

وت الحياة ا ول

ولنا الحاضر والحاضر والمسهقبل

وكالة معاً اإلخبارية2017/4/27 ،

 .74صهاينة ضد الصهيونية
رشاد أبو داود

السياسة ،همي المقمدرة علمى شمرح الشميء نفسم للشمعب بأسماليب مخهلفمة حسمب وضمع  ،وجعلم يقهنمع
فممي كممل ممرة مقولممة تشممب مقولممة السياسممة فممن الكممذ ، ،وقممول غمموبلز وزيممر إعممالم ههلممر اكممذ ،اكممذ،
حهى يصدق الناس  ،وهي ليست بعيدة عن مبدأ ميكيافيللي الغاية تبرر الوسيلة

وال يبعاً بالكاذ ،ا كبر في الزمن الحمالي ،بنيمامين نهنيماهو ،المذي يمروء أينمما ذهمب أن الفلسمطينيين
هم اإلرهابيون المحهلون ،وأن اإلسرائيليين هم المساكين المملومون المحهلة بالدهمم ،وهمي نفمس كذبمة
ربمماء الصممهيونية أرض بممال شممعب  ،الهممي كممذبوها علممى العممالم ،وظلموا يرددونهمما حهممى

ررثر بلفور على أساسها وعد المشنوم بوين قومي لليهود في فلسطين

ل ممم ت ممزل بريطاني مما العمم ممى  ،مصم مرة حه ممى الي مموم عل ممى الهمسم م بالكذب ممة ،وتم مرف

ممدقها ومممنحهم

االعه ممذار للشم معب

الفلسطيني عما لحق ب من قهل ومذابح وتهجير واقهالع ،في الذكرى المئوية لوعد السيد بلفور

للمقولممة ا ولممى قصممة تطممروى ،حصممل أحممد اليهممود الممروس علممى تصمريح المغممادرة إلممى إسمرائيل
تفهيش حقائب في مطار موسكو ،عثر مفهش الجمارك على تمثمال للينمين بمين الثيما ،،سمأل المفمهش:
ما هذا يرد علي اليهودي قائالً:
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ويهممابع :هممذا لينين الممذي أرسممى دعممائم االشممهراكية ،وجلممب الخيممر للشممعب الروسممي ،وأنمما مممن جههممي

تخليداً لهذ الذكرى المباركة ،أ طحب معي للبركة  ،تأثر الموظف الروسمي ،وقمال لم حسمناً ،تفضمل

بالمرور

فممي إس مرائيل يممرى موظممف الهفهمميش بمطممار تممل أبيممب الهمثممال ويسممأل :ممما هممذا يجيممب اليهممودي قممائالً:
مت
سنال خطأ يا سيدي كان يجب علي أن تسمأل ممن همذا همذا لينمين ،المجمرم المجنمون المذي ترك ط
بسممبب روسمميا ،أ ممطحب معممي ،نمممر فممي وجه م كممل يمموم وأكيممل ل م اللعنممات فممي كممل وقممت تممأثر

المسنول اإلسرائيلي

وقممال :حسممناً ،تفضممل بممالمرور يممذهب اليهممودي ويضممع الهمثممال فممي زاويممة بممارزة فممي الغرفممة ،وبمناسممبة
و ول إلى أرض الوين  ،يدعو أقرباء لزيارت

قائالً :يا

أحد أبناء أخي يسأل  :من هذا يرد عليم اليهمودي

غيري سنال هذا خطأ كان يجب علي أن تسأل ما هذا هذا  10كيلو من الذهب عيمار

 ،24أدخله من دون جمارك أو ضرائب

تل هي يبيعة الشخصية اليهودية عبر الهاريي ،لكن الهحايل على الحقائق شكل من أشمكال الكمذ،،

والمراقص علممى الحبممال إممما أن يهعممب ويقممع أو تهقطممع الحبممال و أيض ماً يقممع وهممذا هممو مم ل المشممروع

الصمهيوني فمي فلسمطين وقمد تصمماعد تيمار إسمرائيلي ممنخ اًر ،يحمذر مممن انهيمار المشمروع برمهم  ،بفعممل
تيار الهطر الذي يقود نهنياهو والحاخامات

يقممول ديمهممري تشومسممكي فممي مقممال ل م فممي ه م رتس  2017/4/16بعن موان بممين دولممة الهنويلنممد ودولممة
إسرائيل :

لممم يكممن هرتسممل ،وال حهممى بممن غوريممون ،مصممممين علممى شممكل واحممد ووحيممد لهقريممر المصممير اليهممودي،
ولم يسهبعدا فمي لحممة مما حكمماً ذاتيماً أقمل ممن دولمة ضممن إيمار أكبمر فمذاك المبمدأ المهعلمق بالصملة
اليقمة والعميقة للواقع السياسي والدولي ،الذي بفضل الهمس ب حققت الصهيونية أهدافها السياسية

ويعهقد البروفيسور شلومو أفينمري أنم يهضمح ممن الهنويلنمد – الروايمة الخياليمة ذات الرسمالة السياسمية
اله ممي نش ممرها ثي ممودور هرتس ممل ف ممي ع ممام  ،1902أن ب ممالد إسم مرائيل اله ممي تخيله مما هرتس ممل ليس ممت مج ممرد
محافمة أخرى في اإلمبرايورية العثمانية

ولكن مراجعة دقيقة للكها ،الذي بسط في منسس الصهيونية السياسية ر يا عن

ورة إسرائيل ،بعد

تحقيق تقرير المصير اليهودي فيها ،تبين أن العكس همو الصمحيح ففمي ثالثمة مواقمع علمى ا قمل فمي

الرواي ممة ،يهب ممين بش ممكل واض ممح ج ممداً ،أن تعري ممف الهنويلن ممد كج ممزء م ممن حك ممم ذات ممي ف ممي اإلمبرايوري ممة
العثمانية ،يهطابق بالهأكيد مع فكرة هرتسل بالنسبة للمسهقبل السياسي إلسرائيل
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في أحد المواقع ،الذي يروي في المنسس و المدير العام لم الهنويلند يوسف (جوم ليفي ،قصة إقاممة
وتثبيممت االسممهيطان الصممهيوني واسممع النطمماق ،يشممير فيقممول :تلقينمما الحممق بمملدارة المنممايق المخصصممة

لالسهيطان ،ولكن سيادة جاللة السلطان الهركي ل
باق فيها

ويهو ل ديمهري تشومسكي إلى أن القيادات القومية المهطرفة لدولة إسرائيل اليوم ،يركلون ،ول مرة
في تماريي الصمهيونية ،وبغمرور إج ارممي ،ذاك المبمدأ المهعلمق بالصملة اليقممة والعميقمة للواقمع السياسمي

والدولي ،الذي بفضل الهمس ب  ،حققت الصهيونية أهدافها السياسية

وبدالً من ذل  ،فلنهم يهمسكون بشكل دوغماتي ومهزمت ،بفكر جاممد لهقريمر المصمير اليهمودي ،المذي
يرف الحقوق القومية للفلسطينيين ،ويهعارض جوهرياً مع المبدأ الكوني لحق تقرير المصير القومي
وهك ممذا ،وهن مما مح ممق البروفيس ممور أفين ممري ،ف مملنهم يعرض ممون للخط ممر بش ممكل جس مميم ،ا س مماس الوج ممودي

للمشروع الصهيوني

البيان ،دبي20217/4/28 ،

 .75االستهداف اإلسرائيلي لفلسطينيي 1948

اسعد عبد الرحمن

مب مزيممداً مممن ا ارضممي ويقهلممع مممدناً وقممرى بأكملهمما ،وممما منطقممة النقممب
يسممهمر الجشممع اإلسمرائيلي فينهم ط
والمعاناة الهي تواجهها إال مثال واضح على نضاالت أهلها في وج هذا الجشع اإلسرائيلي فمنذ عام

 ،1948وبشهى ا ساليب الهعسمفية ،تممت مصمادرة القسمم ا كبمر ممن ا ارضمي الفلسمطينية ولمم تكهمف
الحكومات اإلسرائيلية بنهب أراضي الالجئين الفلسطينيين في الخارء ،بل

ممن

مادرت ومما ازلمت أ ارضمي

ممدوا علمى أرض فلسمطين فمي وجم اعهمداءات الهنميممات المسملحة الصمهيونية فمي عمام 1948

ومممع قيممام دولممة إسمرائيل  ،بممدأ الجممدل حممول مكانممة الممواينين الفلسممطينيين فممي الدولممة الجديممدة ،حيممث

نم ممرت ا غلبي ممة اليهودي ممة إل ممى الجم مماهير الفلس ممطينية العربي ممة باعهباره مما جمه ممو اًر مش ممكوكاً ف ممي والئم م ،

وبالهالي انعكس ذل سلباً على تطموير الوضمع االقهصمادي والسياسمي لفلسمطينيي  48وبالهمالي خفم
مسهوى اندماجهم في المجهمع اإلسرائيلي

وفمي هممذ ا يممام ،يركممز فلسمطينيو  48علممى وقممف سياسممة مصمادرة ا رض وهممدم البيمموت ،بممالهوازي مممع
مسمماعيهم للعمميش بمسمماواة باعهبممارهم ممواينين أ ممالء وليسموا درجممة ثانيممة ،مممع السممعي الممد و ،إلعممادة

حقوقهم المسلوبة وفي تقرير أ در منخ اًر مركز عدالة القانوني ،تم الكشف عمن الهمييمز العنصمري
الذي تمارس إسرائيل في سياسة البناء واإلسكان
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وجمماء فممي الهقريممر :خممالل عممام  ،2016نشممرت سمملطة أ ارضممي إسمرائيل مناقصممات لبنمماء  49.903وحممدة
سممكنية فممي البلممدات اليهوديممة (ال تشمممل المممدن المخهلطممة حيممث أعلنممت المناقصممات لبنمماء  5,528وحممدة
سكنية  ،عالوة على مناقصات لبناء  4524وحدة سكنية في المسهوينات اليهوديمة فمي الضمفة الغربيمة
والق ممدس الشم مرقية وهض ممبة الجم موالن ،مقاب ممل مناقص ممات لبن مماء  4151وح ممدة س ممكنية ف ممي البل ممدات العربي ممة

(%6.4م ،وللمقارنممة ،فمملن عممدد السممكان فممي البلممدات العربيممة ،أكثممر مممن ضممعف سممكان المسممهوينات
( 1.5مليون مواين عربي ،قرابة  %90منهم يسكنون في البلدات العربية ،مقابل أكثر ممن  606رال
مسهوين إسرائيليم

وخالل عام  2016فقط ،نشرت دائرة أراضي إسرائيل  42مناقصة لبيع أمالك الالجئين الفلسطينيين ،

حرم بموجب القانون الدولي
وهو أمر طم ض
ومممنخ اًر ،بم ضمين اسممهطالع رأي داخممل فلسممطين  ،48أنهممم بمماتوا يولممون اههمام ماً واسممعاً للقضممايا الخدماتيممة
ممحيح أن القض ممايا المطلبي ممة
ومس ممهوى المعيش ممة (الهربي ممة والهعل مميم ،العم ممل ،الص ممحة والرف مما إل مميم
الخدماتية تحهل حي اًز كبي اًر في أولويات فلسطينيي  48لكنها في ا

ل تنبع من معاناتهم كفلسطينيين

مسههدفين من إسرائيل ففي ذات االسهطالع ،يالبت نسبة  %41من فلسطينيي  48بمواجهة الهمييمز

العنصممري مممما يعكممس القلممق مممن تنممامي اآلبارتايممد فممي إس مرائيل وعلي م  ،فمملن مسممألة الهمس م بالنضممال
الحقوقي الممدني لمدى فلسمطينيي  ،48رغمم أهميههما ،ال تلغمي نضمالهم الحقيقمي وأنهمم جمزء ممن الصمراع
الفلسممطيني اإلس مرائيلي ،والش مواهد علممى ذل م كثي مرة ،علممى أرسممها انهفاضممات يمموم ا رض السممنوية الهممي

تس مماهم ف ممي تعزي ممز الهوي ممة والكينون ممة الفلس ممطينية اله ممي ش ممكلت ،وم مما ازل ممت ،الوع مماء الحاض ممن للحق مموق

والمطالب الوينية الفلسطينية ،باعهبارهم جزءاً أ يالً من الشعب الفلسطيني ،فضمالً عمن ممنح أولويمة
فممي تعممايفهم ومسمماندتهم إلخموانهم فلسممطينيي  ،67وعلممى أرسممهم المقدسمميون ،وكممذل دفمماعهم عممن أهممل

قطاع غزة في وج الحرو ،اإلسرائيلية المههالية

فلسطينيو  48يواجهون مجهمعاً إسرائيلياً منزاحاً نحو أقصى اليمين المهطر  ،ا ممر المذي أفمرز أكثمر

الحكومممات تطرفماً فممي تمماريي إسمرائيل ،والهممي عممززت تحممت قيممادة رئيسممها (بنيممامين نهنيمماهوم مممن قمعهمما

لفلسطينيي  48وقد ظهرت أبرز تجليات هذا القمع سياسياً واقهصادياً واجهماعياً ،وإن كانت كلهما تمهم
عن يريق تكريس القانون اإلسرائيلي
والحممال كممذل  ،لممم يكممن غريب ماً أن تمهممر نهممائس اسممهطالع ال مرأي الممذي أج م ار مممنخ اًر مركممز بيممو فممي
إس مرائيل ،مممن تأييممد نحممو نصممف اليهممود فممي إس مرائيل يممرد الفلسممطينيين مممن منممازلهم وأرضممهم داخممل

(الخممط ا خضممرم ،وتأييممد  %42مممن اليهممود للهوسممع االسممهيطاني فممي الضممفة بممما فيهمما مدينممة القممدس

وهممذا كلم جممزء مممن اسممهراتيجية (نهنيمماهوم و مراع مممع ا حمزا ،اليمينيممة المهطرفممة ا خممرى فهممو مممن
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حرض ضد حق فلسطينيي  48في الهصويت باالنهخابات ،واتهمهم برفع أعالم داعش  ،وأيضاً بحرق
ض
جبل الكرمل،
وفي ظل مجهمع وحكومة على هذا النحو ،ما زالت تمهر بع

ا

وات اإلسرائيلية الهي تنمن بأن

سياسممة اليمممين المهطممر ضممد فلسممطينيي  48هممي مممن أخطممر ممما يواج م الدولممة الصممهيونية ،وأن علممى
الحكومة أن تأمن جانبهم ال أن تعاملهم كا عداء فمن جهه  ،يقمول رئميس الموسماد ا سمبق (تمامير
باردوم :الههديد الوجودي الوحيد الماثل أمام إسرائيل هو الخطر الديموغرافي ،إن أشب بقنبلة موقوتمة

تعمل كل الوقت ومنذ فهرة يويلة ،وقادة إسرائيل اخهاروا بصورة غيمر مألوفمة دفمن ر وسمهم عميقماً فمي

الرمممل ،والهممرو ،مممن الواقممع عممن يريممق اخه مراع تهديممدات خارجيممة مهنوعممة مممن جانب م  ،أكممد محممرر
ممحيفة هم م رتس (أل ممو

ب ممنم أنم م من ممذ توقي ممع اتف مماق أوس مملو ع ممام  1993انهق ممل مرك ممز الصم مراع م ممع

الفلسطينيين لداخل إسرائيل ،وهو

راع على الوعي والرواية

اإلسرائيليون يخشون ازدياد قوة فلسطينيي الداخل وعودتهم لمروايههم الهاريخيمة ،تمذكروا بمأن كلممة نكبمة
لم تهداول تقريباً في اإلعمالم قبمل عشمرين سمنة

وتمابع :منمذ عمودة اليممين للحكمم بقموة فمي عمام 2009

تكرس إسرائيل ياقة كبيرة من أجل تكميم ا فوا مسهخدمة العصا والجزرة ،لكن دون جدوى
ض
نحممن اليمموم أمممام أقليممة فلسممطينية قويممة فممي إس مرائيل وتسممهطيع أن تقممول روايههمما ور يههمما وتوضممح أنهمما

ليست جزءاً من الرواية اإلسرائيلية وهذا مهم جداً  ،بل هو – في رأينا  -خطير جداً ،وعلمى المنسسمة
اإلسرائيلية إدراك ذل

االتحاد ،أبو ظبي2017/4/28 ،

 .76وماذا عن معاقي الجيش اإلسرائيلي؟

جدعون ليف

رقممم قياسممي جديممد بالوقاحممة :يقممول رئمميس حكومممة إسمرائيل ان علممى السمملطة الفلسممطينية أن تثبممت بانهمما

ملهزمة بالسالم من خالل وقف اعطاء االموال لعائالت االسرى والقهلى الفلسطينيين
الدولة الهي كان من المفهرض ان تقوم بهعموي

جمزء كبيمر ممن همذ العمائالت م بسمبب القهمل المذي ال

لزوم ل  ،والمعماقين المذين ال لمزوم لهمم وا سمرى المذين ال لمزوم لهمم م تطالمب بمنمع السملطة الفلسمطينية
مممن عمممل ذل م
اال

الدولممة الهممي أدى احهاللهمما العنيممف إلممى وجممود المقاومممة العنيفممة :والهممي اعهقلممت مئممات

الفلسطينيين وفرضت عليهم عقوبمات شمديدة ،ويمد جنودهما سمهلة علمى الزنماد وال يممر يموم تقريبما

دون الهسممبب بالقهممل واال ممابة بشممكل ازئممد م هممي بالممذات الهممي تهعامممل بسممخاء مممع مصممابيها واس مراها
واهالي قهالها م تطالب بهكذا يلب من الفلسطينيين هل يسهطيع أحد الهفكير بوقاحمة أكثمر ممن همذ
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تخيلم موا :ب ممان يطال ممب محم ممود عب مماس ب ممان تهوق ممف إسم مرائيل ع ممن دف ممع المخصص ممات ال ارم ممل الج مميش
اإلسرائيلي كاخهبار لنواياها السلمية

يجمب أن نهغاضمى يبعمما عمن الشمروو الهممي تهبمدل واخهبممارات السمالم المضمحكة الهممي يضمعها بنيممامين

نهني مماهو للمفاوض ممات ب ممدون ش ممروو مس ممبقة ف ممي ج مموهر ك ممل ش مميء توج ممد الفرض ممية ا كث ممر خط ممورة:

الفلسطينيون هم أدنى منا ابطالنا مقدسون وابطالهم مجرمون ان مجرد المقارنة تحد

عا فة هنا

وإلممى أن يممهم اقممهالع هممذ المفمماهيم المشمموهة مممن جممذورها وإلممى أن نضممع أنفسممنا بممدال مممنهم ونعهبممرهم

مساوين لنا في كل شيء م فان لن يهغير شيء

االسممرى الفلسممطينيون هممم أسممرى حممر ،بالنسممبة لهممم ،ابطممال الشممعب والقهلممى مقدسممون وهممل يمكممن ان
يكمون ا مممر مخهلفمما عممن ذلم
يوجد اكثر عدالة من

هممم االشممخا

إذا كان هناك شيء

الممذين ضمحوا بكممل ممما لممديهم مممن اجممل الصمراع الممذي ال

حيح تقوم بها السلطة الفلسطينية فهو المساعدة الماليمة

لعممائالت الشممهداء واالسممرى الدعايممة اإلسمرائيلية فقممط أو أجهزتهمما ا منيممة تسممهطيع االعهقمماد بممان هنمماك
فلسطيني ذاهب للقهل والمموت أو سيصمبح معماق أو سيمضمي ايمام حياتم بالسمجن وكمل همذا ممن أجمل

 1,200ش مميكل ش ممهريا لعائلهم م

العق ممل المش ممو فق ممط يس ممهطيع االعهق مماد بانم م ال يوج ممد ل ممدى المح مماربين

الفلسطينيين دافع رخر باسهثناء المال

ويقهممل مممن أجممل
واذا توقفممت االمموال سمميهوقف اإلرهمما ،وان هنمماك جنممدي إسمرائيلي واحممد ذهممب ليقهممل ط
المخصصممات الماليممة هممل يمكممن ان يخطممر هممذا علممى بممال احممد ولكممن يمكممن اتهممام الفلسممطينيين بممأي

شيء فهم ليسوا مثلنا

علممى احممد أن يهممهم بعممائالت االسممرى الفلسممطينيين الكثي مرة انهمما ضممحية االحممهالل ال يوجممد شممخص
مسممهقيم واحممد يفكممر بجديممة أن م يجممب معمماقبههم وعلممى أحممد ان يهممهم بهممذ العممائالت ال يوجممد شممخص

مسممهقيم يعهبممر أنهممم جميعمما يسممهحقون الممموت بممما فممي ذلم الطفلممة الهممي كانممت تحمممل المقممص وملقممي
الحجارة الصغير والمرأة الهي وقفت علمى النافمذة وأيضما المخمربين ،نعمم المخمربين أولئم المذين قماموا
بأفعال سيئة والحقوا الضمرر باالبريماء همم ايضما ابطمال بنممر ابنماء شمعبهم ويجمب االههممام بعمائالتهم

بالضبط مثلما أن القهلة عندنا هم ابطال والدولة تههم بهم وبعائالتهم
السلطة الفلسطينية تفعل ذل

هذا هو دورها إسرائيل تقدم اموال اكثر بكثير ممن أجمل احهمرام وتخليمد

ابطالها ومنها بالذات يجب أن نهوقع بع

الهفهم للجانب القومي المشاب للشعب االخر

سممخرية القممدر :ان يلممب نهنيمماهو الوقممع قبممل يمموم ذكممرى قهلممى الجمميش اإلس مرائيلي باسممبوع يمموم الوفمماء
القومي البطالنما ال يجمب أن نقميس كميمات المدم الهمي سمفكها ابطالنما اممام ابطمالهم أو ممدى البشماعة
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والضممرر الممذي لحممق االبريمماء يكفممي أن نهممذكر :مثلممما اننمما نقممف دقيقممة
ونههم بعائالتهم فمن حق الفلسطينيين عمل ذل بالضبط

مممت احيمماء لممذكرى ابطالنمما
ه رتس 2017/4/27

القدس العربي ،لندن2017/4/28 ،

 .77عالقة "إسرائيل" ويهود العالم تتراجع
شموئيل روزنر

لقممد رأى ديفيممد سممهولمان الكثيممر مممن اليهممود ،واسممهمع إلممى الكثيممر مممن اليهممود بعممد اسممبوعين سمميهرك
منصب االخير كم جويش بروفيشنال – لقمد كانمت لم سميرة يويلمة فمي العمالم اليهمودي – وهمو ينهممر

ذل بفارت الصبر يريد أن يهدأ قلميال ممن اليهمود واالبهعماد عمن منممماتهم الهمي ال تهوقمف فمي الربيمع
الجميل بين يوم الكارثة ويوم االسهقالل ،يهجول في شموارع رن ررفمور وميهشمغان ،وهمي جامعمة حولهما

مدين ممة الطم ممال ،خرج م موا قبم ممل بض ممعة ايم ممام فم ممي عطلم ممة ،والس ممكان اآلخم ممرون يسم ممارعون إلم ممى المق م ماهي
والمطاعم ،ويحمون بالحصول على مواقف لسياراتهم بصورة أسهل

منذ عقد تقريبا يشغل سهولمان منصب رئيس الفيدرالية اليهودية الصغيرة في هذ المدينة أقل من 10

رال

يهمودي اضمافة الممى الكثيمر ممن اآلال

فممي الجامعمة الطمال ،الممذين كمانوا هنما وعممما قريمب لممن

يكونوا أنا أقوم بسنال عن الشبا ،اليهود وعن تعاييهم مع إسرائيل ،وهو يريد الحديث عن البالغين

إن ليس ا ول مممن يضميقون ذرعما بمالهركيز علمى الشمبا ،اليهمود بشمكل ازئمد ممن الواضمح أنم يجمب
مممنحهم االههمممام ،لكممن هممذا مبممالر في م

العممالم اليهممودي الممذي يخشممى مممن فقممدان شممباب يجممري وراءهممم

ويهملق لهم ويمنحهم الشعور بأن كل شيء مسمموح وكمل شميء ممن حقهمم ممن المفمروض تهدئمة همذ
المطاردة قليال سهولمان يقول ،انمروا الى ما يحد

للشميوخ ،لمدي فمي همذا االسمبوع عمدة لقماءات ممع

جماعم ممات يهوديم ممة وهمممو يشم ممعر أن المشم ممكلة بيمممنهم وبمممين إس م مرائيل أه ممم م ممن قض ممية الش ممبا ،ه م منالء

االشخا

أحبوا ذات مرة اسرائيل وما زالوا يريدون حبهما ،لكمنهم ال يسمهطيعون همذا يمزعجهم  ،قمال

لقد مرت  50سنة منذ هزتهم المعجزة الكبرى لحر ،االيمام السمهة ،وتراجعمت قموة االنفعمال لميس نهمم
أرادوا أن ته ارجممع ،أو نهممم غاضممبون أو خممائبو ا مممل أي مممن الواضممح أنهممم يغضممبون علممى أمممور
كثيرة ،ويخيب أملهم من امور كثيرة في إسرائيل وفي أميركا ولكن الهراجع ال يرتبط بمذل بالضمرورة

وهذا أمر يبيعي ،نهيجة للسنوات وللروتين ونهيجة للحياة اليومية
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بالطبع ،إسرائيل ليست ملزمة بمنح أي أحد االنفعاالت العايفية وليسمت ملزممة باحضمار المورود ممن
اجمل تعزيمز العالقمة وهمي ليسمت ملزممة بشمراء المجموهرات أو احمدا

المفاجمأة فمي الحفمل ورغمم ذلم

فان الروتين يندي إلى اله كل يجب االههمام ليس فقط بالهوتر السياسي والصراعات الخا ة بالهوية
واالر  ،الهي تفصل احيانا بين اليهود فمي اسمرائيل واليهمود فمي الواليمات المهحمدة ،بمل ايضما المشماعر

المه كلممة مممع الوقممت يوجممد بممالطبع شممبا ،يهممود فممي الواليممات المهحممدة يبثممون الغضممب والهحمري

ضممد

اسرائيل ،ونحن نههم بهم كثي ار ولكن يوجد ايضا كبار السن الذين ينمرون اليها ممن بعيمد نممرة حمرء
واسممهنكار ،ويهممذكرون أن م فممي يمموم ممما كممان الحممب مشممهعال يهممذكرون ،كممما قالممت لممي ام مرأة ف مي هممذا

االسبوع ،االنفعال الذي كان يسيطر عليهم بين الفينة واالخرى عندما كانوا يهابعون ممن بعيمد المولمود
الجديممد الممذي تنمممو أسممنان ويممهعلم المشممي والكممالم ،وأن يكممون مسممهقال ،لكنم فاجممأ ببلوغ م المموقح إنهممم
يشهاقون الى هذا االنفعال مشكلة همنالء ،بصمراحة ،ال تخهلمف كثيم ار عمن مشمكلهنا نحمن اإلسمرائيليين

ايضا بالنسبة لنا الروتين يندي إلمى اله كمل ايضما نحمن نخضمع للحيماة اليوميمة ،ونحمن ايضما نشمهاق،

بوعي أو بدون وعي ،الى االنفعال الذي كان ذات مرة إلسرائيل ،لما كان جديدا ومفاجئا وملهما هذ

االمور ليس من السهل الحفاظ عليها باالحهفال اآلني فمي عيمد الحمب المذي يحمل ممرة كمل سمنة ،حهمى

ل ممو ك ممان اس ممم ي مموم االس ممهقالل الص مملة ه ممي أم ممر يحه مماء إل ممى الرعاي ممة وه ممذا ينطب ممق عل ممى العالق ممة
العايفية أو الصداقة ،وينطبق ايضا على حب الوين المراعاة ليس بمعنى اظهار الملكيمة والسميادة،

وليس بمعنى االنفعال المهعطش ،بل الرعاية بمعناها الجيد ،بمعنى النقا

الهادا والحميمي والعميش

المشهرك والعناق الرعاية الهي تلغي تأثير العادة والروتين ،وتسمح باسهمرار الحب حهى فمي عممر ال م
69
معاريف2017/4/27 ،

عمان2017/4/28 ،
الغدّ ،
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 .78كاريكاتير:

الجزيرة.نت ،الدوحة2017/4/27 ،
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