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1 /4 /2017 

 فلسطينيًا: 
وقفةة ضاةامن ة مةأل اىسةر   ةي  "مهجةة الدةد مؤسسة "و  "حركة الجهاد االسالمي"نظمت  -

سجون االحضالل، وذلك أمام منزل اىس ر ناال البرعي  ي بلدة "الفالوجا"، شةمال قاةا  
الد ادي بحركة الجهاد االسةالمي، أحمةد المةدلل الةذي اكةد أن منادةة  هاغزة. وضحدث خالل

الفالوجةةا،  ةةي جبال ةةا اةةي الشةةاادة والشةةه دة، والضةةي كانةةت دومةةا ضؤكةةد لل ةةدو ان ارادضهةةا لةةن 
ضنكسر ابدا، وما زالت حضى اللحظة ضددم الشةهدا  والجرحةى واالسةر . وأشةار الةى أن اةذ  

حد د ةةة عةةن  لسةةا ن الضةةي لةةن ضنكسةةر ولةةن ضدبةةل  البد ةةة مةةن أراةةنا ال زالةةت ضدةةدم  ةةورة
 الدسمة على ش ب ن، مؤكدًا بأنها سضبدى الس ف الذي لن  غمد ابدا ولن  نكسر.

أ ةة ج جنةةدي  ةةه وني بجةةراق  بةةر رشةةدن بالحجةةارة مةةن قيبةةل شةةبان  لسةةا ن  ن  ةةي بلةةدة  -
 ن ل ن غرج رام اهلل.

زة، خل ةةل الح ةةة، أن"شةة بنا أكةةد نا ةةج ر ةة   المكضةةج الس اسةةي لةةة "حركةةة حمةةا " بداةةا  غةة -
كلةن  دةةف خلةةف المداومةةة، وضحر ةةر المسةةجد اىق ةى وعةةد  لهةةي، وعسةةى أن  كةةون قر ًبةةا". 
وأااف الح ة  ن "بنا  المساجد أولى الخاوات على ار ق ضحر ةر اىر   هةي م ةانأل 
رجةةةال الضوح ةةةد وال د ةةةدة"، مشةةة رًا  لةةةى أن "اةةةذا الشةةة ج ال ةةةابر الةةةذي  بةةةذل المةةةال والةةةروق 

 ر على عدو  بإذن اهلل".من و 
شةرق مد نةة ر ةن جنةوج  الفلسةا ن  ن اسضهد ت قوات ال دو ال ه وني أرااةي المةواان ن -

 وقو    ابات. برشدات نار ة، ولم  سجل ،غزة قاا 
أكةةد نا ةةج ر ةة   المكضةةج الس اسةةي لةةة "حركةةة حمةةا "،  سةةماع ل ان ةةة، علةةى أن "قةةرارات  -

ان ة بمبابة رد واان على قرارات الدمةة ال رب ةة االحضالل باالسضمرار  ي اىعمال االسض ا
الضي ان ددت  ي اىردن". وشدد ان ة على أن "الش ج الفلسا ني  واجن قرارات االحضالل 
بضوسةةةة أل االسةةةةض اان بالوحةةةةدة الوان ةةةةة، والضمسةةةةك بخ ةةةةار الشةةةةهدا  واىسةةةةر   ةةةةي مداومةةةةة 

 المحضل".
ن "اال ةرا  عةن الحةاالت المراة ة اىسةر  والمحةرر ن"  ةي ضدر ةر لهةا   شؤون قالت "ا  ة -

الخا ةةةرة مةةةن االسةةةر  أ ةةةبن لةةةن أولو ةةةة عاجلةةةة نظةةةرًا لخاةةةورة اىواةةةا  الضةةةي  مةةةر بهةةةا 
ال شةةةةرات مةةةةن الم ضدلةةةة ن الم ةةةةاب ن بجةةةةروق أو الم ةةةةاب ن بةةةةأمرا  خا ةةةةرة ومزمنةةةةة أو 
أمةةةرا  نفسةةة ة مسض  ةةة ة". وأشةةةارت اله  ةةةة الةةةى أن "أحةةةد أبةةةرز الماالةةةج الضةةةي  ارحهةةةا 



 

 

اةةو اال ةةرا  عةةن المراةةى  17/4/2017ااةةرابهم عةةن الا ةةام المدةةرر  ةةوم  االسةةر   ةةي
وضحس ن شروا ال ال  لهم  ي ظل ضفاقم وضزا د االمرا  والحاالت المرا ة  ي  فوف 

 االسر ".
أ  ج بالبة " سةرا  ل  ن" بجةراقم مخضلفةة ب مل ةة ا ةن نفةذاا  لسةا ني قةرج بةاج ال ةامود  -

ال ةحة الفلسةا ن ة اسضشةهاد المنفةذ واةو الشةه د أحمةد  بالدد  المحضلة،   مةا أعلنةت وزارة
 عاًما( من مد نة نابل  بشمال الافة الغرب ة المحضلة. ١٧زاار  ضحي غزال )

أ ةة ج عةةدد مةةن المةةواان ن بحةةاالت اخضنةةاق خةةالل مواجهةةات بةة ن اىاةةالي والمسةةضوان ن  -
 محضلة.وقوات ال دو  ي بلدة بور ن جنوج مد نة نابل  شمال الافة الغرب ة ال

 نشا  مسضوانة جد دة لسكان البؤرة االسةض اان ة  "اإلسرا  ل ة"أدانت اىردن قرار الحكومة  -
)عمونا( الذ ن ضةم  جالؤاةم. واعضبةر وز ةر اإلعةالم اىردنةي محمةد المةومني أن اةذا الدةرار 
  ّد مساًسا خا ًرا بحدوق الفلسةا ن  ن وخا ةة حدهةم  ةي  قامةة دولةة مسةضدلة علةى حةدود 

67. 
عضدلةةت الدةةوات ال ةةه ون ة اىسةة ر المحةةرر نب ةةل من ةةور، علةةى حةةاجز عسةةكري مفةةاج  ا -

 غرج مد نة نابل ، شمال الافة الغرب ة المحضلة.
 
 "إسرائيلياً":

ال ةةةه ون ة أن اإلدارة اىمر ك ةةةة ض ةةةّد ل دةةةد قّمةةةة  ةةةي  (ج ةةةروزال م بوسةةةت)كشةةةفت  ةةةح فة   -
ال ا ةةمة واشةةنان، ضجمةةأل ر ةة   الحكومةةة ال ةةه ون ة، بن ةةام ن نضن ةةااو، ور ةة   السةةلاة 
محمةةةةةود عبةةةةةا ، وزعمةةةةةا  مةةةةةن دول الخلةةةةة ت ال ربةةةةةي، بهةةةةةدف واةةةةةأل الخاةةةةةوات الالزمةةةةةة 

عةةرج  عةةن م ةةادر، أن  ناةةم زعمةةا السةةض ناف المفاواةةات. وضوق ةةت ال ةةح فة، ندةةاًل 
ن  لةةةى الدمةةةة  ةةةي حةةةال أوقةةةف الك ةةةان ال ةةةه وني عمل ةةةات االسةةةض اان  ةةةي الاةةةفة  آخةةةر 

 المحضلة.
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 فلسطينيًا: 
داامةةت قةةوات ال ةةدو منةةزل عا لةةة الشةةه د أحمةةد زااةةر غةةزال بمد نةةة نةةابل  شةةمال الاةةفة  -

أدت  ،المحضلةالمحضلة ب د ساعات من ضنف ذ  عمل ة ا ن  ي البلدة الدد مة بمد نة الدد  
 وشراي " سرا  لي".إل ابة مسضوان ن 

 ن قوة " سرا  ل ة" اعضدلت  جًرا الد ادي  ةي الجنةاق الشةمالي  ال دو ال ه وني  ذاعةقالت  -
 . أم الفحم السابق ر    بلد ة ،للحركة االسالم ة سل مان أحمد اغبار ة



 

 

 "باكاالشةةة"وجهةةةاز  لةةةت الدةةةو  الوان ةةةة واإلسةةةالم ة  ةةةي قاةةةا  غةةةزة ال ةةةدو ال ةةةه ونيحم   -
عبةر ارضكابهةا  "و ةا  اىحةرار"وعمال ن المسؤول ة الكاملة عن اسضمرار خرقهةا لبنةود  ةفدة 

جر مة اغض ال اىس ر المحرر مازن  دها. ودعت كا ة اىاةراف الضةي رعةت ال ةفدة  لةزام 
مؤكةةةدة علةةةى  دانضهةةةا للعةةةدامات الم دان ةةةة للشةةةباج واىافةةةال بالدةةةد   ،االحةةةضالل ببنوداةةةا

والاةةةةةفة الغرب ةةةةةة، وأدانةةةةةت ممارسةةةةةات وكالةةةةةة الغةةةةةوث بحةةةةةق الالج ةةةةة ن ومحةةةةةاوالت ضغ  ةةةةةر 
 الم الحات بالمناات الدراس ة.

ول عةن جر مةة اغض ةال ؤ "حما " أنن ال مسالجناق ال سكري لحركة  "كضا ج الدسام"أكدت  -
باسةم . وقةال النةااق "اإلسةرا  لي"الد ادي   هةا اىسة ر المحةرر مةازن  دهةا سةو  االحةضالل 

االلكضرونةةةي  ن  "ض ةةةر حات وز ةةةر الجةةة    ج "أبةةةو عب ةةةدة"  ةةةي ب ةةةان علةةةى موق ةةةنالكضا ةةة
ول ة عةن جر مةة اغض ةةال ؤ اإلسةرا  لي أ  غةدور ل برمةةان الضةي  حةاول   هةةا الهةروج مةن المسةة

الدا د  دها ضظهةر حجةم الخةوف والاةغا الةذي  ضملةك ال ةدو وقادضةن الةذ ن ضلاخةت أ ةد هم 
 ا  ش بنا".بدما  الدا د ودما  أبن

دعةةت منظمةةات اله كةةل المزعةةوم أن ةةاراا مةةن جمهةةور المسةةضوان ن ال هةةود  لةةى المشةةاركة  -
الواس ة  ي اقضحامات جماع ة للمسجد اىق ى المبارك بةد ًا مةن الخمة   الدةادم. وضةأضي 
اةةةذ  الةةةدعوات ضمه ةةةدًا لف ال ةةةات كبةةةر  لمناسةةةبة ع ةةةد الف ةةةن ال بةةةري الةةةذي  بةةةدأ منض ةةةف 

 الشهر الجاري.
 
 سرائيلياً":"إ

ضوقأل زع م الم اراة "اإلسرا  ل ة" ور ة   حةزج "الم سةكر ال ةه وني"  ضسةحاق ا رضسةو   -
انه ار اال ضالف الحكومي قا ال  نةن   ةاني مةن ض ةدعات خا ةرة. وأشةار ا رضسةو  خةالل 
نةةدوة بدا  ةةة  ةةي مد نةةة ب ةةر السةةبأل  لةةى بلةةورة ا ةةضالف بةةد ل  كةةون أساسةةن حةةزج "الم سةةكر 

 جم  نا مأل نوابهما اىرب ة والبالب ن. ال ه وني" وحزج
قةةةال مةةةد ر عةةةام وزارة الجةةة   ال ةةةه وني  ن ضدةةةدًما اةةةرأ  ةةةي بنةةةا  الجةةةدار اىراةةةي حةةةول  -

 ال ةدو جة  بحسةج الخاةة. وندلةت  ذاعةة  بةلدمقاا  غزة، على أن  نضهي نها ة ال ةام ال
قولةن  ن  عن اللوا   ي االحض ةاا "اودي آدم" الةذي  شةغل من ةج مةد ر عةام وزارة الجة  

الجدار سة كون مكوًنةا مةن عةا ق ضحةت اىر ، باإلاةا ة  لةى سة ا  مرضفةأل  ةوق اىر  
 بما  شبن الس ا  الذي ضم ضش  د  على الحدود مأل م ر.

أعلن ر    وزرا  ال دو ال ه وني بن ام ن نضن ااو عن  دخال منظومة "ال  ا السحر ة"  -
ل اجضما  حكومضةن  "لةد نا الضةزام مالةق  ااو خالنللض دي لل وار خ ح ز الضنف ذ. وقال نض



 

 

ون مةةةل بشةةةةكل منهجةةةي لض ز ةةةةز قةةةةدرة الهجةةةوم اإلسةةةةرا  لي وعلةةةى قةةةةدر مةةةةن  بةةةأمن  سةةةةرا  ل
 المساواة ض ز ز قدرة د اعنا اد أعدا نا".

اىم رك ةةةة بشةةةأن البنةةةا   ةةةي المسةةةضوانات، ب ةةةد نحةةةو  –ضوقفةةةت المحادبةةةات "اإلسةةةرا  ل ة"  -
لضةةي عدةةدت بةة ن و ةةد ن مةةن الجةةانب ن  ةةي واشةةنان. أسةةبوع ن مةةن االجضماعةةات المكبفةةة ا

وبحسج اإلذاعة،  إن االجضماعات الضي عددت لم ض ل  لى أ ة نض جة حضى اآلن، مش رًة 
قةةررت اعضمةةاد س اسةةة جد ةةدة ضأخةةذ ب ةة ن االعضبةةار الموقةةف  "اإلسةةرا  ل ة" لةةى أن الحكومةةة 

 اىم ركي من عمل ة البنا  االسض ااني.
أ  غدور ل برمان الغض ال المسؤول  ي حما  مازن  دها  ي غزة  ال دو ج  ضارق وز ر  -

  نقبةةةل حةةةوالي أسةةةبوع ن،  ةةةي ااةةةار س اسةةةة الغمةةةو  والضاةةةل ل وخلةةةا االوراق. وقةةةال 
"حمةةةا  م رو ةةةة باالغض ةةةاالت الداخل ةةةة. علةةةى حمةةةا  أن ضبحةةةث داخةةةل  ةةةفو ها". ولةةةد  

"ال  هةةم مةةا   ج قةةا اًل سةةؤالن عةةن ادعةةا  "حمةةا " بةةأن " سةةرا  ل مسةةؤولة عةةن االغض ةةال أجةةا
 ضدولن حما ، بل ما  ف لن ال هود".

وجن ر    حزج الب ت ال هودي نفضالي ب نت، انضدةادًا لةر    الةوزرا  "اإلسةرا  لي" بن ةام ن  -
نضن ااو مضهما   ا  أنن  وا ل ال مل من أجل  قامة دولض ن. وقال ب نت  "سنضأكد بأن ضلك 

 لنف  االضجا  واو  كرة الدولض ن". ألنا نرجالس اسة ضابق على اىر ، لكن
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 فلسطينيًا: 

أعرج ر    السلاة، محمود عبا ، عن "ارض احن الشد د  زا  نضا ت الدمة ال رب ة ال اد ة  -
، الضي اخضضمت أعمالها  ةي قاعةة الحسة ن بةن اةالل للمةؤضمرات،  ةي منادةة البحةر 28الة 

عبا   ي حوار أجرضن م ن  ةح فة "الدةد   الم ت، مسا   وم اىرب ا  المااي". وأشار
ال ربي" اللندن ة عدج انضها  الدمة،  لى "م ادقة الزعما  ال رج على جم أل بنود مشرو  
الدرار الفلسا ني، بما   ها الضأك د على الضمسك بالمبةادرة ال رب ةة مةن ألفهةا  لةى  ا هةا كمةا 

لسةةةةا ن ة كداةةةة ة ال ةةةةرج  دةةةةول، وأكةةةةدوا جمةةةة  هم  ةةةةي كلمةةةةاضهم علةةةةى أام ةةةةة الداةةةة ة الف
المركز ةةةة". وحسةةةج قولةةةن  ةةةإن "قمةةةة عمةةةان أعةةةادت الداةةة ة الفلسةةةا ن ة  لةةةى ال ةةةدارة مةةةن 

 جد د".
ن "حربًا جد دة علةى وشةك الوقةو   ةي قاةا  غةزة  ةي ظةل ض ةاعد  قالت  ح فة  رنس ة  -

سةةرا  ل". وأواةةن الباحةةث روالنةةد لومبةةاردي،  ةةي حةةوار مةةأل  الضةةوضرات بةة ن حركةةة حمةةا  وا.
أضالنض كةةةو" الفرنسةةة ة، أن " سةةةرا  ل باضةةةت ضض ةةةر  بشةةةكل مضزا ةةةد ل ةةةوار خ مةةةن  ةةةح فة "

جماعةات سةةلف ة مةةن قاةةا  غةزة، وضدةةوم بةةالرد علةةى اةذ  ال ةةوار خ باةةرج أاةةداف لحركةةة 



 

 

حمةةا   ةةي الداةةا ". وبةةّ ن لومبةةاردي أنةةن "علةةى الةةرغم مةةن أن حمةةا  اةةي الضةةي ال ضالةةق 
الضةةةي ضالدهةةةا،  ال أن  سةةةرا  ل ضةةةر  ال ةةةوار خ بةةةل ضحةةةاول أن ضسةةة ار وضاةةةارد الجماعةةةات 

 حما  اي السبج عن كل ما  حدث  ي الداا ، وأنها المسؤولة عن ضأم نن".
كشةةةف الد ةةةادي  ةةةي حركةةةة "حمةةةا " د. أحمةةةد  وسةةةف عةةةن  ن "انةةةاك ب ةةة  المراج ةةةات  -

اسةةةةضدعت واةةةةأل الوب دةةةةة الس اسةةةة ة الجد ةةةةدة للحركةةةةة"، والضةةةةي سةةةةض لن عنهةةةةا خةةةةالل اال ةةةةام 
ف  ةي حةد ث لدنةاة "الم ةاد ن" الفاةا  ة انةن "ب ةد عشةر سةنوات مةن وااةاف  وسة .المدبلة

وجةةةةود حركةةةةة "حمةةةةا "  ةةةةي الحكةةةةم، انةةةةاك ب ةةةة  المراج ةةةةات اسةةةةضدعت واةةةةأل الوب دةةةةة 
 الجد دة".

داامت أعداد كب رة من قوات ال دو منزل   ود ل ا لة ع سى، واعضدلت نجلها الشاج نةور  -
وأ ادت عا لة الشاج الم ضدل أن قوات ع سى،  ي بلدة عناضا شمال شرق الدد  المحضلة. 

 4، السةةاعة الةةة"اسةةرا  لً ا"جنةةدً ا واةةابًاا  40نحةةو قوامهةةا االحةةضالل اقضحمةةت بأعةةداد كب ةةرة 
  جًرا، منزل ال ا لة  ي بلدة عناضا، ماالبة باعضدالن.

حةةّذر المفضةةي ال ةةام للدةةد  والةةد ار الفلسةةا ن ة، خا ةةج المسةةجد اىق ةةى المبةةارك، الشةة خ  -
 ن، من "دعوات ما ضسمى بمنظمات اله كل ال هود ة المضار ة القضحام المسجد محمد حس

اىق ى المبارك، والمشاركة  ي   ال ات مةا  سةمى )ضمر ةر الذب حةة ب  ةد الف ةن(، والضةي 
ضنوي الد ام بها  ي منادة الد ور اىمو ة المال دة للمسجد اىق ةى المبةارك، بةالضزامن 

بدأ  وم الخم   الدادم". وأااف حس ن  ةي ب ةان  ةحفي، أن مأل اىع اد ال هود ة الضي ض
"اةةةذ  المنظمةةةات بالضمةةةااي مةةةأل سةةةلاات االحةةةضالل أم نةةةت  ةةةي ضجةةةاوز الدةةةوان ن واىعةةةراف 
 الدول ة جم  ها، والضي كان آخراا قرار ال ونسكو بخ وص المسجد اىق ى المبارك".

دل ت مةةةةأل قةةةةوات أ ةةةة ج عةةةةدد مةةةةن البةةةةة المةةةةدار  بحةةةةاالت اخضنةةةةاق،  بةةةةر مواجهةةةةات انةةةة -
 االحضالل ال ه وني على حاجز مخ م ش فاا ال سكري شمال شرق الدد  المحضلة.

االج عاو اللجنة المركز ة لة "حركة  ضن"، عةزام اىحمةد، البرلمةان  ن  ةي ال ةالم "بضحمةل  -
مسةةؤول اضهم ضجةةا  االحةةضالل اإلسةةرا  لي، المنبةةأل اىكبةةر لنشةةر اإلراةةاج والضاةةرف وال نةةف 

و  والظلةةةم وجر مةةةة الف ةةةل ال ن ةةةري "اىبرضها ةةةد"، و دةةةًا لض ر ةةةف الدةةةانون والح ةةةار والجةةة
 الدولي ونظام روما اىساسي للمحكمة الجنا  ة الدول ة".

أ  ج عدد من الشبان الفلسا ن  ن باالخضناق  بر  االق قوات ال دو "اإلسةرا  لي" قنابةل  -
 الدد  المحضلة.الغاز السام المس ل للدمو   وبهم  ي مواجهات شرق مد نة 

ض ةةةر  موقةةةأل عسةةةةكري " سةةةرا  لي" شةةةةمالي مد نةةةة جنةةةة ن إلاةةةالق نةةةةار الل لةةةة دون وقةةةةو   -
   ابات.



 

 

اعضةةرف جهةةاز "الشةةاباك" ال ةةه وني، بوقةةو  عمل ةةة ا ةةن لمسةةضوانة  ةةه ون ة  ةةي مد نةةة  -
كمةا أورد  "الشةاباك"اللد المحضلة قبل أسبو  نفذاا شاج  لسا ني من مد نة الخل ل. وذكر 

مةن  البةال الال" ال بري، أن "الا ن كان بدا أل قومي ونفذ  الشةاج مالةك  سةماع ل موقأل "و 
عامةةةًا( مةةةن سةةةكان بلةةةدة حلحةةةول بالخل ةةةل، وجةةةر  اسةةةضجوابن واعضةةةرف أنةةةن قةةةام  19ال مةةر )

 با ن  مرأة  هود ة بسك ن كان  حملن".
 
 "إسرائيلياً":

بن ةةةام ن نضن ةةةااو، أكةةةد ذكةةةرت  ةةةح فة "اةةةبرض " ال بر ةةةة، أن "ر ةةة   الةةةوزرا  اإلسةةةرا  لي،  -
خةةةالل جلسةةةة المجلةةة  الةةةوزاري الم ةةةغر الكاب ن ةةةت، الخمةةة   المااةةةي، الةةةج الوال ةةةات 
المضحةةدة ضدةةد م ضنةةازالت للفلسةةا ن  ن لضحسةة ن الواةةأل االقض ةةادي". وندلةةت ال ةةح فة عةةن 
وزرا  ومةةوظف ن حاةةروا جلسةةة "الكاب ن ةةت"، قةةولهم   ن "نضن ةةااو كشةةف أمةةام الحااةةر ن 

المضحةةدة، المضمبةةل باىسةةا  باضخةةاذ عةةدد مةةن الخاةةوات ضسةةاام  ةةي ضحسةة ن الةةج الوال ةةات 
 الواأل االقض ادي للفلسا ن  ن  ي الافة الغرب ة وقاا  غزة".

 ادقت اللجنة الداخل ة  ي "الكن ست" ال ه وني، بالدرا ة البان ة والبالبة على ض د ل  ي  -
الةةذي  داةةي بضسةةر أل  جةةرا ات قةةانون الضخاةة ا والبنةةا  و دةةًا لضو ةة ات لجنةةة "كم ن ةةض "، و 

اةةةدم الب ةةةوت  ةةةي البلةةةدات ال رب ةةةة، عبةةةر االنضدةةةال مةةةن اإلجةةةرا ات الداةةةا  ة للجةةةرا ات 
 اإلدار ة.

،  ل  ةةزر شةةا رن، مةةن حةةزج " ةة   عض ةةد"، مشةةرو  اةةرق أعاةةا  كن سةةت،  ةةي مدةةدمضهم -
قةةةةانون  لةةةةزم الك ةةةةان ال ةةةةه وني بخ ةةةةم "مخ  ةةةةات ل سةةةةر  أو ل ةةةةا الت شةةةةهدا  مةةةةن 

المال ة، الضي ضلزم اضفاق ات ب ن الجانب ن  سرا  ل بضحو لهةا  لةى خز نةة السةلاة المسضحدات 
 الفلسا ن ة".

كشةةفت م ةةادر  عالم ةةة عبر ةةة، الندةةاج عةةن بةةد  اإلدارة المدن ةةة "اإلسةةرا  ل ة"  ةةي الاةةفة  -
الغرب ةةة المحضلةةة بضاب ةةق قةةانون شةةرعنة المسةةضوانات   لً ةةا، ب ةةد غ ابةةن عةةن ال نةةاو ن  ةةي 

خ ةةرة. وو دًةةا لمةةا أوردضةةن  ذاعةةة "الجةة   اإلسةةرا  لي"  دةةد جةةر  مةةؤخًرا الضراجةةأل عةةن الفضةةرة اى
انةةاك للشةةكو  حةةول ملك ةةة اىر  المدامةةة  امةةر وقةةف وضجم ةةد البنةةا  ب ةةدة مبةةانم عد ةةد أو 
 عل ها.

ضوق ت  ح فة " د  وت أحرونوت" ال بر ة، بأن "اللجنة االجضماع ةة واالقض ةاد ة الضاب ةة  -
خض ةةةةةة بشةةةةةؤون غةةةةةرج أسةةةة ا، "سضنشةةةةةر قر بةةةةةًا ضدر ةةةةةرًا  شةةةةةبًن االحةةةةةضالل ل مةةةةم المضحةةةةةدة الم

االسةةرا  لي بةةة"االبرضها د"، وعهةةد ال بود ةةة  ةةي أمر كةةا". وقالةةت ال ةةح فة ال بر ةةة  "جةةا   ةةي 



 

 

عامةةا، بسةةبج  50الضدر ةةر المنضظةةر بةةأن اىاةةرار الضةةي لحدةةت بالشةة ج الفلسةةا ني خةةالل 
 رات".االحضالل االسرا  لي ضددر بمل ارات الدوال
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 فلسطينيًا: 
الداب  ن داخةل  أن أسر  الحركة حركة الجهاد اإلسالمي أكد مكضج اله  ة الد اد ة ىسر  -

. اإلاراج المفضوق عةن الا ةام المشاركة  ي م ركة الكرامة وخو  سجن "ادار م" قرروا
أبر ةةل/ مةةن  17لاةةراج الةةذي سةة بدأ  ةةي لوأواةةن المكضةةج، أن "اناةةمام أسةةر  الحركةةة 

 ن سان الجاري بمبابة   رار على الحدوق المسلوبة داخل سجون االحضالل".
عزام أن "أ ابأل االضهةام ضشة ر  لةى  سةرا  ل  ةي  بحركة الجهاد االسالمي نا ذ أكد الد ادي -

غزة،  ي محاولة منها لخلا اىوراق  ي الساحة بجر مة اغض ال اىس ر المحرر مازن  دها 
رباك  حسابات المداومة الفلسا ن ة". وأااف  "الحركة ضدف بدوة د اعا عن الفلسا ن ة، وا.

اةةذا الشةة ج وحدوقةةن، ونحةةن ال ننظةةر  لةةى الةةرد علةةى جةةرا م االحةةضالل مةةن  اةةار حزبةةي، 
 ولكن نض ور أن الفلسا ن  ن جم  ا  ي خندق واحد  ي مواجهة  سرا  ل".

مةةدن الاةةفة المحضلةةة وداةةم  ةةي عةةدد مةةن  تت قةةوات ال ةةدو ال ةةه وني، حملةةة اعضدةةاالشةةن   -
 مواانًا من مدن الدد  واولكرم ورام اهلل والخل ل وب ت لحم المحضلة. 13االت 

غر ني،  ن قالةةت الممبلةةة ال ل ةةا ل مةةن والس اسةةة الخارج ةةة لالضحةةاد اىوروبةةي،   ةةد ر كا مةةو  -
أي ن ةةة لندةةل سةةفاراضهم  لةةى الدةةد "، را اةةة  ةةي الوقةةت نفسةةن مةةا  ا"دول االضحةةاد لةة   لةةد ه

أعلن عنن الر    اىمر كةي دونالةد ضرمةج مةن  مكان ةة ندةل سةفارة بةالد . وقالةت مةوغر ني 
 ن "االضحةةاد اىوروبةةي والةةدول اىعاةةا    ةةن لةةن  ندلةةوا سةةفاراضهم  لةةى الدةةد ، ولةةن نرحةةج 

لةةةى  عةةةالن ضرمةةةج  مكان ةةةة ندةةةل السةةةفارة بةةةأي قةةةرار  ضخةةةذ  ةةةي اةةةذا االضجةةةا "،  ةةةي  شةةةارة  
 اىمر ك ة من "ضل أب ج"  لى الدد .

ةةة - ان، أالدةةةت "ا  ةةةة شةةةؤون اىسةةةر  والمحةةةرر ن الفلسةةةا ن  ن"،  ةةةي ال ا ةةةمة اىردن ةةةة عم 
أغن ة خا ة ل سر  الفلسا ن  ن  ي سجون االحضالل "اإلسرا  لي"، مةن كلمةات الشةاعر 

 عا ي الحالني.رامي ال وسف، وغنا  الفنان اللبناني 
وا ةةق مجلةة  "مد نةةة دبلةةن" علةةى اقضةةراق لن ةةج ال لةةم الفلسةةا ني  ةةي مبنةةى مجلةة  بلةةدي  -

دبلةن  ةي   رلنةدا  ةي خاةةوة للضاةامن مةأل الشة ج الفلسةةا ني الةذي   ة   ضحةت االحةةضالل 
"اإلسةةرا  لي".  ةةي حركةةة قةةد ضفض ةةل ضةةوضرا دول ةةا، سةة ر رف ال لةةم  ةةي المبنةةى المشةةهور لمةةدة 

  لسةا ن نكبةةل 69امنةا مةأل الةذكر  الةةحز ران ضز  15أ ار وحضى  15من شهر كامل بدا ة 
 واحضالل اىر .



 

 

قالةت   حةا  شةل  زوجةة الزم ةل اىسة ر ال ةحا ي محمةد الد ةق  ن "االحةضالل اإلسةرا  لي  -
قدم ال حة اضهام جد دة بحق زوجها اىس ر قبل عشرة أ ام  دا من موعد اإل را  عنن  ي  

الحالي". وأواحت شل  لة" لسا ن ال وم" أن "محكمة االحضالل ب و ر أبر ل/ ن سان  13
، ضشةمل أرب ةة بنةود ضضركةز علةى سةة لضدةد م ال حةة اضهةام بحةق زوجهةاض دد ال وم البالبا  جل

 اضهامن بالضحر   ومشاركضن بمس رات  سناد ىاالي اىسر  والشهدا ".
الخ ةةةةر بمسةةةةا ر  اةةةةا،  أخاةةةةرت سةةةةلاات ال ةةةةدو ال ةةةةه وني بهةةةةدم مسةةةةكن ن  ةةةةي قر ةةةةة أم -

 بمحا ظة الخل ل جنوج الافة المحضلة.
قةةررت السةةلاات ال ةةه ون ة ضمد ةةد اإلخةةال  النهةةا ي لدر ةةة أم الح ةةران  ةةي الندةةج المحضةةل  -

لمةةدة بالبةةة أشةةهر، "كةةي ض ةةل مةةأل سةةكانها  لةةى حةةل". وكةةان الدةةرار بةةإخال  واةةدم الب ةةوت 
  ال أنن جر  ضأج ل الهدم. المضبد ة  ي "أم الح ران" حضى نها ة الشهر المن رم،

اإلخباري ال بري، أن مسةلح ن  لسةا ن  ن أالدةوا النةار نحةو مسةضوانة  0404ذكر موقأل  -
"شا ي شومرون"، غةرج مد نةة نةابل  بالاةفة المحضلةة. وو دةًا للموقةأل ال بةري،  دةد عبةرت 
قوات ال دو ال ه وني على ضسةأل الدةات أ ةابت جةدار المسةضوانة، دون وقةو    ةابات 

 ة.بشر 
 
 "إسرائيلياً":

أعربةةةةت م ةةةةادر أمن ةةةةة  ةةةةه ون ة عةةةةن خشةةةة ضها مةةةةن مسةةةةاامة اإلاةةةةراج ال ةةةةام ل سةةةةر   -
السةةابأل عشةةر مةةن الشةةهر الجةةاري،  ةةي ضةةوضر اىواةةا   ،  ةةيالفلسةةا ن  ن  ةةي  ةةوم اىسةة ر
ال" ال بةةري، أن "اإلاةةراج سةة را دن   ال ةةات علةةى اىر  لةةعلةةى اىر . وذكةةر موقةةأل "وا

ات، وبالضةالي  هنالةك  ر ةة لمسةاامة اإلاةراج  ةي خلةق حالةة من ب نها ضظاارات ومسة ر 
مةةن الضةةوضر واىجةةوا  المشةةحونة علةةى اىر  بسةةبج الن ةةة لالحضكةةاك مةةأل الجةة   بمنةةااق 

 الضما ".
ألغةةةى مسةةةؤول ال ان ةةة ج الةةةواني  ةةةي "اسةةةرا  ل"، م فةةةال اةةةاب  ، موا دةةةة ح ةةةلت عل هةةةا  -

  كةةان مةةن المدةةرر أن ضجةةر  مجموعةةة "كسةةر ال ةةمت" ال سةةار ة الم اراةةة، ل دةةد اجضمةةا
الل لةةةةة  ةةةةى مكضبةةةةة مد نةةةةة كر ةةةةات أونةةةةو، برعا ةةةةة م فةةةةال اابةةةةا  . وكةةةةان عاةةةةو الكن سةةةةت 
ال ةةه وني، م خا  ةةل روز ةةن، مةةن حةةزج م ةةرض ، أشةةرف علةةى ضنظةة م االجضمةةا ، قبةةل أن 

  نام ر    بلد ة كر ات أونو،  سرا  ل جال،  لى م اراي االجضما .
بر اان ةةة لاةةغوا مارسةةضها مؤسسةةة "مراقبةةة اإلعةةالم  ةةي اسةةضجابت  ةةح فة "د لةةي م ةةل" ال -

المملكة المضحدة" الضاب ة للوبي ال ه وني،   ّدلت من   اغة أحد الضدةار ر. وكةان ضدر ةر 
نشرضن "د لي م ل"  ي موق ها االلكضروني ال وم، عن ناشا  دعى بانسكي، ضامن الجملة 



 

 

سةةةا ن  ن،  لةةةى ضةةةدم ر الب  ةةةة، سةةةا ر الضال ةةةة  "مةةةن الهجةةةوم اإلسةةةرا  لي علةةةى المةةةدن  ن الفل
كي حةةول ال ةةالم لضدةةد م انضدةةاد حةةاد للظلةةم االجضمةةاعي  ةةي اىمةةاكن الضةةي  مكةةن رؤ ضةةن سةةبان

مضجسةةدًا   هةةةا". ورأت الجماعةةةة ال ةةةه ون ة أن  ةةة اغة الضدر ةةةر ضحمةةةل ضحّ ةةةزًا اةةةد الك ةةةان 
بأنن  دوم  نك اال ه وني، بذر  ة أن ضم دمت الخبر بمواقف س اس ة، وضوج ن اضهام  لى ال

 باسضهداف المدن  ن، عمدًا.
وّق ةةةةت  سةةةةرا  ل ودولة أوروب ةةةةة  عالنةةةةًا مشةةةةضركًا لمةةةةّد أنبةةةةوج غةةةةاز بحةةةةري  ةةةةربا السةةةةواحل  -

الفلسا ن ة المحضلة بسواحل الدارة ال جوز،  ي خاوة  ضوقأل أن ضض ن لضل أب ةج دخةواًل قو ةًا 
أن وزرا  الااقةةة  ةةي كةةل مةةن  لةى سةةوق الااقةةة ال ةةالمي. وأ ةةادت ضدةةار ر  عالم ةةة عبر ةةة بةة

وقبرص وال ونان وا. اال ا واالضحاد اىوروبي وّق وا، خالل قمةة مشةضركة جم ةضهم  " سرا  ل"
 ةةي ضةةل أب ةةج، علةةى  عةةالن مشةةضرك  داةةي بةةد أل مشةةرو  لمةةّد أنبةةوج بحةةري لضور ةةد الغةةاز 

  لى أوروبا. الك ان ال ه ونيالاب  ي من 
و،  ن "قوضنةةا االقض ةةاد ة والضكنولوج ةةة وال سةةكر ة ، بن ةةام ن نضن ةةااال ةةدو قةةال ر ةة   وزرا  -

واالسضخباراض ة اي من ضمنحنا الدوة الس اس ة الضي لم  سبق لها مب ةل منةذ  قامةة  سةرا  ل". 
ن "الاةةامن لنةا للضو ةةل للضسةةو ة أ" اإللكضرونةي 7وضةابأل نضن ةةااو و دةا لموقةةأل "المسةةضوان ن 

 ل السالم مأل الا فا ".مأل ج راننا أن  كونوا أقو ا ، ىنن ال  ضم   
أ  ج بالبةة مةوظف ن  ةي مكضةج ر ة   الةوزرا  ال ةه وني، بن ةام ن نضن ةااو،  ةي الدةد   -

المحضلةةةةر جةةةرا  اسضنشةةةاقهم مةةةادة غ ةةةر م رو ةةةة. وقالةةةت "الدنةةةاة ال ةةةه ون ة ال اشةةةرة" الضةةةي 
 أ  بوا ب د اسضنشاقهم مادة و لت مكضبهم  ي مغلف"."بالبة الأوردت الخبر   ن 
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 فلسطينيًا: 
أكةةةدت "حركةةةة الجهةةةاد اإلسةةةالمي"  ةةةي  لسةةةا ن، أن "الخ ةةةومات الضةةةي  راةةةضها حكومةةةة  -

 ةي نهةت  غةراق النةا   اسةضمرار ، اةوالضوا ق على الموظف ن  ي قاا  غزة، قةرارة س اسةية 
باىزمات، والاغا على المواان ن". وشةدد مسةؤول المكضةج اإلعالمةي لةة "حركةة  الداا و 

ي"، داوود شهاج،  ةي ض ةر ن لةن علةى  ةفحضن علةى الف سةبوك، أن "اةذ  الجهاد اإلسالم
س اسةةةةة مر واةةةةة ومبدانةةةةة   بةةةةث أ ةةةةحابها بوحةةةةدة الشةةةة ج الفلسةةةةا ني وسةةةةالمة نسةةةة جن 

 االجضماعي".
% مةن رواضةج موظف هةا  ةي قاةا  غةزة، 30، بخ ةم مةا نسةبضن "حكومة الو اق"أبار قرار  -

مي اجضاحةةةةةت مواقةةةةةأل الضوا ةةةةةل موجةةةةةة غاةةةةةج عارمةةةةةة علةةةةةى المسةةةةةضو  ن الشةةةةة بي والرسةةةةة
االجضماعي، عبر ااشضاق "#مجزرة_الرواضةج"، و"#عبا _سةرقنا"، ضب هةا أ اةًا اسةضداالت 



 

 

جماع ةةةة  ةةةي ب ةةة  أقةةةال م حركةةةة  ةةةضن  ةةةي الداةةةا  احضجاجةةةًا علةةةى مةةةا و ةةةفو  بةةةة"مجزرة 
الرواضج". عدد من الموظف ن عبروا عن اسض ا هم الشد د من قةرار الحكومةة المفةاج  دون 

 نةةةذار، والةةةذي لةةةم  دضن ةةوا بب ةةةان الحكومةةةة الم لةةةل للخ ةةم مةةةن الراضةةةج بةةةأن السةةةلاة سةةابق 
 ومؤكةد نض    أزمة مال ة خاندة، مؤكد ن أن عبا   هدف لضشد د ح ار غةزة وخندهةا، 

 ة من أحد.على أن رواضبهم حق ول   من  
ى وا ةةلت اةةا رات  ةةه ون ة لل ةةوم البةةاني علةةى الضةةوالي ر  مب ةةدات زراع ةةة مجهولةةة علةة -

 المنااق الزراع ة شرق محا ظة خان ون  جنوج قاا  غزة.
أ ةةاد ضدر ةةر  ةةادر عةةن "ا  ةةة شةةؤون اىسةةر  والمحةةرر ن"، أن قةةوات الدمةةأل الضاب ةةة إلدارة  -

بسةجن نفحةة، واعضةدت  14 ي قسةم  93م لحة السجون ال ه ون ة، اقضحمت غر ة رقم 
ىسةةر  ض راةةوا لالعضةةدا  علةةى اىسةةر  بالاةةرج والضنك ةةل. وقالةةت اله  ةةة أن عةةددًا مةةن ا
 واإل ابة بالراو  وقد عرف منهم اىس ر نا ر عو ص.

أكد مسضشار ر    السلاة للشؤون الخارج ة، نب ةل شة ث، أن "الضحركةات ال رب ةة الحال ةة  -
لةةةد  اإلدارة اىمر ك ةةةة ضةةةأضي اةةةمن موقةةةف موحةةةد، موقةةةف الد ةةةادة الفلسةةةا ن ة مةةةن ال ةةةودة 

اةةالق سةةراق اىسةةر ، ، ا" سةةرا  ل"لمفاواةةات السةةالم مةةأل  لدةةا م علةةى وقةةف االسةةض اان، وا.
وضحد ةةد مرج  ةةة دول ةةة لهةةا". وقةةال شةة ث  ةةي حةةد ث ل ةةح فة "الدةةد  ال ربةةي" اللندن ةةة، 
ال ةةةةةةوم اىرب ةةةةةةا ،  ن "موقةةةةةةف الد ةةةةةةادة الوااةةةةةةن اةةةةةةو عةةةةةةدم الةةةةةةذااج مجةةةةةةددًا  لةةةةةةى ااولةةةةةةة 

 ة المحضلةةة المفاواةةات، قبةةل أن  ةةضم وقةةف االسةةض اان بشةةكل كامةةل  ةةي المنةةااق الفلسةةا ن
، وأن ضكون اناك مرج  ة دول ة ىي اضفةاق، ضدةوم علةى أسةا  حةل الةدولض ن، 1967عام 

، 1967مةةن خةةالل  قامةةة دول ةةة  لسةةا ن ة كاملةةة السةة ادة علةةى حةةدود عةةام  ون ةةو/ حز ةةران 
 وأن ضكون الدد  الشرق ة عا مة لها".

ن "بةد    ال ةات  ح ةا  أعلنت "لجنة اىسر  للدو  الوان ة واإلسالم ة"  ي قاا  غزة، عة -
أبر ةل  ن سةان/ ال وم الةواني ل سة ر الفلسةا ني وال ربةي الةذي   ةادف السةابأل عشةر مةن

مةةةن كةةةل عةةةام، ب نةةةوان برنةةةامت المحةةةرر المب ةةةد الشةةةه د مةةةازن  دهةةةا ". وقةةةد أالدةةةت "لجنةةةة 
اىسر "   ال ات  ةوم اىسة ر خةالل مةؤضمر  ةحفي عددضةن أمةام منةزل الدا ةد اىسة ر عبةد 

 ساكج عمر البلب سي بحي ضل الزعضر شمال قاا  غزة.الحل م 
، ر ة   دا ةرة شةؤون اللجنةة الضنف ذ ةة لمنظمةة الضحر ةراجضمأل الدكضور زكر ةا اىغةا، عاةو  -

الالج ةة ن، مةةأل "خل ةةة اىزمةةة ل ونةةروا" المكونةةة مةةن الف ةةا ل الوان ةةة واإلسةةالم ة وأول ةةا  
أمةةةور الالبةةةة واللجةةةان الشةةة ب ة، للبحةةةث   مةةةا  ض لةةةق بضغ  ةةةر منهةةةا  اىونةةةروا  ةةةي منةةةااق 
السةةةلاة الفلسةةةا ن ة. وعّبةةةرت خل ةةةة اىزمةةةة عةةةن ضخو هةةةا مةةةن ضوز ةةةأل  دارة اىونةةةروا لنشةةةرة 

مةةال ات لضغ  ةر ب ةة  أسةال ج الض لةة م  ةي منهةةا  اىونةروا للمدرسةة ن، ض ضاةمن ض ل مةات وا.



 

 

"ممةةةا  مةةة  بدا ةةةة حةةةق ال ةةةودة لالج ةةة ن الفلسةةةا ن  ن، واةةةذا الضخةةةوف   كةةة  وجهةةةة نظةةةر 
 المدرس ن وأول ا  اىمور والالبة".

محمةةود االبةةت "الدةةو  الوان ةةة واإلسةةالم ة  ةةي قاةةا  غةةزة"، ر ةة   السةةلاة الفلسةةا ن ة،  -
عبةةا ، وحكومةةة الضوا ةةق الةةواني "بةةالضراجأل عةةن قةةرار  االقضاةةا   مةةن رواضةةج  المةةوظف ن  
ال مةةوم  ن   ةةي قاةةا  غةةزة". واعضبةةرت الدةةو   ةةي ب ةةان لهةةا أن "اقض ةةار ذلةةك علةةى قاةةا  

 زًا وااحًا ب ن ابنا  الش ج الواحد، وأن اذا الدرار غ ر قانوني". غزة  مبل ضم 
 وني، قر ةة ال راق ةج مسةلوبة االعضةراف  ةي الندةج الفلسةا ني ادمت جرا ات ال ةدو ال ةه -

 .111المحضل للمرة الة
أخارت سةلاات ال ةدو ال ةه وني، عةا الت أسةر   لسةا ن  ن  ةي مةد نضي رام اهلل والب ةرة  -

 )شمال الدد  المحضلة(، بهدم منازلهم المأاولة بذر  ة البنا  دون ضرخ ص.
ر الجةةةا ر الةةةذي اضخذضةةةن حكومةةةة رامةةةي الحمةةةداهلل أكةةةدت حركةةةة " ةةةضن" ر اةةةها الدةةةااأل للدةةةرا -

% مةةن رواضةةج مةةوظفي السةةلاة  ةةي قاةةا  غةةزة، وعبةةرت عةةن 30باسةةضداا  مةةا  ز ةةد عةةن 
ر اها للمبررات الضةي أعلنضهةا الحكومةة. وحةذرت الحركةة  ةي ب ةان لهةا عدةج اجضمةا  لهةا 

رضةةج علةةى  ةةي غةةزة، ال ةةوم اىرب ةةا ، مةةن الضةةداع ات الس اسةة ة الخا ةةرة الضةةي  مكةةن أن ضض
 اسضمرار اذا النهت من الضم  ز ب ن أبنا  الش ج الواحد.

أعلةةةن جهةةةاز اىمةةةن ال ةةةام ال ةةةه وني "الشةةةاباك"، "اعضدةةةال الشةةةاج مالةةةك نةةةزار قزمةةةار مةةةن  -
مةةةن شةةةهر شةةةباا المااةةةي، بضهمةةةة االنضمةةةا  لحركةةةة "حمةةةا "، والضخاةةة ا  28قلد ل ةةةة  ةةةي 

باك"، أن "الشةةةاج قزمةةةار  ضلدةةةى لضنف ةةةذ عمل ةةةات  ةةةي الةةةداخل المحضةةةل". وزعةةةم جهةةةاز "الشةةةا
 ضدر بات على  نأل المضفجرات واسضخدام اىسلحة  ي م سكر ضدر بي  ي سور ا".

زعم ج   ال دو ال ه وني، أنن اعضدل شاج  لسا ني حاول الضسلل عبر الحةدود جنةوج  -
قاةةةا  غةةةزة  لةةةى أحةةةد الك بوضسةةةات المضاخمةةةة لحةةةدود الداةةةا . وذكةةةر موقةةةأل "مفةةةزاك ال ةةةف" 

" لسةةا ن ًا ضسةةلل عبةةر السةة ا  الفا ةةل مةةن قاةةا  غةةزة باضجةةا  أحةةد الك بوضسةةات ال بةةري أن 
 بمنادة أشكول جنوج الداا ".

 
 "إسرائيلياً":

عةةةدم السةةةماق بةةةدخول سةةةف نة "بموجبةةةن سةةة ضم أ ةةةدرت "المحكمةةةة ال ل ةةةا اإلسةةةرا  ل ة"، قةةةرارًا  -
كمةة للنظةر  ةي محملة بمادة اىمون ا م نا  ح فةا لض ب ةة الخةزان  لةى حة ن عدةد جلسةة للمح

 اذ  الدا ة مالأل االسبو  المدبل".
ذكرت ضدار ر عبر ة، بأن قوات "الكومندوز" البحر ة "اإلسرا  ل ة"، أنهت اىسبو  المااةي  -

ضدر بات مشضركة مأل الدوات الخا ة  ي سالق البحر ة اىمر ك ة "المار نز". وقالت الدنةاة 



 

 

ضةدربوا  " والكومنةدوز البحةري،13، "شةا ات "ال بر ة البان ة"،  ن "الدةوات البحر ةة الخا ةة
لةةةةي  ةةةةي عةةةةر  البحةةةةر"، مواةةةةحة بةةةةأن "الضةةةةدر بات ضخللهةةةةا ظعلةةةةى عمل ةةةةات  اإلنةةةةزال الم

 الس ارة على السفن المخاو ة، والضسلل بالغوص للو ول  لى السفن وضحر ر الراا ن".
 
6 /4 /2017 

 فلسطينيًا: 
باركت "حركة الجهةاد اإلسةالمي"  ةي  لسةا ن عمل ةة الةدا  الباول ةة الضةي نبفةذت  ةباق  -

د شةهاج، و حركة  ةي  لسةا ن، داو لمسةؤول المكضةج اإلعالمةي لةةال وم شرق رام اهلل. وقةال 
 ن "اسةةضمرار االنضفااةةة والمداومةةة اةةو الةةرد الاب  ةةي علةةى جةةرا م االحةةضالل اإلرااب ةةة اةةد 

 ".ش بنا وأرانا ومددساضنا
غةالق بةالث شةدق سةكن ة ض ةود ل الدد  الضاب ةة أ درت بلد ة - ل ةدو قةرارا  داةي بةإخال  وا.

اضسةةةا   عةةةن جةةةةضالنا ل ا لةةةة عو اةةةة  ةةةي حةةةي وادي حلةةةوة ببلةةةدة سةةةلوان، بسةةةبج خاورضهةةةا
حفةةةر اىنفةةةاق أسةةةفلها. وأواةةةن مركةةةز  بف ةةةلالضشةةةددات واالنه ةةةارات  ةةةي أساسةةةات المنةةةازل 

أن "المنازل البالبة ض ود لكةل مةن  حامةد وعبةد وسةل مان م لومات وادي حلوة  ي ب ان لن 
 أافال". 10 ردا ب نهم  16عو اة، وضأوي المنازل 

شةةةّنت قةةةّوات ال ةةةدو ال ةةةه وني، حملةةةة اعضدةةةاالت ومةةةداامات بأنحةةةا  مضفرقةةةة مةةةن الّاةةةفة  -
 مواانًا. 24المحضلة، االت 

ة ب ت الا ا شمال ضوغلت عدة آل ات عسكر ة  ه ون ة، لمسا ة محدودة على أاراف بلد -
 قاا  غزة.

قضل جندي  ه وني وأ  ج آخر ن،  ي عمل ة دا  باول ة نفذاا شةاج  لسةا ني عنةد  -
مفضةةرق مسةةضوانة "عةةو را" شةةرق رام اهلل بالاةةفة المحضلةةة. وقةةد ذكةةرت م ةةادر عبر ةةة، أن 
" لسا ن ًا  دود س ارة من نو  ب جو دا  بس ارضن دور ة عسكر ة كانت ضدف علةى مفضةرق 

 انة عو را شرق رام اهلل، مما أد  لمدضل جندي  سرا  لي وا. ابة آخر ن بجراق".مسضو 
اقضحمت قوات ال دو ال ه وني،  ندق جبل الز ضون  ي بلدة الاور شرق الدد  المحضلةة،  -

 واعضدلت شابًا من مد نة غزة.
  ةيد الدنةاة البان ةة، بةأن "الجة   اإلسةرا  لي قةرر ز ةادة مسةاحة ال ة  ال ةدو/ ذكر ضلفز ةون -

أم ال". وأكد نزار ع ا ، ند ج ال  اد ن بمد نة غةزة، أن  9 ىام ال ال 6قاا  غزة من 
 "وزارة الداخل ة بداا  غزة سمحت لل  اد ن باسض ناف عملهم  ي بحر قاا  غزة".



 

 

اعضدلت قوات ال دو ال ه وني، قا ر ن مةن حةي اللةوزة  ةي بلةدة سةلوان، جنةوج المسةجد  -
محمةةد  ةةروي، و وسةةف محمةةةد حجةةازي، وضةةم ضحو لهمةةا  لةةةى  اىق ةةى المبةةارك، وامةةا  ةةةزن

 مركز ضوق ف وضحد ق بمد نة الدد ".
ضوغلةةت عةةدد مةةن اآلل ةةات ال سةةكر ة "اإلسةةرا  ل ة"  ةةي أرااةةي المةةواان ن شةةمال بلةةدة ب ةةت  -

 حانون شمال قاا  غزة.
قةةرر منسةةةق أعمةةةال حكومةةةة ال ةةدو ال ةةةه وني،  ةةةوآف مردخةةةاي، منةةأل عا لةةةة منفةةةذ عمل ةةةة  -

 .48عام  لك حامد الدخول  لى اىرااي المحضلةعو ر ما
د  ت قوات ال دو ال ه وني، بض ز زات عسكر ة كب رة جدًا  لةى النداةة ال سةكر ة المدامةة  -

عند المدخل الغربي لبلدة سةلواد شةمال رام اهلل، وسةا ضوق ةات باقضحةام البلةدة، واسةض دادات 
أن نفةذ الشةاج مالةك أحمةد موسةى من شبان وأاالي سلواد للض دي للجنود. جا  ذلك ب د 

عامًا، عمل ة دا  قضل   ها جندي وأ  ج آخر، بةالدرج مةن مفةرق مسةضوانة  21حامد 
 "عو را" شرق مد نة رام اهلل.

أعلنت وزارة الخارج ة اىمر ك ة،  درا  الد ادي  ي "كضا ج الدسام" أبو أن  الغندور علةى  -
ان لها،  نها "أدرجضن كإراةابي عةالمي بموجةج قوا م "اإلرااج الدولي". وقالت الوزارة  ي ب 

)ج( مةةةن الال حةةةة الضنف ذ ةةةة، الةةةذي  فةةةر  عدوبةةةات علةةةى اىشةةةخاص اىجانةةةج  1المةةةادة 
الذ ن  شكلون خارًا كب رًا على الوال ات المضحدة أو  هددون أمن المواان ن اىمر ك  ن أو 

ولضنف ةةةذ  اجمةةةات اةةةد  مةةةن الدةةةومي والس اسةةةة الخارج ةةةة، أو اقض ةةةاد الوال ةةةات المضحةةةدةاى
 ) سرا  ل(".

أحد ق ادات "كضا ج الدسام" أبو أن   ،ما "،  درا  الخارج ة اىمر ك ةاسضنكرت حركة "ح -
الغنةةةدور علةةةى قةةةوا م "اإلراةةةاج ال ةةةالمي". وأكةةةد النةةةااق باسةةةم الحركةةةة حةةةازم قاسةةةم خةةةالل 

ول ةةةةة ض ةةةةر ن  ةةةةحفي، أن "المداومةةةةة الفلسةةةةا ن ة مشةةةةروعة و ةةةةق الدةةةةوان ن واىعةةةةراف الد
واإلنسةةةةان ة"، مشةةةةددًا أن "مةةةةن  جةةةةج واةةةة ن علةةةةى قةةةةوا م اإلراةةةةاج اةةةةو ال ةةةةدو اإلسةةةةرا  لي 

 وق اداضن الضي ببت عل هم ارضكاج المجازر بحق ش بنا".
زعمةةت قةةوات ال ةةدو ال ةةه وني، ض ةةر  حا لةةة " سةةرا  ل ة" إلاةةالق نةةار واةةي  ةةي ار دهةةا  -

ال ةةف" ال بر ةةة،  ن " ةةدا   ن للدةةد ، مةةن قبةةل  ةةدا   ن  لسةةا ن  ن. وقالةةت  ةةح فة "مفةةزاك 
 ضحةةوا ن ةةران أسةةلحضهم الرشاشةةة ضجةةا  حا لةةة  سةةرا  ل ة كانةةت  ةةي ار دهةةا للدةةد ، ولةةم ضكةةن 

 اناك أي   ابات، ولكن لحق بالحا لة أارار ماد ة كب رة".
ض ةةر  موقةةأل لجةة   ال ةةدو ال ةةه وني، إلاةةالق نةةار علةةى مةةدخل مسةةضوانة "بسةةاغوت"  -

ة المحضلة. وذكرت الدناة "ال بر ةة ال اشةرة"، أن "مركبةة مةارة شمالي مد نة رام اهلل  ي الاف
 أالدت النار  وج موقأل عسكري بمسضوانة "بساغوت"، دون وقو    ابات".



 

 

 
 "إسرائيلياً":

اقضةةةرق وز ةةةر الندةةةل ال ةةةه وني، ربةةةا شةةةبكة سةةةكك الحد ةةةد  ةةةي اىرااةةةي المحضلةةةة بالسةةةكك  -
وقال  نن قدم اذ  الفكرة لمب وث الر     الحد د ة مأل اىردن والمملكة ال رب ة الس ود ة. 

االم ركةةي دونالةةد ضرامةةج  لةةى الشةةرق اىوسةةا، الشةةهر المااةةي. وبموجةةج االقضةةراق،  مكةةن 
للباةةا أل أن ضندةةل بالسةةةكك الحد د ةةة مةةةن م نةةا  ح فةةةا الفلسةةا ني المحضةةةل، علةةى شةةةااى  

 ربةةي، عبةةر البحةةر اىبةة   المضوسةةا المضوسةةا،  لةةى م نةةا  الةةدمام الواقةةأل علةةى الخلةة ت ال
 اىردن.

أشةةارت م ا ةةات  ةةه ون ة  لةةى ضراجةةأل حةةاد  ةةي عةةدد ال هةةود الةةذ ن اةةاجروا  لةةى الةةداخل  -
الفلسا ني المحضل من الوال ات المضحدة و رنسا  ي الشهور اىخ ةرة. وبحسةج الم ا ةات، 

مهةةاجر ن مةةن  209" دةةد اةةاجر  لةةى الةةبالد  ةةي الشةةهور البالبةةة اىولةةى مةةن ال ةةام الحةةالي 
% مدارنة بالفضرة المواز ة من ال ةام المااةي 25المضحدة، ما  شكل ضراج ا بنسبة الوال ات 
2016." 

ذكر موقأل والال ال بةري، أن ال ةناعات الجو ةة "اإلسةرا  ل ة" أعلنةت ال ةوم عةن  ةفدة مةأل  -
مل ةةةار دوالر ض ةةد ال ةةةفدة اىكبةةر بضةةةار خ ال ةةناعات الجو ةةةة اىمن ةةةة  2الهنةةد بمةةةا  دةةارج 
وان الموقأل أن "الشركة اإلسرا  ل ة سضزود الجة   البةّري الهنةدي بأنظمةة "اإلسرا  ل ة." وأ
 مل ار دوالر". 1,6بما  دارج  8من عا لة برق   MRSAMد اع ة من نو  
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 فلسطينيًا: 
نظمت "حركة الجهاد اإلسةالمي"، مسة رة جماا ر ةة حاشةدة  ةي محا ظةة خةان ون  جنةوج  -

غزة، وضند دًا بمحةاوالت كسةر  ةمود شة بنا. وضحةدث  قاا  غزة، ر اًا لس اسات ح ار
، داوود شةةهاج قةةةا اًل  " ن قاةةا  غةةزة كغ ةةر  مةةن المةةةدن لحركةةةلمةةد ر المكضةةج اإلعالمةةي 

الفلسةةا ن ة  ةةمد  ةةي وجةةن الشةةدا د، وسبةةجل  ةةمود   ةةي كضةةج وأحاد ةةث ال ةةمود بمةةببر 
دوان مةن قبةل خالدة عن ش ج عظ م ر   الخنةو  والضفةر ا والضراجةأل، رغةم الح ةار وال ة

ال ةةدو، رغةةم شةةظا ا المةةوت الضةةي ضضةةوز  علةةى اىافةةال  ةةي أسةةرضهم، وعلةةى المةةزارع ن  ةةي 
حدولهم، وال  اد ن على مراكبهم، ورغم اىزمات الضي جةر  ا ض الهةا مةن قبةل المسةاوم ن 
 ةةةي مواقةةةف ال ةةةار والمنسةةةةدون اىمن ةةةون والساسةةةة الخةةةةداعون والمرضشةةةون، الةةةذ ن ال زالةةةةوا 

 ق اوسلو المشؤوم ". ضمسكون باضفا



 

 

أكةةةةد عاةةةةو المكضةةةةج الس اسةةةةي لةةةةة"حركة الجهةةةةاد اإلسةةةةالمي" الةةةةدكضور محمةةةةد الهنةةةةدي، أن  -
السةلاة غ ةر مدبولةة". وضسةا ل الةدكضور الهنةدي  مةوظفي "الحجت والمبررات لخ م رواضج

 ةي لدةةا  مضلفةز،  ذا كانةةت انةاك أزمةةة مال ةةة  ةي الرواضةةج.. لمةاذا ضكةةون  دةا علةةى حسةةاج 
ة؟ وأشار  لى أن "السلاة الفلسا ن ة ال ضملك من أمراا شي  واةي سةلاة غزة دون الاف

 منهارة"، ما فًا  "أن البد ل الوح د للسلاة  ي نظراا او المفاواات ال بب ة".
د شةةةهاج، و دان مسةةؤول المكضةةج اإلعالمةةي لةةة"حركة الجهةةةاد اإلسةةالمي  ةةي  لسةةا ن"، داو  -

الدرار اىمر كي بإدرا  الد ادي  ي "كضا ج الدسام"، أحمد الغندور، على ما ضسمى بال حة 
"اإلراةةةةةاج اىمر ك ةةةةةة"، مؤكةةةةةدًا أن اةةةةةذا الدةةةةةرار لةةةةةن  نةةةةةال مةةةةةن  ةةةةةمود وعز مةةةةةة المداومةةةةةة 
الفلسةةةةةةا ن ة. وقةةةةةةال شةةةةةةهاج  ةةةةةةي ض ةةةةةةر ن  ةةةةةةحفي مكضةةةةةةوج، " ن  درا  أسةةةةةةما  الدةةةةةةةادة 

 أمر ك ةةةةًا، اةةةةو قةةةةرار عةةةةدواني  سةةةةضهدفخ ةةةة ات المالوبةةةةة الفلسةةةةا ن  ن علةةةةى قا مةةةةة الش
 المداومة الفلسا ن ة.

عامةةًا(، مةةةن بلةةةدة  22عةةةن اىسةةة ر مالةةك حامةةةد ) "نةةادي اىسةةة ر الفلسةةا ني"ندةةل محةةةامي  -
سةةةلواد  ةةةةي محا ظةةةةة رام اهلل والب ةةةرة  بةةةةر ز ةةةةارة أجرااةةةا لةةةةن  ةةةةي م ضدةةةل "المسةةةةكوب ة" ح ةةةةث 

االحةةضالل، وقةةد قةةاموا بض ر ضةةن أبنةةا  عمل ةةة  بحضجةةز، "أنةةن ض ةةر  للاةةرج علةةى  ةةد قةةوات 
 اعضدالن"، مش رًا  لى أنن "لم  ض ر  آل ة   ابة".

نجا شابان من عمل ة دا  أقدم على ضنف ذاا مسضوان قرج مدخل بلةدة ب ةت أمةر شةمال  -
 الخل ل جنوج الّافة المحضلة.

لمسة رة  آخرون باالخضناق خالل قمةأل قةوات ال ةدو ال ةه وني 7أ  ج مواانان بجروق و -
قر ةةة كفةةر قةةدوم االسةةبوع ة السةةلم ة المناااةةة لالسةةض اان، والماالبةةة بفةةضن شةةار  الدر ةةة 

 ( عاما ل الن مسضواني "قدوم م" الجابمة على أرااي الدر ة.14الر    والمغلق منذ )
قال  قل م شرق غزة  ي حركة " ضن"،  ن "ض ر حات ر    حكومة الو اق رامي الحمد اهلل  -

ا حةةةةةول الخ ةةةةةومات اىخ ةةةةةرة علةةةةةى رواضةةةةةج مةةةةةوظفي الداةةةةةا  ال ةةةةةام  ةةةةةي الضةةةةةي أدلةةةةةى بهةةةةة
المحا ظات الجنوب ة كشفت عن حجم الجر مة الوان ة الضي ارضكبها". وأااف اإلقل م  ي 
ب ان  ادر عن مفوا ة اإلعالم  "أن محاولة الحمد اهلل ضبر ر ما قامت بن حكومضةن مةن 

خةةةالل الحةةةد ث عةةةن أرقةةةام مال ةةةة مجةةةزرة بحةةةق المةةةوظف ن ال مةةةوم  ن  ةةةي قاةةةا  غةةةزة مةةةن 
  بر ت على غزة با ت بالفشل".

اعضدلةةةت قةةةوات ال ةةةدو ال ةةةه وني، افلةةة ن مةةةن بلةةةدة سبسةةةا ة شةةةمال مد نةةةة نةةةابل  شةةةمال  -
 الافة المحضلة، عدج  االق النار  وبهما دون وقو    ابات.

أخةةذت قةةوات ال ةةدو ال ةةه وني، ق اسةةات منةةزل منفةةذ عمل ةةة الةةدا  مالةةك حامةةد  ةةي بلةةدة  -
 واد شرق رام اهلل، مهددة بهدمن.سل



 

 

 
 "إسرائيلياً":

كشةةةةةفت  ةةةةةح فة "م ةةةةةار ف" أن "الةةةةةر    اىمر كةةةةةي دونالةةةةةد ضرامةةةةةج اةةةةةرق علةةةةةى الةةةةةر     -
الفلسةةةا ني أبةةةو مةةةازن سةةةؤاال مفةةةاد ، اةةةل نضن ةةةااو شةةةر ك للسةةةالم؟" و دةةةًا لمةةةا نشةةةر  موقةةةأل 

بالمحادبةة  ال ح فة. ونسبت ال ح فة  لى م ادر دبلوماس ة عرب ة وأمر ك ة على  لة
الهاضف ةةةة الضةةةي أجرااةةةا الةةةر    اىمر كةةةي مةةةأل ر ةةة   السةةةلاة  ةةةي ال اشةةةر مةةةن شةةةهر آذار 

مر كةةي اةرق السةةؤال علةى أبةةو مةازن أكبةةر المااةي، مؤكةةدة اةذ  الم ةةادر أن "الةر    اى
؟" وعةاد  ااو قادر علةى ضدةد م المالةوج منةنمن مرة، ح ث سأل ضرامج "ال ض ضدد بأن نضن

؟ واةل ض ضدةد بأنةن  مكةن الضو ةل م ةن الضفةاق نضن ةااو شةر ك للسةالم ل ض ضدد بأنوسأل "ا
 نها ي؟".

قةةال ر ةة   جهةةاز المخةةابرات "الشةةاباك" السةةابق،  ةةورم كهةةان  "ال  وجةةد ال ةةوم أي احضمةةال  -
" ال بةري، nrgواق ي للضو ل الى ضسو ة شةاملة مةأل الفلسةا ن  ن". وو دةا لمةا نشةر  موقةأل "

لمسةضح ل مدارنةة قةدراضنا مةأل قةدراضهم )السةلاة الفلسةا ن ة( ال وم الجم ة، قال كهان  "مةن ا
اىمن ة". وأوان أن "اىجهزة اىمن ة الفلسا ن ة ال ض ل ىي باروم ضر لدةدراضنا المهن ةة، 
ل    ي الدوا أل والحوا ز وال  ي اسال ج ال مل واىدوات، وال  ي اضدان ومهارة ال مل، وال 

لوج ةةةا، وخلةةةص للدةةةول بأنةةةن ال  ةةةر  أي احضمةةةال واق ةةةي  ةةةي نوع ةةةة المةةةوارد البشةةةر ة والضكنو 
 لضسو ة شاملة".

ن ور ةة   أقةةر ر ةة   مةةا ضبسةةمى به  ةةة اىركةةان "اإلسةةرا  ل ة" اىسةةبق، شةةاؤول مو ةةاز، "بأنةة -
  ل شارون خااا لارد الر     اسر عر ات من الافة الغرب ة وزرا   سرا  ل اىسبق أر 

نةةةاة اإلسةةةرا  ل ة اىولةةةى"  ةةةي الةةةذكر  السةةةنو ة المحضلةةةة". وقةةةال مو ةةةاز  ةةةي مدابلةةةة مةةةأل "الد
لح ةةةار الةةةر     اسةةةر عر ةةات، وق ةةةام جةةة   االحةةةضالل "اإلسةةةرا  لي" بمةةةا  ةالخامسةةة عشةةةر 

ك خاة لر    الحكومة  ي ح نها م  "كانت انال2002 سمى ب مل ة "السور الواقي" عام 
ب  د عبر اا رة   ل شارون القضحام المداا ة، والدب  على عر ات، وارد   لى مكان أر 

 خ  ت لهذا الغر ".
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 فلسطينيًا: 
ن  قةةةةال عاةةةةو المكضةةةةج الس اسةةةةي لةةةةة"حركة الجهةةةةاد اإلسةةةةالمي" الةةةةدكضور محمةةةةد الهنةةةةدي،  -

"الحجةةةت والمبةةةررات لخ ةةةم رواضةةةج مةةةوظفي السةةةلاة بغةةةزة غ ةةةر مدبولةةةة"، مشةةة رًا  لةةةى أن 
 منهارة"."السلاة الفلسا ن ة ال ضملك من أمراا شي  واي سلاة 



 

 

ود شةةةةهاج،  ن الغةةةةارة و قةةةةال مسةةةةؤول المكضةةةةج اإلعالمةةةةي لةةةةة"حركة الجهةةةةاد اإلسةةةةالمي"، دا -
أن الغةةارة ضهةةدف  لةةى ضدسةة م  ماةة فااىم رك ةةة علةةى سةةور ا جةةا ت بضحةةر   " سةةرا  لي". 

ا اف دول المنادة ل الن اله منة "اإلسرا  ل ة".  سور ا، وا.
اكم اإلسةةةرا  ل ة مةةةددت اعضدةةةال الد ةةةادي  ةةةي قالةةةت "اإلذاعةةةة ال امةةةة اإلسةةةرا  ل ة"،  ن "المحةةة -

الحركةة االسةالم ة ر ة   بلد ةة أم الفحةم سةابًدا سةل مان اغبار ةة لمةدة لةم ضحةدداا". وذكةرت 
اإلذاعة على موق ها االلكضروني أنن "لم ضب ةرف ب ةد ال حةة االضهةام المنسةوبة لةن، غ ةر أنةن 

 مبنأل  ي المااي من مغادرة الك ان بدوا  أمن ة".
مبةةل المسضشةةار الداةةا ي للحكومةةة اسةةض ناً ا علةةى قةةرار "محكمةةة ال ةةلن"  ةةي نضان ةةا قةةّدم م -

أشةةهر، اىمةةر الةةذي أبةةار غاةةج أ ةةحاج  6ضجم ةةد أوامةةر اةةدم الب ةةوت  ةةي قلنسةةوة لمةةدة 
 المنازل المهددة بالهدم والحراك الش بي للض دي لس اسة الهدم  ي قلنسوة.

، ض ر حات ر ة   حكومةة السةلاة، "الجهاد اإلسالمي" و"حما " و" ضن" حركات و فت -
رامةةةي الحمةةةداهلل، حةةةول  جمةةةالي نفدةةةات حكومضةةةن علةةةى قاةةةا  غةةةزة خةةةالل السةةةنوات ال شةةةر 
اىخ رة، بأنها "قلج للحدا ق وغ ر مناد ة". و ي وقت سةابق ال ةوم، قةال الحمةداهلل، خةالل 
 مؤضمر  حفي عدد  عدج لدا ن مأل ر    الوزرا  الضونسي  وسةف الشةااد،  ةي ال ا ةمة

سةةنوات اىخ ةةرة علةةى غةةزة، مةةا  10الضونسةة ة،  ن "الحكومةةة الفلسةةا ن ة  ةةر ت خةةالل الةةة 
 مل ار دوالر، من الخز نة ال امة". 17 دارج 

ادانةةت الف ةةا ل الفلسةةا ن ة ال ةةدوان اإلجرامةةي االمر كةةي الةةذي اسةةضهدف قاعةةدة الشةة  رات  -
المجضم ةة  ةي  الجو ة  ةي ر ةف حمةص الجنةوبي الشةرقي وسةا سةور ا. واعضبةرت الف ةا ل

المجلةةة  الةةةواني الفلسةةةا ني  ةةةي ب ةةةان  ةةةحفي أن "ال ةةةدوان الغاشةةةم اةةةو عةةةدوان مب ةةةت 
ومدرو  وم د مسبدًا، و أضي  ي س اق مخاا اسضراض جي لضفك ك وضدم ر الدولةة السةور ة 

كةل اىعةراف والدةوان ن الدول ةة، عةن لم لحة الك ان ال ه وني، كما  مبل خرقًا وخروجةًا 
 ج موقفا حازما وموحدا من كل قو  أمضنا وكل أحرار ال الم.اىمر الذي  ضال

 
 "إسرائيلياً":

قالت "الدناة ال بر ة ال اشةرة"،  ن "بن ةام ن نضن ةااو سة  دد اىسةبو  المدبةل اجضماعةًا خا ةًا  -
لبحةةةث اسةةةض دادات الجهةةةات المخض ةةةة لمواجهةةةة أي اجةةةوم ك مةةةاوي ب ةةةد مةةةا ح ةةةل  ةةةي 

 سور ا".



 

 

9 /4 /2017 
 فلسطينيًا: 

أدان الد ةةادي  ةةي حركةةة الجهةةاد اإلسةةالمي، الشةة خ خاةةر عةةدنان، الضفج ةةر ن  ةةي كن سةةضي  -
مار جرج   ي اناا وكن سة المرقس ة  ي االسكندر ة، والضي أسفرضا عن مدضل ال شةرات 

 ن اسةةةضهداف " مةةن الم ةةةر  ن. وقةةةال الشةةة خ عةةةدنان  ةةي ض ةةةر ن ض د بةةةًا علةةةى الضفج ةةةر ن 
نسةان االكن سض ن  ةي م ةر أمةر مةدان د ن ة . ماة فًا أن اسةضهداف الم ةر  ن "ا وأخالق ةا وا.

اىقبةةةاا  ةةةي م ةةةر باسةةةم الةةةد ن مر ةةةو  ودعوضنةةةا لمز ةةةد مةةةن اللحمةةةة وض ااةةةد الشةةة ج 
 الم ري الحب ج بكا ة مكوناضن.

، بشةدة الضفج ةرات "اإلرااب ةة" الضةي اسةضهد ت "حركة الجهةاد اإلسةالمي  ةي  لسةا ن"أدانت  -
بم ر. وأكدت الحركة أن الضفج رات ضهدف لةزر  الفضنةة   ي اناا واإلسكندر ة  سض نالكن

ب ن أبنا  الش ج الم ري. ودعت الحركة، اىمضة ن ال رب ةة واإلسةالم ة للوحةدة والضماسةك 
  ي مواجهة ضلك المخااات اإلجرام ة.

شةةنت قةةوات ال ةةدو ال ةةه وني حملةةة اعضدةةاالت واسةة ة  ةةي أح ةةا  وبلةةدات الدةةد  المحضلةةة،  -
منهم ب د ضسل مهم قرارات باإلب اد عن المسجد  15أ رجت الحًدا عن مددسً ا،  23االت 

 اىق ى المبارك لفضرات مضفاوضة.
ضجاالةةت اللجنةةة المركز ةةة لحركةةة " ةةضن"  ةةي اجضماعهةةا الةةذي عددضةةن بر اسةةة ر ةة   السةةلاة  -

محمةةود عبةةا ،  ةةي رام اهلل، قاةة ة الخ ةةومات الضةةي االةةت رواضةةج المةةوظف ن  ةةي قاةةا  
ذلةةك مةةن ردود   ةةل غااةةبة  ةةي الشةةار  الفلسةةا ني. ولةةم  ضاةةرق الب ةةان غةةزة، ومةةا أعدةةج 

الخضةةامي الجضمةةا  اللجنةةة المركز ةةة، وال بةةأي شةةكل مةةن اىشةةكال،  لةةى الخ ةةومات الضةةي 
قررضهةةا الحكومةةة، ومةةا ضبةةأل ذلةةك مةةن ضند ةةد واسةةأل خا ةةة مةةن ق ةةادات ونشةةاا  حركةةة  ةةضن 

وضند ةةةدا بدةةةرار الحكومةةةة اةةةد  الةةةذ ن خرجةةةوا ال ةةةوم بمظةةةاارات حاشةةةدة  ةةةي الداةةةا ، ر اةةةا
 الموظف ن.

اقضحمْت مجموعات من المسضوان ن، باحاتي المسجد اىق ى المبارك، بحما ةم أمن ة مةن  -
ع ابات ال ةدو،  ةي اسةضفزازم وااةن و ااةن لمشةاعر المسةلم ن والمةرابا ن  ةي المسةجدي 

 اىق ى المبارك.
الضظةةةةاار، البالبةةةةا  المدبةةةةل  دعةةةةت الف ال ةةةةات الوان ةةةةة واىال ةةةةة  ةةةةي الاةةةةفة الغرب ةةةةة  لةةةةى -

(، أمةةةام مدةةةر مجلةةة  الةةةوزرا   ةةةي مد نةةةة رام اهلل احضجاجةةةا علةةةى خ ةةةم جةةةز  مةةةن 11/4)
رواضج موظفي السلاة الفلسا ن ة  ةي قاةا  غةزة. وحبةت ضلةك الف ال ةات علةى االعض ةام 

ظهرًا احضجاجًا على ما و فضن "مجزرة الرواضةج  ةي  12من الساعة ال اشرة  باحا حضى 
 ضأك د على وحدة الوان الفلسا ني.غزة ولل



 

 

أكدت مفوا ة اىسر  والمحرر ن بحركة  ضن أن الرسا ل الضي و لت مفواة ة اىسةر   -
ضف د بانامام أسر  حركةة  ةضن  ةي سةجن نفحةة ال ةحراوي ضةدر ج ًا  لةى  اةراج اىسةر  

ول الةةةدا رة االعالم ةةةة ؤ بأل عشةةةر مةةةن ن سةةةان الجةةةاري. وقةةةال مسةةةالمزمةةةأل خواةةةن  ةةةي السةةةا
أسةةةة رًا مةةةةن أسةةةةر  قاةةةةا  غةةةةزة مةةةةن حركةةةةة  ةةةةضن  ٣٠فواةةةة ة رامةةةةي عةةةةزارة،  ن حةةةةوالي بالم

س ناةةةةمون  ةةةةي ال ةةةةوم اىول للاةةةةراج،   مةةةةا سةةةةض لن مجموعةةةةات أخةةةةر  االناةةةةمام  لةةةةى 
 االاراج ب د عدة أ ام لضز د من زخمن.

أقةةرت محكمةةة ال ةةلن  ةةي ب ةةر السةةبأل، االضفةةاق بةة ن محةةامي النا ةةج السةةابق عةةن "الدا مةةة  -
باسل غاا ، والن ابة ال امة، رغم انضداداا لن  ي البدا ة، و رات عل ن د أل  المشضركة"،

ألةةف شةة كل كغرامةةة، باإلاةةا ة لسةةنضي سةةجن. وحةةاول الدااةةي ا لةةة الجلسةةة  120مبلةة  
ال وم انضزا  ض ر ن من د. غاا  بأنن " ندم على ما   ل"، واو ما ر ان غاا  بشدة 

 ضموز/  ول و المدبل. 2ا  السجن بضار خ ا لة الجلسة. ومن المدرر أن  دخل د. غا
أعلنةةت الشةةراة ال ةةه ون ة، عةةن ر ةةأل حالةةة الضأاةةج ب ةةفوف عنا ةةراا وبخا ةةة داخةةل  -

مد نة الدد  المحضلة، خشة ة ضنف ةذ المز ةد مةن ال مل ةات مةأل حلةول ع ةد الف ةن ال هةودي. 
عةدة أ ةام   دد عزز ج   ال دو من قواضن المنضشرة  ي أرجا  الاةفة الغرب ةة المحضلةة، ب ةد

 من مدضل أحد جنود   ي عمل ة دا  نفذاا شاج  لسا ني قرج رام اهلل.
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 فلسطينيًا: 

حّملةةةت حركةةةة الجهةةةاد اإلسةةةالمي  ةةةي  لسةةةا ن، ر ةةة   السةةةلاة محمةةةود عبةةةا ، ور ةةة    -
ول ة الكاملة عما سةمضن بةة"انضكاسة الس اسةة الرسةم ة ؤ ة الضوا ق، رامي الحمداهلل، المسحكوم

الفلسةةا ن ة" بسةةبج س اسةةة اإلق ةةا  الةةوظ في وال بةةث بةةأرزاق المةةوظف ن  ةةي غةةزة، بهةةدف 
ضشد د الح ار وضا  ق الخنةاق علةى سةكان الداةا ، مؤكةدة أن اةذ  الس اسةة مةن شةأنها 
أن ض مةةق ال زلةةة بةة ن أبنةةا  الشةة ج الفلسةةا ني. وقةةال الشةة خ خاةةر عةةدنان، الد ةةادي  ةةي 

ضلةةة،  ن مةةةا ضد  ةةن السةةةلاة الفلسةةا ن ة مةةةن رواضةةةج حركةةة الجهةةةاد اإلسةةالمي بالاةةةفة المح
ن المسا  بأقوات النا  اةو مسةا   ومسضحدات للموظف ن  ي غزة "ل   مّنة من أحد، وا.

 بأعناقهم
 ادقت الشراة ال ةه ون ة علةى مسة رة ال ةودة المدةررة  ةي البةاني مةن أ ةار/ مةا و الدةادم  -

المسةار،  ذ سةضخضضم المسة رة قةرج   ي قر ة الكابري المهجرة قاا  عكا، ب ةد أن ضةم ضغ  ةر
عةةة ن المةةةا   ةةةي الدر ةةةة.  و ةةةأضي اةةةذا الدةةةرار  ةةةي أعدةةةاج ر ةةة  الشةةةراة ال ةةةه ون ة مةةةنن 



 

 

الض ةةر ن إلجةةرا  مسةة رة ال ةةودة بادعةةا  عةةدم وجةةود عةةدد كةةاف مةةن أ راداةةا لضةةأم ن وحما ةةة 
 المس رة.

 ن "مةةن  دةةف  قةةال النا ةةج عةةن الحركةةة اإلسةةالم ة  ةةي "الدا مةةة المشةةضركة"، مسةة ود غنةةا م، -
ورا  اسةةض جال وضسةةر أل  قةةرار اةةذا الدةةانون اةةو ر ةة   الحكومةةة، بن ةةام ن نضن ةةااو، والهةةدف 
من ورا  ذلك او م لحضن االنضخاب ة  ي االنضخابات الدادمة". وأااف غنةا م  ةي خاابةن 
أمام اله  ة ال امة للكن ست خالل الض و ت على "قانون ضسر أل ادم المنازل ال رب ة" و دا 

بةةالضحر    2015 ات 'لجنةةة كم نةةض '،  ن "نضن ةةااو بةةدأ حملضةةن االنضخاب ةةة السةةابدة لضو ةة
علةةةى ال ةةةرج مةةةن خةةةةالل جملضةةةن أن ال ةةةرج  ضدةةةاارون بكبا ةةةةة ل ةةةناد ق االقضةةةرا ، وب ةةةةد 
الم ةةادقة علةةى قةةانون كم نةةض  سةةوف  بةةدأ حملضةةن االنضخاب ةةة الدادمةةة بجملةةة لدةةد  راةةت 

بةدأت عنةدما وقةف نضن ةااو  ةي م ةدان د زنكةوف  النظام على ال رج.  كةرة قةانون كم نةض 
 ي ضل أب ج وحّر  على الجماا ر ال رب ةة وقةال  ن انةاك دولةة أخةر    هةا محمّ ةات ال 
 وجد   ها قانون، وكةان  د ةد الدةر  والمةدن ال ربّ ةة. وقةال  جةج  ةر  الدةانون  ةي اةذ  

 المحمّ ات".
ه دة من مد نة الخل ل جنوج أقدمت قوة عسكر ة  ه ون ة على ضحا م ن ج ضذكاري لش -

 الافة الغرب ة المحضلة، وذلك بحسج ما نشرت  ح فة " د  وت أحرونوت".
أعلن الدكضور محمود الزاار، عاو المكضج الس اسي لحركة حما ، عدم ممان ة حركضن  -

مةةن االجضمةةا  مةةأل اللجنةةة الضةةي شةةكلضها اللجنةةة المركز ةةة لحركةةة  ةةضن، شةةرا أن ضكةةون اةةذ  
 ةورات لحةل مشةكلة االندسةام، را اةا أن ضكةون اللدةا ات كسةابداضها، وقلةةل اللجنةة ضحمةل ض

مةةةن أام ةةةة قةةةدرة قةةةرارات السةةةلاة الفلسةةةا ن ة اىخ ةةةرة بضدلةةة ص رواضةةةج مةةةوظفي غةةةزة، مةةةن 
 الضأب ر على الواأل بشكل عام، وقال  ن حما  أدارت سابدا الح ار  ي أشد حاالضن.

ة" عا ةةةمة لةةةة" سرا  ل"، خال ةةةًا لموقةةةةف أعلنةةةت روسةةة ا عزمهةةةا االعضةةةراف بةةةةة"الدد  الغرب ةةة -
. و  لضهةةةةا موسةةةةكو  ةةةةي 1976موسةةةةكو الم لةةةةن منةةةةذ احةةةةضالل مةةةةا ضبدةةةةى مةةةةن الدةةةةد  عةةةةام 

 ذ كةةةةةةةان االضحةةةةةةةاد السةةةةةةةو  اضي أول دولةةةةةةةة ض ضةةةةةةةرف بةةةةةةةة" سرا  ل"، و ةةةةةةةي  1948ما و/أ ةةةةةةةار 
ض  ةةةد ور بضةةةن روسةةة ا عزمهةةةا النظةةةر  ةةةي االعضةةةراف بالدةةةد  الغرب ةةةة  2017أبر ل/ن سةةةان 

ة" سرا  ل". و اجأت الخاوة الروس ة المسؤول ن اإلسرا  ل  ن أنفسهم،  ذ لم  سبق عا مة ل
 ىي دولة أن اعضر ت رسمً ا بأي جز  من مد نة الدد  عا مة لة" سرا  ل".

دعةةا روحةةي  ضةةوق، عاةةو اللجنةةة المركز ةةة لحركةةة  ةةضن، اىحةةزاج الس اسةة ة الدول ةةة لضنظةة م  -
 ن قةةرروا خةةو   اةةراج مفضةةوق عةةن الا ةةام  ةةوم أنشةةاة داعمةةة ل سةةر  الفلسةةا ن  ن الةةذ

مةن الشةهر الجةاري، لضحد ةق جملةة مةةن الماالةج اإلنسةان ة. وأرسةل  ضةوق الةذي  شةةغل  17
مفو  ال القات الدول ة  ي الحركة رسالة ل حزاج الس اس ة ال د دة للش ج الفلسا ني 



 

 

ج والدن ةةل ات  ةي ال ةةالم ولجةةان الضاةامن وجم  ةةات ال ةةداقة، وممبلةةي الةدول  ةةي المكاضةة
لةةدعم  اةةراج اىسةةر  الفلسةةا ن  ن السةةاع ن  (67)اىرااةةي المحضلةةة عةةام الم ضمةةدة  ةةي 

 ."االنض ار لكرامضهم ور اا للم اناة والظلم الذي ضمارسن م لحة السجون اإلسرا  ل ة"لة
ون اىسر  والمحرر ن ع سةى قراقةأل باةرورة الضاةامن مةأل اىسةر  ؤ االج ر    ا  ة ش -

مةن  17ار لحر ضهم عش ة عزمهم خو   اراج مفضوق عن الا ةام  ةي من أجل االنض 
الشةةهر الجةةاري. ودعةةا قراقةةأل خةةالل مهرجةةان ضاةةامني مةةأل اىسةةر  نظمضةةن مدرسةةة )بنةةات 
را  كركةةر( البانو ةةة  ةةي رام اهلل، الشةةار  الفلسةةا ني وكةةل اىاةةراف الس اسةة ة والضنظ م ةةة 

 "االسةرا  ل ة"مةن الجهةد اةد الهجمةة  مز ةدالدانون ةة واإلنسةان ة لبةذل والد اد ة والمؤسسةات 
 الكب رة بحق اىسر .

عامةةةا( مةةةن مخةةة م الجلةةةزون  17أعلنةةةت وزارة ال ةةةحة عةةةن اسضشةةةهاد الفضةةةى جاسةةةم نخلةةةة ) -
شةةةمال مد نةةةة رام اهلل  ةةةي الاةةةفة المحضلةةةة ال ةةةوم اإلبنةةة ن مضةةةأبرًا بإ ةةةابضن بر ةةةاص ال ةةةدو 

المااةي ب ةد  /آذارمن مار  23ال ه وني قبل نحو أسبوع ن. وأ  ج الفضى نخلة  ي 
  قدام قوات ال دو على  االق النار عل ن بالدرج من المخ م.

اعضدلت قوات ال دو ال ه وني، افل ن قا ةر ن مةن حةي عة ن اللةوزة ببلةدة سةلوان جنةوج  -
المسةةةجد اىق ةةةةى المبةةةارك، واقضادضهمةةةةا  لةةةى أحةةةةد مراكةةةز الضحد ةةةةق والضوق ةةةف  ةةةةي المد نةةةةة 

مات وادي حلةوة، بةأن قةوات ال ةدو اقضحمةت الحةي وانضشةرت  ةي المددسة. وأ اد مركز م لو 
شوارعن، ما ضسبج باندال  مواجهات مضفرقةة  ةي المنادةة، اسةضخدمت خاللهةا قةوات ال ةدو 
الدنابةةةةل ال ةةةةوض ة الحارقةةةةة والغاز ةةةةة السةةةةامة واىع ةةةةرة الم دن ةةةةة المغلفةةةةة بالماةةةةاا ب ةةةةورة 

 امًا، وعمر عز دعنا.ع 15عشوا  ة، واعضدلت الافل ن  مالك اشام الداق 
 

 "إسرائيلياً":
ذكةةةرت  ةةةح فة " اةةةارض " ال بر ةةةة، بةةةأن "السةةةلاات اإلسةةةرا  ل ة اعضر ةةةت بانهةةةا ال ض ةةةرف  -

أماكن د ن ال د د مةن جبةام ن الشةهدا  الفلسةا ن  ن الةذ ن نفةذوا اجمةات  بةان االنضفااةة 
جواب ةةة قةةدمضها البان ةة أو قبةةل ذلةةك". وحسةةج ال ةح فة، "جةةا  اةةذا االعضةةراف اةمن لةةوا ن 

الن ابةةة ال امةةة اإلسةةرا  ل ة الةةى محكمةةة ال ةةدل ال ل ةةا، ردا علةةى الضماسةةات قةةدمضها عةةا الت 
اؤال  اللفلسا ن  ن المحضجزة جبام نهم بمدابر اىرقام، مااليبة السلاات المخض ةة بضسةل م 

 جبام نهم".
ة ضسةةو ة ذكةةرت  ةةح فة "اةةبرض " أن ر ةة   حكومةةة ال ةةدو بن ةةام ن نضن ةةااو م نةةي  ةةي أ ةة -

مسضدبل ة إلنها  الحرج  ي سور ا بإقامة منااق عازلة على الحدود ب ن سور ا وك انن  ي 
اابة الجوالن وأ ًاا على الحدود ب ن سور ا واىردن، لمنأل ضمركةز   ةران وحةزج اهلل  ةي 



 

 

اةةةذ  المنةةةااق. حسةةةج ض ب راةةةا. وقالةةةت م ةةةادر مّال ةةةة علةةةى الضفا ةةة ل لكنهةةةا ر اةةةت 
ح فة  ن "نضن ةةةااو اةةةرق اةةذ  المسةةةألة  ةةةي محادبةةات أجرااةةةا  ةةةي الكشةةف عةةةن  سةةةمها لل ةة

اىسةاب أل اىخ ةةرة مةأل اإلدارة اىم رك ةةة ومةأل جهةةات دول ةة أخةةر " ماة فة أنةةن "أواةن  ةةي 
محادباضةةةن مةةةأل ضلةةةك الجهةةةات أن ضمركةةةز   ةةةران وحةةةزج اهلل علةةةى الحةةةدود مةةةأل سةةةور ا وعلةةةى 

رار  ي المنادة وأن  شكل ضهد ةدًا الحدود ب ن سور ا واىردن من المضوقأل أن  زعز  االسضد
 أمن ًا على  سرا  ل وعلى اىردن أ ًاا". على حد زعمن.

زعةم النةةااق بإسةةم جة   ال ةةدو "اإلسةةرا  لي" أن  ةةاروخًا سةدا علةةى مد نةةة "أشةةكول" دون  -
وقةال النةااق  ن ال ةاروي االةق مةن سة نا  الم ةر ة  ضجةا   اإلبال  عن وقو    ةابات.
 لى المجل  اإلقل مي بأشكول دون وقو    ابات.منادة زراع ة مفضوحة ع

قالت وسا ل  عالم " سرا  ل ة"،  ن السلاات "اإلسرا  ل ة" قررت  عالق م بر اابا البةري،  -
خشةة ة وقةةو  ضفج ةةر، حضةةى نها ةةة ع ةةد "الف ةةن" ال بةةري". وذكةةر موقةةأل  ةةح فة ' ةةد  وت 

لومةات اسةضخبار ة أحرونوت'  ن الم بر س غلق خالل ساعات الظهر  ةي أعدةاج ورود م 
 ضحذر من احضمال وقو  ضفج ر  ي  الة الم بر أو بالدرج منن.

قالةةةت  ةةةح فة "م ةةةار ف" ال بر ةةةة،  ن "سةةةلاات االحةةةضالل أالدةةةت سةةةراق المجةةةرم الجنةةةدي  -
 وكانةةةت ع ةةةد الف ةةةن".لفضاق الشةةةر ف مؤقضةةةًا لداةةةا  عالةةةة اإلسةةةرا  لي قاضةةةل الشةةةه د عبةةةدا

مةةت  ةةي  برا ةةر المااةةي، علةةى الجنةةدي الداضةةل، حك قةةد المحكمةةة ال سةةكر ة  ةةي "ضةةل أب ةةج"
شةةهرا،   مةةا أعلةةن محةةامو الةةد ا  عنةةن أنهةةم س سةةضأنفون علةةى  18" ل  ةةور أزار ةةا" بالسةةجن 

 قرار الحكم.
قةةةال الكاضةةةج  ةةةي موقةةةأل "ن ةةةوز ون" اإلخبةةةاري ال بةةةري  وسةةةي برن ةةةا   ن انةةةاك جملةةةة مةةةن  -

أن مسةةضدبل الحةةل النهةةا ي مةةأل المشةةار أل الس اسةة ة  ضةةداولها  ةةنا  الدةةرار  ةةي )الك ةةان( بشةة
الفلسا ن  ن بد ال عن حل الدولض ن. وأااف برن ا  أن المشةرو  اىول  ضمبةل  ةي  ةر  
السةة ادة "اإلسةةةرا  ل ة" علةةةى كامةةةل أرااةةةي الاةةةفة الغرب ةةةة ب ةةةورة كاملةةةة و ور ةةةة، وضخ  ةةةر 
 الفلسةةةا ن  ن   هةةةا بةةة ن بالبةةةة بةةةدا ل  أولهةةةا حةةةق اإلقامةةةة مبةةةل  لسةةةا ن ي شةةةرقي الدةةةد ،
وبان ها مواانة ضدر ج ةة بح ةث ضحةا ظ  ةي النها ةة علةى أغلب ةة  هود ةة  ةي " سةرا  ل"، مةأل 
 لةةزامهم بالدولةةة "اإلسةةرا  ل ة" ومباد هةةا، وبالبهةةا الهجةةرة الاوع ةةة والح ةةول علةةى ض ةةو   

 مالي من " سرا  ل".
حب بةة  قالت الدناة البان ة ال بر ة  ن منظمة "جنود االحض ةاا  ةي جة   ال ةدو ضدةوم بجهةود -

ال ةالم، ومحاربةة المنظمةات   ةي  ي الوال ات المضحدة لل مل على ضحسة ن  ةورة " سةرا  ل"
الم اد ة الضي ضضحدث عن انضهاكاضها اد الفلسا ن  ن  ي اىرااي المحضلة. وأاا ت أن 



 

 

ا ةةد"، باعضبةةار ذلةةك هأكبةةر مةةا ضواجهةةن المنظمةةة المدولةةة السةةا دة  ن ك ةةان ال ةةدو "دولةةة أبارض
 س اسة   ل عن ري.ضو  فا ل
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 فلسطينيًا: 
اقضحمةةْت مجموعةةات مةةن قا ةةان المسةةضوان ن، باحةةاتي المسةةجد اىق ةةى المبةةارك، بحما ةةةم  -

أمن ةةةةة مةةةةن شةةةةراة ال ةةةةدو ال ةةةةه وني،  ةةةةي اسةةةةضفزازم وااةةةةن و ااةةةةن لمشةةةةاعر المسةةةةلم ن 
 والمرابا ن  ي المسجدي اىق ى المبارك.

الجةةةاري، "موعةةةدا نها  ةةةا لالسةةةضما  إلجابةةةات  مةةةن الشةةةهر 25حةةةددت حركةةةة " ةةةضن"،  ةةةوم  -
وااةةحة" مةةن حركةةة "حمةةا "، بمةةا  خةةص االندسةةام الفلسةةا ني، والواةةأل الدةةا م  ةةي قاةةا  
غةةزة. وأكةةد أمةة ن سةةر المجلةة  البةةوري لحركةةة " ةةضن"، ماجةةد الفض ةةاني، أن و ةةدًا مةةن اللجنةةة 

د ةةةةادات حركةةةةة المركز ةةةةة للحركةةةةة سةةةة ضوجن لداةةةةا  غةةةةزة خةةةةالل اى ةةةةام المدبلةةةةة، لاللضدةةةةا  ب
 "حما "، كخاوة أخ رة، إلنها  االندسام الفلسا ني.

أعلنةةةت الدةةةو  الوان ةةةة والمؤسسةةةات والف ال ةةةات الشةةة ب ة و"ا  ةةةة شةةةؤون اىسةةةر " و"نةةةادي  -
اىسةةةة ر" و"لجنةةةةة اله  ةةةةة ال ل ةةةةا لمضاب ةةةةة شةةةةؤون اىسةةةةر " والشخ ةةةة ات الوان ةةةةة وممبلةةةةي 

الغر ةةةة الضجار ةةةة  ةةةي رام اهلل عةةةن  المؤسسةةةات الحدوق ةةةة واالنسةةةان ة  ةةةي اجضمةةةا  عدةةةد  ةةةي
"برنةةةامت واسةةةأل لف ال ةةةات جماا ر ةةةة ضاةةةامن ة مةةةأل اىسةةةر  الماةةةرب ن عةةةن الا ةةةام والةةةذي 

مضزامًنةةةةا مةةةةأل  ح ةةةةا   ةةةةوم اىسةةةة ر الفلسةةةةا ني". وقةةةةد ضةةةةم خةةةةالل  17/4/2017سةةةة بدأ  ةةةةوم 
مةة االجضما  االضفاق على ضشك ل لجنة وان ة لمضاب ة مجر ةات االاةراج والضرض بةات الالز 

 بذلك، ولجنة اعالم ة، ولجنة قانون ة.
 17شةةةّ أل اآلالف مةةةن أبنةةةا  مخةةة م الجلةةةزون، جبمةةةان الشةةةه د الفضةةةى جاسةةةم محمةةةد نخلةةةة ) -

عامةةًا(، والةةذي اسضشةةهد، مضةةأبرًا بجراحةةن الضةةي أ ةة ج بهةةا  ةةي البالةةث وال شةةر ن مةةن آذار 
 المااي،  بر   ابضن بالر اص  ي الرأ  وال در والددم.

الضغ  ةةةةةر واإل ةةةةةالق" البرلمان ةةةةةة الضاب ةةةةةة لحركةةةةةة "حمةةةةةا " وبرلمةةةةةان ون أكةةةةةد نةةةةةواج كضلةةةةةة " -
  رلند ون، أن االحضالل "اإلسةرا  لي"  مةار  أبشةأل جةرا م الحةرج بحةق الشة ج الفلسةا ني 
ما  ضالج ضدد م قاداضن للمحاكم الدول ة. واسض ر  النواج خالل لدا  برلماني مشضرك مةأل 

 رلنةةدي عبةةر ضدن ةة "سةةكا ج"  ةي مدةةر المجلةة  مجموعةة أ ةةدقا   لسةا ن  ةةي البرلمةان اى
الضشةةةر  ي  ةةةي بغةةةزة ومدةةةر مجلةةة  مد نةةةة دبلةةةن اى رلند ةةةة، آبةةةار الح ةةةار المةةةدمرة علةةةى 
الشةة ج الفلسةةا ني والضةةي االةةت منةةاحي الح ةةاة كا ةةة بف ةةل س اسةةات االحةةضالل اإلسةةرا  لي 

 الض سف ة.



 

 

قةوات ال ةدو "اإلسةرا  لي" أ  ج عدد من المواان ن بحاالت اخضناق خةالل مواجهةات مةأل  -
 ي منادةة الظهةر المدابلةة لمسةضوانة )كرمةي ضسةور( جنةوج ب ةت أمةر  ةي الخل ةل جنةوج 

 الافة الغرب ة.
 لسةا ن  ن ب ةد ضسةللهما مةن جنةوبي قاةا  غةزة  لةى  أعلن الج   ال ه وني عةن اعضدةال -

 الدرج من الك بوضسات المحاذ ة لغالف غزة.
  ن بحةةاالت اخضنةةاق بالغةةاز المسةة ل للةةدمو ، خةةالل أ ةة ج عةةدد مةةن المةةواان ن الفلسةةا ن -

مواجهةةةات مةةةأل قةةةوات جةةة   ال ةةةدو ال ةةةه وني،  ةةةي بلةةةدة ب ةةةت أمةةةر شةةةمال الخل ةةةل جنةةةوج 
 الافة الغرب ة.

 
 "إسرائيلياً":

 ةي  اقال موقأل " سرا  ل ا وم" ال بري،  ن "ج   االحضالل اةور روبةوت عسةكر ًا مخض ة -
  ةةةن عةةةن ب ةةةد مةةةن قبةةةل الجنةةةود". وو ةةةق ال ةةةح فة  اقضحةةةام اىنفةةةاق والمبةةةاني، و ةةةضم الةةةضحكم
 مةةةل علةةةى حما ةةةة الحةةةدود المحضلةةةة وخا ةةةة ندةةةاا الال بر ةةةة،  ةةةإن "مةةةن مهةةةام الروبةةةوت، 

 الضما  مأل قاا  غزة".
قال ر    أركان ج   ال دو ال ه وني غادي ا زنكوت،  ن الج    واجةن عةدة ضحةد ات  -

لمحضلةةة والحةةدود مةةأل م ةةر. مةةأل خمةة  جبهةةات مةةن لبنةةان وسةةور ا وقاةةا  غةةزة والاةةفة ا
ن سةةان(،  11وأاةةاف ا زنكةةوت  ةةي مدابلةةة مةةأل  ذاعةةة جةة   االحةةضالل،  ةةباق البالبةةا  )

ض د بةةًا علةةى  اةةالق  ةةاروي مةةن سةة نا  ضجةةا  أشةةكول أمةة ، " ن الجةة   الم ةةري  بةةذل 
 جهودًا كب رة لحما ة أمن  سرا  ل من الحدود الجنوب ة".
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 فلسطينيًا: 
المكضج اإلعالمي لة "حركة الجهاد اإلسالمي"، داوود شةهاج، أن "أي خاةوة أو أكد مد ر  -

وسةةةةة لة ضضخةةةةةذاا المداومةةةةةة الفلسةةةةةا ن ة إلندةةةةةاذ اىسةةةةةر  اىباةةةةةال  ةةةةةي سةةةةةجون االحةةةةةضالل 
اإلسةةرا  لي، اةةي مشةةروعة ومشةةّرعة و دةةًا لكا ةةة اىعةةراف والدةةوان ن اإلنسةةان ة والحدوق ةةة". 

  ةي غةزة، اةامن ة نظمضهةا مؤسسةة "مهجةة الدةد "وقال شةهاج  ةي كلمةة لةن خةالل وقفةة ض
"ال أحةةةةةد  لةةةةةوم الشةةةةة ج ، إلامةةةةةال الابةةةةةي  ةةةةةي سةةةةةجون االحةةةةةضالل""ال لس اسةةةةةة ا  ب نةةةةةوان

ا مةةن سةةجون االحةةضالل"، مشةة رًا  لةةةى أن االفلسةةا ني،   مةةا سةةضضخذ  المداومةةة إلندةةاذ أسةةرا
 ةةة، بمةةا   هةةا "الف ةةا ل قةةدمت عشةةرات الرسةةا ل المهمةةة، لجم ةةأل المؤسسةةات واله  ةةات الدول

 المفو  السامي لحدوق اإلنسان".



 

 

حةةةّذرت وزارة الخارج ةةةة اىم رك ةةةة، رعا ااةةةا مةةةن السةةةفر  لةةةى قاةةةا  غةةةزة والاةةةفة الغرب ةةةة  -
واىرااي المحضلة، والبت من المضواجد ن انةاك المغةادرة  ةورًا. وأشةارت  لةى أّن "الواةأل 

ضاةةور اىواةةا  بسةةرعة و دةةًا ال  ةةزال م دةةدًا  ةةي اىرااةةي المحضلةةة والاةةفة الغرب ةةة، وقةةد ض
 للمناي الس اسي، وما  ح ل من أحداث  ي الفضرة اىخ رة".

أكد عاو المكضج الس اسي لحركة "حما " الدكضور موسى أبو مرزوق، أن "ضهد د ر     -
السةةةلاة الفلسةةةا ن ة محمةةةود عبةةةا  باضخةةةاذ خاةةةوات غ ةةةر مسةةةبوقة للض امةةةل مةةةأل االندسةةةام 

م رغبةةةةة  ةةةةي الض امةةةةل مةةةةأل اسةةةةضحداقات الم ةةةةالحة". الفلسةةةةا ني، اةةةةو اةةةةروج ل مةةةةام وعةةةةد
وأواةةن أبةةو مةةرزوق  ةةي ض ةةر حات  ةةحف ة أن "أسةةلوج الضهد ةةد والوع ةةد مارسةةن الةةر    

 محمود عبا  كب را لكنن لم  جن منن أي شي ".
أعلن أسر  حركضةي " ةضن" و"الجهةاد اإلسةالمي" و"الجبهةة الد مدراا ةة" الدةاب  ن  ةي سةجن  -

مشةةةاركضهم  ةةةي اإلاةةةراج المفضةةةوق عةةةن  3،4،10،13،14سةةةام نفحةةةة ال ةةةحراوي داخةةةل أق
مةةن ن سةةان/أبر ل الجةةاري. واالةةج أسةةر  قل ةةة الشةةه د أبةةو  17الا ةةام والمزمةةأل عدةةد   ةةي 

 وسةةف النجةةار بكةةل أا ا هةةا الضنظ م ةةة باةةرورة مشةةاركة كا ةةة أبنةةا  الحركةةة اىسةة رة  ةةي 
 خاوة اإلاراج حضى ضحد ق ماالبهم اإلنسان ة.

مسةةةةضوان ن المنادةةةةة اىبر ةةةةة  ةةةةي بلةةةةدة سبسةةةةا ة شةةةةمال نةةةةابل  المحضلةةةةة، اقةةةةضحم م ةةةةات ال -
محمةد عةةازم،  المد نةةلالحضفةال بةة"ع د الف ةن ال هةودي". وقةال أمة ن سةر حركةة " ةضن"  ةي 

 ن "م ةةات المسةةضوان ن اقضحمةةوا المنادةةة  جةةرا بحما ةةة جةة   االحةةضالل، بهةةدف االحضفةةال 
 ال س سضمر ل وم غد".ب  د الف ن ال هودي"، مش رًا  لى أن "االحضف

حةةذر مكضةةج "اله  ةةة الد اد ةةة ل سةةر " مةةن ضةةردي الواةةأل ال ةةحي ل سةة ر م ض ةةم االةةج  -
عاًمةةا( مةةن قر ةةة  ةة دا شةةمال اةةولكرم بالاةةفة المحضلةةة الدةةابأل داخةةل مةةا  سةةمى  35رداد )

بةةةة"مسضشفى سةةةجن الرملةةةة". واالةةةج المكضةةةج مؤسسةةةات حدةةةوق اإلنسةةةان "بةةةالضحرك إلنهةةةا  
مراةةةى الةةةذ ن   ةةةانون و ةةةالت اىسةةةر والمةةةر  خلةةةف قاةةةبان سةةةجون م انةةةاة اىسةةةر  ال

 االحضالل".
أغلدةةةت وحةةةدة الضحد دةةةات الضاب ةةةة لشةةةراة ال ةةةدو ال ةةةه وني الضحد ةةةق  ةةةي ملةةةف اسضشةةةهاد  -

عاًمةةةةا( بر ا ةةةةها  ةةةةي الندةةةةج المحضةةةةل، قبةةةةل نحةةةةو سةةةةنة  18الشةةةةاج مةةةةازن أبةةةةو حبةةةةاك )
 . د مرور عام على الحادبةوشهر ن، علًما أنن لم  ضم الضحد ق مأل المشضبه ن  اّل ب

شةةةة ارات م اد ةةةةة  ، ةةةةي حةةةةي "البد ةةةةة" بمد نةةةةة الدةةةةد  علةةةةى جةةةةدران حةةةةي  خةةةةا  ةةةةها نة، -
ومن ب ن للفلسا ن  ن، ضدعو لالنضدام منهم، و دا لما نشرضن المواقأل ال بر ة ال وم اىرب ا . 

"ال ةةرج الةةى ب ةةوضكم" و"نر ةةد االنضدةةام"، "كهانةةا علةةى حةةق"، "لةةن  مةةر بةةالضزام  ضلةةك الشةة ارات 
 ال مت"، وقد  ضحت الشراة ال ه ون ة ضحد دًا  ي المواو .



 

 

المسةجد اىق ةى بحجةة البحةث عةن م ضكفة ن  مةن شةراة ال ةدو اقضحمت قةوات كب ةرة جةداً  -
ا مةةن داخلةةن. وبةةدأ بداخلةةن وخربةةت الكب ةةر مةةن محضو اضةةن قبةةل اعضدةةال  لسةةا ني وانسةةحابه

االقضحةةام بضنف ةةذ حملةةة ضفضةة   واسةة ة  ةةي مب ةةل اضن ومرا دةةن وع اداضةةن، وضخلةةل ذلةةك ضحاةة م 
ال د ةةةد مةةةن أقفةةةال اىبةةةواج وخلةةةأل ب اةةةها. كمةةةا دنةةة  الجنةةةود "اإلسةةةرا  ل ون" المب ةةةل ات 

  ...بأحذ ضهم قبل أن  نسحبوا من داخل المسجد
واااةةةن، مةةةن خاةةةورة االقضحامةةةات حةةةذر خا ةةةج المسةةةجد اىق ةةةى المبةةةارك،  سةةةماع ل ن -

ال ةه ون ة الضةةي بةدأت ضأخةةذ ااب ةا أوسةةأل وأخاةر للمسةةجد اىق ةى بةةالضزامن مةأل "اىع ةةاد 
ال هود ةةة" واسةةضغاللها إلببةةات وجةةود  و ةةوال لضغ ةةر م ةةالم المسةةجد اىق ةةى أوال  ومةةن بةةم 

ب ةةت م ةةالم المد نةةة المددسةةة، مشةةددًا  ةةي ذات الوقةةت علةةى أام ةةة شةةد الرحةةال للمسةةجد لضب
الوجةةةةةةود ال ربةةةةةةي واإلسةةةةةةالمي  ةةةةةةي المد نةةةةةةة. وأكةةةةةةد نواااةةةةةةن  ةةةةةةي ض ةةةةةةر ن  ةةةةةةحا ي أن 
"االقضحامات المضزا دة ل ق ةى مةن شةأنها  شة ال  ةرا  د نةي  ةي المنادةة ممةا  سةضوجج 

 على ال الم ن ال ربي واإلسالمي الضحرك عاجال".
أ رجةةت  أ ةةادت "مؤسسةةة مهجةةة الدةةد  للشةةهدا  واىسةةر "، أن سةةلاات ال ةةدو ال ةةه وني -

عامةةًا(، مةةن محا ظةةة د ةةر  24عةةن اىسةة ر المجااةةد محمةةد عةةو  اهلل عمةةر البح  ةةي )
 البلن وسا قاا  غزة وذلك ب د انضها  مدة محكوم ضن البالغة سنة.

اةةدد ر ةة   السةةلاة محمةةود عبةةا ، باضخةةاذ "خاةةوات حاسةةمة غ ةةر مسةةبوقة" خةةالل اى ةةام  -
ي المسةضمرة منةذ عشةرة أعةوام. وقةال عبةا  الدل لة المدبلة بشأن االندسام الفلسا ني الةداخل

 ال ا ةةةمة خةةةالل مةةةؤضمر لسةةةفرا  السةةةلاة  ةةةي الةةةدول ال رب ةةةة واإلسةةةالم ة الةةةذي ان دةةةد  ةةةي
  "اةةذ  اى ةةام نحةةن  ةةي واةةأل خا ةةر جةةدًا و ةة ج جةةدًا و حضةةا   لةةى خاةةةوات  ةةةالبحر ن

 حاسمة ونحن ب دد أن نأخذ اذ  الخاوات الحاسمة".
ركةةةة " ةةةضن"، عةةةزام اىحمةةةد، اىمةةة ن ال ةةةام لجام ةةةة الةةةدول أالةةةأل عاةةةو اللجنةةةة المركز ةةةة لح -

 ةي  )اىرااةي الفلسةا ن ة المحضلةة(ال رب ة أحمد ابو الغ ا، علةى ضاةورات اىواةا   ةي 
اةةو  اسةةضمرار س اسةةة ال ةةةدوان "اإلسةةرا  لي" وضجااةةل قةةةرارات الشةةرع ة الدول ةةة، واسةةةضمرار 

اة ال ةةدو  ةةي مخضلةةف المنةةااق الضوسةةأل االسةةض ااني، وأعمةةال الدضةةل الضةةي ضسةةضمر بهةةا سةةل
الفلسةةا ن ة. وقةةال اىحمةةد عدةةج اللدةةا   ةةي الدةةاارة،  نةةن "أالةةأل اىمةة ن ال ةةام علةةى الجهةةود 
والضحركات الضي ضبذلها الد ادة الفلسةا ن ة باإلسةرا   ةي  نهةا  اإلندسةام، مةن خةالل ضشةك ل 

لفلسةةةا ني وحةةةدة وان ةةةة ضلضةةةزم ببرنةةةامت منظمةةةة الضحر ةةةر مةةةن أجةةةل  نهةةةا  م انةةةاة الشةةة ج ا
خا ةةةة  ةةةي قاةةةا  غةةةزة، باإلاةةةا ة  لةةةى حالةةةة الح ةةةار الضةةةي    شةةةها الداةةةا   ةةةي ظةةةل 

 اسضمرار االندسام واضخاذ  ذر  ة من قبل ) سرا  ل(".



 

 

أكةةد نا ةةج ر ةة   المكضةةج الس اسةةي لحركةةة "حمةةا " موسةةى أبةةو مةةرزوق، أن" الم ةةالحة  -
دي لغةةة الضهد ةةدات"، الفلسةةا ن ة ال ضحضةةا   لةةى حةةوارات  اةةا  ة مةةأل حركةةة  ةةضن، ولةةن ضبجةة

مب نًا أن "نجاق الم الحة بحاجة  لى ضاب ةق مةا وق ةت عل ةن حركةة  ةضن، وق ةام الحكومةة 
نها  كل أشكال الضم  ز اد ، والضي كان آخر مظةاار   بالضزاماضها كا ة نحو قاا  غزة، وا.

% من رواضج موظفي قاا  غةزة". وقةال أبةو مةرزوق  ةي ض ةر حات  ةحف ة  30خ م 
حركةةة  ةةضن ض ةةرف عنةةوان الم ةةالحة، واسةةضخدام اإلعةةالم للضحةةر   والض ب ةةةة " ن مركز ةةة 

ًا أن" و ةةةد حركةةة  ةةةضن ال  حضةةةا   لةةةى اسةةةض ذان لز ةةةارة نةةةالخاا ةةة ال  نالةةةي علةةةى أحةةةد"، مب 
 قاا  غزة،  هم  ضندلون داخل وانهم كما  شاؤون".

ضشةةة لي، أنةةةور من ةةةت قةةةوات ال ةةةدو ال ةةةه وني المةةةد ر الضنف ةةةذي للف درال ةةةة الفلسةةةا ن ة  ةةةي  -
مخلوف، من دخول اىرااي المحضلة بحجة دعمن لةة "حركةة المداا ةة ال الم ةة إلسةرا  ل" 
)بةةةةي دي أ (. وقةةةةال مخلةةةةوف مةةةةن ال ا ةةةةمة اىردن ةةةةة عمةةةةان  ةةةةي ار ةةةةق عودضةةةةن  لةةةةى 
سةةانض اغو،  نةةةن "كةةان مةةةن المفضةةر  أن  ةةةدخل اىرااةةةي المحضلةةة ال ةةةوم ب ةةحبة و ةةةد مةةةن 

ة الف درال ةة للضوا ةل مةأل أاةال هم داخةل الةوان، ولحاةور الجال ة الفلسا ن ة امن أنشا
 احضفاالت أع اد الف ن )اإل سضر( داخل اىرااي المددسة  ي  لسا ن".

 
 "إسرائيلياً":

كشةةف موقةةأل بلةةومب ر  عةةن "اقضةةراج الهنةةد مةةن الضوق ةةأل علةةى  ةةفدضي أسةةلحة د اع ةةة" مةةأل  -
الك ةةةةان ال ةةةةه وني، خةةةةالل الز ةةةةارة المرضدبةةةةة لةةةةر    الةةةةوزرا  الهنةةةةدي نارنةةةةدرا مةةةةودي  لةةةةى 

 ول ةةو الدةةادم. وندةةل الموقةةأل عةةن "م ةةادر الفلسةةا ن ة المحضلةةة،  ةةي شةةهر ضموز/اىرااةةي 
الم لومةةات، أن ال ةفدض ن ضشةةمالن  ةوار خ ماةةادة ر اةت كشةةف او اضهةا نظةةرًا لاب  ةة 

للدبابات ونظام سالق د ا  جوي بحري". وأشار الموقأل  لى أن خاة رحلة مودي اىولةى 
 لى اىرااةي المحضلةة ضشة ر  لةى أن الض ةاون بة ن الهنةد وك ةان ال ةدو  ضجةاوز موقةأل دلهةي 

 باعضباراا المشضري اىكبر للم دات ال سكر ة ال ه ون ة.
وز ةةةةر حةةةةرج ال ةةةةدو ال ةةةةه وني أ  غةةةةدور ل برمةةةةان  ن قاةةةةا  غةةةةزة ال  شةةةةكل ضهد ةةةةدا قةةةةال  -

سةةةضراض ج ا علةةةةى ك انةةةةن ال ةةةةدواني، مدارنةةةة بالجبهةةةةة الشةةةةمال ة، لكةةةةن كةةةل شةةةةي    ةةةةن قابةةةةل ا
لالنفجةةةار،  ذ  ن كةةةل  اةةةالق ل ةةةوار خ الدسةةةام أو رد مةةةن " سةةةرا  ل" قةةةد  ةةةؤدي للض ةةة  د. 

ماةةةةول مةةةةأل مراسةةةةلي  ةةةةح فة ) ةةةةد  وت  وكشةةةةف زعةةةة م حةةةةزج " سةةةةرا  ل ب ضنةةةةا"  ةةةةي حةةةةوار
أحرونةةوت(،  وسةةي  هوشةةأل و و ةةال كةةارني، أنةةن  فضةةر   ةةي  ول و/ضمةةوز المدبةةل البةةد   ةةي 
 قامة ال ا ق على حةدود الداةا  اةد اىنفةاق، وأن حمةا  سةض مل علةى منةأل اةذا ال ةا ق 

 الذي س حرمها من السالق اىكبر نجاعة.



 

 

ان، خةةةالل ض ةةةر حات أدلةةةى بهةةةا ل ةةةحف ة أكةةةد وز ةةةر الةةةد ا  ال ةةةه وني، أ  غةةةدور ل برمةةة -
" د  وت أحرونوت"، أن "اغض ال الر    اإل راني حسن روحاني خالل االنضخابات الدادمة 
 لن  كون مفاج ًا". وقال ل برمان  ن "النظام اإل راني   اني من منا سات داخل ة عم دة".

مةةأل مب ةةوث اىمةةم  أجةةر  وز ةةر جةة   ال ةةدو ال ةةه وني ا  غةةدور ل برمةةان، اض ةةااًل ااضف ةةاً  -
المضحةدة  لةى الشةرق اىوسةا ن كةوالي مالد نةوف لالحضجةا  علةى  عةدام عمةال  لل ةدو  ةةي 

، أن "ل برمةان احةضت لةد  مالد نةوف علةى ضغااةي ال دو قاا  غزة مؤخرًا. وذكرت  ذاعة
عدامات وق ت  ي  ةفوف الفلسةا ن  ن  ةي اآلونةة  اىسرة الدول ة عن سلسلة اغض االت وا.

 مخ م ع ن الحلوة بلبنان و ي قاا  غزة". اىخ رة  ي
 

13 /4 /2017 
 فلسطينيًا: 

أكةةةةد أسةةةةر  "حركةةةةة الجهةةةةاد اإلسةةةةالمي" الدةةةةاب  ن داخةةةةل سةةةةجن "نفحةةةةة" ال ةةةةه وني، علةةةةى  -
اسةةةةضمرارام  ةةةةي ناةةةةالهم ودعمهةةةةم ومشةةةةاركضهم م ركةةةةة الكرامةةةةة الضةةةةي س خواةةةةها اىسةةةةر  

ان  ةةةةحا ي أنهةةةةم "أول مةةةةن ن سةةةةان. وشةةةةدد اىسةةةةر   ةةةةي ب ةةةة 17بأم ةةةةا هم الخاو ةةةةة  ةةةةي 
المضددم ن  ي م ارك ال ز والرجولة واإل مان الضي من شأنها أن ضحدق ماالبهم المشروعة 

  ي الح اة".
أكةةد الد ةةادي  ةةي "حركةةة الجهةةاد اإلسةةالمي"، الشةة خ أحمةةد المةةدلل، أن المداومةةة الفلسةةا ن ة  -

ال ه وني لضحر ةر قادرة على  نأل المسضح ل ومسضمرة  ي ابدا  أدواضها، ومواجهة ال دو 
 لسةةا ن مةةن بحراةةا حضةةى نهراةةا. وشةةدد، المةةدلل علةةى أن ال ةةدو ال ةةه وني ال  مكةةن أن 
 كسر  رادة ش بنا كما لم  سضاأل سجانو االحضالل من أن  كسةروا  رادة أسةرانا أو  حامةوا 

 مةار   بةالرغم مةن اإلجةرام ال ةه وني الةذي حملةون اةم شة بنا  نروق المداومة، وام الذ 
بحدهةةةةةم،  هةةةةةم الةةةةةذ ن أ ةةةةةدروا وب دةةةةةة الو ةةةةةاق الةةةةةواني مةةةةةن أجةةةةةل  عةةةةةادة اللحمةةةةةة للشةةةةة ج 

 الفلسا ني.
اقضحمْت مجموعات من قا ان المسضوان ن ال ها نة، باحاتي المسجد اىق ى المبةارك،  -

 بحما ةم أمن ة من شراة ال دو ال ه وني.
  غزة، مؤقضة، سةضنضهي حةال قالت حركة حما  ان "اللجنة اإلدار ة" الضي شكلضها  ي قاا -

باشةةرت الحكومةةة اعمالهةةا بالداةةا  حسةةج االضفةةاق. وقةةال عاةةو المكضةةج الس اسةةي لحركةةة 
حمةةةا   ةةةالق البردو ةةةل  ةةةي مةةةؤضمر  ةةةحفي  ةةةي خضةةةام لدةةةا  الحركةةةة مةةةأل الف ةةةا ل،  ن 
حما  أبلغت الف ا ل أن اللجنة سةضكون منضه ةة ال ةالح ة  ةور ضنف ةذ حكومةة الحمةد اهلل 

 .2014اق عل ن ح ن ضشك لها  ي  ون و/حز ران لما ضم االضف



 

 

أ رجةةةةت سةةةةةلاات ال ةةةةدو ال ةةةةةه وني عةةةةن اىسةةةةة ر الدسةةةةامي، رزق أحمةةةةةد محمةةةةد شةةةةة بان  -
عامةةًا  ةةي السةةجون  11عاًمةةا(،  مةةن مد نةةة جبال ةةا شةةمال قاةةا  غةةزة ب ةةد اعضدةةال دام 43)

ر ال ةةه ون ة. وشةةارك  ةةي اسةةضدبال اىسةة ر المحةةرر حشةةد جمةةاا ري كب ةةر مةةن قيب ةةل كةةواد
"حما " وأقاربن وأ دقا ن وأاالي اىسر  الذ ن كانوا  ي انضظار  عند م بر "ب ت حانون" 

 شمال الداا .
قال عزام االحمد عاو اللجنة المركز ة لحركة  ضن  ن ب   اعاا  و د المركز ةة الةذي  -

ضةةةم ضكل فةةةن بالةةةذااج  لةةةى الداةةةا  موجةةةودون  ةةةي غةةةزة. واكةةةد االحمةةةد أن انةةةاك اض ةةةاالت 
 ةةر مباشةةرة ضجةةري مةةأل حركةةة )حمةةا ( وذلةةك مةةن اجةةل اضخةةاذ خاةةوات عمل ةةةة مباشةةرة وغ

لمحا رة االندسام وانها ن. واوان ان ذلك  أضي ضنف ذا لمةا ضحةدث عنةن الةر    )محمةود( 
 عبا   ي كلمضن  ي مؤضمر السفرا   ي )ال ا مة البحر ن ة( المنامة.

لرسةةمي باسةةم المؤسسةةة اناةةم اللةةوا  عةةدنان اةةم ري المفةةو  الس اسةةي ال ةةام والنةةااق ا -
االمن ة الةى جوقةة المهةدد ن باضخةاذ "خاةوات غ ةر مسةبوقة اةد حالةة االندسةام  ةي قاةا  
غزة"، مشددا على "ان الد ادة الفلسا ن ة جادة  ي انها  االندسام والى االبد وانهةا  ةبرت 
كب را وقدمت اكبر لداا  غزة رغم ر ة  حركةة حمةا  ضنف ةذ كةل االضفاق ةات الضةي ابرمةت 

  ها ا لة السنوات الماا ة".م
اكد  وزي براوم، النااق باسةم حركةة "حمةا " ان ضهد ةدات ر ة   السةلاة محمةود عبةا   -

لغةةزة مر واةةة ودل ةةل أك ةةد علةةى مسةةؤول ضن المباشةةرة عةةن  ةةناعة اىزمةةات ىالنةةا  ةةي غةةزة 
والضا  ق علة هم. وقةال براةوم " ن اةذ  اىزمةات مفض لةة وبدةرار س اسةي ولة   لهةا عالقةة 

الواةةأل المةةالي واالقض ةةادير ضهةةدف  لةةى ض ز ةةز االندسةةام وضاب ةةق خاضةةن المضداا ةةة مةةأل ب
خاةةةة االحةةةضالل ل ةةةزل غةةةزة و  ةةةلها عةةةن الةةةوان واةةةرج عوامةةةل  ةةةمود وببةةةات شةةة بنا 
ومداومضن الباسلة كمنحة وعاةا  لالحةضالل "اإلسةرا  لي" قب ةل لدا ةن مةأل الةر    )اىم ركةي 

  مشةةةار أل اسضسةةةالم جد ةةةدة مةةةن شةةةأنها ض ةةةف ة دونالةةةد( ضرمةةةج  ةةةي واشةةةنان ضمه ةةةدًا لفةةةر 
 الدا ة الفلسا ن ة".

قررت سلاات االحضالل اإلسرا  لي،  ب اد شد د ن عن المسجد اىق ى المبارك، والدةد   -
أب ةةدت الشةةاج   ةةدوأ ةةادت م ةةادر محل ةةة، بةةأن سةةلاات الالدد مةةة، لفضةةرض ن مضفةةاوضض ن. و 

ب  المنزلةةي" لمةةدة أسةةبو ، ب ةةد أ ةةام باسةةل الزغ ةةر عةةن اىق ةةى لمةةدة شةةهر، وضحو لةةن "للحةة
 6من اعضدالن، كما قررت  ب اد شد دن محمد عن المسجد اىق ةى، والبلةدة الدد مةة، لمةدة 

 أشهر.
اقةةضحم آالف المسةةضوان ن ال ةةها نة، سةةاحة البةةراق  ةةي المسةةجد اىق ةةى المبةةارك، وسةةا  -

لضسةةةه ل   غةةةالق شةةةراة ال ةةةدو عةةةدة شةةةوار  وارقةةةات منةةةذ  ةةةباق ال ةةةوم  ةةةي مد نةةةة الدةةةد 



 

 

و ةةول المسةةضوان ن الةةى السةةاحة. وأ ةةاد مسةةؤول ال القةةات ال امةةة واإلعةةالم  ةةي المسةةجد 
اىق ى،  را  الدب ، أن "مجموعات كب رة من المسضوان ن اقضحمت المسجد خالل  ضرة 

 مسضوانا". 385االقضحامات ال باح ة، ال وم الخم  ، وبل  عددام ال وم 
 لسةةا ن ًا بةةزعم محاولضةةن عبةةور حةةاجز قلنةةد ا شةةمال  اعضدلةةت قةةوات ال ةةدو ال ةةه وني شةةاباً  -

" ال بةةري 0404الدةد  والةدخول  لةى اىرااةةي المحضلةة لضنف ةذ عمل ةة ا ةةن. وذكةر موقةأل "
عامةًا، كةان  20ال مةر  مةن أن "شراة الحدود والج   اعضدلت شابًا من سكان قلند ا  بل 

ا شةةمال الدةةد  والةةدخول ، بةةزعم محاولضةةن عبةةور حةةاجز قلنةةد  ة حمةةل سةةك نًا وقنبلةةة  ةةوض
 إلسرا  ل لضنف ذ عمل ة ا ن خالل ما  سمى ع د الف ن".

زعم ج   ال دو ال ةه وني، أنةن اعضدةل شةابًا  لسةا ن ًا ضسةلل عبةر الحةدود شةمال الداةا   -
  لى أحد الك بوضسات المضاخمة للحدود.

 
 "إسرائيلياً":

 " سرا  ل ب ضنةا"حزج  نحرج ال دو عذكرت  ح فة م ار ف ال بر ة، الخم  ، أن وز ر  -
أ  غةدور ل برمةةان ضاةةرق علةى  ةةفحضن علةةى الف سةبوك عةةن عا ةةفة  حةد  المدةةاالت علةةى 

"أاالةةةج كةةةل مةةةواان  سةةةرا  لي بةةةالضوقف عةةةن شةةةرا  وعةةةدم قةةةرا ة   ةةةح فة اةةةبرض  وقةةةال 
 ح فة ابرض  بشكل  وري". وأااف  " ح فة ابرض  أ بحت من ةة للض ب ةر الواسةأل 

نشرت مدال "ل وسي كال ن"  هةو  ةحفي ضا ةن ومحةبا و اشةل  لمواقف أعدا   سرا  ل كما
 كمحرر وضخاى كل الحدود الحمرا .

 
14 /4 /2017 

 فلسطينيًا: 
قةال نا ةةج اىمةة ن ال ةةام لةةة"حركة الجهةةاد اإلسةةالمي"، ز ةةاد النخالةةة،  ن م ركةةة جنةة ن مبلةةت  -

النخالةةةة  ةةةي ال نفةةةوان واإلرادة الفلسةةةا ن ة والدةةةدرة علةةةى مواجهةةةة  ةةةلف االحةةةضالل. وقةةةال 
لملحمةةة جنةة ن،  ن الم ركةةة  15مدابلةةة مةةأل قنةةاة " لسةةا ن ال ةةوم" الفاةةا  ة  ةةي الةةذكر  الةةة

شكلت ظاارة ونموذجًا  حضذ ، مؤكدًا بأن را ة المداومة  ي مخة م جنة ن سةضبدى مر وعةة. 
ة ال سكر ة ال ه ون ة على مد  أكبر رات من المداضل ن واجهوا كل اآللوأااف  " ن عش

 م وأوق وا   ها خسا ر  ادحة".أ ا 10من 
شةةدد ر ةة   ا  ةةة شةةؤون اىسةةر  والمحةةرر ن ع سةةى قراقةةأل علةةى أن ااةةراج االسةةر  عةةن  -

الا ةام  ةةأضي  ةةي سةة اق الةةرد علةةى الهجمةةة الدانون ةةة المسةة ورة وغ ةةر المسةةبوقة الضةةي ضشةةنها 
حكومةةةة االحةةةةضالل علةةةةى اىسةةةةر  مةةةةن خةةةالل ضشةةةةر  ات قانون ةةةةة عن ةةةةر ة وانضدام ةةةةة دأج 



 

 

. وقال 2015ست االسرا  لي" بسنها وبشكل مكبف ومضسار  اد اىسر   منذ عام "الكن 
قراقأل  ي ضدر ر لن مأل اقضراج ذكر   وم اىس ر الفلسا ني وال ربةي، وبةد  اإلاةراج عةن 

اسةةضمرت بضشةةر أل قةةوان ن  "اإلسةةرا  لي"الا ةةام  ةةي السةةجون ال ةةه ون ة  ن حكومةةة ال مةة ن 
لش ج الفلسا ني وبحق اىسر ، وقد انضجت ال د ةد عن ر ة ض سف ة غ ر مسبوقة بحق ا

 من الدوان ن اىشد عن ر ة ودعما لالحضالل واالسض اان ومبادي  حدوق االنسان.
أ درت بلد ة االحضالل  ي الدد ، أمرًا بهدم مسجد عبةداهلل السةناوي  ةي حةي د ةر السةنة  -

لةةى ضةةةرخ ص.  ةةي بلةةدة سةةةلوان جنةةوج المسةةجد اىق ةةةى، بةةدعو  البنةةا  دون الح ةةةول ع
وأوان عاو لجنة الد ا  عن سلوان  خري أبو د اج  أن المسةجد بنةي قبةل عةدة أعةوام 

آالف مةةةن سةةةكان الحةةةي الةةةذي  فضدةةةر  4علةةةى أر  وقف ةةةة وبضبرعةةةات مةةةن اىاةةةالي ل خةةةدم 
 لوجود مسجد ومرا ق عامة نض جة  امال البلد ة وعدم  عاا ها ضراخ ص للبنا .

 ةةي عمل ةةة ا ةةن باول ةةة  ةةي منادةةة الداةةار الخف ةةف عامةةًا، 25قضلةةت سةةا حة بر اان ةةة،  -
بالدد  المحضلة. وو دةًا لب ةان المضحدبةة باسةم شةراة االحةضالل "اإلسةرا  لي"، لوبةا السةمري، 

ات مةةن عمراةةا مةةا أد  إل ةةابضها  أقةةدم علةةى ا ةةن شةةابة  ةةي ال شةةر ن ا لسةةا ن  ا ةةإن شةةاب
عةن و اضهةا الحدةًا. كمةا بجراق حرجة، ندلت على ابراا الةى مسضشةفى اداسةا، ح ةث أعلةن 

ات مةن ال مةر، ومسةضوان آخةر  ةةي  ةأ ة بت  ةي ال مل ةة مسةضوانة  ةه ون ة  ةي البالب ن
  ي المكان، و دًا للم ادر ال بر ة. ا، وقد جر  ضدد م ال ال  لهمات الخمس ن

نظمةةت المنظمةةة ال رب ةةة للمحةةام  ن الشةةباج وبالض ةةاون مةةأل ندابةةة المحةةام  ن االردن ةة ن  ةةي  -
"الدةةد  بةة ن الشةةرع ة الدول ةةة وواقةةأل االحةةضالل". وضنةةدر    الردن ةةة، نةةدوة ب نةةوانال ا ةةمة ا

 ن الشباج، لنشةر الةوعي بالداة ة الفلسةا ن ة، امن س ي المنظمة ال رب ة للمحام الندوة
والواقأل اىل م الذي  حاول االحضالل  ران على مد نة الدد  ومشار أل االسض اان الرام ةة 

 لمددس  ن.لضهج ر ااالي المد نة ا
قامةةةت قةةةوات قمةةةأل ضاب ةةةة لم ةةةلحة السةةةجون "اإلسةةةرا  ل ة"، باالعضةةةدا  علةةةى اىسةةةر ،  بةةةر  -

أشةرف حنا شةةة  ن  ،دسةمال(  ةةي سةجن نفحةة. وقةةال ممبةل اىسةر   ةةي 10اقضحامهةا قسةم )
قوات الدمأل اقضحمت الدسةم مسةضهد ة أساسةا خا ةج  ةالة الجم ةة اىسة ر نا ةر  ةالق 

 من ب ت لحم والمحكوم بالسجن المؤبد.
أافةةال بجةةروق جةةرا  اسةةضهدا هم بةةاىع رة الم دن ةةة المغلفةةة بالماةةاا خةةالل قمةةأل  3أ ةة ج  -

سةةض اان والماالبةةة بفةةضن جةة   ال ةةدو لمسةة رة كفةةر قةةدوم السةةلم ة اىسةةبوع ة المناااةةة لال
 عاما. 14شار  الدر ة المغلق منذ 

أ ةة ج عةةدد مةةن المشةةارك ن  ةةي مسةة رة ماالبةةة باسةةضرداد جبةةام ن الشةةهدا  المحضجةةزة  ةةي  -
بالجات ج   ال دو ال ه وني. وانالدت المس رة من مفضرق مةرة وسةا مد نةة ب ةت لحةم، 



 

 

دمةةأل مةةن جانةةج الدةةوات و ةةوال  لةةى مةةدخل مد نةةة ب ةةت لحةةم الشةةمالي، قبةةل أن ضض ةةر  لل
ال ةةه ون ة، بةةإاالق الدنابةةل الغاز ةةة وال ةةوض ة  ةةوج المشةةارك ن، مةةا أوقةةأل   ةةابات  ةةي 

  فوف أاالي الشهدا  والمشارك ن وال حف  ن.
مةةواان ن مةةن رام اهلل والدةةد  المحضلةةة،   مةةا اقضحمةةت  3اعضدلةةت قةةوات ال ةةدو ال ةةه وني،  -

 قر ة كفل حار  قاا  سلف ت.
و ال ه وني، الشاج ول د سامن الر ماوي عن حاجز قر ة النبي  الن اعضدلت قوات ال د -

" أن ال ةةةةه ون ةشةةةمال غةةةرج رام اهلل. وادعةةةى جةةة   ال ةةةدو بحسةةةج مةةةا ذكةةةرت "اإلذاعةةةة 
 "الر ماوي واو  ي البالب ن من ال مر ضم ال بور بحوزضن على سك ن".

كفةل حةار  قاةا  اقضحمت قوات ال دو ال ه وني ضرا دها مجموعة من المسضوان ن بلةدة  -
 مد نة سلف ت شمال الافة المحضلة، وانضشروا  ي مدامات د ن ة  ي البلدة. 

اعضدلةةةت قةةةوات ال ةةةدو أرب ةةةة شةةةبان عدةةةج مشةةةاركضهم  ةةةي الض ةةةدي الحضفةةةاالت ع ةةةابات  -
 المسضوان ن ب  د الف ن ال بري قرج أبواج المسجد اىق ى المبارك.

 
 "إسرائيلياً":

ل بةةري،  ن الجةة   )ال ةةه وني( بةةدأ بضاب ةةق س اسةةة جد ةةدة قةةال موقةةأل )و لةةال( اإلخبةةاري ا -
المحضلةةةة، ضدةةةوم علةةةى أسةةةا   لمواجهةةةة ال مل ةةةات الفلسةةةا ن ة اىخ ةةةرة  ةةةي  الاةةةفة الغرب ةةةة

ضحد د قا مة سر ة من اىماكن الضي ضخر  منها الهجمات الدام ة اد ال ها نة. وأااف 
ر بوخبةةوا، أن الس اسةةة الجد ةةدة الموقةةأل  ةةي مدةةال كضبةةن الخب ةةر ال سةةكري "اإلسةةرا  لي" أم ةة

ح ةةةا  ات،  الضةةةي ضةةةم البةةةد    هةةةا ب مل ةةةات قبةةةل أ ةةةام ضسةةةضند  لةةةى م لومةةةات أمن ةةةة دق دةةةة وا.
وضنالةةةةق مةةةةن ضو ةةةة ات بحب ةةةةة قةةةةدمضها جهةةةةات اسةةةةضخبار ة  ةةةةه ونن ة، وبموجبهةةةةا حةةةةددت 
خر اةةة ضواةة ح ة ىاةةم "المنةةااق ال ن فةةة"  ةةي الاةةفة الغرب ةةة )المحضلةةة(، ضمه ةةدا للض امةةل 

  ها بما  حد من موجة ال مل ات.م
اعضبر ر    الحكومة ووز ر اىمن الك ان ال ه وني اىسبق، ا هود باراك، أنن لةن ضكةون  -

اناك أزمة ب ن الر    اىم ركةي، دونالةد ضرامةج، ونظ ةر  الروسةي،  الد م ةر بةوض ن، وأنةن 
 ةا وجورج ةا "س كون بإمكان بوض ن أن  ح ل من ضرامةج علةى اعضةراف بمكانضةن  ةي أوكران

وسةةور ا.  ذ أنةةن ضوجةةد علةةى الااولةةة  ةةفدات كب ةةرة.  لمةةاذا  فسةةد ذلةةك؟". وقةةال بةةاراك،  ةةي 
مدابلة م ن نشرضها " ح فة  د  وت أحرونوت"، ال وم الجم ة،  ن "علةى  سةرا  ل الضةدخل 
 ةةي الحةةرج اىال ةةة الةةدا رة  ةةي سةةور ا مةةن منالةةق أخالقةةي عم ةةق،  وجةةود  سةةرا  ل مةةرضبا 

ورأ  باراك أن "الضدخل اإلسرا  لي  جةج أن  كةون ضحةت الةرادار، أي مةن دون بالمحرقة". 
لفت اىنظار. على سةب ل المبةال، باإلمكةان اةرج مخةزون البرام ةل المضفجةرة الضةي ضلد هةا 



 

 

اا رات اىسد على المواان ن. وب د ح ن، عندما ضضكشف الحدا ق، س ضان أننا لةم ندةف 
 جانبا".

ون ة، بن ام ن نضن ااو، مدضل شابة بر اان ة  ي عمل ة ا ةن اسضغل ر    الحكومة ال ه  -
بالدةد ، لموا ةلة الضحةر   علةى الفلسةا ن  ن وناةةالهم اةد االحةضالل، مةن خةالل ربةةا 
ال مل ةةة بمةةا سةةما  " راةةاج اإلسةةالم المضاةةرف". وقةةال نضن ةةااو،  ن "اإلراةةاج الةةذي  مارسةةن 

د اةةةرج اإلراةةةةاج ال ةةةةوم  ةةةةي اإلسةةةالم المضاةةةةرف  اةةةةرج عوا ةةةم ال ةةةةالم، وىسةةةةفنا الشةةةةد 
 عا مة  سرا  ل، أورشل م".

 
15 /4 /2017 

 فلسطينيًا: 
أعلن المسؤول االعالمي بلجنة االس ر الفلسا ني "ماار حرج" أن الجبهة الش ب ة ض لةن  -

خةةو  اإلاةةراج المفضةةوق عةةن الا ةةام  ةةي السةةجون الضةةي سةة جري االاةةراج   هةةا لدةةرارات 
 .٢٠١٧ن سان/ ابر ل  ١٧اله  ات الضنظ م ة  ي ضار خ 

أ ةة ج شةةابان بالر ةةاص الحةةي وعةةدد مةةن المةةواان ن بالر ةةاص الماةةااي واالخضنةةاق،  -
خةةالل مواجهةةات انةةدل ت، قةةرج مفةةرق بلةةدة امةةون علةةى مةةدخل اوبةةا  الجنةةوبي شةةمال 

 الافة الغرب ة المحضلة.
أكةةةد قةةةدورة  ةةةار  ر ةةة   نةةةادي اىسةةة ر الفلسةةةا ني، مشةةةاركة كةةةل الف ةةةا ل داخةةةل سةةةجون  -

ن سةةان. وأواةةن  17باسةةضبنا  ب ةة  اىسةةر   ةةي  اةةراج  ةةوم  ،كا ةةة ال ةةه وني،ال ةةدو 
 ار  أن اب  ة اإلاراج "مالبي"، و ي حالة نجاحن س دود  لى حما ة منجزات الحركةة 
اىسةة رة الموحةةدة وبخا ةةة ب ةةد حالةةة الفرد ةةة الضةةي سةةادضها  ةةي اآلونةةة اىخ ةةرة، منواةةا  لةةى 

 فلسا ني المضردي  ي اسض ادة زمام الوحدة.االن كاسات اإل جاب ة على الواقأل ال
أكةةد ر ةة   المكضةةج الس اسةةي لحركةةة "حمةةا " خالةةد مشةة ل، أن كةةل م لومةةة عةةن الجنةةود  -

اىسر  لد  المداومةة لهةا بمةن. وقةال مشة ل  نةن قةد ضةدخلت ال د ةد مةن الوسةااات إلبةرام 
، وأخبرنا  فدات ضبادل أسر  ومنها من ضسرج عنها عن اإلعالم ومنها ما بدي  ي السر

كا ةةةة الوسةةةةااات بةةةةأن كةةةل م لومةةةةة عةةةةن الجنةةةود اىسةةةةر  لةةةةد  المداومةةةة بةةةةبمن وال ضوجةةةةد 
 م لومات مجان ة.

أ ةةةة ج  ضةةةةى بر ا ةةةةة م دن ةةةةة مغلفةةةةة بالماةةةةاا  ةةةةي رأسةةةةن خةةةةالل مواجهةةةةات مةةةةأل قةةةةوات  -
  ي قر ة كفر قدوم، شرق قلد ل ة. "اإلسرا  لي"االحضالل 



 

 

 
 "إسرائيلياً":

خل ةةةة كانةةةت ضخاةةةا لضنف ةةةذ  114سةةةرا  لي "الشةةةاباك"، ضفك كةةةن زعةةةم جهةةةاز اىمةةةن ال ةةةام اإل -
عمل ةةةات اةةةد " سةةةرا  ل". وبحسةةةج  ةةةح فة " ةةةد  وت أحرنةةةوت" ال بر ةةةة،  ةةةإن "الشةةةاباك" 
ى أشةةرف علةةى ضفك ةةك الخال ةةا، مةةذكرة بض ةةر حات ر ةة   الشةةاباك نةةداف أرغمةةان الضةةي أدلةة

ا خةةالل ال ةةام المن ةةرم "اعضدلنةة   هةةاقةةال و أمةةام لجنةةة الخارج ةةة واىمةةن  ةةي الكن سةةت  بهةةا
 منفذ عمل ات بنا  على م لومات اسضخبار ة قبل خروجهم لضنف ذ عمل ات". 400

كشةةفت م ةةادر بجةة   االحةةضالل "اإلسةةرا  لي"عن ق ةةام مخةةابرات االحةةضالل بضدسةة م الاةةفة  -
الغرب ة  لى عدة منااق أمن ة ضنفةذ   هةا خااهةا مةن أجةل الح لو ةة دون ضنف ةذ المز ةد مةن 

اةةد جنةةود االحةةضالل والمسةةضوان ن. وبحسةةج موقةةأل "واال" اإلخبةةاري اإلسةةرا  لي ال مل ةةات 
 ةةةإن مخةةةابرات االحةةةضالل واةةة ت خاةةةة لمواجهةةةة ال مل ةةةات الفلسةةةا ن ة  ةةةي جم ةةةأل أنحةةةا  
الافة الغرب ة، وخ  ت خاةة مسةضدلة لضلةك ال مل ةات الضةي ضخةر  مةن بلةدة سةلواد قةرج 

 ة المداومة اىكبر قوة ب د قاا  غزة.رام اهلل وسا الافة الغرب ة باعضباراا البؤر 
 

16 /4 /2017 
 فلسطينيًا: 

، الشةةة خ خاةةةر عةةةدنان، ال ةةةوم "حركةةةة الجهةةةاد اإلسةةةالمي  ةةةي  لسةةةا ن"أكةةةد الد ةةةادي  ةةةي  -
 لسةا ن  وأااف، أناىحد، أن المحررة ل نا الجربوني أ دونة للمرأة الفلسا ن ة المداومة. 

نةةةا الجربةةةوني ح ةةةث أماةةةت أاةةةول  ضةةةرة اعضدةةةال ضزاةةةو ال ةةةوم بسةةةند انضها المجااةةةدة الحةةةرة ل 
كا ةة اىسة رات واىسةر   عن مضوا لة  ي سجون االحضالل ب ن اىس رات، مضمن ًا اإل را 

 .ال ه ون ة  ي السجون
بالضهن ةةةة للمجااةةةدة ل نةةةا الجربةةةوني، ب ةةةد  "حركةةةة الجهةةةاد اإلسةةةالمي  ةةةي  لسةةةا ن"ضدةةةدمت  -

حركةة  ةي العامةًا مةن اىسةر. وأكةدت  15ال ةه وني ب ةد   ةدواإل را  عنها من سجون ال
ب ةةةان  ةةةحفي، أن المجااةةةدة الجربةةةوني شةةةكلت نموذجةةةًا  حضةةةذ   ةةةي ال ةةةبر والضاةةةح ة، 

 وكانت عنوانًا للمداومة وأ دونة للببات وال مود.
، سلسةةةلة بشةةةةر ة، بداةةةا  غةةةزة  ةةةي محا ظةةةةة الوسةةةاى "حركةةةة الجهةةةاد اإلسةةةالمي"نظمةةةت  -

اىسةة ر الفلسةةا ني. وأكةةد الشةة خ حسةةن حمةةدان، أن كف ال ةةة  سةةناد ل سةةر ، بمناسةةبة  ةةوم 
اذ  الف ال ة ضأضي ن رة واسنادا ل سر  اىباال الذ ن  ببضون  ومةًا ب ةد اآلخةر أنهةم رأ  

 حربة المواجهة مأل المحضل الغا ج.



 

 

عاًمةةةا مةةةن دخةةةول المسةةةجد  35من ةةةت شةةةراة ال ةةةدو ال ةةةه وني الشةةةبان مةةةن اةةةم دون الةةةة -
مةةن انضشةةار وحةةداضها الخا ةةة وقةةوات "حةةر  الحةةدود"  شةةراةالاىق ةةى المبةةارك. وعةةززت 

 ةةةي محةةة ا وداخةةةل البلةةةدة الدد مةةةة بالدةةةد  المحضلةةةة، و راةةةت ق ةةةوًدا مشةةةددة علةةةى دخةةةول 
 الم ل ن  لى اىق ى.

أكدت ل نا الجربوني عم دة اىس رات  ي سجون االحةضالل ال ةه ون ة  ةور اإل ةرا  عنهةا،  -
نةةا  شةةة بنا باةةرورة الضوحةةد حةةول قاةةة ة نهةةا ضحمةةل رسةةالة مةةن داخةةةل السةةجون لجم ةةأل أبأ

ماالبةةةةًة الجم ةةةةأل باةةةةرورة االلضفةةةةاف حةةةةول االسةةةةر  ومسةةةةاندة قاةةةة ضهم. وقالةةةةت  ،االسةةةةر 
   ةةة ج  الجربةةةوني خةةةالل كلمةةةة مدضاةةةبة  ن سةةةنوات السةةةجن قاسةةة ة جةةةدًا، وواقةةةأل اىسةةةر 

مةةةن ظةةةروف قاسةة ة  ةةةي السةةةجون، واةةةم بحاجةةةة  لةةةى مسةةةاندة  نومةةؤلم للغا ةةةة كةةةونهم   ةةةانو 
 ن ش بنا.مسضمرة م

الذ ن قرروا المشةاركة  قرر وز ر اىمن الداخلي "اإلسرا  لي" "جل اد اردان" ضجم أل اىسر  -
قامةةة مسضشةةفى م ةةداني أمةةام السةةجن. وذكةةرت الدنةةاة  باإلاةةار المفضةةوق  ةةي سةةجن الندةةج، وا.

ردان "جةا  كخاةوة اسةضباق ة للاةراج وإلرسةال رسةالة لدادضةن بةأن االبان ة أن قةرار ال بر ة 
م بإربةةاك المسضشةةف ات لةةن  ضحدةةق ب ةةد اآلن، وسةة  الت الماةةربون بمسضشةةفى م ةةداني اةةد ه

 بسجن الندج".
االبةةةةت جام ةةةةة الةةةةدول ال رب ةةةةة، كا ةةةةة الةةةةدول المؤمنةةةةة بالحر ةةةةة وقاةةةةا ا حدةةةةوق االنسةةةةان  -

والجهةةةةات الدول ةةةةة الم ن ةةةةة بال مةةةةل الجةةةةاد مةةةةن أجةةةةل ضةةةةو  ر نظةةةةام حما ةةةةة دولةةةةي ل سةةةةر  
ح ةةالهم، مشةةددة علةةى انةةن ال  مكةةن  "االسةةرا  ل ة"ًا لالنضهاكةةات الفلسةةا ن  ن  اةةأل حةةدًا  ور ةة

ض ةن فها اال اةةمن جةةرا م الحةةرج الضةةي ضسةضدعي المالحدةةة والمسةةا لة أمةةام ال دالةةة الدول ةةة 
 الناجزة.

االةةج ر ةة   البرلمةةان ال ربةةي، مشةة ل السةةلمي، بةةإاالق سةةراق اىسةةر  الفلسةةا ن  ن مةةن  -
ات ال ن ةةر ة بحدهةةم. وشةةدد السةةلمي، بمناسةةبة  ةةوم السةةجون "اإلسةةرا  ل ة"، ووقةةف االنضهاكةة

جرا ات ال دو "اإلسرا  لي" الدم  ة الضي  اىس ر الفلسا ني، على ارورة وقف س اسات وا.
 ضنضهك حدوقهم المكفولة بموجج الدانون الدولي اإلنساني واالضفاق ات الدول ة.

 
 "إسرائيلياً":

د الفلسةةا ن  ن الم ضدلةة ن بسةةبج كشةةفت  ةةح فة عبر ةةة الندةةاج عةةن ارضفةةا  كب ةةر  ةةي عةةد -
ض ل داضهم ومنشوراضهم على مواقأل الضوا ل االجضماعي،  ي حة ن اعضدةل اىمةن الفلسةا ني 

 لسةةةةا ني بالةةةةج " سةةةةرا  لي"، وذلةةةةك لضحةةةةذ رام مةةةةن ضنف ةةةةذ  400خةةةةالل أكبةةةةر مةةةةن عةةةةام 
 ال مل ات.



 

 

ة مةأل حركةة حذ ر وز ر االسةض اان "اإلسةرا  لي" " ةوآف جاالنةت" مةن انةدال  مواجهةة جد ةد -
حما  بغزة خالل ال  ف الدر ج، وذلك ب د ضحذ راضةن السةابدة مةن حةرج مضوق ةة بةالرب أل 
الحالي. وقال "جاالنت" الذي شغل سابًدا من ج قا د المنادة الجنوب ة بالج    ن الفضةرة 
الحال ة حساسةة جةًدا، وذلةك ب ةد بةد  الجة   بضشة  د السةور حةول قاةا  غةزة، مةا قةد  ةد أل 

شة ال الجبهةة، للحفةاظ علةى مةا ضبدةى لةد ها حركة حما    لى الد ام بخاةوة الةى اىمةام، وا.
 من أوراق مضمبلة باىنفاق ال ابرة للحدود.

قةةةال الحاخةةةام اىكبةةةر لل هةةةود الشةةةرق  ن  ةةةي " سةةةرا  ل" أبنةةةا  خابضةةةن اىسةةةبوع ة  نةةةن و دةةةا  -
ال ةة    ةةي  للشةةر  ة ال هود ةةة "ااالخةةا"،  إنةةن  حظةةر علةةى اىغ ةةار )مةةن اةةم غ ةةر ال هةةود(
  "أنةةن ال ةةدوار  " سةةرا  ل". وأاةةاف الحاخةةام  ةةي ضسةةج ل ببضةةن الدنةةاة ال اشةةرة لضلفز ةةون 

حسةةج الشةةر  ة ال هود ةةة،  حظةةر علةةى اىغ ةةار ال ةة    ةةي أر   سةةرا  ل،  ال  ذا اضب ةةوا 
 ."شرا أل نوق السبأل
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 فلسطينيًا: 
الدةةاب  ن داخةةل سةةجن "نفحةةة ال ةةه وني"، اسةةضمرارام  "حركةةة الجهةةاد اإلسةةالمي"أكةد أسةةر   -

م ركةةة الكرامةةة الضةةي س خواةةها اىسةةر  بأم ةةا هم   ةةي  ةةي ناةةالهم ودعمهةةم ومشةةاركضهم
ن سةةةان. وشةةةدد اىسةةةر   ةةةي ب ةةةان إلذاعةةةة اىسةةةر ، أنهةةةم أول  17الخاو ةةةة ال ةةةوم اإلبنةةة ن 

دق ماالبهم المشروعة المضددم ن  ي م ارك ال ز والرجولة واإل مان الضي من شأنها أن ضح
  ي الح اة.

أكةةةد عاةةةو المكضةةةج الس اسةةةي لةةةة "حركةةةة الجهةةةاد اإلسةةةالمي"، الةةةدكضور محمةةةد الهنةةةدي، أن  -
"م ركةةةة اإلاةةةراج عةةةن الا ةةةام  ةةةي سةةةجون االحةةةضالل اإلسةةةرا  لي مسةةةضمرة اةةةد اإلراةةةاج 
وال نجه ةةةة اإلسةةةرا  ل ة واةةةد الدةةةوان ن ال ن ةةةر ة الضةةةي ضمةةةار  بحدهةةةم". وأواةةةن الةةةدكضور 

ندي، أن "الدوان ن الضي  ضخذاا االحضالل اإلسرا  لي اد أسرانا البواسل ضهدف إلذاللهم اله
 وضرك  هم، لكن اإل مان  ي قلوبهم أقو  من كل اذ  الممارسات".

أكدت "حركة الجهاد اإلسالمي  ي  لسا ن"، أن "ما  ضخةذ  اىسةر   ةي سةجون االحةضالل  -
الم ركةة اةد ال ةدو اىول لشة بنا وأمضنةا،  اإلسرا  لي من خاةوات ناةال ة  ةأضي  ةي  اةار

واةةةةي م ركةةةةة ضضكامةةةةل   هةةةةا اىدوار و ةةةةواًل لضحد ةةةةق الن ةةةةر". وشةةةةددت الحركةةةةة علةةةةى أن 
 ضددموا ال  ةة الف ةل المدةاوم، و ةن وا  ،"اىسر  البواسل مبلوا رموزًا ل زة وكرامة  لسا ن
 باوالت سجلضها الذاكرة الوان ة بحروف من نور".



 

 

م لةةةة "حركةةةة الجهةةةاد اإلسةةةالمي"  ةةةي  لسةةةا ن، الةةةدكضور رماةةةان عبةةةداهلل ب ةةةث اىمةةة ن ال ةةةا -
 ال ةةدو.شةةّلن، رسةةالة ضهن ةةة ل خةةت المجااةةدة ل نةةا الجربةةوني، بمناسةةبة ضحرراةةا مةةن سةةجون 

 وجن الضح ة ل سر  اىباال الذ ن  خواون مواجهة مأل االحضالل ال ه وني.كما 
بو عماد الر اعي، أن "اإلجةرا ات اىخ ةرة أك د ممبل "حركة الجهاد اإلسالمي"  ي لبنان، أ -

ا اف للمشرو   الضي اضخذضها السلاة  ي رام اهلل ضجا  قاا  غزة   ها ضرس خ لالندسام، وا.
الواني الفلسا ني، كما أنها ضخدم س اسة الح ار الضةي  مارسةها ال ةدو ال ةه وني بحةق 

" . ورأ  الر ةاعي  ةي عاما، بل وربما ضشكل غاا  س اس ًا لهةذا الح ةار 11الداا  منذ 
أن ضلةةةك االجةةةرا ات مةةةن شةةةأنها أن ضفةةةاقم  "االسةةةضداللمةةةأل  ةةةح فة " حةةةوار شةةةامل وخةةةاص

اىواةةا  سةةو ًا  ةةي قاةةا  غةةزة، نظةةرًا لمةةا  ضرضةةج عل هةةا مةةن نضةةا ت خا ةةرة،  ةةي ظةةل مةةا 
  شهد  الداا  من ح ار خانق ومشاكل اجضماع ة واقض اد ة.

ة الجهاد اإلسالمي  ةي ال ةوم الةواني ل سةر  الجناق ال سكري لحرك "سرا ا الدد "أكدت  -
على "أنها لن ضدخر جهدًا  ي سب ل ضحر رام، وأن قا ة اىسر  على سلم أولو اضها، من 
خالل ال مل الدؤوج الذي  دوم عل ن مجاادونا اىباال، على مدار الساعة، ىجةل حر ةة 

رار  ةي ار ةةق الجهةةاد سةرا ا  ةةي ب ةةان "عهةداا علةةى االسةةضمالاىسة ر الفلسةةا ني". وجةةددت 
والمداومةةةةة، مهمةةةةا بلغةةةةت الضاةةةةح ات، ومهمةةةةا كلفنةةةةا ذلةةةةك مةةةةن بمةةةةن حضةةةةى حر ةةةةة اىر  

 واإلنسان وكن  االحضالل عن كامل ضراج  لسا ن".
نظمت "حركة الجهاد اإلسالمي" بمحا ظة  الوساى  ي قاا  غزة، وقفة  سةناد ل سةر ،  -

اىس ر ن  سري الم ر  وا. اد أبو نا ر  ي بمناسبة  وم اىس ر الفلسا ني، أمام  منزل 
مد نة د ر البلن  ي غةزة. وأكةد الد ةادي بالحركةة عبةدالجواد ال اةار، أن "اةذ  الوقفةة ضةأضي 
سنادًا ل سر  اىباال الذ ن  ببضون  ومًا ب د اآلخر أنهم رأ  حربة المواجهة مأل  ن رة وا.

 المحضل الغا ج".
حةةامون، و ةةحف ون، وأابةةا ، وناشةةاون، علةةى مضاةةامنا  ةةي ب ةةت لحةةم ب ةةنهم م 15أقةةدم  -

حلةةق شةة ر رؤوسةةهم ضاةةامنًا مةةأل أسةةرانا  ةةي السةةجون "اإلسةةرا  ل ة" الةةذ ن س خواةةون غةةدًا 
  ارابًا مفضوحًا عن الا ام.

قةةةال عاةةةو اللجنةةةة الضنف ذ ةةةة لمنظمةةةة الضحر ةةةر أحمةةةد مجةةةدالني،  ن و ةةةد اللجنةةةة المركز ةةةة  -
ركة حما  أمام خ ار ن مةن أجةل ضحد ةق لحركة  ضن الذي س ضوجن لداا  غزة، س األ ح

نهةةا  االندسةةام. وقةةال مجةةدالني  ةةي حةةد ث لبرنةةامت "ملةةف ال ةةوم" الةةذي  بةةث  الم ةةالحة وا.
عبةةر ضلفز ةةون  لسةةا ن  " ن و ةةد " ةةضن" سةة ارق  خ ةةار ن أمةةام حمةةا ،  مةةا حةةل "حكومةةة 

 اا .اىمر الواقأل، وضو  ر الفر ة لحكومة الو اق الواني بضسلم كا ة مهامها  ي الد



 

 

أسةةة ر بخةةةو   اةةةراج مفضةةوق عةةةن الا ةةةام ضحةةةت عنةةةوان "الحر ةةةة  1500بةةدأ  أكبةةةر مةةةن  -
والكرامةةة"  ةةي كا ةةة سةةجون االحةةضالل ال ةةه وني. وجةةا  قةةرار اإلاةةراج ب ةةد  شةةل حةةوارات 
ونداشات اىسر  مأل ما  سمى  دارة الم ضدالت لضحس ن أواةاعهم. وقةام اىسةر  بةإخرا  

اةةةراج المفضةةةوق عةةةن الا ةةةام ب ةةةد أن حلدةةةوا رؤوسةةةهم  ةةةي المةةةواد الغذا  ةةةة وأعلنةةةوا بةةةد  اإل
 سجون )عسدالن، نفحن، ر مون، ادار م، وجلبو ، وب ر السبأل(.            

رّجن "المركز الفلسا ني ىبحاث الس اسات والدراسات اإلسضراض ج ة" )مسةارات(، أن  ب لةن  -
ظةة م  ندالبةةي أو ر ةة   السةةلاة  ةةي الاةةفة الغرب ةةة، محمةةود عبةةا ، حركةةة "حمةةا " كةةة "ضن

 راابي خار  عن الشرع ة". وأشار "مسارات"  لةى أن  جةرا  الةر    عبةا  سة أضي اةمن 
قراراضةةن "الحاسةةمة وغ ةةر المضوق ةةة" الضةةي  مكةةن أن  ضخةةذاا  ذا لةةم ضوا ةةق "حمةةا " علةةى مةةا 

 س بددمن و د " ضن" خالل ز ارضن لداا  غزة.         
اف عةةدوان، علةةى أن  عةةادة أمةةن السةةلاة شةدد عاةةو المجلةة  الضشةةر  ي الفلسةةا ني، عةةا -

ل  )شمال الفلسا ن ة من الدوات الخا ة ال ه ون ة عدج ضسللهما لحي ر  د ا غربي ناب
 16خ ةةاني". وقةةال عةةدوان  ةةي ض ةةر ن  ةةحفي لةةن أمةة  اىحةةد )الدةةد  المحضلةةة(، "دور 

ة ن سةةان(، ض د ًبةةا علةةى الحةةدث،  ن ضسةةل م أمةةن السةةلاة عنا ةةر المسةةض رب ن " مبةةل و ةةم
 عار  ي جب ن السلاة وق ادضها الضي انضهجت الضنس ق اىمني".  

أكةةدت اللجنةةة الدول ةةة لل ةةل ج اىحمةةر، أنهةةا "ر  ةةت مةةن حالةةة الضأاةةج لةةد ها،  ةةي ال ةةوم  -
باسةةم  ةاىول للاةةراج الجمةةاعي ل سةةر  عةةن الا ةةام". وأواةةحت سةةه ر زقةةوت المضحدبةة

أن "اللجنةةة ومةةأل بدا ةةة اإلاةةراج اللجنةةة الدول ةةة لل ةةل ج اىحمةةر،  ةةي ض ةةر ن مدضاةةج، 
ضأابهةةةا، وسةةةضبدى علةةةى اسةةةض داد لضكب ةةةف ز ارضهةةةا  الجمةةةاعي عةةةن الا ةةةام ال ةةةوم ر  ةةةت مةةةن

 ن وبما ضدضا ن ضاورات الواأل".  و ن الماربو اكن االحضجاز ح ث  ضواجد الم ضدلىم
شةةةارك ال شةةةرات مةةةن مد نةةةة أم الفحةةةم  ةةةي وقفةةةة ضاةةةامن مةةةأل أسةةةر  الحر ةةةة  ةةةي السةةةجون  -

ال  "ن ةم للجةو ..  ، ضحةت شة ارالمد نةةة، وذلك بمبةادرة مةن اللجنةة الشة ب ة  ةي ال ه ون 
للركةةو  للسةةجان الغاشةةةم المحضةةل". ور ةةأل المشةةةاركون  ةةي الوقفةةة الضاةةةامن ة، عنةةد المةةةدخل 
الر  سةةي للمد نةةة بجانةةج بلد ةةة أم الفحةةم، اىعةةالم الفلسةةا ن ة والشةة ارات المنةةددة بس اسةةة 

 أسر  الحر ة.    بحق "اإلسرا  ل ة"السلاات 
أّكد اىم ن ال ام لة "الجبهة الش ب ة لضحر ر  لسةا ن"، اىسة ر  ةي سةجون االحةضالل أحمةد  -

سةةةناد ناةةةالهم علةةةى رأ  جةةةدول  سةةة دات، علةةةى "اةةةرورة واةةةأل مهمةةةة ضحر ةةةر اىسةةةر  وا.
البرنةةامت الناةةالي الةةواني". وشةةدد سةة دات علةةى "اةةرورة ال مةةل علةةى ال ةة  د اإلقل مةةي 

ج وضدو ل قاّ ة اىسةر  كمنااةل ن مةن أجةل الحر ةة، وضةو  ر الحما ةة والدولي على ض ر 



 

 

الدانون ة لناالهم والاغا على المجضمأل الدولي إللزام الك ان ال ةه وني بةاحضرام الدةانون 
 الدولي اإلنساني".

أ  ج عدد من المواان ن بحاالت اخضناق، جرا  قمةأل قةوات ال ةدو "اإلسةرا  لي"، لمسة رة   -
ر   ةي ب ةت لحةةم. وكانةت المسة رة الجماا ر ةةة الضاةامن ة مةأل اىسةةر ، ضاةامن ة مةأل اىسةة

الضي دعت لها الدو ، والف ا ل الوان ة، انالدت من منادة "باج الزقةاق" مخضرقةة شةار  
الدةةةد ، الخل ةةةل، و ةةةواًل  لةةةى المةةةدخل الشةةةمالي لب ةةةت لحةةةم، ح ةةةث قم ضهةةةا قةةةوات ال ةةةدو 

عةدد مةن المةواان ن باالخضنةاق، جةرا   بإاالق قنابل الغاز وال وت، ما أسفر عن   ابة
 اسضنشاقهم الغاز المدمأل، وضم م الجضهم م دان ًا.    

خةةةر  عشةةةرات اآلالف مةةةن أبنةةةا  الشةةة ج الفلسةةةا ني  ةةةي مسةةة رات ووقفةةةات ضاةةةامنًا مةةةأل  -
 اىسر   ي  ارابهم المفضوق عن الا ام، خالل  ح ا هم ل وم اىس ر الفلسا ني.       

 دةةةارج اىلفةةةي مةةةواان  ةةةي مهرجةةةان خاةةةابي ومسةةة رة جماا ر ةةةة،  ةةةي رام اهلل، شةةةارك مةةةا  -
 أس ر للماالبة بالح اة اآلدم ة داخل اىسر. 1500 سنادًا لدرابة 

 ي الخل ل، خر  اآلالف من ابنا  المحا ظة  ي مس رة انالدت مةن امةام مدرسةة الحسة ن  -
ك ن  ةي المسة رة. بن علي البانو ة باضجا  دوار ابن رشد، ح ث الد ةت كلمضة ن امةام المشةار 

لالسةةةةر ، وشةةة ارات ضأ  ةةةةد لهةةةةم  ةةةي ااةةةةرابهم عةةةةن  اور ةةةأل المشةةةةاركون  ةةةةي المسةةة رة  ةةةةور 
 الا ام.

 ةةي قاةةةا  غةةةزة، أح ةةةا المواانةةةون  ةةةوم اىسةةة ر والضاةةةامن مةةةأل  اةةةراج "الكرامةةةة" بضظةةةاارة  -
حاشةدة ووقفةات داعمةة ل سةر ، داعة ن الةى "أوسةةأل حملةة ضاةامن مةأل اىسةر   ةي داخةةل 

 ، وخاف مز د من الجنود اإلسرا  ل  ن ل دد  فدات ضبادل مأل اىسر ". لسا ن وخارجها
 ةةةي قلد ل ةةةة، نظمةةةت "ا  ةةةة شةةةؤون اىسةةةر  والمحةةةرر ن" والدةةةو  الوان ةةةة و"نةةةادي اىسةةة ر  -

الفلسةةا ني" و  ال ةةات المحا ظةةة، اعض ةةاما ضاةةامن ا مةةأل اىسةةر  أمةةام م ةةدان الشةةه د أبةةو 
 ة خ مة اعض ام  ي الم دان.علي   اد وسا مد نة قلد ل ة، ح ث ضم  قام

أح ةةةت   ال ةةةات محا ظةةةة اوبةةةا  واالغةةةوار الشةةةمال ة الرسةةةم ة واالال ةةةة والشةةة ب ة والدةةةو   -
الوان ةةة  ةةوم االسةة ر الفلسةةا ني  ةةي مسةة رة جماا ر ةةة انالدةةت مةةن خ مةةة االعض ةةام علةةى 

ؤكةد دوار الشهدا  وحضةى م ةدان الدولةة، ور  ةت   هةا االعةالم الفلسةا ن ة والال ضةات الضةي ض
 على حر ة اىسر ، ودعم واسناد ماالبهم ال ادلة  ي وجن ما ضسمى م لحة السجون".

 ةةي جنةة ن، انالةةق م ةةات مةةن المةةواان ن ومضاةةامن ن مةةن اىحةةزاج الفلسةةا ن ة  ةةي مسةة رة  -
ضاامن ة من أمةام مدةر ال ةل ج اىحمةر الفلسةا ني. وجابةت الشةوار  الر  سة ة  ةي جنة ن 

ي المد نةةةة، واالةةةج المضاةةةامنون عبةةةر مكبةةةرات ال ةةةوت مضوجهةةةة  لةةةى الةةةدوار الر  سةةةي  ةةة



 

 

باإل را  عن جم أل اىسر ، وضو  ر ظروف  ح ة  نسان ة لجم أل اىسر ، واإل ةرا  عةن 
 ذوي االحض اجات الخا ة منهم والذ ن   انون من أمرا  مسض   ة. 

 ةةةةي اةةةةولكرم، نظمةةةةت اللجنةةةةة ال ل ةةةةا إلح ةةةةا    ال ةةةةات  ةةةةوم اىسةةةة ر مسةةةة رًة ضاةةةةامن ًة مةةةةأل  -
 من م دان جمال عبدالنا ر وجابت شوار  المد نة. منالدةاىسر . 

حةةذر ر ةة   السةةلاة، محمةةود عبةةا  مةةن "ضفةةاقم أواةةا  االسةةر  الفلسةةا ن  ن  ةةي سةةجون  -
، ور اةةها االسةةضجابة للماالةةج اإلنسةةان ة ال ادلةةة،  ةةدواالحةةضالل  ةةي ظةةل ض نةةت حكومةةة ال

و دا لما ن ت عل ن االضفاقات والمواب ق الدول ة". وجدد عبا   ي  وم اىس ر الفلسا ني 
ضأك د  علةى "اسةضمرار الجهةود لاةمان اإل ةرا  عةنهم، ووقةف م انةاضهم، باعضبةارام الداة ة 

 ن".        المركز ة الحاارة بشكل دا م للش ج الفلسا ني وق ادض
 28ذكرت وزارة اإلعالم  ي السلاة، أن "سةلاات االحةضالل اإلسةرا  لي ضوا ةل اعضدةال    -

 حف ًا  ي سجونها، وذلك بالضزامن مأل ذكر   وم اىسة ر". وقالةت الةوزارة،  ةي ب ةان لهةا، 
 ن "اىسةةةةر  ال ةةةةحف  ن  ض راةةةةون  لةةةةى انضهاكةةةةات مخالفةةةةة للدةةةةانون الةةةةدولي وضمةةةة  بهةةةةم 

ل دة مرات دون ضهمة أو محاكمةة ل س اسة ضمد د االعضدال اإلداري ، مبك حف  ن وكبشر
 سجون بانضظار محاكمضهم". الوا. دار اىحكام  ي المحاكم ال سكر ة، وضوق فهم  ي 

ندلت سلاات ال دو ال ةه وني، سةضة مةن ق ةادات اإلاةراج المفضةوق ل سةر  عةن الا ةام  -
مروان البرغوبي، وكر م  ون ، ومحمود أبوسرور، من سجن  وام وذلك  ي  ومن اىول. 

 "ادار م"  لى عزل "الجلمة".          
أكدت "كضا ج الدسام"، الجناق ال سةكري لحركةة "حمةا "، أن "ضحر ةر اىسةر  مةن سةجون  -

ال دو ال ه وني قرار ود ن والضزام ومسةألة وقةت  دةا". وقةال المضحةدث باسةم الكضا ةج أبةو 
اخلة  ذاع ة بمناسبة  ةوم اىسة ر الفلسةا ني،  ن "حر ةة اىسةر  قةرار ود  ةنة عب دة،  ي مد

والضزام، والمسألة اي مسألة وقت  دا بإذن اهلل، ونحن اىاولب نفسةًا واىقةو   رادة بفاةل 
 اهلل".                 

 
 "إسرائيلياً":

 ي الشةراة مهمةة ” لخ  “ال بري  ن "الج   اإلسرا  لي"  أوكل لوحدة ” اللوا“قال موقأل  -
  غةزة امراقبة نشةااات حركةة حمةا  وجناحهةا ال سةكري علةى اةول الحةدود الشةرق ة لداة

على مدار الساعة. وبة ن الموقةأل أن أ ةراد اةذ   ،الضي ض ل ب ن منادضي سد روت وأسدود
الوحدة الم زز ن بم دات عال ة الحساس ة،   ملون ل ل نهار لر د ضجارج كضا ةج الدسةام 

 باإلاا ة  لى مضاب ة الضاورات الم دان ة على اول الحدود. ال اروخ ة،



 

 

ادعت  ةح فة "اةبرض " ال بر ةة، بةأن الضراجةأل الةذي اةرأ  ةي وض ةرة ال مل ةات الفرد ةة الضةي  -
 نفذاا  لسةا ن ون جةا  ل ةالن محةاوالت ضشةك ل خال ةا مسةلحة محل ةة. وأ ةادت ال ةح فة 

جهةةًدا أكبةةر لح ةةازة سةةالق، مواةةحة أن  ال بر ةةة، بةةأن أعاةةا  وأ ةةراد اةةذ  الخال ةةا،  بةةذلون
 السالق اىكبر رواًجا او البندق ة اىوضوماض ك ة الم ن ة محلً ا من اراز "كارلو".

جةةة   سةةةابدًا موق ةةةًا ر   ةةةًا  ةةةي ق ةةةادة دعةةةا أحةةةد وزرا  الحكومةةةة "اإلسةةةرا  ل ة"، الةةةذي شةةةغل  -
ا  غةةةزة االحةةضالل، حكومضةةن لل مةةل علةةةى منةةأل انةةدال  مواجهةةةة مةةأل حركةةة حمةةةا   ةةي قاةة

ال  ف المدبل. وقال الوز ر  وآف غالنت، الذي كان قا دًا للمنادة الجنوب ة  ي الج  ، 
أن ضكةون  دظةة وضضخةذ كا ةة  " سةرا  ل"واي الد ادة المسةؤولة عةن الداةا ،  نةن  جةج علةى 

 «.منأل وقو  مواجهة أخر  مأل حما  خالل موسم ال  ف المدبل»اإلجرا ات لة 
 

18 /4 /2017 
 فلسطينيًا: 

قال اارق ق دان الد ةادي  ةي حركةة الجهةاد االسةالمي،  ن م ركةة الكرامةة الضةي  خواةها  -
ن اىسةةةر  سةةة نالون ماةةةالبهم ال ادلةةةة ىنهةةةم  اىسةةةر   ةةةي سةةةجون االحةةةضالل سضنض ةةةر، وا.

حركةةة الأعلنةةوا م ةةركضهم موحةةد ن. وأكةةد الد ةةادي ق ةةدان، علةةى اةةام  الوقفةةة الضةةى نظمضهةةا 
ي جنةةة ن دعمةةةا واسةةةنادا ل سةةةر ، أن االحةةةضالل قةةةد  مااةةةل  ةةةي ضاب ةةةق والدةةةو  الوان ةةةة  ةةة

 االج اىسر   ال أنن س راخ ىن الم ركة كب رة وضضسأل مأل دخول أسر  جدد لها.م
،  ةةةإن سةةةب ة  لسةةةا ن  ن اعضدلةةةوا خةةةالل  ةةةدوبحسةةةج مةةةا أورد موقةةةأل النةةةااق باسةةةم جةةة   ال -

 ساعات الل ل  ي أنحا  مضفرقة من الافة المحضلة.
واانون بوقفة ضاامن ة مأل اىسر  المارب ن عن الا ام،  ةي قر ةة رمانةة غةرج شارك م -

جنةة ن. ور ةةأل المشةةاركون  ةةي الوقفةةة ال لةةم الفلسةةا ني و ةةور عةةدد مةةن اىسةةر ، وحّملةةوا 
سلاات ال دو ال ه وني المسةؤول ة الكاملةة عةن ح ةاة اىسةر  الماةرب ن، مؤكةد ن علةى 

 م ركضهم من أجل ن ل حدوقهم.ارورة ضوس أل الحراك المساند ل سر   ي 
اعضدلةةةت قةةةوات ال ةةةةدو ال ةةةه وني،  لسةةةةا ن  ن قةةةرج الحةةةرم اإلبراا مةةةةي بالخل ةةةل، جنةةةةوج  -

 الافة المحضلة، بزعم ح ازة سك ن.
أ درت لجنة اىسر  المركز ة  ةي "الضجّمةأل الةوانّي الةد مدرااّي" ب اًنةا، باركةت   ةن حر ةة  -

عاًمةةا،  15سةةجون االحةةضالل أكبةةر مةةن عم ةةدة اىسةة رات ل نةةا الجربةةوني الضةةي قاةةت  ةةي 
وأشادت "بدور اىسر  الفلسا ن  ن الذ ن  دفون على رأ  الناال الفلسا نّي"، واعضبرت 
اللجنةةة أن "اىسةةر  اةةم اىباةةال الحد دّ ةةون الةةذ ن  اةةّحون بحةةرّ ضهم ىجةةل عدالةةة الداةة ة 

 الفلسا نّ ة".



 

 

ضاب ةةة" باإل ةةرار علةةى أن " كةةون االبةةت "لجنةةة الحر ةةات واىسةةر " المنببدةةة عةةن "لجنةةة الم -
أسر  الداخل الفلسا ني امن قا مة اىسر  الذ ن س الق سةراحهم حةال  ضمةام ال ةفدة، 
علةةى اعضبةةار أن ضب ةة   السةةجون باضةةت أمن ةةة كةةل أبنةةا  شةة بنا". وأ ةةدرت لجنةةة الحر ةةات 

داعمةا ب انا، قالت   ن  ن "ال ةوم اةو  ةوم اىسة ر الفلسةا ني، ال ةوم الةذي  دةف شة بنا كلةن 
ومنا ةةةرا، بةةةل ومفضخةةةرا بمةةةا  دةةةرج مةةةن سةةةب ة آالف أسةةة ر  لسةةةا ني  دب ةةةون  ةةةي سةةةجون 

 االحضالل، بمنا لمواقفهم الرا اة لالحضالل ومنا رة لدا ة ش بهم ال ادلة".
قةةةال محمةةةود الزاةةةار، عاةةةو المكضةةةج الس اسةةةي لحركةةةة "حمةةةا "،  ن حركضةةةن سضبفشةةةل أي  -

نها "ال ض  ول كب رًا على ز ارة و د حركة  ةضن لغةزة خةالل "مؤامرة" ضبحاك اد قاا  غزة، وا.
اى ام الدل لة المدبلة،  ةي حةال لةم  حمةل أي جد ةد أو حلةول علةى  ة  د ملةف الم ةالحة 
ذا كان ال  حمةل أي  الداخل ة ال الق". وضسا ل الزاار  "ماذا  حمل و د حركة  ضن لغزة؟ وا.

  ال ضرحةةج بةةن ولةةن ضض امةةل  جابةةات وااةةحة ومحةةددة للملفةةات الفلسةةا ن ة ال الدةةة،  حمةةا
 مأل أي مناورات جد دة  دوم بها الر    عبا   ي قاا  غزة".

قررت م لحة سجون االحضالل ال ه وني منأل ز ارات كا ة عا الت اىسر   ةي سةجون  -
االحضالل حضى  ش ار آخر. وقالت اللجنة الدول ةة لل ةل ج اىحمةر  ن "م ةلحة السةجون 

ت اىسر  ىبنا هم  ي السجون كا ة، وذلك حضى  شة ار ابلغت اللجنة بمنأل ز ارات عا ال
 آخر على خلف ة اإلاراج الذي شر  بن".

اقضحمةت قةةوات ال ةةدو منةزل المحااةةر بجام ةةة النجةةاق، م ةافى الشةةنار، بمد نةةة نةةابل ،  -
للمرة البان ة خالل  وم ن، بحبًا عةن نجلةن المهنةد  منض ةر. وأ ةاد شةهود ع ةان أن قةوات 

الشةةةةنار بحةةةةي الم ةةةةاج ن غربةةةةي المد نةةةةة ب ةةةةد محا ةةةةرضن، ووق ةةةةت ال ةةةةدو داامةةةةت منةةةةزل 
مواجهات بة ن عشةرات الشةبان وقةوات ال ةدو، أالةق خاللهةا الجنةود قنابةل ال ةوت والغةاز 

 المس ل للدمو .
كشف نا ةج ر ة   المكضةج الس اسةي لحركةة "حمةا " د. موسةى أبةو مةرزوق أن  جةرا ات  -

اسةةضحداق  ر ةةد أبةةو مةةازن ضدد مةةن قبةةل  ر ةة   السةةلاة محمةةود عبةةا  وضهد داضةةن لداةةا  غةةزة
ز ارضن ىمر كا واي اسضجابة لب   الالبات   ما  خةص محاربةة "اإلراةاج"، والضحةو الت 
المال ة لداا  غزة على قاعدة أنها ضساعد )حما (، واذا او الخا ر  ي المسألة، مش رًا 

ب ة قادمة. وشةدد الى أن ضوعد  بالمز د من االجرا ات اعضراف منن بأن اناك خاوات عدا
"االسةةضدالل" أن اللجنةةة اإلدار ةةة الضةةي مةةأل  ةةح فة أبةةو مةةرزوق  ةةي حةةوار خةةاص وشةةامل 

شةةكلضها حمةةا  لةةم ضكةةن بالجد ةةدة،  هةةي موجةةودة منةةذ ضخلةةت حكومةةة الضوا ةةق الةةواني عةةن 
"أن حمةةا  ل سةةت  ةةي حةةرج مةةأل الةةر     مسةةؤول اضها والضزاماضهةةا ضجةةا  قاةةا  غةةزة، ماةة فا



 

 

عةن حدةوق أالنةا  ةي ضنا مةأل ال ةدو ال ةه وني  دةا، ونحةن نةدا أل عبا  وحكومضن، وم رك
 ."كانوا منا ر ن لحما  أو غ ر ذلك قاا  غزة، سوا 

أكةةد الد ةةادي  ةةي حركةةة "حمةةا "، الةةدكضور خل ةةل الح ةةة، أن "غةةزة مازالةةت ضحةةت مسةةؤول ة  -
حكومةةة رامةةي الحمةةد هلل، وال ضوجةةد جهةةة أخةةر  رسةةم ة مسةةؤولة عةةن غةةزة غ راةةا، وعل هةةا 

ام بواجباضهةةا" ضجةةا  الداةةا . وشةةدد الح ةةة، خةةالل مةةؤضمر  ةةحفي عددضةةن الحركةةة ال ةةوم الد ةة
ن سةةان/ بر ل، أن "غةةزة ضنضظةةر حكومةةة الضوا ةةق لضدةةوم بمسةةؤول اضها كاملةةة  18البالبةةا   ةةي 

دون ند ةان".  مشةة را  لةةى أن "ال أ ةةق لحةةل أزمةةة مةةوظفي السةةلاة بغةةزة"، مؤكةةدًا "ضاةةامن 
 خ ومة رواضبهم، ولن  ضخلوا عنهم".حركضن مأل موظفي السلاة الم

 لسةةةا ن،  ن سةةةلاات ال ةةةدو "اإلسةةةرا  لي"  -قالةةةت الحركةةةة ال الم ةةةة للةةةد ا  عةةةن اىافةةةال -
لجأت خالل ال ام المااي  لى احضجاز أعداد مضزا ةدة مةن اىافةال  ةي الحةب  االنفةرادي 

 161فال، ولفضرات او لة بحجة الضحد ق م هم. وجم ت الحركة ال الم ة للد ا  عن اىا
  ةةةادة مةةةن أافةةةال  ةةةي الاةةةفة الغرب ةةةة المحضلةةةة جةةةر  اعضدةةةالهم ومحةةةاكمضهم أمةةةام المحةةةاكم 

مةةنهم احضجةةزوا  ةةي الحةةب  االنفةةرادي ىغةةرا  الضحد ةةق لمةةدة  25ال سةةكر ة "اإلسةةرا  ل ة"، 
 وما  ي المضوسا،  ي ح ن كانت أاول  ضرة عزل وبدضها الحركةة ال الم ةة بحةق أحةد  16

 .2016وما عام   29اىافال اي 
اعضبةةةةر النا ةةةةج عةةةةن "الدا مةةةةة ال رب ةةةةة المشةةةةضركة"،  وسةةةةف جبةةةةار ن، أن " اةةةةراج اىسةةةةر   -

ل سةت  ةوق الدةانون، وأن  " سةرا  ل"الفلسا ن  ن  حمل رسالة وااحة للمجضمةأل الةدولي أن 
ومنةةةةأل  1967احضجةةةاز االسةةةر  الفلسةةةا ن  ن  ةةةةي سةةةجون خةةةار  اىرااةةةةي المحضلةةةة عةةةام 

ز ةةةاراضهم اةةةو خةةةرق  ااةةةن للدةةةانون الةةةدولي، وخا ةةةة اضفاق ةةةة جن ةةةف الراب ةةةة، وأنةةةن علةةةى 
 المجضمأل الدولي الضدخل لكي ضاّبق  سرا  ل الدانون الدولي".

المشةةاركة"، عا ةةدة ضومةةا سةةل مان، الًبةةا لز ةةارة اىسةةر  قةةّدمت النا ةةج عةةن "الدا مةةة ال رب ةةة  -
الماةةرب ن عةةن الا ةةام  ةةي سةةجون االحةةضالل، مؤكةةدة علةةى "اةةرورة الغةةا  منةةأل أعاةةا  

ي أعلنةةةت عنةةةن ذاّ ةةةة  ةةةي ظةةةّل الض ةةة  د واإلاةةةراج الةةةالمشةةةضركة مةةةن ز ةةةارة اىسةةةر ، خ
 مةةة المشةةضركة مةةن الحركةةة االسةة رة لضحد ةةق ماةةالبهم ال ادلةةة"، م ضبةةرة أن "منةةأل أعاةةا  الدا

ز ارة اىسر   ي اةذا الوقةت بالةذات  هةدف الةى عةزلهم عةن محة اهم الخةارجي والشة بي، 
 والضسّضر على الضجاوزات الضي ضمارسها السلاات االسرا  لّ ة بحّدهم".

قالةةت "ا  ةةة شةةؤون اىسةةر  والمحةةرر ن" و"نةةادي اىسةة ر"،  ن  دارة سةةجن "جلبةةو " من ةةت  -
  الماةةةةرب ن عةةةةن الا ةةةةام. وذكةةةةرت م ةةةةادر حدوق ةةةةة، بةةةةأن المحةةةةام ن مةةةةن ز ةةةةارة اىسةةةةر 

م لحة السجون ر ات الةج الز ةارة، بحجةة حالةة الاةواري الضةي  راةت علةى السةجون 



 

 

ر ةةةاق ذلةةةك بذر  ةةةة أخةةةر  أن اىسةةةر  ال  سةةةضا  ون  منةةةذ البةةةد  باإلاةةةراج  ةةةوم أمةةة ، وا.
 المشي واالنضدال من غر هم  لى غر ة الز ارات.

"لم ض رف او ضن" ر أل سك نن بإضجا   ا لسا ن  ااىمني بأن شاب" ال بري 0404زعم موقأل " -
قوات االحةضالل، الضةي ض مةل علةى حةاجز " وكةو " بةالدرج مةن ب ةت   ةل شةمال مد نةة رام 
اهلل. وأدعى الموقأل، بأن الشاج لةم  دضةرج مةن الجنةود ولكنةن ر ةأل السةك ن وكةان علةى ب ةد 

 الن.مضر من الحاجز، وقامت قوات االحضالل  إعضد 300
انةةةدل ت مواجهةةةات عن فةةةة بةةة ن عشةةةرات الشةةةبان وقةةةوات ال ةةةدو ال ةةةه وني  ةةةي قر ةةةة النبةةةي  -

 الن شمال غرج مد نة رام اهلل وسا الافة المحضلة، ضخللها  االق كب ف من قبل ضلك 
 الدوات للر اص الحي.

قةةال الد ةةادي  ةةي حركةةة "حمةةا " محمةةود الزاةةار،  ن "الةةر    محمةةود عبةةا ، س اةةةار  -
اجأل عن خاواضن اىخ رة ضجا  غزة". وأكةد الزاةار، خةالل لدةا  ببضةن قنةاة "الجز ةرة مجبرًا للضر 

مباشر"، أن "خاة عبا  اد غزة سضفشل بف ل  مود الشار  الفلسا ني الةذي لةن  ب ةأل 
 كرامضن أو الوان مدابل الخبز والرواضج والكهربا ".

 
 "إسرائيلياً":

 ون ة،  سةرا  ل كةاض   لةى ضنف ةذ عدوبةة دعةا وز ةر االسةضخبارات والندةل  ةي الحكومةة ال ةه -
اإلعةةدام بحةةق اىسةةر  الفلسةةا ن  ن. وكضةةج كةةاض   ةةي ض ل دةةن عبةةر  ةةفحضن علةةى "ضةةو ضر" 
عن  اراج اىسر  "الداضل الحد ر مروان البرغوبي  خو   اةرابًا عةن الا ةام لضحسة ن 

ح ةةد اةةو ظةةروف اعضدالةةن،  ةةي حةة ن أقةةارج الاةةحا ا  ضةةذكرون بةةألم أبنةةا هم )...( الحةةل الو 
 .و ق ض ب ر  ".ضنف ذ عدوبة اإلعدام باإلرااب  ن

دعةةةةا وز ةةةةر الجةةةة   ال ةةةةه وني، ا  غةةةةد و ل برمةةةةان،  لةةةةى اعضمةةةةاد س اسةةةةة ر  سةةةةة الةةةةوزرا   -
البر اان ة السابدة مارغر ت ضاضشر،  ةي الض امةل مةأل اىسةر  الفلسةا ن  ن الماةرب ن عةن 

على موقةأل "  سةبوك"، " ةي  الا ام. وقال ل برمان  ي ض ر ن نشر  عبر  فحضن الخا ة
كل ما  ض لق )بالمخرب ن( المارب ن عن الا ةام بالسةجون اإلسةرا  ل ة أقضةرق اعضمةاد نهةت 

 مارغر ت ضاضشر"، كما قال.
 

19 /4 /2017 
 فلسطينيًا: 

أكةةدت "حركةةة الجهةةاد اإلسةةالمي  ةةي  لسةةا ن"، أن "أي مسةةا  بح ةةاة اىسةةر  الماةةرب ن  -
عةةن الا ةةام  ةةي سةةجون ال ةةدو ال ةةه وني، ال  مكةةن المةةرور عل ةةن مةةرور الكةةرام"، مشةةددة 



 

 

على أن "كا ة أا اف الش ج الفلسا ني ضساند اىسر   ي م ركضهم اد السّجان". وقةال 
"، بسةةام أبةةو عكةةر،  ن " اةةراج ال ةةزة والكرامةةة الةةذي الد ةةادي  ةةي "حركةةة الجهةةاد اإلسةةالمي

 خواةةةن اىسةةةر ، اد ةةةن االنضدةةةال مةةةن ظةةةروف م  شةةة ة ال  مكةةةن الدبةةةول بهةةةا أو الض ةةةا   
م هةةا،  لةةى حالةةة ضكفةةل لهةةم كةةرامضهم،  ةةي ظةةل  م ةةان المؤسسةةة ال ةةه ون ة  ةةي المسةةا  

ي واىمني  ةي بجوانج أساس ة من ح اضهم، بضحر   دا م ومسضمر من رأ  الهرم الس اس
 دولة االحضالل".

و ةةف مسضشةةار ر ةة   السةةلاة، محمةةود عبةةا ، للشةةؤون الد ن ةةة، قااةةي الداةةاة محمةةود  -
الهبا ، ال مل ات الفدا  ة الفلسا ن ة بة "الجر مة". وقال الهبا   ي لدةا  مضلفةز علةى قنةاة 

"i24NEWSا أو جر مة " ال بر ة الناادة باللغة ال رب ة  "ال أ رق ب ن جر مة قضل ضدأل ان
 قضل ضدأل اناك".

أس ر  ي سجون ال دو ال ه وني، ولل وم البالث على الضةوالي,   اةرابهم  1500 وا ل  -
 ن سان الحالي. 17المالبي المفضوق عن الا ام والذي أبعلن عنن  ي 

أكد عاو اللجنةة المركز ةة لحركةة " ةضن"، عةزام اىحمةد، أن "قاةر أرسةلت مدضرحةات، قبةل  -
نهةةةا  االندسةةةام،  زاةةةا  الشةةةهر،  لةةةى حركضةةةي " ةةةضن" و"حمةةةا " بهةةةدف ضحد ةةةق الم ةةةالحة وا.

بانضظار رد الدوحة والخاوة المدبلة من ضحركها". وأااف اىحمد،  ةي حةوار مةأل  ةح فة 
الغةةد أن المدضرحةةات دارت "حةةول ندةةاا الخةةالف الضةةي بةةرزت  ةةي الحةةوار الةةذي جةةر  بةة ن 

 الار  ن  ي الن ف اىول من ال ام المااي  ي قار".
دور ةة  قبةل أ  ج شابان  لسا ن ان من سكان بلدة ضدو  شرق ب ت لحم ب د داسهما مةن -

 شراة " سرا  ل ة".
دعت "لجنة المضاب ة ال ل ا" الد ادات الس اس ة والش ب ة وأبنا  المجضمأل ال ربي الفلسةا ني  -

 ةةي الةةداخل المحضةةل، للمشةةاركة  ةةي  اةةراج عةةن الا ةةام رمةةزي ضاةةامني مةةأل اىسةةر   ةةي 
الحةةضالل، وذلةةك  ةةوم الجم ةةة المدبةةل،  ةةي مد نةةة عرابةةة. وحةةذر ر ةة   المضاب ةةةة، سةةجون ا

محمةةد بركةةة، مةةن "الحملةةة الس اسةة ة واإلعالم ةةة الضةةي ضدوداةةا حكومةةة االحةةضالل للضحةةر   
 وضشو ن رسالة اىسر   لى ال الم".

ج قةةال الد ةةادي  ةةي حركةةة المبةةادرة الوان ةةة الفلسةةا ن ة نب ةةل د ةةاج  ن  اةةراج الكرامةةة  جةة -
أن  كةةون را  ةةة لضف  ةةل  ةةوت اىسةةر  وم انةةاضهم  ةةي المحا ةةل الدول ةةة وال الم ةةة. وضةةابأل 

ادة وحدضةن د اج  جج أن  كون اإلاراج وس لة قو ةة لضمكة ن شة بنا الفلسةا ني مةن اسةض 
 ف والضالحم ىجل الدا ة.ضالوان ة من خالل الضكا



 

 

لا فةةة محمةةد نةةاجي ابةةو اىسةةر  والمحةةرر ن، ع سةةى قراقةةأل، أن " شةةؤون أ ةةاد ر ةة   ا  ةةة -
حم د والدة االسر  ن ر ونا ر ومحمود وشةر ف مةن مخة م اىم ةري، بةدأت باالاةراج 

 المفضوق عن الا ام ضاامنا مأل ابنا ها المارب ن  ي السجون اإلسرا  ل ة".
حةةذر ر ةة   "ا  ةةة شةةؤون اىسةةر  والمحةةرر ن"، ع سةةى قراقةةأل، مةةن أن "ضدةةوم  دارة سةةجون  -

بضاب ق قانون الضغذ ة الدسر ة على اىسر  المارب ن عن الا ةام، االحضالل اإلسرا  لي، 
والةةذي قةةد  ةةؤدي  لةةى ارضدةةا  شةةهدا  ب ةةنهم، علةةى غةةرار مةةا حةةدث  ةةي  اةةراج سةةجن نفحةةة 

". وأكد خةالل مةؤضمر  ةحفي، عدةد  ةي رام اهلل، أن "انةاك وزرا  مةن حكومةة 1980عام 
 13را  لةى أن "االحةضالل أقةر نحةو االحضالل لّوحوا باسضخدام اذا الدةانون "المجحةف"، مشة 

 قانونا عن ر ا بحدهم اذا ال ام".
اسضشةةهد شةةاج  لسةةا ني، ب ةةد  اةةالق النةةار عل ةةن مةةن قبةةل جنةةود ال ةةدو ال ةةه وني، بةةزعم  -

محاولضةةةن ضنف ةةةذ عمل ةةةة داةةة  قةةةرج مسةةةضوانة غةةةو  عض ةةة ون جنةةةوج ب ةةةت لحةةةم جنةةةوج 
 الافة المحضلة،   ما أ  ج مسضوان بجراق.

ؤون اىسةةر  والمحةةرر ن ع سةةى قراقةةأل،  نةةن جةةر  ندةةل اىسةة ر محمةةد قةةال ر ةة   ا  ةةة شةة -
 الد ق من مسضشفى سجن الرملة  لى سجن "اواار ك دار".

 
 "إسرائيلياً":

كشفت  ذاعة ج   ال ةدو ال ةه وني وجةود خاةة اةخمة للبنةا  االسةض ااني  ةي أرااةي  -
الاةةةةفة المحضلةةةةة ىول مةةةةرة  ةةةةي عهةةةةد اإلدارة اىمر ك ةةةةة الجد ةةةةدة بر اسةةةةة دونالةةةةد ضرامةةةةج. 
وأواةةحت اإلذاعةةة، أن "لجنةةة الضخاةة ا والبنةةا   ةةي الدةةد  مةةن المضوقةةأل أن ض ةةادق ال ةةوم 

 ي بسجات ز   ج ورمات شلومو.وحدة اسض اان ة  ي ح 212بنا  على 
اسضب د اابا كب ر  ي ج   ال دو ال ه وني، اندال  مواجهة قر بةًا مةأل حركةة "حمةا "  -

 ةةةي قاةةةا  غةةةزة، وذلةةةك علةةةى خلف ةةةة موا ةةةلة جةةة   ال ةةةدو ضشةةة  د السةةةور الفا ةةةل حةةةول 
الداةةةا . ومةةةأل ذلةةةك حةةةذر الاةةةابا مةةةن أن "أي حةةةدث ضكض كةةةي قةةةد  ضةةةدحر  بسةةةرعة  لةةةى 

ن "على الارف اآلخر )حما ( عدم ضجر ج قدرات الج   مرة أخر ". مواجهة"، زاعمًا أ
وقال  "من جهة   ضدد الج   بأنن ال  ر ة الندال  الحرج  ال أن حدبًا ضكض كًا واحدًا من 
شأنن الضاور والضدحر   لى حةدث كب ةر ونحةن نسةض د لهكةذا سة نار و اةوال الوقةت، ونحةن 

 عمن.مسض دون وعل هم عدم ضجر بنا"، على حد ز 
وعةةد ر ةة   وزرا  ال ةةدو ال ةةه وني، بن ةةام ن نضان ةةااو، بشةةن حةةرج أكبةةر قسةةاوة مةةن ضلةةك  -

. وقال نضان ااو  ن "اناك خ ار ضوج ن اةربات أكبةر 2014الضي شنها الك ان عل ها عام 
 قسوة مما   لنا  من قبل واناك خ ار االحضالل"، و ق ما أوردت وكالة "أسوش ضد بر ".



 

 

ال ةةةه وني المفدةةةود  ةةةي غةةةزة، اةةةدار غولةةةدن، علةةةى عةةةدم ضحةةةرك احضجةةةت عا لةةةة الاةةةابا  -
حكومةةةة ال ةةةدو لل مةةةل علةةةى  عةةةادة الجنةةةد  ن ال ةةةه ون  ن ومسةةةضوان  ن آخةةةر ن مةةةن غةةةزة. 
وقالةةت والةةدة غولةةدن خةةالل جلسةةة  ةةي الكن سةةت،  ةةي الحد دةةة   ن "ابنةةي ضحةةول مةةن مداضةةل 

 الك ان ال ه وني(. بال  لى جبة، اخجلوا من أنفسكم" )باإلشارة  لى نضن ااو وقادة
 

20 /4 /2017 
 فلسطينيًا: 

نظمت "حركة الجهاد اإلسالمي"  ي محا ظة ر ةن  ةي غةزة، نةدوة س اسة ة اةمن   ال ةات  -
 ةةوم اىسةة ر الفلسةةةا ني،  ةةي مسةةجد النةةةور وسةةا منادةةة ضةةةل السةةلاان غربةةي المحا ظةةةة، 

هم اىسةة ر بحاةةور عةةدد مةةن اىسةةر  الةةذ ن ضةةم اال ةةرا  عةةنهم الفضةةرة المااةة ة، وعلةةى رأسةة
المحرر حسةن ال ةي، باإلاةا ة  لةى كةوادر وأعاةا  الحركةة. واسةض ر  اىسة ر المحةرر 
ال ي، سلسلة من اىسال ج واإلجرا ات الضي  ض امل بها السجان ال ه وني اةد اىسةر  
وك ف  ضم مواجهضها، مش رًا  لةى أن "ال ةدو ال ةه وني  سة ى لضفر ة  الهو ةة الناةال ة مةن 

 ض سف ة, وعادة  ضم مواجهضها بكل  مود و البة".خالل  جرا اضن ال
دعت "حركة الجهاد اإلسالمي"  ي  لسا ن  لى "اضخاذ موقف  لسةا ني جمةاعي للوقةوف  -

 ةةي وجةةن الحملةةة اإلسةةرا  ل ة المسةة ورة اةةد بلةةدة سةةلواد الواق ةةة شةةرق مد نةةة رام اهلل". وقةةال 
 ل ة المسةة ورة المضوا ةةلة الشةة خ خاةةر عةةدنان،  ن "الحملةةة اإلسةةرا  ،حركةةةالالد ةةادي  ةةي 

على بلدة المداومة والبوار سلواد، والضةي كةان آخراةا م ةادرة عةدة مركبةات وسةرقة الب ةوت 
وضخر بهةةا، ضسةةضوجج موقفةةًا  لسةةا ن ًا جماع ةةًا  ةةي وجةةن االحةةضالل، وعةةدم السةةماق باسةةضمرار 

 االسضفراد بالبلدة".
 ، بمد نةة ر ةن، جنةوبي سةر نظمت "حركة الجهاد اإلسةالمي"  ةي  لسةا ن، وقفةة  سةناد ل  -

شةة ارات ضنةةدد بس اسةةات الغارسةةة الضةةي ضنضهجهةةا مةةا  هةةار ةةأل المشةةاركون خاللقاةةا  غةةزة. 
 ض رف بة "م لحة السجون" ال ه ون ة.

أّكةد عاةةو المكضةةج الس اسةةي لةةة"حركة الجهةةاد اإلسةةالمي  ةةي  لسةةا ن"، د. محمةةد الهنةةدي،  -
أن "حركةةةة الجهةةةاد ضوا ةةةل مسةةةاع ها مةةةن أجةةةل ضدر ةةةج وجهةةةات النظةةةر وجسةةةر الهةةةوة بةةة ن 
حركضةةي )حمةةا ( و) ةةضن(". وأواةةن د. الهنةةدي  ةةي ض ةةر ن  ةةحفي، أن "حركةةة الجهةةاد 

ة الحةةركض ن، وأظهةةرت وجةةود ضدةةارج  ةةي عدةةدت لدةةا ات عةةدة  ةةي اآلونةةة اىخ ةةرة مةةأل ق ةةاد
وجهةةات النظةةر ب نهمةةا   مةةا  خةةص اةةرورة ضةةولي حكومةةة الو ةةاق مهامهةةا  ةةي قاةةا  غةةزة، 
وحةةل اللجنةةةة اإلدار ةةةة عدةةج ذلةةةك مباشةةةرة". وأّكةةد أن "حمةةةا  أبلغةةةت حركةةة الجهةةةاد خةةةالل 



 

 

ل اضها اللدا ات أنها سض مل على حل اللجنة اإلدار ة  ورًا، حال ضولت حكومة الو اق مسؤو 
 كاملة  ي الداا ".

 وا ل أكبر من ألف أس ر  لسا ني،  ي سجون االحضالل  ارابهم المفضوق عةن الا ةام  -
لل وم الرابأل على الضةوالي، للماالبةة باسةض ادة حدةوقهم اإلنسةان ة، وسةا ض ةاعد اإلجةرا ات 

 الدم  ة بحدهم.
ات الجنوب ةة  ةي كشف عاو اللجنة المركز ة لحركة " ةضن"، مفةو  الحركةة  ةي المحا ظة -

جمةةةأل و ةةةد مركز ةةةة  ةةةضن مةةةأل حركةةةة قاةةةا  غةةةزة، أحمةةةد حلةةة ، عةةةن ضفا ةةة ل اللدةةةا  الةةةذي 
ا أن "رسالة " ضن"  لى ش بنا، اي مباشرة ال مل علةى  نهةا  االندسةام  ةورا ححما ، موا

لضحاور مأل حركة "حما "، عبر وسا ل اإلعةالم، اوواأل آل ات لذلك". وأكد حل  ر   
نها  االندسام، وعدم د أل اىمور نحو الضوض ر.ىن قرار " ضن" او ض  وح د ال ف، وا.

اكةةد ر ةة   السةةلاة محمةةود عبةةا  اسةةض داد  للدةةا  ر ةة   وزرا  ال ةةدو ال ةةه وني بن ةةام ن  -
نضن ةةااو  ةةي أي وقةةت  ةةي واشةةنان، ضحةةت رعا ةةة الةةر    االم ركةةي دونالةةد ضرامةةج. وقالةةت 

د ث نشةةرضن  ةةح فة "أسةةااي" االذاعةةة ال بر ةةة، ان اةةذ  الض ةةر حات جةةا ت  ةةي سةة اق حةة
 ال ابان ة على موق ها اإللكضروني.

 لسةةا ن  ن  ةةي أنحةةا  مخضلفةةة  9أورد موقةةأل النةةااق باسةةم جةة   ال ةةدو، أن قواضةةن اعضدلةةت  -
 من الافة المحضلة.

أبةةرق النا ةةج عةةن "الضجمةةأل الةةواني الةةد مدرااي"  ةةي "الدا مةةة المشةةضركة"، جم ةةة الزبارقةةة،  -
الةةداخلي، جل ةةاد  ردان، انضدةةد   هةةا ض امةةل الشةةراة ال ةةه ون ة رسةةالة عاجلةةة لةةوز ر اىمةةن 

مةةةأل حةةةادث االعضةةةدا  الخا ةةةر علةةةى سةةةا ق الحا لةةةة ال موم ةةةة، خل ةةةل زبارقةةةة،  ةةةوم اىحةةةد 
المااةةي. واالةةج الزبارقةةة وز ةةر اىمةةن الةةداخلي بحةةث الشةةراة علةةى أخةةذ الداةة ة علةةى 

للمحاكمةةةة وم اقبضةةن لمنةةةأل  محمةةل الجةةد وضدةةةد م  المشةةضبن باالعضةةدا  علةةةى السةةا ق ال ربةةي،
 الحادث الدادم.

نظمةةةةت وقفةةةةة ضاةةةةامن ة مةةةةأل اىسةةةةر   بةةةةدعوة مةةةةن حةةةةزج "الضجمةةةةأل الةةةةواني الةةةةد مدرااي" -
المشةاركون ال لةم  خاللهةا الفلسا ن  ن المارب ن عن الا ام،  ي مفرق كفر  اس ف، ر أل

 ضنةةةا "اىسةةر  قلةةةج الداةة ة النةةاب "، "ضحهةةا  الفلسةةا ني باإلاةةا ة  لةةى ال ضةةةات كضةةج عل
ال ال ة ل م ا  الخاو ة"، "الحر ةة ىسةر  الحر ةة"، وشة ارات أخةر . وقةال عاةو المكضةج 
الس اسي  ي الضجمأل، د. باسل غاا ،  ن "اذ  خاوة أولى ندوم بهةا ضاةامنا مةأل أسةرانا 
الم ضدلةةةة ن  ةةةةي السةةةةجون اإلسةةةةرا  ل ة، والضةةةةي نةةةةدعو مةةةةن خاللهةةةةا كا ةةةةة اىحةةةةزاج واىاةةةةر 

، كةةةةي  كةةةةون زخةةةةم أكبةةةةر  ةةةةي الضاةةةةامن الشةةةة بي ا مةةةةل موحةةةةدالالس اسةةةة ة  لةةةةى أن  كةةةةون 



 

 

الفلسا ني من الداخل مأل اإلاراج غ ر المسبوق الذي شر  بن اىسر  منذ  وم اىسة ر 
 الفلسا ني".

ااجم ر    الكضلة البرلمان ة لة "الدا مة ال رب ة المشضركة"، النا ج د. جمال زحالدة، ر ة    -
مسةةةةؤول ة "مدضةةةةل اآلالف  ةةةةي حربةةةةن علةةةةى غةةةةزة عةةةةام  الحكومةةةةة، بن ةةةةام ن نضن ةةةةااو، وحّملةةةةن

.  وقةةةال زحالدةةةة  ن "نضن ةةةااو اخضةةةار الحةةةرج و خاةةةا للحةةةرج و ةةةر   أي بةةةد ل 2014"
 لسةا ني  ةي غةزة، مةن  2200للحرج مسضدباًل أ ًاا،  جج بحث من المسؤول عن قضةل 

 خاا؟ من أ در اىوامر؟ من أالق النار؟ و جج م اقبة المجرم ن جم ً ا".
شاج بالر اص الحي وعشرات حةاالت االخضنةاق خةالل مواجهةات عن فةة انةدل ت أ  ج  -

 مأل قوات االحضالل ال ه وني،  ي بلدة أبو د   جنوج شرق الدد  المحضلة.
أكةةد مكضةةج " عةةالم اىسةةر " أن " قةةدام االحةةضالل اإلسةةرا  لي علةةى عةةزل عةةدد مةةن ق ةةادات  -

ود  هةةةم لض ل ةةةق  اةةةرابهم الةةةذي  الحركةةةة اىسةةة رة،  ةةةأضي للضةةةأب ر علةةةى م نو ةةةات اىسةةةر ،
 خواةةونن منةةذ أرب ةةة أ ةةام، للماالبةةة بحدةةوقهم المشةةروعة واإلنسةةان ة، واةةي محاولةةة  اشةةلة 

 للضأب ر على عز مة اىسر   ي  ارابهم ون ل ماالبهم".
مةةةن بلةةةدة ضدةةةو  شةةةرق ب ةةةت لحةةةم، بجةةةراق مضوسةةةاة جةةةرا  داسةةةها مةةةن قبةةةل  ةأ ةةة بت  ضةةةا -

 13مسةةةضوان داةةة  الفضةةةا  كةةةوبر محمةةةد شةةةاور ة )بةةةأن ال  ةةةاد م ةةةدر أمنةةةيمسةةةضوان. وأ
عامةةا(، أبنةةا  سةة راا علةةى الخةةا االلضفةةا ي قةةرج بلد ةةة ضدةةو ، وضةةم ندلهةةا الةةى مسضشةةفى ب ةةت 

 جاال الحكومي لضلدي ال ال ، و فت حالضها بالمضوساة.
عبةرت الدةةو  الوان ةةة واإلسةةالم ة، عةةن ادانضهةا لالعضةةدا  وحادبةةة االخضاةةاف الضةةي ض ةةر   -

المحةةةرر محمةةةود الةةةزق، بحةةةي الشةةةجاع ة، م ضبةةةرة "اةةةذا ال مةةةل المشةةة ن مةةةدان لهةةةا اىسةةة ر 
بأق ى ال بارات". واالبت الجهات اىمن ة  ي وزارة الداخل ة  ةي غةزة "بمالحدةة الفةاعل ن 
 وضدد مهم للداا  من أجل الحفاظ على س ادة الدانون والنظام وحما ة أمن المواان ن".

الةةةواني جةةةواد عةةةواد مةةةن ض ةةةر  ح ةةةاة اىسةةةر  حةةةذر وز ةةةر ال ةةةحة  ةةةي حكومةةةة الو ةةةاق  -
الماةةرب ن عةةن الا ةةام، للخاةةر حةةال اسةةضمرت قةةوات االحةةضالل "اإلسةةرا  لي"  ةةي المماالةةة 
بضحد ق ماالبهم. وأ اد وز ر ال حة  ةي ب ةان  ةحفي، أن اجضماعةًا سة ضم عدةد   ةي وزارة 

لظةروف ال حة مأل منظمةة ال ةحة ال الم ةة ومنظمةة ال ةل ج اىحمةر الاالعهةم علةى ا
 المأساو ة الضي    شها اىسر  وأوااعهم ال ح ة داخل سجون االحضالل.

نظمةةةت الف ةةةا ل والدةةةو  الفلسةةةا ن ة، سلسةةةلة بشةةةر ة ل افةةةال وسةةةا مد نةةةة نةةةابل  شةةةمال  -
الافة المحضلة، وذلك امن   ال ات أسبو  الضاامن مأل اىسر  الفلسا ن  ن والذي أق م 

بةةةراًزا لم انةةةاضهم. وشةةةارك  ةةةي الف ال ةةةة عشةةةرات   ةةةي جم ةةةأل المةةةدن الفلسةةةا ن ة ن ةةةرة لهةةةم وا.



 

 

افل  لسا ني من غالب ة مدار  المحا ظة،  500المواان ن وأاالي اىسر ، وأكبر من 
 ح ث انالدوا من مبنى المحا ظة  لى دوار الشهدا  وسا المد نة.

ات قالت "ا  ة شؤون اىسر  والمحرر ن" و"نادي اىس ر"،  ن "عدة محةام ن ضدةدموا بالبة -
ز ةارة ل ةةدة سةةجون، ب نمةةا ضمكنةةوا مةةن ز ةةارة بالبةة أسةةر  ماةةرب ن  دةةا  ةةي سةةجن "عةةو ر"، 

   ما لم ضضم أ ة ز ارة  ي السجون اىخر  الضي ضددم المحامون بالبات لز ارضها".
 

 "إسرائيلياً":
احضت عدد من جنود االحض اا  ي الج   ال ه وني، ب نهم عدد مةن الم ةاق ن، علةى ن ةة  -

 قامةةة  48ا ن ة المحضلةةة عةةام الا ةةرة الفلسةةا ن ة الواق ةةة داخةةل اىرااةةي الفلسةة بلد ةةة بلةةدة
 خلد ذكر  النكبة الفلسا ن ة وشهدا  النكبة. وقالت الم ادر ال بر ة الضي  ن ج ضذكاري

أوردت النبأ،  ن "المنظمةة المضار ةة الم رو ةة باسةم "ام ضرضسةو" ضوجهةت االسةبو  المااةي 
من قبل اؤال  الجنود الى وز ر الداخل ة االسرا  لي، ار ةن درعةي، باالحضجا  الموجن ال ها 

 واالبضن بمنأل اقامة ن ج شهدا  النكبة".
اسضب د اابا كب ر  ي ج   ال ةدو ال ةه وني انةدال  مواجهةة قر بةًا مةأل "حركةة حمةا "  -

 ةةي قاةةا  غةةزة وذلةةك علةةى خلف ةةة موا ةةلة الجةة   ضشةة  د السةةور الفا ةةل حةةول الداةةا . 
الذي لم ضورد وسا ل اإلعالم ال بر ة او ضن، مةن أن "أي حةدث ضكض كةي قةد  وحذر الاابا

 ضدحر  بسرعة  لى مواجهة"، زاعما أن "على الارف اآلخر )حما ( عدم ضجر ج قدرات 
 الج   مرة أخر ".

 ةةةةي محاولةةةةة السةةةةضفزاز مشةةةةاعر اىسةةةةر  الماةةةةرب ن عةةةةن الا ةةةةام، أقامةةةةت مجموعةةةةة مةةةةن  -
أمةةام سةةجن "عةةو ر" غةةرج مد نةةة رام اهلل وسةةا الاةةفة  المسةةضوان ن، حفلةةة لشةةوا  اللحةةوم

الغرب ة المحضلة. وذكر موقأل المضد ن ن "ك كار اشةبات" ال بةري أن "مجموعةة مةن أعاةا  
منظمة "االضحاد الواني" ال هود ة المضار ة حاروا ظهر ال ةوم لشةوي اللحةوم قبالةة سةجن 

كان ضهكمهم علةى اىسةر ، عو ر، وذلك  ي مشهد اسضفزازي". وندل عن المسضوان ن بالم
 قا ل ن  ن "عل هم أن   انوا من اكذا روا ن خالل  ارابهم عن الا ام".
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 فلسطينيًا: 
أكةةةد الد ةةةادي  ةةةي "حركةةةة الجهةةةاد اإلسةةةالمي"، أحمةةةد المةةةدلل، أن "م ركةةةة اإلاةةةراج عةةةن  -

حدق الا ةةام الضةةي  خواةةها اىسةةر  داخةةل سةةجون االحةةضالل "اإلسةةرا  لي" سضنض ةةر، وسةة 
أسةةرانا اىباةةال ماةةالبهم ال ادلةةة رغةةم انةةف السةةجان اإلسةةرا  لي". وأواةةن المةةدلل، خةةالل 



 

 

خابةةةة الجم ةةةة، أمةةةام مدةةةر اللجنةةةة الدول ةةةة لل ةةةل ج اىحمةةةر دعةةةت لهةةةا مؤسسةةةة "مهجةةةة 
الدةةد " للشةةهدا  واىسةةر ، أن "مسةةاندة اىسةةر  مةةن أبنةةا  شةة بنا الفلسةةا ني  ةةي الاةةفة 

، واجبةة لمسةاعدضهم  ةي ضحد ةق الن ةر علةى السةجان، 48ةالمحضلة وقاا  غزة وأرااةي الة
 ىنها ضربك  دارة م لحة السجون وضر أل م نو اضهم".

شةةةةةارك عشةةةةةرات مةةةةةن الشةةةةةبان الفلسةةةةةا ن  ن،  ةةةةةي وقفةةةةةة بداةةةةةا  غةةةةةزة، ضند ةةةةةًدا بالح ةةةةةار  -
"اإلسةةةةةةرا  لي" المفةةةةةةرو  علةةةةةةى الداةةةةةةا ، واشةةةةةةضداد أزماضةةةةةةن اإلنسةةةةةةان ة والم  شةةةةةة ة. ور ةةةةةةأل 

فةةة، الضةي دعةا  ل هةةا "االضحةاد ال ةةام لله  ةات الشةباب ة"  لةةى ضنظ مهةا  ةةي المشةاركون  ةي الوق
ساحة الن ج الضذكاري للجندي المجهول، غربي مد نة غزة، ال ضات كبضج عل هةا شة ارات 

 11منهةةا  "أ ةةن الاةةم ر ال ربةةي واإلنسةةاني مةةن ح ةةار غةةزة"، "ح ةةار غةةزة ىكبةةر مةةن 
 قضل اىمل  ي مسضدبل شبابنا". اعام

مةواان ن مةن الاةفة المحضلةة، باإلاةا ة  لةى مداامةة  6قةوات ال ةدو ال ةه وني، اعضدلت  -
غالق   مخارا  ي الخل ل، بزعم ال بور على أسلحة. 6وا.

 وا ل أكبر من ألف أس ر  لسا ني،  ي سجون ال دو ال ه وني  ارابهم المفضوق عةن  -
ن ة، وسةةا ض ةةاعد الا ةام لل ةةوم الخةةام  علةةى الضةةوالي، للماالبةةة باسةةض ادة حدةةوقهم اإلنسةةا

 اإلجرا ات واالسضفزازات بحدهم من قبل قوات ال دو والمسضوان ن ال ها نة.
 ضحت قةوات ال ةدو ن ةران أسةلحضها الرشاشةة، مةن أحةد اىبةرا  ال سةكر ة "اإلسةرا  ل ة" ضجةا   -

رعاة اىغنام على الحدود الشرق ة لبلدة جحر الد ك شةرق جنةوج مد نةة غةزة. كمةا أالدةت 
لنار ضجا  اىرااي الزراع ة شرقي حي ال مور جنةوبي شةرقي محا ظةة خةان قوات ال دو ا

  ون ر جنوج قاا  غزة ال وم دون   ابات.
أعلن الدا مون على خ مة "الكرامة" المدامة على الشةار  الر  سةي عنةد قر ةة عةارة بالمبلّةث  -

الحرّ ةةة  الشةمالي، عةةن شةّن حملةةة مداا ةة للمشةةروبات واىلبةان "اإلسةةرا  ل ة" ن ةرة ىسةةر 
 المارب ن عن الا ام  ي سجون ال دو ال ه وني.

قةةال النا ةةج  ةةي الكن سةةت ال ةةه وني عةةن "الدا مةةة المشةةضركة"، مسةة ود غنةةا م،  ن "كفةةاق  -
مةةن قاةة ة الشةة ج الفلسةةا ني اىسةةر  الس اسةة  ن وناةةالهم ال ةةادل   ضبةةر جةةز ا أساسةة ا 

نةا م  لةى  سةناد اىسةر  ى لل    بحر ة وكرامة كباقي ش وج اىر ". ودعا غ الذي  س
بةةالدول، "ندةةف  لةةى جانةةج ناةةال اىسةةر  الةةذ ن أعلنةةوا م ركةةة اىم ةةا  الخاو ةةة مةةن أجةةل 

الحةةق  ةةي الةةض ّلم والز ةةارات، والحةةق  ةةي  نهةةا  مةةا  هاضحد ةةق ماةةالبهم ال ادلةةة، وعلةةى رأسةة
 سةةمى بةةال زل غ ةةر اإلنسةةاني والض سةةفي بحةةق اىسةةر  الةةذ ن ضاةةمن حدةةوقهم الم ااةةدات 

 ب ق الدولّ ة".والموا



 

 

حذرت "ا  ة شؤون اىسر " ونادي اىس ر الفلسا ني، "من حةرج الشةا  ات الضةي بةدأضها  -
دارة السجون من خالل اإلعالم اإلسرا  لي، بهةدف اةرج  حكومة االحضالل اإلسرا  لي، وا.
اإلاراج عن الا ام الذي  خواةن اىسةر   ةي سةجون االحةضالل". ودعةت "ا  ةة شةؤون 

اىس ر الفلسا ني"  ي ب ان  ةحفي مشةضرك، جم ةأل ال ةحف  ن ووسةا ل اىسر " و"نادي 
اإلعةةالم،  لةةى "عةةدم الض ةةااي مةةأل أ ةةة أخبةةار أو م لومةةات  ببهةةا  عةةالم االحةةضالل، بشةةأن 

  اراج اىسر ، بشكل قااأل".
أاربت الد ادات الس اس ة والشة ب ة  ةي المجضمةأل ال ربةي الفلسةا ني، عةن الا ةام، وذلةك  -

 سر   ي السجون "اإلسرا  ل ة". سنادا لدا ة اى
نشةةرت  ةةح فة اإلندبنةةدنت البر اان ةةة مواةةوعا ب نةةوان  "مسةةؤولون  لسةةا ن ون  حةةذرون  -

مةةةةن انضفااةةةةة جد ةةةةدة اةةةةد  سةةةةرا  ل  ذا ضةةةةو ي اىسةةةةر  الماةةةةربون عةةةةن الا ةةةةام". ضدةةةةول 
 ال ح فة،  ن مسؤول ن بارز ن  ي الافة الغرب ة )المحضلة( انضدةدوا الحكومةة "اإلسةرا  ل ة"
بشةةدة ب ةةد من هةةا لهةةم مةةن ز ةةارة ب ةة  اىسةةر  الفلسةةا ن  ن الةةذ ن  اةةربون عةةن الا ةةام، 

 والذ ن جر  ضوز  هم على عدد كب ر من السجون والم ضدالت بغ ة ضشض ضهم.
داامت قوات ال ةدو "اإلسةرا  لي"، خلةة مكحةول  ةي اىغةوار الشةمال ة  ةي الاةفة الغرب ةة،  -

دةةةة. وقةةةال الخب ةةةر  ةةةي شةةةؤون االسةةةض اان و ةةةورت او ةةةات ب ةةة  المةةةواان ن  ةةةي المنا
واالنضهاكةةةات "اإلسةةةرا  ل ة"، عةةةةارف دراغمةةةة،  ن قةةةةوات ال ةةةدو داامةةةةت المنادةةةة و ةةةةورت 

 او ات مواان ن   ها، دون م ر ة السبج.
اعضدلت قوات ال دو ال ةه وني، شةابا خةالل أدا  م ةات المةواان ن  ةالة الجم ةة بةالدرج  -

، المةواان ن الدةادم ن مةن رات من جنود االحةضالل. ومنأل ال شمن مفرق ب ضا جنوج نابل 
عدة قةر ، اةي  ب ضةا واو ةر ن واودال وعدربةا مةن االقضةراج مةن مفةرق ب ضةا ىدا  ال ةالة، 
اسةةضجابة لةةدعوة وجهضهةةا "حركةةة  ةةضن" ضاةةامنا مةةأل  اةةراج اىسةةر  والم ضدلةة ن  ةةي سةةجون 

 االحضالل ال ه وني.
ا "،  سةةماع ل ان ةةة،  ن "موعةةد حر ةةة قةةال نا ةةج ر ةة   المكضةةج الس اسةةي لةةة "حركةةة حمةة -

اىسةةةةر  الفلسةةةةا ن  ن بةةةةات أقةةةةرج، وأن م ركةةةةة اىسةةةةر   ةةةةي السةةةةجون اةةةةي م ركةةةةة كا ةةةةة 
الفلسا ن  ن". وأااف ان ة  ي كلمة لن  ي ا ضضاق مسجد الضدو  بحي الضفاق بمد نةة غةزة 

الرجةال  ةي  "ندول ىسرانا ب د رسالة الدسام اىخ رة  ن موعدكم الحر ة اذا وعةد اهلل ووعةد
 مداومضكم ال امدة".

قم ةةةةةةت قةةةةةةوات ال ةةةةةةدو ال ةةةةةةه وني، مسةةةةةة رة كفةةةةةةر قةةةةةةدوم السةةةةةةلم ة اىسةةةةةةبوع ة المناااةةةةةةة  -
شةبان  9عامةًا، مةا أد  إل ةابة  14لالسض اان، والماالبة بفضن شار  الدر ة المغلةق منةذ 

 بجروق، ب نهم مراسل " اا  ة  لسا ن"، أنال الجد  وناشا " سرا  لي".



 

 

منةةااق بمحا ظةةة رام اهلل وسةةا الاةةفة المحضلةةة، مسةة رات ومواجهةةات دعمةةةًا شةةهدت عةةدة  -
سنادًا ل سر  المارب ن  ي سجون ال دو ال ه وني.  وا.

ضسةةةلمت عا لةةةة الشةةةه د أحمةةةد زااةةةر  ضحةةةي غةةةزال، بمد نةةةة نةةةابل  شةةةمال الاةةةفة المحضلةةةة  -
 جبمانن، ب د احضجاز  لبالبة أساب أل لد  سلاات ال دو ال ه وني.

الدمةةةأل الضاب ةةةة لم ةةةلحة السةةةجون ال ةةةه ون ة مةةةن وحةةةدة "المضسةةةادا"، قسةةةم  اقضحمةةةت قةةةوات -
اىسةةةر  الماةةةرب ن عةةةن الا ةةةام  ةةةي سةةةجن "ن ضسةةةان" بمد نةةةة الرملةةةة المحضلةةةة، مسةةةضخدمًة 
الكالج البول س ة. وذكرت "ا  ة شؤون اىسر  والمحرر ن"،  ةي ب ةان  ةحفي، أن قةوات 

 رت الم احف منهم.الدمأل من ت اىسر  من أدا   الة الجم ة، و اد
أ ةةة ج مةةةواان ب  ةةةار م ةةةدني مغلةةةف بالماةةةاا، وسةةةب ة آخةةةرون بحةةةاالت اخضنةةةاق بالغةةةاز  -

المسةةة ل للةةةدمو ، خةةةالل مواجهةةةات مةةةأل قةةةوات ال ةةةدو ال ةةةه وني  ةةةي بلةةةدة أبةةةو د ةةة  شةةةرق 
الدد  المحضلة. وأعلنت جم  ة الهالل اىحمةر الفلسةا ني أن اواقمهةا قةدمت اإلسة ا ات 

 الالزمة للم اب ن.
 
 إسرائيلياً":"

قةةال مةةا  سةةمى بةةة "وز ةةر اىمةةن الةةداخلي اإلسةةرا  لي"، جل ةةاد أردان،  ةةي رد  علةةى  اةةراج  -
اىسةةةر  الفلسةةةا ن  ن  ةةةي السةةةجون ال ةةةه ون ة، "لةةةن نضفةةةاو  مةةةأل اىسةةةر  الفلسةةةا ن  ن، 

 و مكنهم اإلاراج عن الا ام كما شاؤوا".
بان ة ل ةالن قةرار  فةر   وضت أغلب ة أعاا  المجلة  البلةدي  ةي مد نةة برشةلونة اإلسة -

احضرام حدوق اإلنسان على الدول الضي ض ود  ل ها الشركات والمؤسسات الضي س وق أل م ها 
أي اضفةاق  ةةي المسةضدبل. و شةةمل الدةرار الشةةركات الضةةي لهةا عالقةةة مةأل االحةةضالل ال سةةكري 
"اإلسةةةرا  لي" لفلسةةةا ن، وكةةةذلك سةةة ضم الةةةج ضشةةةك ل مركةةةز مضاب ةةةة  ةةةي حكومةةةة كاضالون ةةةا 

 دراسة ال دود الضي ضوق ها شركات االسضبمار الكاضالون ة  ي الخار .ل
قةةةال عاةةةو الكن سةةةت ال ةةةه وني، أرا  ةةةل مرغل ةةةت، والمرشةةةن لر اسةةةة "حةةةزج ال مةةةل" بةةةأن  -

"ال م ن اإلسرا  لي  ه   النضفااة جد دة بسبج ااضف عمومي"،  ي م ر  ض ل دن علةى 
  ح فة "م ار ف" ال بر ة.  اراج اىسر  الفلسا ن  ن، و دا لما نشر  موقأل

قالةةت الدنةةاة ال بر ةةة ال اشةةرة،  ن الن ابةةة ال امةةة اإلسةةرا  ل ة سضو ةةي بضدةةد م سةةارة نضن ةةااو،  -
زوجةةةة ر ةةة   حكومةةةة ال ةةةدو للمحاكمةةةة، بشةةةبهة ح ةةةولها علةةةى أمةةةور عةةةن ار ةةةق الغةةة  
والخدا  وارضكاج مخالفات جنا  ة بما  ض ل بمساكن نضن ةااو. وو ةق الم ةدر ذاضةن،  ةإن 
الن ابة ضضواجد  ي المراحل النها  ةة لضدةد م ضو ة ات بضدةد م سةارة للمحاكمةة، مؤكةدة أن مةن 



 

 

قةةةةرر ذلةةةةك اةةةةو المةةةةدعي ال ةةةةام، شةةةةاي ن ضسةةةةان، والمسضشةةةةار الداةةةةا ي للحكومةةةةة، أ  حةةةةاي 
 مندلبل ت.

اةةاجم وز ةةر اىمةةن الةةداخلي ال ةةه وني، جل ةةاد اردان، عاةةو الكن سةةت، ارا  ةةل مرغل ةةت،  -
"حزج ال مل"، على ض ر حاضن المض لدة بااراج االسر  الفلسا ن  ن  ي المرشن لر اسة 

السةةجون ال ةةه ون ة. ونشةةر وز ةةر اىمةةن "اإلسةةرا  لي"، أردان علةةى موق ةةن الخةةاص علةةى 
ضو ضر "مرغل ت الضدى أم  مأل ق ادي كب ر من حركة  ضن والةذي  سة ى لفةر  المداا ةة 

ن ضأ  ةد  ال ةةر ن للمخةرب ن الةةذ ن قضلةةوا عل نةا، وم ةةن اةاجم ر ةة   الةوزرا  واةةاجمني، واعلةة
 م ات اإلسرا  ل  ن" .

أ ةة ج شةةراي  ةةه وني بجةةروق اف فةةة خةةالل مواجهةةات انةةدل ت بةة ن  لسةةا ن  ن وقةةوات  -
شةةراة ال ةةدو  ةةي الدةةد  المحضلةةة. وقالةةت الشةةراة ال ةةه ون ة،  نهةةا "اعضدلةةت  لسةةا ن  ن 

 دد ".قا ر ن  ي المواجهات الضي اندل ت ببلدة ال  ساو ة  ي ال
حر  عاو الكن ست ال ه وني، اورن حزان، اد اىسر  الفلسا ن  ن المارب ن عن  -

الا ةةام، بالةةدعوة المباشةةرة لدةةضلهم وضشةةد د ال دوبةةات اةةدام، وعةةدم االسةةضجابة ىي مالةةج 
من ماالبهم اإلنسان ة. وأااف عاو الل كود حزان  ي ض ر حات اسضفزاز ة  "ال مشكلة 

ا ن  ن بإاةةةرابهم عةةةن الا ةةةام   وجةةةد لةةةد نا ازدحةةةام داخةةةل لةةةو مةةةات جم ةةةأل اىسةةةر  الفلسةةة
 السجون، لكن  وجد مضسأل بالضراج للجم أل".

 
22 /4 /2017 

 فلسطينيًا: 
قةةال الد ةةادي  ةةي "حركةةة الجهةةاد اإلسةةالمي" والمحةةرر خاةةر عةةدنان،  ن ااةةراج اىسةةر   -

اكةًا لةد  الفلسا ن  ن  ي سجون ال ةدو ال ةه وني لل ةوم السةاد  علةى الضةوالي، أحةدث ارب
 لةى أن "ض ةر حات قةادة ال ةدو ودعةواضهم  ر عدنان  ي حد بن لةة"شم  ن ةوز"،ال دو. وأشا

إلعةةدام اىسةةر  أو ضةةركهم ماةةرب ن حضةةى المةةوت، باإلاةةا ة لد ةةام المسةةضوان ن باسةةضفزاز 
االسةةر  مةةن خةةالل حفةةالت الشةةوا  الضةةي اق مةةت بجانةةج السةةجون، دل ةةل وااةةن علةةى أن 

 سا ن ة بامض از وموقف لر   االحضالل.االاراج وس لة مداومة  ل
أقدمت سلاات ال ةدو علةى ندةل مجموعةة مةن اىسةر  مةن ق ةادة "الجبهةة الشة ب ة لضحر ةر  -

 لسا ن"  ي السجون والداب  ن  ي سةجني )جلبةو  واةدار م( والماةرب ن عةن الا ةام منةذ 
 ل. ا ام على الضوالي امن  اراج الكرامة الذي  خوان اىسر   ي سجون االحضال 5



 

 

مد نةةة عرابةةة، اسةةضدباال ل م ةةدة اىسةة رات الفلسةةا ن ات بشةةارك الم ةةات  ةةي مهرجةةان حاشةةد  -
سةةةةناًدا إلاةةةةراج الحر ةةةةة والكرامةةةةة الةةةةذي  خواةةةةن اىسةةةةر   ةةةةي  ل نةةةةا الجربةةةةوني، ودعًمةةةةا وا.

 السجون لل وم الخام  على الضوالي.
الضةوالي  ( أس ر  لسةا ني  ةي سةجون االحةضالل،  ةومهم السةاد  علةى1500 دخل قرابة ) -

 ةةي  اةةرابهم المفضةةوق عةةن الا ةةام، إلسةةض ادة حدةةوقهم الضةةي سةةلبضها  دارة سةةجون االحةةضالل 
 منهم.

دعةةةةا ن كةةةةوالي مالد نةةةةوف، منسةةةةق اىمةةةةم المضحةةةةدة الخةةةةاص ل مل ةةةةة "السةةةةالم  ةةةةي الشةةةةرق  -
اىوسةةا"، " سةةرا  ل"  لةةى وقةةف نشةةاااضها االسةةض اان ة  ةةي اىرااةةي الفلسةةا ن ة المحضلةةة. 

 دةةت  سةةرا  ل  ةةي شةةهر آذار المااةةي علةةى  نشةةا  مسةةضوانة جد ةةدة وأعلنةةت وقةةال  "لدةةد وا
ن أ  الفلسةا ن ة المحضلةة، م ضبةرًا "دونم باعضباراا )أرااي دولة( داخل اىر  1000ام 

المسةةةضدبل ة  ةةةي  "الدولةةةة الفلسةةةا ن ة"اةةذ  الضحركةةةات ضدةةةو  بشةةةكل  اةةةا ي وحةةةدة أرااةةةي 
 الافة الغرب ة".

ال ل ةةةا" و"الضجمةةةأل الةةةواني الةةةد مدرااي" وعةةةدد مةةةن اللجةةةان الشةةة ب ة دعةةةت "لجنةةةة المضاب ةةةة  -
 لةةةى المشةةةاركة  ةةةي سلسةةةلة مةةةن  ،48 ةةةي الةةةداخل الفلسةةةا ني المحضةةةل  واىاةةةر الوحدو ةةةة

 الف ال ات الضاامن ة مأل اىسر  المارب ن عن الا ام  ي سجون االحضالل.
عةدة أنحةا  بالاةفة اعضدلت قوات ال ةدو ال ةه وني مةواان ن ابنة ن  ةي حملةة داةم االةت  -

 المحضلة.
حةّذرت حركةة "حمةةا " ممةا و ةفضن بةةة "مشةرو  أمر كةي جد ةةد لض ةف ة الداة ة الفلسةةا ن ة  -

بغاةةا  عربةةي وبموا دةةة السةةلاة الفلسةةا ن ة". وقةةال عاةةو المكضةةج الس اسةةي  ةةي الحركةةة 
 ةةةالق البردو ةةةل "بالضجربةةةة، ال  مكننةةةا أن ن ضدةةةد ولةةةو للحظةةةة واحةةةدة أن الوال ةةةات المضحةةةدة 
 مكنها أن ضكون حل فةا لل ةرج وللفلسةا ن  ن، أمر كةا منحةازة دومةا للك ةان ال ةه وني، وقةد 

 كانت ورا  كل ال دوان ال ه وني عل نا".
وان جنةوج المسةجد لأ  ج جندي  ةه وني خةالل مواجهةات مةأل قةوات ال ةدو  ةي بلةدة سة -

 اىق ى بالدد  المحضلة. 
 

 "إسرائيلياً":
ني، بن ةةام ن نضن ةةااو، خةةالل مدابلةةة مةةأل شةةبكة " ةةوك  ال ةةه و  ال ةةدو االةةج ر ةة   وزرا  -

وقف د أل اىموال للمخرب ن". وقال نضن ةااو  ةي "ن وز" اىمر ك ة الفلسا ن  ن بما أسما  ج
المدابلةةةة الضةةةي اقضةةةب  موقةةةأل " ةةةد  وت احرونةةةوت" االلكضرونةةةي، ب ةةة  مةةةا جةةةا    هةةةا "أول 

 ال للمخرب ن".اخضبار للسالم مأل الفلسا ن  ن او ضوقفهم عن د أل اىمو 



 

 

قةةال اةةابا  ةةه وني ر  ةةأل المسةةضو   ن ر ةة   الةةوزرا  بن ةةام ن نضن ةةااو ال  ر ةةد حربةةًا مةةأل  -
لكنةةةن انجةةةر  ل هةةةا، و ةةةق ضحل ةةةل  2014غةةةزة ال ةةة ف الحةةةالي ولةةةم  كةةةن  رغةةةج بهةةةا عةةةام 

ل ةةح فة "اةةبرض ". وأاةةاف الاةةابا "أن نضن ةةااو كمةةةا  بةةدو ال  بحةةث عةةن مواجهةةة مةةةأل 
حةةالي واةذا اةو ال نةوان الحد دةةي للجنةة ضدر ةر مراقةج الدولةةة حمةا   ةي الداةا  ال ة ف ال
 حول  خفاقات الحرج الماا ة.

 
23 /4 /2017 

 فلسطينيًا: 
،  ةةي خ مةةة الضاةةامن مةةأل اىسةةر  المدامةةة  ةةي "سةةاحة "حركةةة الجهةةاد اإلسةةالمي"شةةاركت  -

حركةةةة خةةةالل الوقفةةةة علةةةى اةةةرورة ضكب ةةةف ال مةةةل الالسةةةرا ا" غةةةرج مد نةةةة غةةةزة. وشةةةددت 
الش بي والاغا الجماا ري بمخضلف أشكالن،  سةنادًا ل سةر  الماةرب ن عةن الا ةام  ةي 

 ."اإلسرا  ل ة"الم ضدالت 
 ةةةدخل  اةةةراج "الحر ةةةة والكرامةةةة" المفضةةةوق عةةةن الا ةةةام والةةةذي  خواةةةن اىسةةةر  بسةةةجون  -

لةةةى انضهاكةةةات ادارة السةةةجون ور ةةة  علةةةى الضةةةوالي، احضجاًجةةةا ع يومهههل السهههاب االحةةةضالل 
  وم غاج ضاامًنا م هم. الافة المحضلةاالسضجابة لماالبهم ال ادلة،   ما سضشهد 

اًنةا خةالل حملةة اعضدةاالت واسة ة  ةي أنحةا  الاةفة المحضلةة امو  12اعضدلت قةوات ال ةدو  -
 آخر ن بالغات بمراج ة المخابرات "اإلسرا  ل ة". 4وسلمت 

ةةل مكضةةج ضنسةة ق  - حركةةة عةةدم االنح ةةاز السةةلاات "اإلسةةرا  ل ة" المسةةؤول ة الكاملةةة عةةن حم 
سةةالمة وح ةةاة اىسةةر  الماةةرب ن عةةن الا ةةام المسةةضمر منةةذ أسةةبو . وأعةةرج ب ةةان للحركةةة 
"عةةن قلدهةةا ال م ةةق  زا  اإلاةةراج وعةةن الضاةةامن مةةأل اةةذا الضحةةرك السةةلمي وغ ةةر ال ن ةةف 

 من قبل الم ضدل ن.
اىحةةد، المسةةجد اىق ةةى المبةةارك مةةن بةةاج المغاربةةة  اقةةضحم عشةةرات المسةةضوان ن  ةةباق -

 بحراسة مشددة من شراة ع ابات ال دو.
شارك  لسا ن ون ونشةاا  ألمةان مؤ ةدون للداة ة الفلسةا ن ة  ةي وقفةة بم ةدان بوضسةدامر  -

أس ر  لسا ني  خواون منذ  1500برل ن، ضاامًنا مأل  ،بالضز وسا ال ا مة اىلمان ة
. ور ةةأل المشةةاركون  ةةي "اإلسةةرا  ل ة"ًحةةا عةةن الا ةةام  ةةي السةةجون سةةب ة أ ةةام  اةةراًبا مفضو 

اىعالم الفلسا ن ة و وًرا ض بةر  -الضي شارك   ها  لسا ن ون من كا ة الف ا ل-الوقفة 
 عن م اناة اىسر ، وال ضات ضاالج بالحر ة لهم، كما وزعوا ب انات ضشرق م اناضهم.

مسة ل للةدمو ، خةةالل مواجهةات مةأل قةةوات أ ة ج عةدد مةةن المةواان ن باالخضنةاق بالغةةاز ال -
 ال دو  ي بلدة ب ت أمر شمال الخل ل.



 

 

أس ًرا من مخضلف سجون  80قال ر    ا  ة شؤون اىسر  والمحرر ن ع سى قراقأل،  ن  -
 40االحضالل اناةموا  لةى اإلاةراج المفضةوق عةن الا ةام. وأواةن قراقةأل  ةي ض ةر ن أن 

  40 لةى اإلاةراج،  ةي حة ن اناةم  ال ةوم  أس را من سةجن "ر مةون" اناةموا أمة  وال ةوم
 أس را آخر من سجن "مجدو"  لى اإلاراج.

أقةةدم مسةةضوانان " سةةرا  ل ان"، علةةى داةة  أربةةأل مواانةةات  ةةي  ةةور بةةاار بمد نةةة الدةةد   -
 المحضلة.

مةةن لجةةو  م ةةلحة السةةجون  48بالةةداخل المحضةةل " المشةةضركة ال رب ةةة حةةذرت كضلةةة "الدا مةةة -
، ودعت ندابة اىابا  ال امة  ةي  اراج اىسر  الفلسا ن  ن ي لكسر لى اإلا ام الدسر 

الةةةذي و " سةةةرا  ل"  لةةةى اإل فةةةا  بض هةةةداا ب ةةةدم السةةةماق ىي اب ةةةج للد ةةةام بإا ةةةام قسةةةري، 
اعضبرضةةن الندابةةة نفسةةها شةةكاًل مةةن أشةةكال الض ةةذ ج، ضبً ةةا للدةةانون الةةدولي ومواقةةف منظمةةات 

حدةةةةةوق اإلنسةةةةةان والد ةةةةةادة الفلسةةةةةا ن ة اىابةةةةةا  الدول ةةةةةة. وناشةةةةةدت "المشةةةةةضركة" منظمةةةةةات 
والندابةةةةات ال ةةةةح ة باالسةةةةض داد لمواجهةةةةة اةةةةذ  الخاةةةةوة الخا ةةةةرة، الضةةةةي ض لةةةةن السةةةةلاات 

 ل هةةا قر ًبةةا، اسةةضناًدا  لةةى قةةانون 'اإلا ةةام الدسةةري'، الةةذي  أ"اإلسةةرا  ل ة" جهةةارًا أنهةةا سةةضلج
 أقرضن "الكن ست."

ا ني وسةةةةا مد نةةةةة "ضةةةةل أب ةةةةج" ض راةةةةهم للا ةةةةن علةةةةى  ةةةةد  لسةةةةب" سةةةةرا  ل  ن"  4أ ةةةة ج  -
المحضلة،   ما ضرجن الشراة "اإلسرا  ل ة" أن ضكون الخلف ات قوم ة. وذكةرت الدنةاة ال بر ةة 

" سةرا  ل  ن"  ةي شةار   4البان ة أن  لسا نً ا  ي البامنة عشرة من ال مر أقدم علةى ا ةن 
 "ا ركون" وسا ضل أب ج ما أد  إل ابضهم.

 
 "إسرائيلياً":

أمن ةةة " سةةرا  ل ة"  ن منفةةذ عمل ةةة الا ةةن  ةةي مد نةةة "ضةةل أب ةةج" كةةان  حمةةل قالةةت م ةةادر  -
"ض ةةةر ًحا قانونً ةةةا"، وذلةةةك  ةةةي  اةةةار مشةةةرو  للضدر ةةةج بةةة ن الفلسةةةا ن  ن و"اإلسةةةرا  ل  ن". 
وذكةةرت  ذاعةةة "ر شةةت ب ةةت" ال بر ةةة أن الشةةاج واةةو مةةن منادةةة نةةابل  و بلةة  مةةن ال مةةر 

و  لضاب ةةةأل ال القةةةات وضدر ةةةج وجهةةةات عاًمةةةا(، ح ةةةل علةةةى ض ةةةر ن  ةةةي  اةةةار مشةةةر 18)
ن ما ح ل شكل  دمة لجهاز اىمن ال ام "الشاباك  ."النظر، وا.

قدم ر    الوزرا  ال ه وني بن ام ن نضن ااو اعضةذارًا ل ةا الت الجنةود المفدةود ن بغةزة ب ةد  -
أ ةةام علةةى المشةةادات الكالم ةةة بالكن سةةت. وقةةال نضن ةةااو  ةةي ا ضضاح ةةة الجلسةةة اىسةةبوع ة 
لحكومضةةن  نةةن  أسةةف لشةةضا م أعاةةا  كن سةةت وأنةةن كةةان مةةن اىجةةدر االعضةةذار  ةةي ح نهةةا. 

مضفدون علةى اةذا.  ةأنضم مةن  دةدضم أغلةى  " سرا  ل"أن أقول  ن ش ج  وأااف قا اًل  "أود
 ". سرا  ل"ما ضملكون د اعًا عن أمن 



 

 

 
24 /4 /2017 

 فلسطينيًا: 
ز ةةاد النخالةةة أن م ركةةة  "حركةةة الجهةةاد اإلسةةالمي  ةةي  لسةةا ن"أّكةةد نا ةةج اىمةة ن ال ةةام ل -

اي م ركة الكل  "اإلسرا  لي"الكرامة الضي  خواها اىسر  موّحد ن  ي سجون االحضالل 
الفلسا ني، واي رسالة للش ج الفلسا ني على ارورة الوحدة، مش رًا  لةى أن ا ةافاف 
الشةةة ج خلةةةف اىسةةةر   جةةةج أن ال  دةةةف عنةةةد حةةةدود الةةةدعم الم نةةةوي بةةةل بإشةةة ال ندةةةاا 

"االسضدالل" أن مأل  ح فة الضما  مأل ال دو. وأوان النخالة خالل حوار شامل وخاص 
وزرا  حكومة االحضالل "بن ام ن نضن ااو" بوقةف مخ  ةات اىسةر  اد ةن  ماالج ر   

محا رة المداومة، محذرًا السلاة من أن ضجاوبها مأل ضلك الماالج س فدداا آخر ما ضبدى 
 لها من شرع ة.

أ ةة بت مجنةةدة  ةةه ون ة بجةةراق مضوسةةاة، جةةرا  عمل ةةة ا ةةن علةةى حةةاجز قلنةةد ا شةةمال  -
 نفذة ال مل ة ب د   ابضها بر اص جنود االحضالل.الدد  المحضلة،   ما اعضدلت م

قال مسضشار ر ة   السةلاة للشةؤون الخارج ةة وال القةات الدول ةة، نب ةل شة ث،  ن "ر ة    -
الوزرا  االسرا  لي بن ةام ن نضن ةااو  دةود حملةة ممولةة للضشةو   علةى لدةا  الةر    محمةود 

 ". وأاةاف شة ث  ن "نضن ةااو عبا  بنظ ر  اىم ركي دونالد ضرامةج وا. شةال أاةداف اللدةا
 دود حملةة ممولةة  وجةن عبراةا االضهامةات ل سةر  وللسةلاة"، مشة رًا "لسة ي نضن ةااو عبةر 
اجومةن  لةى ضفةادي المضالبةات منةن و ةق االضفاق ةات الموق ةة"، ال ضةًا  لةى أنةن " ضناسةى بأنةةن 

هةةا كا ةةة ماالةةج بالحةةد ث عةةن االسةةض اان وضةةدم ر حكومضةةن لمنةةازل الفلسةةا ن  ن، وانضهاك
 الدوان ن الدول ة".

 وا ةةل اىسةةر  الفلسةةا ن ون لل ةةوم البةةامن علةةى الضةةوالي اإلاةةراج المفضةةوق عةةن الا ةةام،  -
، وسةةا ض ةةاعد اإلجةةرا ات الدم  ةةة مةةن قبةةل 2017ن سةةان/ ابر ةةل  17الةةذي بةةدأ بضةةار خ 

 قوات االحضالل "اإلسرا  لي" بحق اىسر .
اانةةًا خةةالل حملةةة مةةداامات  ةةي أنحةةا  اعضدلةةت قةةوات ال ةةدو ال ةةه وني، أرب ةةة عشةةر مو  -

 مضفرقة بالافة الغرب ة والدد  المحضلض ن.
قدمت الن ابة ال امة ال ه ون ة،  لى المحكمة المركز ة  ي ب ر السبأل بالندةج لةوا ن اضهةام  -

مسضوان ن  هود ب نهم جند ان وجم  هم من سكان مد نةة ب ةر السةبأل، علةى خلف ةة  6اد 
ااب ةةةة اةةةد مةةةواان ن عةةةرج وسةةة اراضهم  ةةةي ب ةةةر السةةةبأل. ونفةةةذ ضنف ةةةذ اعضةةةدا ات عن ةةةر ة  ر 

ال ن ةةر ون اعضةةدا ات عن فةةة علةةى مةةواان ن عةةرج منةةذ شةةهر كةةانون اىول/ د سةةمبر  ةةي 



 

 

شةةباا/  برا ةةر المااةةي، اسةةضخدام  21مد نةةة ب ةةر السةةبأل، شةةملت ضنف ةةذ جر مةةة ا ةةن ل لةةة 
 ع ي وسكاك ن وقابان حد د ة وأغرا  أخر .

ج الس اسي لحركة "حمةا "  سةماع ل ان ةة، عةن "ضاةامنن الكامةل عّبر نا ج ر    المكض -
مةةأل حملةةة اإل ةةرا  عةةن اىسةة ر  ةةؤاد الشةةوبكي وضبن ةةن لماالبهةةا ال ادلةةة". ودعةةا ان ةةة جم ةةأل 

 الجهات الدول ة ذات ال القة  لى "الضدخل الفوري وال مل على  االق سراحن".
اىسر  المراى  ي سجون  أالق نشاا  على مواقأل الضوا ل االجضماعي، حملة لن رة -

االحةضالل "اإلسةةرا  لي" ب نةةوان "و ةنكم عنةةي". وأواةةن الدةةا مون علةى الحملةةة، أنهةةا "ضهةةدف 
لضسةةل ا الاةةو  علةةى مةةا  ض ةةر  لةةن اىسةةر  المراةةى  ةةي السةةجون خا ةةة مةةأل س اسةةة 
اإلامةةال الابةةي وحرمةةانهم مةةن ال ةةال "، مشةة ر ن  لةةى أن "االحةةضالل  فةةر  عةةن عةةدد مةةن 

ا ن  ن  ةةي اللحظةات اىخ ةةرة عنةدما  ضأكةد مةةن أن المةر  ضمكةةن مةنهم واةةم اىسةر  الفلسة
  ي ار دهم للموت".

االةةةج مةةةد ر مركةةةز اىسةةةر  للدراسةةةات الةةةدكضور رأ ةةةت حمدونةةةة ال ةةةل ج اىحمةةةر الةةةدولى  -
لل مةةةل بموجةةةج االضفاق ةةةات  ومجلةةة  حدةةةوق االنسةةةان والمؤسسةةةات الدول ةةةة بةةةالزام " سةةةرا  ل"

لةةةج اىسةةةر  أساسةةة ة وانسةةةان ة وعلةةةى ال ةةةالم أن  ةةةد أل باضجةةةا  ، مؤكةةةدًا أن كةةةل مااالدول ةةةة
 ضاب دها والاغا على االحضالل للموا دة عل ها.

حمةةةل ر ةةة   االضحةةةاد اإلسةةةالمي بندابةةةة المحةةةام ن الفلسةةةا ن  ن، أ مةةةن أبةةةو ع شةةةة، أركةةةان  -
ال دالة الدول ة بكا ة مؤسسةاضها، "المسةؤول ة الكاملةة عةن ح ةاة أسةرانا االباةال  ةي سةجون 

الحضالل اإلسرا  لي". وأكد أبو ع شة، خالل وقفةة ضاةامن ة مةأل اىسةر ، نظمهةا االضحةاد ا
اإلسةةالمي بندابةةة المحةةام ن اإلاةةار الندةةابي لةةة "حركةةة الجهةةاد اإلسةةالمي"  ةةي مد نةةة غةةزة، 
"دعةةم المحةةام ن إلاةةراج اىسةةر  اىباةةال مةةن أجةةل ضحد ةةق ماةةالبهم ال ادلةةة الضةةي كفلضهةةا 

 واإلنسان ة وجم أل اضفاقات جن ف اىرب ة". كا ة الدوان ن الدولي
عالم ةةون  لسةةا ن ون حملةةة  عالم ةةة شةةباب ة، ن ةةرة ل سةةر   ةةي سةةجون  - أالةةق نشةةاا  وا.

علةةى الضةةوالي، وض ةة  د خاةةواضهم  لليههوا المههامناالحةةضالل، مةةأل ضوا ةةل  اةةراج اىسةةر  
وني االحضجاج ةةةةة رًدا علةةةةى الممارسةةةةات الدم  ةةةةة الشرسةةةةة ور اةةةةًا لس اسةةةةة ال ةةةةدو ال ةةةةه 

بحدهم. وضحمل الحملة اسم "عضمة زنزانة"،  ي  شارة منهم لظةالم وظلةم الزنزانةة والسةجان، 
المفرو  على اىسر ، مؤكد ن أنها ضهدف لضكب ف الجهود لن رة اىسر  على ال   د 

 الدولي والمحلي وال مل على ضحر ك الشار  الفلسا ني وال ربي.
دة، ضاةةةامنا مةةةأل االسةةةر  الماةةةرب ن عةةةن انالدةةةت  ةةةي ب ةةةت لحةةةم، مسةةة رة جماا ر ةةةة حاشةةة -

الا ةةةام لل ةةةوم البةةةامن علةةةى الضةةةوالي. وانالدةةةةت المسةةة رة الضةةةي دعةةةت ال هةةةا لجنةةةة الضنسةةةة ق 



 

 

الف ا لي، من منادة باج الزقاق وسا ب ت لحم، مرورا بشارعي الدد  الخل ل، والمهةد، 
 و وال الى خ مة االعض ام المركز ة  ي ساحة المهد.

مواجهةةات مةةأل قةةوات ال ةةدو ال ةةه وني عنةةد مةةدخل مد نةةة الب ةةرة مةةواان ن خةةالل  4أ ة ج  -
الشةةمالي، و ةةي محةة ا مسةةضوانة "ب ةةت ا ةةل" وسةةا الاةةفة المحضلةةة، عدةةج مسةة رة داعمةةةة 

 ل سر  المارب ن.
ي ال ةةالم  لةةى  دعةةا عاةةو اللجنةةة المركز ةةة لحركةةة " ةةضن"، اىسةة ر مةةروان البرغةةوبي، برلمةةان -

 ةةل لل ةةوم البةةامن علةةى الضةةوالي داخةةل السةةجون دعةةم  اةةراج اىسةةر  الفلسةةا ن  ن المضوا
علةةةى ر ةةةأل  ي ال ةةةالم ال ةةةه ون ة. وحةةةث  البرغةةةوبي  ةةةي رسةةةالة مكضوبةةةة موجهةةةة  لةةةى برلمةةةان

 وضهم عالً ا "من أجل جم أل من ضحاول ) سرا  ل(  سكاضهم، ومةن أجةل مةن ضةم الةز  بهةم 
  ي غ ااج الزناز ن ل ضم نس انهم".

 
 "إسرائيلياً":

ال ةةةه وني، أ  غةةةدور ل برمةةةان، اعضبةةةر أن  حةةةرجعبةةةري، أن وز ةةةر ال ذكةةةر موقةةةأل  خبةةةاري -
"ال ةةةبر و ةةةل لمسةةةضو   ةةةفر مةةةن عنةةةف المسةةةضوان ن اةةةد قةةةوات الجةةة  "، وذلةةةك ب ةةةد 
ض ةر  عةةدد مةن الجنةةود للاةرج مةةن قبةل المسةةضوان ن بمنادةة حةةوارة  ةي نةةابل  بالاةةفة 

خا ة على موقأل عن ل برمان قولن، عبر  فحضن ال 0404المحضلة. وندل الموقأل اىمني 
"الف سةةةةةبوك"، "ناالةةةةةج السةةةةةلاات الدانون ةةةةةة بإ جةةةةةاد قةةةةةانون بشةةةةةكل سةةةةةر أل ىول ةةةةةك الدسةةةةةاة 
المسضوانون الذ ن اربوا قوة ضاب ة للج   اإلسرا  لي وشةراي مةن حةر  الحةدود عنةدما 

 كان ب ملن".
، مةن "ذكةر  المحرقةة"، رؤو  ن ر فل ن، خةالل مراسةم  ح ةا  الك ان ال ه وني حذر ر    -

"و ةةف أي انضدةةاد إلسةةرا  ل بأنةةن عةةدا  للسةةام ة  شةةكل خاةةرًا علةةى  سةةرا  ل"، حسةةبما أن 
، ال ةدو ندلت عنن وسا ل  عالم عبر ةة ال ةوم االبنة ن. و ةي المدابةل، وا ةل ر ة   حكومةة

بن ام ن نضن ااو،  ي المراسم نفسها، اوسن الم هود وبث الرعج ب ن "اإلسرا  ل  ن" والدول 
  ن ال الم اد ال هود.

كشةةةةف وز ةةةةر الحةةةةرج "اإلسةةةةرا  لي" السةةةةابق، موشةةةة ن   لةةةةون، عةةةةن "اعضةةةةذار ضنظةةةة م الدولةةةةة  -
إلسةةرا  ل ابةةر ااةةالق عنا ةةر الضنظةة م النةةار باضجةةا  المواقةةأل اإلسةةرا  ل ة علةةى الحةةدود بةة ن 
 لسا ن المحضلة وسةور ا". وزعةم   لةون،  ةي ض ةر حات علن ةة أورداةا  ةي  حةد  النةدوات 

 سر ة سابدة ب ن الجانج اإلسرا  لي وداع   ي سور ا". البدا  ة، عن "وجود اض االت
أبةةار اللدةةا  الةةةذي جمةةأل بةة ن ر ةةة   المجلةة  اىعلةةى للشةةةباج والر ااةةة جبر ةةل الرجةةةوج،  -

وعاةةو الكن سةةت "اإلسةةرا  لي"  ر  ةةل مرجل ةةت، علةةى خلف ةةة " اةةراج اىسةةر  الفلسةةا ن  ن 



 

 

اسةة  ن "اإلسةةرا  ل  ن" بةة ن عةةن الا ةةام  ةةي سةةجون االحةةضالل"، جةةداًل كب ةةرًا  ةةي أوسةةاا الس 
مؤ د وم ار . وأعلن مرجل ت و دًا للذاعة ال بر ة ال امة، ال وم االبن ن، ان "اللدا  مةأل 
الرجوج جز  من محاولة  االق حملةة  عالم ةة لر اسةة حةزج ال مةل "اإلسةرا  لي"، بح ةث 

ضمب ةةةل أكةةةد علةةةى الحاجةةةة  لةةةى "المحادبةةةات" مةةةأل الفلسةةةا ن  ن ودعةةةم  كةةةرة حةةةل الةةةدولض ن، و 
 ال سار "اإلسرا  لي" دون خجل".

وّقأل ر    وزرا  ال دو ال ه وني بن ام ن نضن ااو، على اضفاق ضجةاري مةأل ال ة ن، حةول  -
اآلل ةةات المض لدةةة باسةةضددام آالف ال مةةال ال ةة ن  ن  لةةى الك ةةان الغا ةةج لل مةةل  ةةي البنةةا  

نات الافة الغرب ة و رو  أخر . وض هد نضن ااو ب دم ضشغ ل ال مال ال  ن  ن  ي مسضوا
 والدد  الشرق ة، نزوال عند المالج ال  ني.

ندلةةت وسةةا ل  عةةالم " سةةرا  ل ة" عةةن م ةةادر  ةةي اإلدارة اىم رك ةةة وجةةود اض ةةاالت أول ةةة  -
لضنس ق ز ارة للر    اىم ركي دونالد ضرامةج  لةى الك ةان ال ةه وني خةالل اىشةهر الدل لةة 

رك ة  ن وز ر الخارج ة اىم ركي ر كة  ضل رسةون المدبلة. وقالت م ادر  ي اإلدارة اىم 
والسةةةف رة اىم رك ةةةة لةةةد  اىمةةةم المضحةةةدة ن كةةةي اةةةا لي س ناةةةمان  لةةةى الةةةر    ضرامةةةج  ةةةي 

 ز ارضن  لى "الك ان ال ه وني".
ندةةةل موقةةةأل "ن.آر.جةةةي" اإلسةةةرا  لي" عةةةن ر ةةة   لجنةةةة ال القةةةات الخارج ةةةة  ةةةي البرلمةةةان  -

المواقةةف الس اسةة ة بةة ن ألمان ةةا و" سةةرا  ل"، م ظمهةةا اىلمةةاني وجةةود "خال ةةات عم دةةة"  ةةي 
ض ةةةود  لةةةى اسةةةضمرار ال ةةةرا  مةةةأل الفلسةةةا ن  ن، واكضفةةةا   سةةةرا  ل بدواضهةةةا ال سةةةكر ة، وعةةةدم 
 ضحهةةةا مبةةةادرات مسةةةضدبل ة للحةةةل م هةةةم. وأعةةةرج نةةةوربرت روضغةةةان عةةةن قلدةةةن مةةةن اسةةةضمرار 

ي أ ق للحل مأل الفلسا ن  ن ال را  ب ن الفلسا ن  ن و"اإلسرا  ل  ن"، واعضبر أن غ اج أ
  شكل ضهد دا حد د ا ب  د المد  على " سرا  ل".

 
25 /4 /2017 

 فلسطينيًا: 
داامت قوات ال دو ال ه وني، منااق مضفرقة من اىغوار الشمال ة، وأبةارت الرعةج بة ن  -

 اىاالي ال س ما اىافال والنسا .
 الافة المحضلة. مواانًا من محا ظات 15اعضدلت قوات ال دو ال ه وني،  -
علةةى الضةةوالي اإلاةةراج المفضةةوق عةةن الا ةةام،  لليههوا الساسهه  وا ةةل اىسةةر  الفلسةةا ن ون  -

، وسةةا ض ةةاعد اإلجةةرا ات الدم  ةةة مةةن قبةةل 2017ن سةةان/ ابر ةةل  17الةةذي بةةدأ بضةةار خ 
 قوات ال دو ال ه وني بحق اىسر .



 

 

"اإلسةةرا  لي"  لةةى  دعةةت "اللجنةةة الوان ةةة لمسةةاندة  اةةراج اىسةةر "  ةةي سةةجون االحةةضالل -
"مداا ةةة شةةاملة للباةةا أل والسةةلأل اإلسةةرا  ل ة ا لةةة  ضةةرة  اةةراج اىسةةر ". وقالةةت اللجنةةة 
"ضسةضمر م ركةة الجةةو  "الحر ةة والكرامةة"  ةةي ظةل ض ة  د االحةةضالل  ةي الخاةاج والسةةلوك 
واإلجةةةرا ات الدهر ةةةة الدم  ةةةة بحةةةق أبنا نةةةا وأباالنةةةا الةةةذ ن  خواةةةون اةةةذ  الملحمةةةة، ب نمةةةا 

ر أباالنةةا   ةةرارًا وبباضةةًا منداةةأل النظ ةةر،  مةةن أجةةل دعةةم  ةةمودام وض ز ةةز م ةةركضهم  ظهةة
 الباسلة،  دد ضدرر مداا ة شاملة للباا أل والسلأل اإلسرا  ل ة ا لة مدة اإلاراج".

ضظةاار ال شةرات، أمةام سةجن مج ةدو،  سةةنادًا ل سةر  الفلسةا ن  ن  ةي سةجون االحةةضالل،  -
نشةةةةااات شةةةة ب ة مسةةةةاندة ل سةةةةر  الماةةةةرب ن عةةةةن وضةةةةأضي اةةةةذ  الضظةةةةاارة اةةةةمن سلسةةةةلة 

بالاةةةفة والداةةةا  الا ةةام. وضدةةةام الف ال ةةةات والنشةةةااات  ةةةي كا ةةةة المحا ظةةةات الفلسةةةا ن ة 
 ، ن رة ل سر   ي ناالهم.والداخل المحضل

شارك الد ادي  ي "حركة الجهاد اإلسالمي"، الش خ خاةر عةدنان،  ةي خ مةات الضاةامن  -
سةجون االحةضالل "اإلسةرا  لي" الةذ ن  خواةون  اةرابًا عةن  والف ال ات ن رًة ل سةر   ةي

 الا ام لل وم الضاسأل على الضوالي.
ادمت سلاات االحضالل ال ه وني، قر ةة ال راق ةج مسةلوبة االعضةراف بالندةج الفلسةا ني  -

 .112المحضل للمرة الة
محا ظةة كرمت "حركة الجهاد اإلسالمي"  ي  لسا ن، كوكبة من اىسر  المحرر ن،  ي  -

خةةان ون  جنةةوج قاةةا  غةةزة. ونظمةةت الحركةةة  ةةي منادةةة البلةةد احضفةةااًل ضكر م ةةًا ل سةةر  
المحرر ن بالمسجد الكب ر وسا مد نة خان ون ،  ي ذكةر  اإلسةرا  والم ةرا ، شةارك   ةن 

أسةة رًا محةةررًا مةةن سةةا ر الدةةو  والف ةةا ل ممةةن أ ةةر  عةةنهم  24الم ةةات، ح ةةث جةةر  ضكةةر م 
 .2017 و 2000 يب ن عام

حاجز حوارة جنوج نابل ، بدعو   عندأالق جنود االحضالل النار، على شاج  لسا ني  -
محاولضن ا ن جندي. وادعت م ادر  ه ون ة أن الشاج حاول ا ن جند  ن من كض بة 

الضاب ةةة للةةوا  جةةوالني، المكلفةةة بحراسةةة موقةةف للحةةا الت قةةرج الحةةاجز،  ةةضم  اةةالق  51
 النار عل ن وا. ابضن بجروق.

اللجنةةة اإلعالم ةةة إلاةةراج أسةةر  الحر ةةة والكرامةةة، أن "ضةةداورًا اةةرأ علةةى الواةةأل  أكةةدت -
ال ةحي ل ةةدد مةةن اىسةر  الماةةرب ن عةةن الا ةام، مةةن ب ةةنهم مسةلمة بابةةت، ومحمةةد عبةةد 
ربةةن، وأمجةةد النمةةورة". وأشةةارت اللجنةةة  لةةى أن  دارة سةةجون ال ةةدو، ضسةةضمر بضنف ةةذ عمل ةةات 

لى الس جون، وندلت كل من  محمد م لن، وباسل عر ةف، ندل ل سر  المارب ن من وا.
ون ةة م م ةةران، واةة ا  اآلغةةا، ورامةةي ال  لةةة، وحسةة ن الزر  ةةي، مةةن سةةجن "جلبةةو "  لةةى 

 سجن "نفحة".



 

 

أحةةرق مسةةضوانون  ةةها نة، نحةةو م ةةة شةةجرة ز ضةةون  ةةي أرااةةي "ب ةةت ض مةةر" شةةرق مد نةةة  -
 ب ت لحم بالافة المحضلة. 

 
 "إسرائيلياً":

ال ةه وني، أ  غةدور ل برمةان، أن " سةرا  ل سةضضأبر بشةكل مباشةر مةن اعضبر وز ر الحةرج  -
المواجهةةةة مةةةأل كور ةةةة الشةةةمال ة. وجةةةا ت أقةةةوال ل برمةةةان علةةةى خلف ةةةة الضةةةوضر بةةة ن الوال ةةةات 
المضحةةةدة وكور ةةةا الشةةةمال ة ب ةةةد سلسةةةلة ضجةةةارج نوو ةةةة و ةةةاروخ ة أجرضهةةةا اىخ ةةةرة". وقةةةال 

ال وم البالبا ،  ن "للمواجهة مأل كور ا الشةمال ة  ل برمان لضلفز ون موقأل "والال" االلكضروني،
 ان كاسات مباشرة على  سرا  ل".

أعلنةةةت اإلذاعةةةة "اإلسةةةرا  ل ة ال امةةةةة"، أن و ةةةدًا " سةةةرا  ل ًا" و ةةةةل  لةةةى ال ا ةةةمة الضرك ةةةةة  -
إلجةةرا  مباحبةةات  ةةي  اةةار الض ةةاون المسةةضمر بةة ن الجةةانب ن. وذكةةرت اإلذاعةةة، أن "الو ةةد 

مةةن وزارة الخارج ةة )اإلسةرا  ل ة(". وحسةةج اإلذاعةة،  ةإن المحادبةةات   اةم مسةؤول ن كبةاراً 
 سضضمحور حول ض ز ز الض اون االقض ادي، وضنش ا مجال اىعمال ب ن ) سرا  ل( وضرك ا.
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 فلسطينيًا: 
 لى دعا مسؤول المكضج اإلعالمي لحركة الجهاد االسالمي "داوود شهاج"  لى االنامام  -

 ٥٠٠( مةةن ال ةةباق وحضةةى المسةةا  بمشةةاركة نحةةو 27/4) الا ةةام  ةةوم غةةداىاةةراج عةةن 
كةةادر وق ةةةادي مةةن الحركةةةة. وقةةال شةةةهاج  ن اإلاةةراج  ةةةأضي  سةةنادًا ودعمةةةًا ل سةةر   ةةةي 

 اارابهم المفضوق عن الا ام وذلك على أر  ساحة السرا ا وسا مد نة غزة.
ود شةهاج، أن و  لسةا ن"، داأكد مسؤول المكضج اإلعالمي لة"حركة الجهاد اإلسةالمي  ةي  -

جد ةةةدة  ةةةوق أرااةةة نا   ة" عةةةالن الك ةةةان ال ةةةه وني عةةةن بنةةةا  عشةةةرة آالف وحةةةدة اسةةةض اان
المغض بة  ي الدةد  المحضلةة، اةو عةدوان خا ةر  سةضهدف ضهو ةد الدةد ". وأشةار شةهاج 
أن "اذا ال دوان  أضي  ي س اق الحرج الشاملة الضي ضسضهدف كل مةا اةو مدةد  وكةل مةا 

ي، وما قمأل اىسر  اىباةال ومحاولةة كسةر  ةمودام بب  ةد عةن اةذ  الحةرج او  لسا ن
 وال دوان ال ه وني".

الشةةة خ خاةةةر عةةةدنان أارا ةةةًا مدعومةةةة مةةةن  "حركةةةة الجهةةةاد اإلسةةةالمي"اضهةةةم الد ةةةادي  ةةةي  -
السلاة الفلسا ن ة واىجهزة اىمن ةة بمحاولةة اغض الةن م نو ةًا باسةضهدا ن شخ ة ًا ومحاولةة 

 ن “  “قةد  اإلخبار ةة” بن وآالمن ومبس ن. وقال عةدنان  ةي حةد ث لةة ب اد  عن حان ش
مةةا جةةر  م ةةن ال ةةوم  ةةي مخةة م الدا شةةة  ةةي مد نةةة ب ةةت لحةةم مةةا اةةو  ال حلدةةة مةةن سلسةةلة 



 

 

، ”حلدةةةةات ضحر اةةةة ة  شةةةةنها عل ةةةةن قةةةةادة واةةةةباا كبةةةةار  ةةةةي اىجهةةةةزة اىمن ةةةةة الفلسةةةةا ن ة
ال  جةةرؤون حضةةى علةةى  لةةن أسةةضمأل ى ةةة أ ةةوات ضهد ةةد ض ةةلني مةةن أشةةخاص“وأاةةاف، 

 الظهور عالن ة للعالن عن أنفسهم والجهات الضي  مبلونها، واىجندة الضي  نفذونها.
 ةةادقت وزارة االسةةكان "اإلسةةرا  ل ة" وبلد ةةة ال ةةدو  ةةي الدةةد  المحضلةةة علةةى مخاةةا لبنةةا   -

آالف وحةةةةدة اسةةةةض اان ة  ةةةةي ماةةةةار الدةةةةد  وأرااةةةةي قلنةةةةد ا المح اةةةةة  ةةةةي المنادةةةةة  10
 ة المسمى "عاروت" المدامةة علةى أرااةي المةواان ن  ةي شةمال غةرج المد نةة االسض اان
 المددسة.

 دخل  اراج "الحر ة والكرامة" المفضوق عن الا ام والذي  خوان اىسر  بسجون ال دو  -
علةةةى الضةةةوالي، احضجاًجةةةا علةةةى انضهاكةةةات  دارة السةةةجون ور ةةة  االسةةةضجابة  يومهههل الراشهههر

محا ظات الافة الغرب ة المحضلة  ةوم غةدم الخمة    اةراًبا  لماالبهم ال ادلة،   ما سضشهد
سناًدا لهم.  شاماًل  ي جم أل مناحي الح اة، دعًما وا.

  لسا ن  ن  ي أنحا  مخضلفة من الافة المحضلة. 8اعضدل ج   ال دو ال ه وني،  -
اسضشهد افالن،  ي انفجار قذ فةة مةن مخلفةات الجة   ال ةه وني، وقةأل  ةي داخةل خ مةة  -

الزرنوق )أبو قو در(  ي الندج، وذلك  ي حادبة ل ست اىولى من نوعهةا. وعلةم   ي قر ة 
أعوام، أمةا الافةل البةاني  هةو ابةن  6أن الافل اىول او عمر أبو قو در  بل  من ال مر 

 أعوام. 10عمن محمد أبو قو در، و بل  من ال مر 
رة علةةةى مفضةةةرق ، ضظةةةاا48بالةةةداخل المحضةةةل  نظةةةم "حةةةزج الضجمةةةأل الةةةواني الةةةد موقرااي" -

الا بة الا رة ضاامنًا مأل اىسةر   ةي السةجون "اإلسةرا  ل ة" الماةرب ن عةن الا ةام لل ةوم 
ن مةن الةداخل المحضةل  ناشةاال حشةد مةن ال اشر على الضةوالي. وشةارك  ةي اةذ  الضظةاارة،

 ومن حزج الضجمأل ولف ف من الشخ  ات اىخر .
لةةى المسضشةةار الداةةا ي للحكومةةة االةةج حةةزج "االضحةةاد الدةةومي" ال ةةه وني  ةةي رسةةالة   -

"اإلسةةةةرا  ل ة"، أ  حةةةةاي منةةةةدلبل ت، بةةةةالضحد ق مةةةةأل ر ةةةة   بلد ةةةةة عرابةةةةة الباةةةةوف بالةةةةداخل 
الفلسةةا ني المحضةةل، بةةزعم "دعةةم اإلراةةاج"، وذلةةك بسةةبج المهرجةةان الةةذي نظةةم  ةةي عرابةةة 
اسةةضدبااًل ل سةة رة المحةةررة ل نةةا الجربةةوني. وضاةةمنت الرسةةالة الةةج ضواةة ن بشةةأن  ةةرف 

مةةوال الدولةةة"، بحسةةج ادعةةا هم علةةى المهرجةةان. وقةةدمت الرسةةالة باسةةم الحةةزج، وأرسةةلت "أ
نسةةةخة منهةةةا  لةةةى وز ةةةر اىمةةةن الةةةداخلي ال ةةةه وني، جل ةةةاد  ردان، ووز ةةةر الداخل ةةةة أر ةةةن 

 درعي.
اسةةضهد ت زوارق ال ةةدو ال ةةه وني، مراكةةج ال ةة اد ن قبالةةة بحةةر السةةودان ة شةةمال قاةةا   -

 غزة.



 

 

أعةوام. وقالةت م ةادر  10ه ون ة، على افلة مددس ة بالسجن حكمت محكمة ال دو ال  -
عامةًا(،  16محل ة،  ن "محكمة ال دو حكمت على الافلة المددسة ة ملةك  وسةف سةلمان )

 أعوام". 10من ب ت  فا ا بالدد  المحضلة، بالسجن لمدة 
أقدم مسةضوانون، علةى  حةراق سة ارة  لسةا ن ة  ةي بلةدة حةوارة جنةوج مد نةة نةابل  شةمال  -

 الافة المحضلة.
شدد عاو اللجنة المركز ة لحركة  ضن الفلسا ن ة، نا ج ر ة   لجنةة  لسةا ن واىرااةي  -

ال رب ةة المحضلةةة  ةةي البرلمةةان ال ربةي، عةةزام اىحمةةد، علةةى اةرورة ضنف ةةذ الدةةرارات ال ةةادرة 
عةةن البرلمةةان ال ربةةي الخا ةةة بةةدعم الداةة ة الفلسةةا ن ة، واةةرورة دعةةم ناةةال اىسةةر  

 بر ل/ن سان الجاري، داع ةا المجضمةأل  17 ن الذ ن بدأوا  ارابا عن الا ام منذ الفلسا ن 
الدولي ومنظمات حدوق اإلنسان لمسةاندضهم والضحةرك ال اجةل، وكْسةر حالةة ال ةمت ضجةا  

 ممارسات االحضالل.
اعضبةةةةرت وزارة اإلعةةةةالم الفلسةةةةا ن ة، ضبر ةةةةة شةةةةراة االحةةةةضالل "اإلسةةةةرا  لي" لداضةةةةل الافلةةةةة  -

عامةةا(،  15عامةةا( والمضسةةبج بجةةرق ابنةةة خالضهةةا نوراةةان عةةواد ) 14 ل عةةواد )الشةةه دة اةةد
 دعوة علن ة للرااج، وضشج  ا على الفضك بأبنا  الش ج الفلسا ني بدم بارد.

ر مةةد ر مكضةةج اللجنةةة الدول ةةة لل ةةل ج اىحمةةر  ةةي غةةزة جةة الن د فةةورن مةةن عواقةةج حةةذ   -
الكهربةةةةا  الحال ةةةةة وندةةةةص الوقةةةةود  ةةةةي وخ مةةةةة ضمةةةة  ح ةةةةاة سةةةةكان الداةةةةا ، جةةةةرا  أزمةةةةة 

المسضشف ات. ودعا  ي مدابلة  حف ة  لى   جاد حل عاجل لهذ  اىزمة، م ربةا عةن قلدةن 
من الضداع ات اإلنسةان ة الكب ةرة علةى الح ةاة ال وم ةة لسةكان غةزة، وضةأب ر ذلةك علةى البنةى 

 الضحض ة الر  س ة مبل محاات الم ا  وال رف ال حي.
د اإلسالمي"  ي محا ظة شةمال غةزة، وقفةة  سةناد ل سةر  الماةرب ن نظمت "حركة الجها -

عةةن الا ةةام  ةةي سةةجون االحةةضالل، بسةةاحة مسةةجد الخنسةةا   ةةي بلةةدة ب ةةت الا ةةا. وجةةا ت 
الوقفةةة اةةمن   ال ةةات اىسةةبو  الضبد فةةي الةةذي ضنظمةةن الحركةةة، وحاةةر  مسةةؤول محا ظةةة 

 وكوادر"الجهاد اإلسالمي".الشمال اىس ر المحرر محمد أبو جاللة، ولف ف من قادة 
دعا "الضجمأل اإلعالمي الفلسا ني"  ةي االضحةاد اإلسةالمي للندابةات، كا ةة وسةا ل اإلعةالم  -

المحل ة وال رب ة والدول ة  لى "االلضحام مأل قا ة اىسر  المارب ن  ي سجون االحةضالل 
 الجاري". / ن ساناإلسرا  لي منذ السابأل عشر من أبر ل

ة اىسةةة رة  "مةةةأل اسةةةضمرار م ركةةةة اىم ةةةا  الخاو ةةةة ) م ركةةةة الحر ةةةة قالةةةت الحركةةةة الوان ةةة -
والكرامة(  ي  ومها ال اشر، واضسا  نااق االسضهداف للمنااةل ن والمجااةد ن الماةرب ن 
عن الا ةام مةن قبةل  دارة م ةلحة سةجون االحةضالل، بةدعمم كامةلم مةن قبةل حكومةة ال ةدو 

هةةا  وم ةةًا ر اةةها الض ةةااي مةةأل ماالةةج ال ةةه وني، الضةةي ض لةةن علةةى لسةةان ر  سةةها ووزرا 



 

 

اىسر  ال ادلة، وبر أل سدف الضحر   ال ن ري اد اىسر ، وضوعداا بمز د من الدمةأل 
والضنك ةةل غ ةةر مسةةضف دة مةةن درو م وعبةةرم سةةابدةم، ح ةةث مةةر  اىسةةر  أنةةوف اةةباا  دارة 
ة السةةجون ومخابراضهةةا وحكةةومضهم بةةاىر  عبةةر ال ةةمود واإل ةةرار والناةةال،  هةةذ  م ركةة

أخر  من سلسلة م ارك ضخواها وخااضها الحركة اىس رة على مدار ضار خهةا، ومحاةة 
  مود وضحدي وضأك د على خ ار المداومة والوحدة وار ق الضحر ر واالنض ار".

أ ةة ج شةةاج  لسةةا ني بجةةراق، ب ةةد أن أالدةةت قةةوات االحةةضالل "اإلسةةرا  لي" النةةار عل ةةن  -
ضلةة، بحجةة محاولضةن ضنف ةذ عمل ةة ا ةن، وجةر  قرج حاجز حوارة  ي نةابل  بالاةفة المح

 اعضدالن.
دانت "الجبهة الش ب ة لضحر ر  لسا ن" الضهد دات وحملة الضشو ن والمالحدة الضي  ض ر   -

لها المناال واىس ر المحرر خار عدنان، وأعربت عن ضاامنها الكامةل م ةن. وأكةدت 
لشةر ا  الةذ ن  ضمسةكون الجبهة أن "المنااةل خاةر عةدنان  مبةل  ةوت كةل الةوان  ن وا

بالمداومة والوحدة قواًل و  اًل،  ي مواجهة قلة من اى وات النشاز الذ ن ال عمل لهم  ال 
 مهاجمة المداومة".

شةةارك ال شةةرات مةةن  ةة ادي اىسةةماك الفلسةةا ن  ن،  ةةي قاةةا  غةةزة  ةةي وقفةةة احضجاج ةةة،  -
 ةةأل المشةةاركون  ةةي ضاالةةج ال ةةدو "اإلسةةرا  لي" بر ةةأل الح ةةار وضوسةة أل مسةةاحة ال ةة د. ور 

الوقفةةة الضةةي نظمضهةةا ندابةةة ال ةة اد ن الفلسةةا ن  ن، داخةةل م نةةا  غةةزة، ال ضةةات كضةةج علةةى 
  جج ر أل الح ار البحري عن غزة".أم ال بحر ة ال ضكفي"، و" 6ها " ب ا

أكةةدت حركةةة المداومةةة اإلسةةالم ة "حمةةا " أن ر ةة   المكضةةج الس اسةةي للحركةةة   دةةد مةةأل  -
خاّ ةًا للعةالن الر سةمي عةن الوب دةة الس اسة ة للحركةة )وب دةة  عدد من قادة حما ، لدةا ً 

ةةة(، بحاةةور نخبةةة مةةن الكضّةةاج واإلعالم ةة ن والبةةاحب ن. وب نةةت  المبةةادي والس اسةةات ال ام 
م، 2017مةةا و أ ار/الحركةةة  ةةي ض ةةر ن  ةةحفي أن اللدةةا  سةة  دد  ةةوم اإلبنةة ن اىول مةةن 

  ي ال ا مة الدار ة الدوحة.
مات الفندق ةةة  ةةي وزارة ال ةةحة بغةةزة، مةةن خاةةورة اسةةضمرار أزمةةة ندةةص حةةذرت دا ةةرة الخةةد -

الوقود وأباراا السلب ة على مجمل الخدمات ال ةح ة  ةي مسضشةف ات قاةا  غةزة. وأواةن 
ااني الج فراوي مةد ر الةدا رة  ةي ض ةر نم  ةحفي أن المغاسةل الر  سة ة  ةي المسضشةف ات 

الكهربا  ةة، مشة رًة  لةى "ضةراكم شراشةف  سضضوقف عن ال مل، حال نفاذ الوقود مةن مولةداضها
اىسةةةرة والباان ةةةات المضسةةةخة  ةةةي أقسةةةام ال مل ةةةات والضول ةةةد والحاةةةانات وأقسةةةام الاةةةواري 

 وال نا ة المركز ة".
احضجزت مخابرات ال دو "اإلسرا  لي"، وز ر الضرب ة والض ل م ال الي  بري   دم، ومن ضةن  -

ن  ي المناات "اإلسةرا  ل ة" وبدا ةة الضحةر  " من المشاركة  ي ندوة علم ة ب نوان " لسا 



 

 

باسة ا، وقامةت  -بمد نة الدد ، دعت  ل ها الجم  ة الفلسا ن ة اىكاد م ة للشؤون الدول ة
 بفاها بالدوة بحسج ما أوردضن وكالة و ا.

زار منةةةةةدوبو اللجنةةةةةة الدول ةةةةةة لل ةةةةةل ج اىحمةةةةةر اىسةةةةةر  الماةةةةةرب ن  ةةةةةي سةةةةةجن "نفحةةةةةة"  -
لةةى منةةذ شةةروعهم بإاةةراج الكرامةةة قبةةل عشةةرة أ ةةام. وقالةةت المضحدبةةة اإلسةةرا  لي للمةةرة اىو 

باسةةم ال ةةل ج اىحمةةر بغةةزة سةةه ر زقةةوت " ن منةةدوبي اللجنةةة  ةةرا دهم اب ةةج ضفدةةدوا جم ةةأل 
اىسةةةر  الماةةةرب ن  ةةةي السةةةجن المةةةذكور وأال ةةةوا علةةةى أواةةةاعهم". وذكةةةرت زقةةةوت أن 

الضهم وضةةةةبلغهم ضفا ةةةة ل اللجنةةةةة سةةةةضندل مةةةةن اىسةةةةر  الماةةةةرب ن رسةةةةا ل شةةةةفه ة  لةةةةى عةةةةا 
 ضاورات أوااعهم ال ح ة.

 ن، أمةةةام سةةةجن " ك شةةةون" الواقةةةأل بةةة ن مةةةد نضي ار ال شةةةرات مةةةن النشةةةاا  الفلسةةةا ن ضظةةةا -
. وضةةأضي الوقفةةة ضاةةامنًا ودعمةةًا مةةأل 1948"ح فةةا" و"النا ةةرة"  ةةي اىرااةةي المحضلةةة عةةام 

االبةةةة بحدةةةوقهم م ةةةات اىسةةةر  الفلسةةةا ن  ن الماةةةرب ن عةةةن الا ةةةام منةةةذ عشةةةرة أ ةةةام للم
 ال ادلة.

 
 "إسرائيلياً":

علةةةةق  ضسةةةةحاك ارضسةةةةو ، ر ةةةة   الم اراةةةةة ال ةةةةه ون ة، علةةةةى ضهد ةةةةدات نضن ةةةةااو لةةةةوز ر  -
الخارج ة اىلماني، وما أعدبن من  لغا  للدا  المرضدج ب نهم قا اًل  "ر    الوزرا  بن ةام ن 

سةةحاك ض ةةةر حاضن نضن ةةااو  وجةةن اةةةربة قو ةةة ل القةةةة  سةةرا  ل ب ةةةد ق حد دةةي". وضةةةابأل  ض
قةةا اًل  "نضن ةةااو  فةةر مةةن سةةاحة الل ةةج ومةةا   لةةن  اةةر ب القةةة  سةةرا  ل بةةأكبر اقض ةةاد  ةةي 
أوروبا وب د ق حد دي إلسةرا  ل"، ماة ًفا  "علةى نضن ةااو أن   ةر  الموقةف اإلسةرا  لي 

 لوز ر الخارج ة اىلماني دون الخوف من أي منظمة ".
( غ لي كةوا ن  ن خال ةا قو ةا نشةج مةؤخرا بة ن قالت المراسلة ال سكر ة ل ح فة )ابرض  -

ر ةة   حكومةةة )الك ةةان( بن ةةام ن نضن ةةااو وعةةدد مةةن رؤسةةا  اىجهةةزة اىمن ةةة حةةول مشةةرو  
قةةةانون خةةةاص بسةةةلاة "السةةةا بر" المض لدةةةة بةةةالحرج اإللكضرون ةةةة، بةةةزعم أن المشةةةرو   مةةة  

وأاةا ت كةوا ن أن الخال ةات ضضركةز بة ن نضن ةااو وبة ن ر ة   جهةاز  اىمن "اإلسرا  لي".
الموساد  وسي كوا ن ور    جهةاز اىمةن ال ةام )شةاباك( نةداف أرغمةان، والجنةرال  ةا  ر 

 غوالن نا ج قا د الج  ، والمد ر ال ام لوزارة الد ا  أودي آدم. 
ارة للةةةةر    ذكةةةةرت م ةةةةادر عبر ةةةةة أن محادبةةةةات واض ةةةةاالت مضددمةةةةة ضجةةةةري لضرض ةةةةج ز ةةةة -

اىمر كةةةي دونالةةةد ضرمةةةج  لةةةى الك ةةةان ال ةةةه وني. وقالةةةت الدنةةةاة ال بر ةةةة البان ةةةة أنةةةن "مةةةن 
ما و المدبةل"، ماة فة  "مةن المضوقةأل أ ار / المضوقأل أن ضكون ز ارة ضرمج  ي أواخر شهر 

 أن  أضي و د رسمي من الب ت اىب    لى  سرا  ل قر بًا لضرض ج الز ارة".



 

 

 
27 /4 /2017 

 فلسطينيًا: 
قةةال الد ةةادي  ةةي "حركةةة الجهةةاد اإلسةةالمي"  ةةي  لسةةا ن، أحمةةد المةةدلل،  ن "الم ةةات مةةن  -

 ارابهم عن الا ام ال وم للوقةوف عنةد آالم وعةذابات اىسةر   اأعلنو حركة القادة وكوادر 
 ي السجون ودعمًا لم ركضهم". ووجن المدلل خالل حد بن إلذاعة " ةوت اىسةر " رسةالة 

 "الحر ة قادمة المحالة، وأن  ارابهم س ضكلل بالن ر".  شددت على أن لمارب نل
مةن الاةغوا الضةي  ض ةر  لهةا  "حركةة الجهةاد اإلسةالمي"حذر خالد الةبا  الد ةادي  ةي  -

سكان غزة من قبل  السلاة الفلسا ن ة، مؤكدًا أن ز ادة الاغا س ولد االنفجار  ي وجن 
اىول واىخ ةةةر عةةةن م انةةةاة قاةةةا  غةةةزة. وأواةةةن ال ةةةدو "اإلسةةةرا  لي" باعضبةةةار   المسةةةؤول 
، أن الخاةةوات الض ةة  د ة مةةن قبةةل " لسةةا ن ال ةةوم"الةةبا   ةةي حةةوار  ةةحفي مةةأل وكالةةة 

السةةلاة ضجةةا  قاةةا  غةةزة والضةةي بةةدأت بخ ةةم رواضةةج المةةوظف ن ال مةةوم  ن، وضجد ةةد أزمةةة 
لضباعةد الةواني الااقة والوقود، اي خاوات من شأنها ز ادة االندسام والكراا ة والشةداق وا

بةة ن أبنةةا  الشةة ج، مؤكةةدًا أن مةةن قةةدم اةةذ  الو ةةفة  للةةر    أبةةو مةةازن أو اةةغا عل ةةن 
 ل نفذاا ال  ر د الخ ر للفلسا ن  ن.

دعةةت "حركةةة الجهةةاد اإلسةةالمي  ةةي  لسةةا ن"، وسةةا ل اإلعةةالم الفلسةةا ن ة،  لةةى الضرك ةةز  -
ظةات الاةفة الغرب ةة على   ال ةات مسةاندة اىسةر  الماةرب ن عةن الا ةام  ةي كا ةة محا 

وقاا  غزة، ل ل المشهد  حرك المجضمةأل ال ربةي والةدولي الةذي ال  ةزال  دةف  ةامضا أمةام 
م انةةةةاة الماةةةةرب ن. وقةةةةال الد ةةةةادي  ةةةةي الحركةةةةة، الشةةةة خ خاةةةةر عةةةةدنان، "أدعةةةةو اإلعةةةةالم 
الفلسا ني ومن   مل ل الن اإلعالم الخارجي من داخل  لسا ن،  لى ندل مشهد المدن 

ار  والجام ةةةات والارقةةات  ةةةي كةةةل المنةةةااق الضةةي الضزمةةةت اإلاةةةراج ال ةةةام والدةةر  والمةةةد
 م ن".سلمل المشهد  حرك من حولنا من عرج و خار  السجون، ل 

شةةنت قةةوات ال ةةدو ال ةةه وني، حملةةة اعضدةةال وداةةم  ةةي عةةدد مةةن مةةدن الاةةفة المحضلةةة،  -
 مواانا من مدن الدد  وب ت لحم وقلد ل ة.   14االت 

من مخ م ش فاا  ي مد نةة الدةد  المحضلةة، الل لةة، جبمةان الشةه دة  ش أل م ات المواان ن -
 عاما(،  لى مبوااا اىخ ر  ي مدبرة عناضا شمال شرق المد نة. 49سهام راضج نمر )

ضشةةةهد بلةةةدات الاةةةفة المحضلةةةة  اةةةرابًا شةةةاماًل علةةةى كا ةةةة منةةةاحي الح ةةةاة، ضاةةةامنًا ون ةةةرًة  -
الحهاد   لي"، والمارب ن عن الا ام لل ةوم ل سر  الداب  ن  ي سجون االحضالل "اإلسرا 

 على الضوالي. عشر



 

 

 "اىم ةا  الخاو ةة"جددت ندابةة اىابةا  مسةاندضها ووقو هةا  لةى جانةج االسةر   ةي م ركةة  -
نظةةةام نج ةةةج أن "ندابةةةة  الضةةةي  خواةةةونها مةةةن داخةةةل زنةةةاز نهم الم ضمةةةة. وأكةةةد الند ةةةج د.

خمة   ضاةامنا مةأل االسةر ، ضر ةأل درجةة اىابا  والضزامةا منهةا باإلاةراج الشةامل ال ةوم ال
 الضأاج واالسض داد ل ابا   ي كا ة المسضشف ات ال امة واىال ة والخا ة".

أسة رًا  40أ ادت  ذاعة  وت اىسر  أن " دارة م لحة سجون ال دو قامةت بندةل قرابةة   -
 من سجن نفحة ور مون والندج  لى سجن أال كدار".

ة المشةضركة"  ةي الكن سةت ال ةه وني، مسة ود غنةا م،  ةي أشاد النا ج عةن "الدا مةة ال رب ة -
خاابةةن أمةةام اله  ةةة ال امةةة للكن سةةت، "بإاةةراج الحر ةةة والكرامةةة ل سةةر  ودعةةم الماالةةج 
ال ادلة ل سر  الفلسا ن  ن المارب ن عةن الا ةام". واالةج غنةا م السةلاات ال ةه ون ة 

االداري وال ةةةةزل االنفةةةةرادي، "بإعاةةةةا  اىسةةةةر  حدةةةةوقهم كاملةةةةن، وأامهةةةةا  لغةةةةا  االعضدةةةةال 
والضوا ةةل مةةأل اىاةةل والةةض لم، مؤكةةدًا أن اةةذ  الماالةةج حدةةوق اةةمنضها المواب ةةق والدةةوان ن 

 الدول ة".
 ةي ض ةر حات  ،والنااق باسمها ،قال اسامة الدواسمي عاو المجل  البوري لحركة  ضن -

رسةةمي علةةى ن حركضةةن ضنضظةةر أن ضدةةوم حركةةة حمةةا  بإبالغهةةا رداةةا ال "للدةةد  ال ربةةي"، 
مبةةةادرة  نهةةةةا  االندسةةةةام ب  ةةةدا عةةةةن وسةةةةا ل اإلعةةةالم، وان  كةةةةون الةةةةرد  لةةةى عاةةةةو اللجنةةةةة 

 المركز ة لحركة  ضن عزام اىحمد .
شرعت الجرا ات ال سكر ة "اإلسرا  ل ة"، بضدم ر كا ة خاوا الم ةا  الر  سة ة الضةى ضو ةل  -

 الم ا  الى قر ة بردلن باىغوار الشمال ة. 
الحةضالل "اإلسةةرا  لي" المضمركةةزة شةرق المحا ظةةة الوسةاى، نداةةة ضاب ةةة اسةضهد ت مد   ةةة ا -

لدةةةةةوة الاةةةةةبا الم ةةةةةداني شةةةةةرق مد نةةةةةة د ةةةةةر الةةةةةبلن وسةةةةةا قاةةةةةا  غةةةةةزة. وقامةةةةةت المد   ةةةةةة 
"اإلسرا  ل ة" باسضهداف النداة بدذ فض ن مد   ض ن، ما أد  ىارار ماد ة   ها، دون وقو  

   ابات.
حدادة  ي قر ة أبو د    ي مد نة الدةد  المحضلةة. أغلدت قوات ال دو ال ه وني، ورشة  -

وزعم ج   ال دو، أنن "أغلةق الورشةة ىنهةا ضسةضخدم  ةي عمل ةات ض ةن أل اىسةلحة، ح ةث 
  ادر محضو اضها قبل  غالقها".

ةةةةم  اإلاةةةةراج الشةةةةامل محا ظةةةةة رام اهلل و  - كمةةةةا بةةةةاقي مةةةةدن الاةةةةفة  ،، بشةةةةكل كامةةةةلالب ةةةةرةع 
ضاةامنًا مةأل اىسةر  الماةرب ن عةن الا ةام  ةي  ،المحضلة، ضلب ةًة لةدعوات لجةان اإلاةراج

  ومهم الحادي عشر على الضوالي.
قااأل كب ر من المددس  ن منضجات االحضالل "اإلسرا  لي"  ي المحةال الضجار ةة  ةي الدةد   -

،  لةى 1948فلسةا ني المحضةل عةام المحضلة، اسضجابة لدعوة راباة أاالي أسر  الةداخل ال



 

 

حجةم اإلقبةال علةى شةرا   وكةان مداا ضها دعمًا ل سةر  الماةرب ن  ةي سةجون االحةضالل.
  .ا  فًا على خالف الم ضاد""المنضجات "اإلسرا  ل ة" 

ندةةل محةةامي ا  ةةة شةةؤون اىسةةر  والمحةةرر ن كةةر م عجةةوة ال ةةوم الخمةة  ، عةةن اىسةة ر ن  -
سةدالن"، ن ةر أبةو حم ةد والمحكةوم بالمؤبةد، واىسة ر المارب ن عن الا ام  ي سجن "ع

المر   س  د مسلم، أن وحدات الدمأل  الضاب ة إلدارة سةجون ال ةدو، أقةدمت علةى اقضحةام 
بةةر ذلةةك أب ةة ج  غةةرف اىسةةر  الماةةرب ن، واعضةةدت علةة هم، لر اةةهم الوقةةوف للضفضةة  ، وا.

 خمسة أسر  براو   ي الوجن والرأ  وضم ندلهم  لى ع ادة السجن.
ألةةةف  500خ ةةةص ال ةةةندوق اإلنسةةةاني لةةة ر  الفلسةةةا ن ة المحضلةةةة بةةةاىمم المضحةةةدة،  -

دوالر لشةةةرا  الوقةةةود مةةةن أجةةةل الحفةةةاظ علةةةى ضةةةو  ر الخةةةدمات اىساسةةة ة  ةةةي المسضشةةةف ات 
وغ راةةا مةةن المنشةةبت الاب ةةة الاار ةةة بغةةزة. وأعةةرج روبةةرت بةةا بر منسةةق اىمةةم المضحةةدة 

عةةن الدلةةق  زا  ضةةداور الواةةأل المض لةةق بالااقةةة  ةةي  للغابةةة اإلنسةةان ة واىنشةةاة الضنمو ةةة
 قاا  غزة.

نظةةم عةةدد مةةن أعاةةا  البرلمةةان االوروبةةي مةةن دول مخضلفةةة، وقفةةة ضاةةامن ة مةةأل اىسةةر   -
 ومةةا. ور ةةأل  11الفلسةةا ن  ن الماةةرب ن عةةن الا ةةام  ةةي سةةجون ال ةةدو "االسةةرا  لي" منةةذ 

وجا ت الوقفة بمبةادرة مةن ر ة   النواج ال ضات كضج عل ها عبارات ضاامن مأل اىسر ، 
 لجنة ال القات مأل  لسا ن ن وك ل   س ا ك وض  من كضلة ال سار.

بالر ةاص الم ةدني المغلةف  3مةنهم بالر ةاص الحةي، و 6ن،  شبان  لسا ن  9أ  ج  -
بالمااا، خالل المواجهات الضي اندل ت بة ن الشةبان وقةوات االحةضالل بةالدرج مةن حةاجز 

 الشمالي لمد نة الب رة."ب ت ا ل" عند المدخل 
قامةةةت أجهةةةزة أمةةةن السةةةلاة الفلسةةةا ن ة باالعضةةةدا  علةةةى الشةةة خ خاةةةر عةةةدنان بالاةةةرج  -

واعضدالةةةن، خةةةالل مشةةةاركضن  ةةةي االعض ةةةام الضاةةةامني مةةةأل اىسةةةر  الماةةةرب ن علةةةى دوار 
الشهدا   ي مد نة نابل ، بالافة الغرب ة المحضلة. كما اعضدت أجهزة السلاة على أسر  

م المحةامي محمةد عةالن خةالل مشةاركضهم بف ال ةة الضاةامن مةأل اىسةر   ةي محرر ن ب ةنه
نةةابل ، وقةةد وق ةةت اشةةضباكات بةة ن المةةواان ن وقةةوات أمةةن السةةلاة  ةةي أعدةةاج ذلةةك، وب ةةد 

 اعضدال الش خ خار عدنان.
أقدم مسضوانون على حرق أرا م زراع ةة ببلةدة بةور ن جنةوج مد نةة نةابل  شةمال الاةفة  -

 الغرب ة المحضلة.
ل محةةةةامي "ا  ةةةةة شةةةةؤون اىسةةةةر  والمحةةةةرر ن"، كةةةةر م عجةةةةوة،  ن عةةةةددا مةةةةن اىسةةةةر  قةةةةا -

الماةةةرب ن عةةةن الا ةةةام أ ةةة بوا  ةةةي اعضةةةدا  قةةةوات م ةةةلحة السةةةجون ال ةةةه ون ة علةةة هم. 
وأواةةةةن  ةةةةي ب ةةةةان  ةةةةادر عةةةةن اللجنةةةةة اإلعالم ةةةةة المنببدةةةةة عةةةةن ا  ةةةةة شةةةةؤون اىسةةةةر  



 

 

ر الماةةرج عةةن الا ةةام ن ةةر والمحةةرر ن ونةةادي اىسةة ر الفلسةةا ني، عدةةج ز ارضةةن اىسةة 
أبةةو حم ةةد المحكةةوم بالمؤبةةد، واىسةة ر المةةر   سةة  د مسةةلم، أن "وحةةدات الدمةةأل  ةةي سةةجن 

، واعضةدت علةى اىسةر  بسةبج 3و 2و 1عسدالن، اقضحمت أول أم ، غرف المارب ن 
ر اةةةةهم الوقةةةةوف للضفضةةةة   ور اةةةةهم الضفضةةةة   ال ةةةةاري، مةةةةا أد  إل ةةةةابة خمسةةةةة أسةةةةر  

  ، ح ث ندلوا ل  ادة السجن".براو   ي الوجن، والرأ
أ رجةةةت أجهةةةزة أمةةةن السةةةلاة عةةةن الد ةةةادي  ةةةي "حركةةةة الجهةةةاد اإلسةةةالمي"، الشةةة خ خاةةةر  -

مد نةةة نةةابل ، أبنةةا    ةةيعةةدنان، واىسةة ر المحةةرر محمةةد عةةالن، ب ةةد اعضدالهمةةا لسةةاعات 
م ةةةةادر  تمشةةةةاركضهما  ةةةةي مسةةةة رة داعمةةةةة إلاةةةةراج اىسةةةةر   ةةةةي سةةةةجون ال ةةةةدو. وأ ةةةةاد

ة حاشدة خرجت  ي نابل  واضفت باسم الش خ عدنان، ماالب ن السلاة  حا  ة أن مس ر 
 باإل را  الفوري عنن، اىمر الذي د  ها لالسضجابة الفور ة لندا ات المضظاار ن.

أنهةةى جةة   ال ةةدو ال ةةه وني ضةةدر بات حرب ةةة، شةةاركضن   هةةا الدةةوات اىمر ك ةةة ونظ رضهةةا  -
 ال ونان ة.

 
 "إسرائيلياً":

"المحكمةةة ال ل ةةا" الضاب ةةة لسةةلاات االحةةضالل ال ةةه وني، السةةماق بفةةضن المضةةاجر أبةةار قةةرار  -
 ةةي ضةةل أب ةةج اةةوال أ ةةام اىسةةبو  بمةةا  ةةي ذلةةك السةةبت، أزمةةة جد ةةدة "اةةربت" اال ةةضالف 
الحةةةاكم، المكةةةون مةةةن أحةةةزاج د ن ةةةة و م ن ةةةة. واةةةددت حركةةةة "شةةةا " الد ن ةةةة، وىول مةةةرة 

 فة "ابرض " عن ر    مجل  حكما  الضوراة باالنسحاج من حكومة نضن ااو. وندلت  ح
ذا لةم   ي الحركة، شالوم كوا ن، ماالبضن "بمحاربةة كةل مةا ضف لةن المحكمةة ال ل ةا )...(، وا.

 ننجن سنسضد ل من الحكومة".
، لةةة "رو ضةةرز"،  ن " سةةرا  ل ضسةة ى  لةةى  ابرات "اإلسةةرا  لي"،  سةةرا  ل كةةاضقةةال وز ةةر المخةة -

 كي، دونالةد ضرامةج، علةى وجةوج عةدم السةماق إل ةران بإقامةة ضفاام مأل  دارة الر    اىمر 
مةةوا  قةةدم عسةةكر  دا ةةم  ةةى سةةور ا". وأواةةن الةةوز ر كةةاض   ةةي مدابلةةة أبنةةا  ز ةةارة  لةةى 
الوال ات المضحدة أنةن " سةضغل أ اةا لدا اضةن مةأل مسةؤولي الب ةت اىبة   وكبةار المشةرع ن 

 ةةةران وجماعةةةة حةةةزج اهلل للاةةةغا مةةةن أجةةةل  ةةةر  مز ةةةد مةةةن ال دوبةةةات اىمر ك ةةةة علةةةى  
 اللبنان ة الش   ة، الضي ضدعمها اهران، والضى ضساند الر    السوري بشار اىسد".

أحةةةد  -قةةال مراسةةةل موقةةةأل " ن آر جةةةي" )ال ةةةه وني(  شةةةاي  ر ةةةدمان  ن عمةةةر البرغةةةوبي  -
ألدةةةةى محااةةةةرة  ةةةةي  -مؤسسةةةةي "حركةةةةة المداا ةةةةة ال الم ةةةةة اةةةةد  سةةةةرا  ل" )بةةةةي دي أ (

ات المضحةةةدة خةةالل ضسةةةلمن جةةةا زة غانةةدي للسةةةالم، ح ةةث اسةةةضدبل انةةةاك جام ةةة   ةةةل بالوال ةة
بضرح ج كب ر وضم ضدد من كناشا من أجل السالم وحدةوق اإلنسةان. وأاةاف أن البرغةوبي 



 

 

اضهةةةم خةةةالل محااةةةرضن الحكومةةةة "اإلسةةةرا  ل ة" الحال ةةةة بأنهةةةا اىكبةةةر عن ةةةر ة  ةةةي ضةةةار خ 
لةة ال الم ةةة، مسةضدال علةى ذلةك بض ةةر حات " سةرا  ل"، مبةد ًا قناعضةن بأنهةةا  ةي ار دهةا لل ز 

سةةةابدة لةةةر    الةةةوزرا  اىسةةةبق   هةةةود بةةةاراك والجنةةةرال  ةةةا  ر غةةةوالن اللةةةذ ن اعضبرااةةةا دولةةةة 
  اش ة.

ذكةةةةر موقةةةةةأل  ةةةةةح فة "م ةةةةار ف" ال بر ةةةةةة، أن الةةةةةر    اىم ركةةةةي دونالةةةةةد ضرامةةةةةج سةةةةة زور  -
موقةةةأل،  ةةةإن ضرامةةةج . وحسةةةج ال)أ ةةةار( " سةةةرا  ل"  ةةةي البةةةاني وال شةةةر ن مةةةن الشةةةهر المدبةةةل

س  ةةل  لةةى جانةةج و ةةد مةةن المسةةؤول ن اىم ةةرك  ن وسةة زور منةةااق حةةا ا البةةراق والبلةةدة 
 الدد مة  ي الدد  المحضلة، ومنااق أخر  من " سرا  ل".

أالةةق جةةة   ال ةةةدو ال ةةةه وني،  ةةاروخًا مةةةن نةةةو  "بةةةاضر وت" باضجةةا  اةةةا رة بةةةدون ا ةةةار  -
ضلةةةةة. وقةةةال المضحةةةدث باسةةةةم جةةة   ال ةةةةدو، حلدةةةت  ةةةي اىجةةةةوا  الشةةةمال ة الفلسةةةا ن ة المح

أ  خةةاي أدرعةةةي،  ةةةي ب ةةةان أولةةةي،  ن "الجةةة   أالةةةق  ةةةاروي بةةةاضر وت باضجةةةا  اةةةدف  ةةةي 
 اابة الجوالن".

أبةةار قةةرار "المحكمةةة ال ل ةةا" الضاب ةةة لسةةلاات االحةةضالل ال ةةه وني، السةةماق بفةةضن المضةةاجر  -
دة "اةةربت" اال ةةضالف  ةةي ضةةل أب ةةج اةةوال أ ةةام اىسةةبو  بمةةا  ةةي ذلةةك السةةبت، أزمةةة جد ةة

الحةةةاكم، المكةةةون مةةةن أحةةةزاج د ن ةةةة و م ن ةةةة. واةةةددت حركةةةة "شةةةا " الد ن ةةةة، وىول مةةةرة 
باالنسحاج من حكومة نضن ااو. وندلت  ح فة "ابرض " عن ر    مجل  حكما  الضوراة 
ذا لةم   ي الحركة، شالوم كوا ن، ماالبضن "بمحاربةة كةل مةا ضف لةن المحكمةة ال ل ةا )...(، وا.

 سنسضد ل من الحكومة". ننجن
 

28 /4 /2017 
 فلسطينيًا: 

أسةة ر  ةةي سةةجون ال ةةدو ال ةةه وني، اإلاةةراج عةةن الا ةةام، لل ةةوم  1500 وا ةةل قرابةةة  -
البةةةاني عشةةةر، اةةةمن م ركةةةة الحر ةةةة والكرامةةةة، مضحةةةّد ن اإلجةةةرا ات ال داب ةةةة الضةةةي ضشةةةنها 

 وحدات الدمأل الضاب ة لم لحة السجون ال ه ون ة.
أعلةن سةةف ر  لسةا ن لةةد  م ةر، منةةدوبها الةدا م لةةد  الجام ةة ال رب ةةة، جمةال الشةةوبكي،  -

 نةةةن  ماةةة فا،عةةةن أن ر ةةة   السةةةلاة، محمةةةود عبةةةا ، س  ةةةل جمهور ةةةة م ةةةر ال رب ةةةة. 
اىواةا  وبخا ةة "س ضم خةالل اللدةا  بحةث ضاةورات الداة ة الفلسةا ن ة بجوانبهةا كا ةة، 

  ن ة وال رب ة".المسض جلة والهامة على الساحة الفلسا
دان الةةةوز ر السةةةابق واىسةةة ر المحةةةرر المهنةةةد  و ةةةفي قبهةةةا، بشةةةدة اعضةةةدا  أجهةةةزة أمةةةن  -

السةةلاة علةةى اىسةة ر ن المحةةرر ن الشةة خ خاةةر عةةدنان ومحمةةد عةةالن خةةالل مشةةاركضهما 



 

 

 ي   ال ة  اراج الحر ة والكرامة ن رة ل سر  المارب ن عن الا ام  ي سجون ال دو 
، قبةل اعضدالهمةا واقض ادامةا  لةى مركةز الشةراة  ةي المد نةة، المحضلة شمال الافة ،بنابل 

 والحدا أخلت سب لهما.
ةةةدأكةةةدت "الجبهةةةة الشةةة ب ة لضحر ةةةر  لسةةةا ن" أن ال ةةةندوق الدةةةومي لمنظمةةةة الضحر ةةةر  -  جم 

مخ  ةةاضها المال ةةة، م ضبةةرة أن ر ةة   السةةلاة محمةةود عبةةا   دةةدم بةةذلك أوراق اعضمةةاد  
 ك ةةةة واالحةةةضالل "اإلسةةةرا  لي" كةةةة"محارج للراةةةاج". وقةةةال عاةةةو للوال ةةةات المضحةةةدة اىمر 

المكضج الس اسي للجبهة، رباق مهنا، " ن ال ندوق الدةومي لمنظمةة الضحر ةر أبلة  الجبهةة 
 الش ب ة بوقف مخ  اضها المال ة لمدة شهر".

ز ةد رت "المنظمة ال رب ة لحدوق اإلنسان  ي بر اان ا" السةلاة الفلسةا ن ة مةن اضخةاذ محذ   -
مةةن اإلجةةةرا ات الضةةةي ضسةةةضهدف الخةةةدمات اىساسةة ة  ةةةي قاةةةا  غةةةزة، ومراعةةةاة أن السةةةكان 

سةةةنة. وذكةةةر ب ةةةان للمنظمةةةة أن  11انةةةاك بةةةاضوا منهكةةة ن نض جةةةة الح ةةةار المفةةةرو  منةةةذ 
هةةا، وأن نسةةبة مةةن اةةم ضحةةت انةةاك عةةا الت  ةةي قاةةا  غةةزة بالكةةاد ضح ةةل علةةى قةةوت  وم

 % .80و لت  لى أكبر من  خا الفدر
الم ةةةةات مةةةةن أاةةةةالي مخةةةة م جنةةةة ن  ةةةةي مهرجةةةةان اسةةةةضدبال اىسةةةة ر المحةةةةرر مجةةةةدي شةةةةارك  -

عامةةةًا  ةةةي م ةةةضدالت ال ةةةدو ال ةةةه وني. واضةةةف المشةةةاركون،  14ال ةةةوص، ب ةةةد قاةةةا ن 
مسا  أم  الخم  ، بالضح ة ل س ر المحرر مجدي ال وص، داع ن  لى الوحةدة ن ةرة 

، والةذ ن  خواةون م ركةة لدا ة اىسةر  الماةرب ن عةن الا ةام  ةي م ةضدالت االحةضالل
 الحر ة والكرامة.

حةةذرت حركةةة "حمةةا "، االحةةضالل "اإلسةةرا  لي" مةةن اإلقةةدام علةةى وقةةف  مةةداد قاةةا  غةةزة  -
بالكهربا . وقال النااق باسم الحركة عبداللا ف الدانو   ي ض ر ن  حفي،  ن "حما  

غةةةزة ضحةةةذر االحةةةضالل مةةةن الض ةةةااي أو االسةةةضجابة لالةةةج عبةةةا   ةةةي وقةةةف  مةةةداد قاةةةا  
 بالكهربا ر ىن اىمر س كون لن نضا ت عكس ة وسلب ة على االحضالل".

ضوجن النا ج عةن "الدا مةة ال رب ةة المشةضركة"  ةي الكن سةت ال ةه وني، د.  وسةف جبةار ن  -
 لى وز ر اىمن الداخلي بالج مسض جل إلقامة لجنة ضحد ق بظروف مدضل الافل ن عمر 

مضفجةةةرة مةةةن مخلفةةةات الجةةة   ال ةةةه وني. وقةةةال  ومحمةةةود أبةةةو قو ةةةدر جةةةّرا  انفجةةةار مةةةواد
جبةةةار ن  ن "علةةةى اةةةذ  اللجنةةةة الضحد ةةةق بض ةةةر ات أ ةةةراد الجةةة   والشةةةراة الةةةذ ن  دومةةةون 
بالضدر بات بالندج، بالمنةااق المحاذ ةة للدةر  ال رب ةة بةم  غةادرون منادةة الضةدر ج ضةارك ن 

اىافال ال رج"، مؤكةًدا ورا ام مواد مضفجرة خا رة، غ ر مكضرب ن بح اة وبسالمة النا  و 
أن "مبل اذ  اللجنة اي ارور ة لواأل ضو  ات وخاوات عمل ةة ضمنةأل ضكةرار مبةل اةذ  

 المبسي".



 

 

قال ر    المكضج الس اسي لحركة "حما " خالد مش ل  ن "الزمن لةن  اةول حضةى نجبةر  -
االحةةةضالل "اإلسةةةةرا  لي" علةةةى د ةةةةأل الةةةبمن، واإل ةةةةرا  عةةةن أسةةةةرانا اىباةةةال مةةةةن السةةةةجون". 

أااف مش ل  ي كلمةة لةن وجههةا ل سةر   ةي سةجون االحةضالل،  ةباق ال ةوم الجم ةة، و 
عبر " اا  ة الدد "  " ننا كما كان لنا سهم  ي اإل ةرا  عةن أسةرانا وأسة راضنا، لةن  اةول 
الةزمن حضةةى نجبةر االحةةضالل علةى د ةةأل الةبمن واإل ةةرا  عةن أسةةرانا". وأكةد أن "اإل ةةرا  عةةن 

 "اإلسرا  لي" مالج واني كب ر".اىسر  من سجون االحضالل 
 ةةةةي خاابةةةةن أمةةةةام اله  ةةةةة ال اّمةةةةة للكن سةةةةت، ضاةةةةّرق النا ةةةةج مسةةةة ود غنةةةةا م إللغةةةةا  ر ةةةة    -

الحكومةةةةة ال ةةةةه ون ة، بن ةةةةام ن نضن ةةةةااو، اللدةةةةا  مةةةةأل وز ةةةةر خارجّ ةةةةة ألمان ةةةةا علةةةةى خلف ةةةةة 
وقةةةةال غنةةةةا م  ن "سةةةةلوك  اجضماعةةةةن بممبلةةةة ن عةةةةن جم  ةةةةات "كسةةةةر ال ةةةةمت" و"بضسةةةة لم".

جبةار الدبلوماسة  ن وض رّ  ف نضن ااو او ض ّرف أرعن ووقن، ىنن  ر د من خاللن  لةزام وا.
 والس اس  ن  ي ال الم على ضبّني موقفن المضارف اد اذ  الجم  ات اإلنسان ة".

انةةدل ت مواجهةةةات بةةة ن الشةةةبان وقةةةوات االحةةةضالل  ةةي عةةةدة منةةةااق ضمةةةا   ةةةي محا ظةةةات  -
رات قنابةل الغةاز  ةي مواجهةات انالدةت ب ةد الافة المحضلة. وامارت قوات االحضالل عشة

  الة الجم ة ضاامنا مأل اىسر   ي خ م االعض ام  ي مدن وقر  ومخ مات الافة.
شبان بجروق مخضلفة جرا  اسضهدا هم باىع رة الم دن ةة المغلفةة بالماةاا خةالل  6أ  ج  -

ي خرجةةةت قمةةةأل قةةةوات ال ةةةدو ال ةةةه وني، لمسةةة رة قر ةةةة كفةةةر قةةةدوم االسةةةبوع ة السةةةلم ة الضةةة
 ضاامنا مأل اىسر  المارب ن عن الا ام.

اعضدلت قوة من ج   ال دو ال ه وني، اىس ر المحةرر بةا ر حالحلةة مةن بلةدة الخاةر،  -
جنةةوج مد نةةة ب ةةت لحةةم. وأ ةةادت م ةةادر  لسةةا ن ة أن دور ةةة مةةن جةة   ال ةةدو ن ةةةبت 

سةة ارضن، حةةاجًزا "ا ةةاًرا" عنةةد مةةدخل النشةةا   ةةى ب ةةت لحةةم، وأنزلةةت اىسةة ر حالحلةةة مةةن 
 وق دت  د ن، واقضادضن  لى جهة مجهولة.

، محمود عبا ، بمدر الر اسة  ةي مد نةة رام اهلل، و ةدًا مةن عةا الت اسضدبل ر    السلاة -
الشةهدا  واىسةر  الماةرب ن عةن الا ةام مةن مخضلةف محا ظةات الةوان. وأكةد عبةا  أن 

لاةغا علةى الحكومةة "الد ادة الفلسةا ن ة ضجةري اض ةاالت مةأل مخضلةف اىاةراف الدول ةة ل
االسرا  ل ة من أجل االسضجابة لماالج اىسر  اإلنسان ة وال ادلة". وأشار  لى أن "قا ة 
اىسةةةر  ضحضةةةل االولو ةةةة  ةةةي ااضمامةةةات الد ةةةادة"، داع ةةةا الجم ةةةأل  لةةةى "الوقةةةوف  لةةةى جانةةةج 

 االسر  وقا ضهم ال ادلة، والضخف ف من م اناضهم وم اناة أاال هم".
وات ال دو ال ه وني  ةي قدمةن، واخضباةف خمسةة مةواان ن علةى أ  ج افل بر اص ق -

  د "مسض رب ن"، خالل مواجهات اندل ت وسا مد نة الخل ل. 



 

 

اعضدلت قوات ال دو ال ه وني مواانة بزعم ح ازضها سك نض ن على حاجز قلند ا قةرج رام  -
 اهلل.

 
 "إسرائيلياً":

لمحضملةةةة للةةةر    اىم ركةةةي، دونالةةةد قةةةال مسةةةؤولون " سةةةرا  ل ون"  نةةةن "بةةةالرغم مةةةن الز ةةةارة ا -
نةةن سةةوف )للك ةةان(ضرامةةج،  ،  إنةةن لةةن  غ ةةر  ةةي اةةذ  المرحلةةة س اسةةة الوال ةةات المضحةةدة، وا.

 وقأل  ي نها ة أ ار/ما و على أمر ر اسي بضجم د ضاب ق قانون ندل السفارة اىم رك ة  ي 
  سرا  ل من ضل أب ج  لى الدد ".

عةن مخةاوف  ةي أوسةاا حكومةة بن ةام ن نضن ةااو كشفت م ادر  عالم ة عبر ةة، الندةاج  -
من قرار محضمل  دور  عن منظمة " ونسكو" اىمم ة، ضنفي بموجبن الس ادة "اإلسةرا  ل ة" 
علةةةةةةى مد نةةةةةةة الدةةةةةةد  المحضلةةةةةةة. وذكةةةةةةرت  ةةةةةةح فة " ةةةةةةد  وت أحرونةةةةةةوت" علةةةةةةى موق هةةةةةةا 

شةةا  ك ةةان اإللكضرونةةي، أن " ونسةةكو" سةةض دد اجضماعةةا الشةةهر المدبةةل بةةالضزامن مةةأل ذكةةر   ن
دولة، قةرارا  ةدعو  58ال دور  ذ من المضوقأل أن ضضبنى اللجنة الضنف ذ ة للمنظمة الضي ضام 

  لى  لغا  الس ادة "اإلسرا  ل ة" على الدد  كلها، و دا لل ح فة.
عةومري نحم ةا  أن )الك ةان ال ةه وني( قةرر ضدلة ص  ال بةري كشف مراسل موقأل "و لال" -

ازنةةة اىمةم المضحةدة، بسةةبج مةا   ضبراةةا نشةااات وقةةرارات مل ةوني دوالر مةن ن ةة بن  ةي مو 
م اد ة لن  ي المنظمة الدول ة. وندل الموقأل عن المنةدوج "اإلسةرا  لي"  ةي اىمةم المضحةدة 
دانةةةي دانةةةون قولةةةن  ن ضدلةةة ص " سةةةرا  ل" مسةةةاامضها  ةةةدر احضجاجةةةا علةةةى قةةةرارات مجلةةة  

ذا حدوق اإلنسان الضي و ةفها بأنهةا م اد ةة، م ضبةرا أن اةذ ا الدةرار بمبابةة رسةالة أول ةة، وا.
  درت قرارات  اا  ة م اد ة  لن ضدف " سرا  ل" مكضو ة اى دي.

قةةال وز ةةر الحةةرج ال ةةه وني، أ  غةةدور ل برمةةان،  ن حكومضةةن غ ةةر م ن ةةة بمغةةامرة جد ةةدة  -
اةةةد غةةةزة "االمةةةا أن اىمةةةور بد ةةةت ااد ةةةة".  ال أن ل برمةةةان اةةةدد بأنةةةن  ةةةي حةةةال  براةةةت 

اىشد وسضذاج بها " سرا  ل"  لى نها ة المااف بما  ي ذلك ض ف ة قادة الحرج  سضكون 
 حما  ال سكر  ن.

 
29 /4 /2017 

 فلسطينيًا: 
ت، أمةة  الجم ةةة، جبمةةان ابنهةةا ملشةةه د  ةةه ج موسةةى مشةةاارة انهةةا "اسةةضقالةةت عا لةةة ال -

 ةةةه ج بالضنسةةة ق مةةةأل االرضبةةةاا الفلسةةةا ني، وكةةةان واةةة ن )قالةةةج بلةةةت، و  ةةةن   ةةةابات 
ور اص مضفجر وضم م ا نة الشه د  ي مسضشفى الحسة ن  ةي ب ةت جةاال بحاةور الن ابةة 



 

 

عبر موقةأل الضوا ةل  -والاب ج الشرعي حسج اإلجرا ات المضب ة". واعلنت عا لة الشه د
 ن "د ةةن  ةةه ج سةة كون ب ةةد اإل ةةرا  عةةن شةةد دن اىكبةةر محمةةد  -الف سةةبوك االجضمةةاعي

موسةةةى مشةةةهور مشةةةاارة الةةةذي احضجةةةز علةةةى ذمةةةة الشةةةه د، وذلةةةك ل ةةةضمكن مةةةن ودا  أخ ةةةن 
الشةةه د، مةةأل ال لةةم بأننةةا لةةم نوا ةةق علةةى ضسةةلم شةةه دنا مةةن االرضبةةاا  ال ب ةةد أن ضحةةدبنا  ةةي 

 ".اإل را  عن محمد ل ضمكن من ودا  اخ ن الشه د
علةةةى الضةةةوالي، دعةةةت "اللجنةةةة  المالهههث عشهههرمةةةأل دخةةةول  اةةةراج الحر ةةةة والكرامةةةة  ومةةةن  -

الوان ةةة" إلسةةناد اإلاةةراج،  ةةي ب انهةةا الةةذي  ةةدر، ب نةةوان "ال  ةةوت   لةةو  ةةوق  ةةوت 
انضفااةةةة اىسةةةر "  لةةةى "المز ةةةد مةةةن االلضفةةةاف، واإلسةةةناد ل سةةةر   ةةةي م ةةةركضهم مةةةن أجةةةل 

 ضحد ق ماالبهم ال ادلة".
اىسر  المفضوق عن الا ام، على اىسبوع ن، وسةا ض ةم م وا. ةرار مةن  شارف  اراج -

الم ضدلةةة ن بموا ةةةلة م ةةةركضهم رغةةةم اشةةةضداد حةةةدة اإلجةةةرا ات الض سةةةف ة الضةةةي ضمارسةةةها  دارة 
 السجون بحدهم.

ي  ةةي ال د ةةد مةةن الوقفةةات والضظةةاارات، الضةة ،48 شةةارك الم ةةات مةةن أبنةةا  الةةداخل المحضةةل -
،  سةةناًدا ل سةةر  الماةةرب ن عةةن الا ةةام لل ةةوم البةةاني ال رب ةةةنظمةةت  ةةي مخضلةةف البلةةدات 

 .ة"اإلسرا  ل "عشر على الضوالي داخل السجون 
اسةةضهد ت بحر ةةة االحةةضالل "اإلسةةرا  لي"، مراكةةج وقةةوارج ال ةة اد ن الفلسةةا ن  ن  ةةي بحةةر  -

 السودان ة شمال غرج قاا  غزة.
بةةةة"ض مد  " سةةةرا  ل"عر دةةةات،  ،  ةةةا جاللجنةةةة الضنف ذ ةةةة لمنظمةةةة الضحر ةةةراضهةةةم أمةةة ن سةةةر  -

مةةةن خةةةالل ض ةةة  د البنةةةا   "عمل ةةةة السةةةالم"ضخر ةةةج" الجهةةةود الدول ةةةة المبذولةةةة السةةةض ناف 
"ضم ةةةةن بض ةةةة  د  )حكومةةةةة ال ةةةةدو(االسةةةةض ااني. وقةةةةال عر دةةةةات،  ةةةةي ب ةةةةان  ةةةةحفي،  ن 

االسةةض اان واالنضهاكةةات الممنهجةةة المضوا ةةلة كضخر ةةج مض مةةد للجهةةود الدول ةةة الضةةي ضبةةذل 
ل اسةةض ناف ال مل ةةة الس اسةة ة"، ماةة فا أن س اسةةاضها "رسةةالة  لةةى الوال ةةات المضحةةدة مةةن أجةة

اىمر ك ة الضي ض ّد حال ًا لز ارة الر    محمود عبا  مالأل الشهر المدبل لبحث اسض ناف 
 ."السالم"مفاواات 

أ  ج بالبة مواان ن أحدام سدا عن علو، خالل مواجهات اندل ت مأل قوات االحضالل  -
 وان ن ببلدة عور ف جنوج مد نة نابل  شمال الافة الغرب ة المحضلة.والمسض

بحةةةث ر ةةة   السةةةلاة الفلسةةةا ن ة محمةةةود عبةةةا  السةةةبت مةةةأل نظ ةةةر  الم ةةةري عبةةةدالفضاق  -
الس سي  ةي بالدةاارة الضحركةات الس اسة ة بشةأن  ح ةا  الضسةو ة للو ةول  لةى حةل للداة ة 

الرسةةمي باسةةم الر اسةةة الم ةةر ة  الفلسةةا ن ة، علةةى أسةةا  حةةل الةةدولض ن. وقةةال المضحةةدث
السف ر عال   وسف  ن الس سي أكد س ي بالد  للضو ل  لى حل عادل وشةامل،  اةمن 



 

 

حق الفلسا ن  ن  ي  قامة دولضهم المسةضدلة، مةا  سةاام  ةي اسةض ادة اىمةن واالسةضدرار  ةي 
لشةة وج الشةةرق اىوسةةا، وضةةو  ر الب  ةةة الالزمةةة لضحد ةةق الضنم ةةة االقض ةةاد ة واالجضماع ةةة 

 المنادة.
 

 "إسرائيلياً":
أشاد ر    الوزرا  ال ه وني، بن ام ن نضن ااو، بجم أل أعاا  مجلة  الشة وي اىمر كةي  -

الما ةةة الةةذ ن ب بةةوا برسةةالة  لةةى اىمةة ن ال ةةام ل مةةم المضحةةدة اناون ةةو غةةوض ر  . وحسةةج 
اةد " سةرا  ل"  ةي اإلذاعة ال بر ة ال امة،  دد احضت الس ناضورات على الم املة "المنحةازة" 

المنظمة الدول ة. وقال نضن ةااو عبةر موقةأل الضوا ةل االجضمةاعي  نةن " دةدم شةكر  العاةا  
 مجل  الش وي على اذا الموقف".

الغةةاز اإلسةةرا  لي قةةد »أعلةةن المةةد ر ال ةةام لةةوزارة الااقةةة "اإلسةةرا  ل ة"، شةةاؤول مر ةةدور، أن  -
وأشار مر دور  ةي كلمةة لةن أمة ، «.   ل  لى ضرك ا  ي خالل عام ن أو بالبة من اآلن

و ةول الغةاز الاب  ةي »،  لةى أّن «للمجلة  اىالسةي 2017قمةة  سةانبول » ي خةالل 
اإلسرا  لي  لى ضرك ا س ساعد اىسواق الداخل ة، و ي الوقت نفسن س ساعد البلدان الدر بةة 

 «.أ ااً 
 ن ال ةةةةه ون ة أكبةةةةر  ،قةةةال ر ةةةة   حكومةةةة " سةةةةرا  ل" ووز ةةةةر أمنهةةةا اىسةةةةبق   هةةةةود بةةةاراك -

المشةةار أل الدوم ةةة نجاحةةًا  ةةي الدةةرن ال شةةر ن لكةةن الحكومةةة بد ةةادة بن ةةام ن نضن ةةااو ضدوداةةا 
 ةةةةد  وت »ال ةةةةوم نحةةةةو منزلةةةةق خا ةةةةر ونحةةةةو ضهد ةةةةد وجةةةةودي. وردا علةةةةى سةةةةؤال  ةةةةح فة 

جةةةةدد بةةةةاراك اجومةةةةن علةةةةى نضن ةةةةااو، ونفةةةةى أن  كةةةةون مبلةةةةن مضةةةةورا بضرا ةةةةج « أحرونةةةةوت
بدةةةوة نحةةةو دولةةةة بنا  ةةةة  " سةةةرا  ل"ددا علةةةى أن الحكومةةةة الحال ةةةة ضةةةد أل ، مشةةة"اإلسةةةرا  ل  ن"

 ةةي حةةال ضةةم الحفةةاظ علةةى الد مدراا ةةة »الدوم ةةة مةةن البحةةر للنهةةر. وضةةابأل مكةةررا ضحذ راضةةن 
ن ضةةم كسةةر الد مدراا ةةة  ةةي  سةةضكون انةةا دولةةة مةةأل أغلب ةةة  لسةةا ن ة ضشةةهد حربةةا أال ةةة. وا.

)أبرضها ةد( ض ة   ضحةت خاةر االنه ةار واةذا  سرا  ل  إنها سضضحول لدولةة   ةل عن ةري 
 «.ضهد د وجودي

 
30 /4 /2017 

 فلسطينيًا: 
ن  محمةةةةةةد الهنةةةةةةدي "د.  "،حركةةةةةةة الجهةةةةةةاد اإلسةةةةةةالمي"قةةةةةةال عاةةةةةةو المكضةةةةةةج الس اسةةةةةةي ل -

الفلسةةةا ن  ن ال  نضظةةةرون شةةة  ا مةةةن ز ةةةارة الةةةر    اىمر كةةةي دونالةةةد ضرامةةةج  لةةةى المنادةةةة 
الشةةةهر المدبةةةل"، مؤكةةةدًا أن "حةةةل الةةةدولض ن انضهةةةى". وأاةةةاف الهنةةةدي خةةةالل كلمةةةة لةةةن  ةةةي 



 

 

مهرجان " لى الدد  عا دون" الر    اىمر كي ضرامج  ددم للمنادةة الحةرج اةد االسةالم 
، " سةةرا  ل"ي  ل ةةن او أراد الضدةةرج  ل ةةن، عل ةةن أن  ضحةةالف مةةأل ولةة   السةةالم، وكةةل مةةن  ةةأض

قا اًل "اذ  الدول بال اةم ر وال ض ةرف  ال م ةالحها، وضرسةم م ةالحها  ةي المنادةة بحةد 
 الس ف".

،  لةةةةى مز ةةةةد مةةةةن الضاةةةةامن مةةةةأل اىسةةةةر  "حركةةةةة الجهةةةةاد اإلسةةةةالمي  ةةةةي  لسةةةةا ن"دعةةةةت  -
علةى الضةوالي، ومسةاندضهم  ابه  عشهرالر المارب ن عةن الا ةام  ةي سةجون االحةضالل لل ةوم 

حركةة بسةام أبةو البكل السبل المشروعة حضى ضحد ق ماالبهم ال ادلة. واالج الد ادي  ي 
عكةةر، بحةةل اىزمةةات الداخل ةةة بةةالحوار البّنةةا  والجةةاد، مراعةةاة ل سةةر  الةةذ ن دخلةةوا مرحلةةة 

 حرجة  ي  ارابهم المضوا ل.
اواقمهةا أنهةوا ز ةارض ن ل سةر  الماةرب ن عةن  ن  ،قالت اللجنة الدول ةة لل ةل ج اىحمةر -

، والةةذ ن بةةدأوا  اةةراًبا مفضوًحةةا عةةن الا ةةام قبةةل "اإلسةةرا  لي"الا ةةام  ةةي سةةجون االحةةضالل 
، أن اواقمهةا زارت ال ةوم سةجني مجةدو، والندةج لهةا  وًما. وأواحت اللجنة  ةي ب ةان 14

 اا ة.ال حراوي، وذلك ب د ز ارضها لسجني "نفحة وجلبو " اى ام الم
دخةةةل اىسةةةر   ةةةومهم الرابةةةأل عشةةةر  ةةةي  اةةةراج "الحر ةةةة والكرامةةةة" المفضةةةوق عةةةن الا ةةةام،  -

 احضجاًجا على عدم اسضجابة  دارة م لحة السجون لماالبهم ال ادلة.
ت قوات ال دو ال ه وني حملة اعضداالت واس ة  ي بلدة ال  سو ة شمال شةرق الدةد  شن   -

 شاًبا و ضى. 15المحضلة، االت أكبر من 
ذكرت  ح فة "ابرض "، أن سلاات االحضالل "اإلسرا  ل ة" اسضأنفت، أخ رًا، أعمال  قامة  -

سةة ا  وبنةةا  جةةدار  ا ةةل حةةول قر ةةة الولجةةة جنةةوبي الدةةد  المحضلةةة،  حةة ا بالدر ةةة مةةن 
 بالث جهات و بدي لها منفذًا واحدًا ضجا  ب ت جاال.

بان ة علةى الضةوالي لبالبةة أسةر  جددت سلاات ال دو ال ه وني االعضدال اإلداري للمرة ال -
 أشهر. 4من عا لة واحدة من مد نة رام اهلل، وذلك لمدة 

 
 "إسرائيلياً":

مةد أل بحةري أمر كةي  13أ ةادت  ةح فة اةبرض  أن جة   االحةضالل اإلسةرا  لي س شةضري  -
. وأاةةةةا ت اةةةةبرض  الضةةةةي ندلةةةةت الخبةةةةر عةةةةن الوكالةةةةة "اإلسةةةةرا  ل ة"لسةةةةفن سةةةةالق البحر ةةةةة 

( أن Defense Security Cooperation Agencyللض ةةاون اىمنةةي )اىمر ك ةةة 
ملةةم اةةمن  ةةفدة ضشةةمل قاةةأل غ ةةار وم ةةدات  76مةةد أل بداةةر  13" سةةرا  ل" ضر ةةد شةةرا  

 مل ون دوالر. 440ضددر بنحو 



 

 

بةةدأ م ةةات المسةةضوان ن احضفةةاالت  ةةاخبة  ةةي الباحةةات الخارج ةةة للمسةةجد اإلبراا مةةي  ةةي  -
، بمناسةةبة مةةا  سةةّمى "ع ةةد االسةةضدالل" لدولةةة المحضلةةة رب ةةةالغ الاةةفة مد نةةة الخل ةةل جنةةوج

 .48، نكبة  لسا ن االحضالل
 

 

 

 


