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 توسيع وإنشاء مستوطنات إسرائيلية جديدة قد ال يساعد بالوصول للسالم :البيت األبيض .1
قال إن التوسع أو إنشاء ، البيت األبيض، من واشنطن، أن 3/2/2017 أن، أنسي ذكر موقع 

 بين الفلسطينيين واإلسرائيليين.مستوطنات إسرائيلية جديد "قد ال يساعد في التوصل إلى السالم" 
جاء ذلك في بيان ذكر فيه: "في الوقت الذي ال نعتقد فيه أن المستوطنات تقف عائقا بوجه السالم، 
بناء مستوطنات جديدة أو توسيع مستوطنات موجودة ألبعد من حدودها الحالية قد ال يساعد 

 بالتوصل إلى الهدف )السالم("
دارة ترامب لم تأخذ موقفا رسميا حيال النشاطات االستيطانية بعد،" مع وذكر بيان البيت األبيض: "إ

 عاما.." 50اللفت إلى أن "الرغبة األمريكية للسالم بين اإلسرائيليين والفلسطينيين لم تتغير على مدى 
في  ا  مصدر أن  ،خلدون البرغوثي ، عنرام هللا، من 3/2/2017، الحياة الجديدة، رام هللا وأضافت

أن اإلدارة األميركية "أكدت أن ترامب ، ذكر لصحيفة "جيروزاليم بوست" اإلسرائيلية ة األميركيةاإلدار 
 ملتزم بحل دولتين شامل للصراع الفلسطيني اإلسرائيلي يأتي من خالل المفاوضات بين الطرفين".

وحدة  5,500 وقال المسؤول إنه لم تتم "استشارة البيت األبيض في إعالن إسرائيل غير المسبوق لبناء
وأضاف "الرئيس  استيطانية جديدة خالل الفترة التي تولى فيها ترامب الرئاسة قبل نحو أسبوعين".

ترامب أوضح انه مهتم جدا في تحقيق اتفاق يؤدي إلى إنهاء الصراع الفلسطيني اإلسرائيلي، 
 ويستكشف حاليا أفضل السبل إلحداث تقدم نحو هذا الهدف".

رة ترامب "لذلك فإننا نحض كل األطراف على التوقف عن اتخاذ إجراءات وقال المسؤول في إدا
أحادية الجانب قد تؤدي إلى تقويض قدرتنا على تحقيق تقدم، وهذا يشمل اإلعالن عن بناء 

 مستوطنات.. فهذه اإلدارة بحاجة لفرصة كي تستشير كل األطراف في سبيل التقدم".
ابق خالل إدارة جورج دبليو بوش وباراك أوباما على وعلق دينيس روس مبعوث عملية السالم الس

أن هذا البيان يهدف إلى تخفيف حالة النشوة التي عبر  أظنهذا اإلعالن قائال للصحيفة اإلسرائيلية "
عنها اليمين اإلسرائيلي الذين ظن أنه تلقى شيكا موقعا على بياض.. أظن أن حالة السعادة والنشوة 

دارة األميركية، ويبدو أنهم ال يريدون أي إعالنات تفاجئهم، في الوقت الذين اإلسرائيلية لفتت نظر اإل
يسعون فيه إلى تحديد شكل سياستهم الخارجية". وأضاف "يبدو أنهم يريدون أن يوصلوا رسالة شديدة 

 الوضوح".
وأشارت الصحيفة إلى أن المسؤول في إدارة ترامب لم يذهب إلى حد اإلدانة الصريحة لالستيطان 
باعتباره "يتعارض مع السعي لتحقيق السالم"، لكن من الواضح أن البيت األبيض يرى أن النشاط 

 االستيطاني، يقوض ويعقد جهود ترامب لجلب الطرفين إلى طاولة المفاوضات على أقل تقدير.



 
 
 
 

 

 5 ص             4189 العدد:        2/3/2017 جمعةال التاريخ: 

                                    

وقال المسؤول األميركي "الواليات المتحدة تبقى ملتزمة بتحقيق اتفاقية وضع نهائي شامل بين 
 رائيل والفلسطينيين ينتج عنها دولتان تعيشان جنبا إلى جنب بسالم وأمن".إس
 

 منظمة دولية لمواجهة االستيطان 16وننضم لـ "إسرائيلـ"عريقات: سنسحب اعترافنا ب .2
قااال عضااو اللجنااة التنفيذيااة لمنظمااة التحرياار الفلسااطينية، صااائب : األناضااول-قاايس أبااو ساامرة-أريحااا

الفلساااطينية، ستساااحب اعترافهاااا بإسااارائيل، وتنضااام لساااتة عشااار منظماااة  عريقاااات، إن منظماااة التحريااار
 دولية، لمواجهة االستيطان اإلسرائيلي ونقل السفارة األمريكية للقدس. 

إلاى أن القياادة الفلساطينية بادأت العمال علاى  النظار وفي مقابلة خاصاة ماع األناضاول، لفات عريقاات
وذلاك ضامن "خطاة اساتراتيجية لمواجهاة العطااءات فتح تحقيق قضائي في محكمة الجناياات الدولياة، 
 االستيطانية، في الضفة الغربية والقدس الشرقية". 

وَأضاف خالل الحوار الذي أجري فاي مكتباه فاي مديناة أريحاا شارقي الضافة الغربياة:" نقال السافارة ماا 
 زال قائما ، لم نتلق أي تطمينات بعدم نقلها". 

أرسلت رسائل لإلدارة األمريكياة بهاذا الخصاوإ، إال أنهاا لام تتلاق وأشار إلى أن السلطة الفلسطينية، 
 ردا حتى اآلن. 

ولمواجهاااة تلاااك الخطاااوات، أشاااار عريقاااات إلاااى أن الجاناااب الفلساااطيني سااايلجأ لقااارارات مصااايرية، تبااادأ 
منظماااة دولياااة )لااام  16"بساااحب منظماااة التحريااار الفلساااطينية اعترافهاااا بإسااارائيل، وتوقياااع االنضااامام لاااا

 تحديد العالقة مع إسرائيل أمنيا  وسياسيا  واقتصاديا ". يسمها(، و 
ومضى قائال:" نقل السفارة يعني اعترافا  أمريكيا  بضم شارقي القادس المحتلاة إلسارائيل، لاذلك ال يمكان 
االعتااراف باادول تضاام جاازء ماان أرضاانا المحتلااة، األوضاااع خطياارة جاادا، ونحاان أمااام قاارارات مصاايرية 

 ات أخرى سيعلن عنها في حينه". ستنفذ، لدينا خيارات وخطو 
وفي حال "حّل أو تدمير" السلطة الفلسطينية من قبل إسرائيل، أشار عريقات إلى أن المجلس الوطني 
الفلسااطيني، ساايكون بم ابااة برلمااان دولااة فلسااطين، واللجنااة التنفيذيااة لمنظمااة التحرياار، حكومااة الدولااة 

 المحتلة، والرئيس رئيسا  لها. 
لفلسطينية تتضمن أيضا التوّجه للجمعياة العاماة لممام المتحادة لطلاب تعلياق عضاوية وتابع:" الخطة ا

 إسرائيل فيها، حتى تستجيب للقوانين والشرعية الدولية". 
 3/2/2017، ، أنقرةلألنباء األناضولوكالة 
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 المالكي: إذا استمر الصمت األمريكي سنرد بشكل مختلف على االستيطانرياض  .3
ريااض الماالكي وزيار مان رام هللا، أن  فادي أبو سعدى، عن 3/2/2017بي، لندن، القدس العر ذكرت 

علاى بنااء اآلالف  اإلسارائيليةأن الصمت األمريكاي علاى مصاادقة الحكوماة  رأى الخارجية الفلسطيني
 من الوحدات االستيطانية غير مقباول، خاصاة بعاد أن تام توجياه رساائل بهاذا الشاأن لاإلدارة األمريكياة

عربياة شاقيقة وأجنبياة صاديقة. وأكادت هاذه الرساائل أيضاا أناه إذا اساتمر هاذا الصامت فاإن  عبار دول
الموقف الفلسطيني سيكون مختلفا ويتحرر من كال االلتزاماات ويتحارك باتجااه كال المؤسساات الدولياة 

 بما فيها المحكمة الجنائية الدولية.
ا تساارم مااان أنباااء عااان توجياااه إدارة وتطاارق الماااالكي فااي حاااديل لإلذاعااة الرسااامية الفلساااطينية إلااى مااا

الاارئيس األمريكااي دونالااد ترامااب رسااالة تهديااد للجانااب الفلسااطيني ماان مغبااة التوجااه للمحكمااة الجنائيااة 
الدولية. وقال إنه بصرف النظر عن مصدر هذه األنباء ومصداقيتها فإن التوجه الفلسطيني للمحكماة 

لمؤسسات الدولية، وأن القياادة تعمال علاى تنسايق الدولية هو جزء من التحرك الشامل باتجاه مختلف ا
 تحركها هذا مع األشقاء العرم والدول األجنبية.

ــــدن، وأضااااافت  وزارة الخارجيااااة ماااان رام هللا، أن  كفاااااح زبااااون ، عاااان 3/2/2017الشــــرق األوســــط، لن
 ريكااس تيلرسااون المسااارعة بتااولي الفلسااطينية لجااأت إلااى الطلااب ماان وزياار الخارجيااة األميركااي الجديااد

 دوره في رعاية عملية سالم وإطالق مفاوضات جدية بين الجانبين اإلسرائيلي والفلسطيني.
المبااادرة إلااى اإلعااالن عاان محااددات »وجاااء فااي بيااان للخارجيااة، أنهااا تاادعو نظيرتهااا األميركيااة إلااى 

ن حل الفلسطيني، بما في ذلك الموقف م اإلسرائيلي  ومرتكزات الرؤية األميركية للتعامل مع الصراع
الادولتين وسابل إنقاااذه وتحقيقاه بالتنسايق مااع الشاركاء العاارم والادوليين واإلقليمياين، كمااا وتادعوها إلااى 

حاااوارات مباشااارة باااين الوالياااات المتحااادة وطرفاااي الصاااراع دون تجاهااال أو تغيياااب أي  اإلساااراع فاااي فاااتح
 «.منهما

ينيين، بعااد أن أرساالت الساالطة وجاااء البيااان الااذي يلمااح إلااى تجاهاال اإلدارة األميركيااة الجدياادة الفلسااط
دون أن تتلقااى أي  الفلسااطينية عاادة رسااائل إلدارة الاارئيس دونالااد ترمااب قباال وبعااد توليااه الساالطة ماان

 ردود.
، إن البيااات األبااايض والخارجياااة األميركياااة لااام يقوماااا «الشااارق األوسااا »وقالااات مصاااادر فلساااطينية لاااا

كال الرساائل الفلساطينية  ب السالطة، وتجااهلوابالتواصل مع القنوات الفلسطينية الرسمية منذ تاولي ترما
ولم يردوا عليها مطلقا. وذلك في وقت تمت فيه مكالمة بين ترمب ورئيس الاوزراء اإلسارائيلي بنياامين 

 الحالي. نتنياهو، ويفترض أن يلتقيا منتصف الشهر
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 ر من خطورة التصعيد ضد األسرى تحذ    الفلسطينية الحكومة .4

لوفاااق الااوطني، ماان خطاااورة التصااعيد ضااد أساارانا األبطااال، والمتم لااة بشااان حااذرت حكومااة ا: رام هللا
 قمعية تشهدها المعتقالت االحتاللية. وإجراءاتسلسلة اقتحامات وتنكيل 

وقاال المتحادث الرساامي باسام الحكومااة يوساف المحمااود فاي بيااان صاحفي يااوم الخمايس: إن الحكومااة 
، وجاددت مطالبتهاا المجتماع الادولي بكافاة األسارى ضد  تتابع بقلق بالغ اإلجراءات االحتاللية الخطيرة

االة وفااي مقاادمتها المنظمااات الحقوقياااة العالميااة، بالتاادخل الفااوري إلجبااار   إسااارائيلمؤسساااته ذات الصّل
واالنتصاار لقضايتهم العادلاة المنصاوإ عليهاا والمكفولاة بالشارائع  األسرى على وقف اعتداءاتها ضد 

لحكومة بالعمال الجااد علاى إطاالق ساراحهم الفاوري جميعاا دون قياد أو والقوانين الدولية، كما طالبت ا
 شرط.

 2/2/2017، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
 التعسفية بحق الموقوفين في سجن أريحا اإلجراءاتالطيراوي يطالب بوقف النائب جمال  .5

ل الطيااراوي، أجهاازة الساالطة فااي طالااب النائااب فااي المجلااس التشااريعي عاان حركااة "فااتح" جمااا: رام هللا 
الضفة الغربية، بضرورة وقف اإلجراءات التعسافية والظاروف القاساية التاي يعااني منهاا الموقاوفين فاي 

 بأريحا. التابعة للسلطة الفلسطينية سجون األمن الوقائي واالستخبارات
وعاادم التهاارم "كمااا المجلااس التشااريعي والكتاال البرلمانيااة للوقااوف عنااد مسااؤولياتهم  أعضاااءودعاا كافااة 

 والمؤسسااة األمنيااة وخاصااة الحكومااةالساالطة التنفيذيااة  أداءهااي العااادة" وممارسااة دورهاام الرقااابي علااى 
 .أخالقيةقانونية و  وتجاوزاتوبشكل خاإ مراكز التحقيق وما يجري بداخلها من جرائم 

 2/2/2017، فلسطين أون الين

 
 دية مخالف للحوارات معهاأبو يوسف: رفض حماس لقرار االنتخابات البلواصل  .6

األمااين العااام لجبهااة التحرياار الفلسااطينية عضااو اللجنااة التنفيذيااة لمنظمااة التحرياار  عاادّ  :وفااا –رام هللا 
واصل أبو يوسف، رفض "حماس" لقارار إجاراء االنتخاباات المحلياة فاي ال الال عشار مان أياار المقبال 

ني، ومخالفاا تماماا للحاوارات األخيارة فااي "تكريساا لالنقساام، وضاربة موجهاة للمشاروع الااوطني الفلساطي
 .وشدد أبو يوسف على انعدام حق "حماس" بفرض الضرائب على المواطنين موسكو وبيروت".

 2/2/2017، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
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 الجمعة انتخاباتها الداخليةيوم  حماس تبدأوكالة األناضول:  .7

، المرحلاااة األولاااى مااان انتخاباتهاااا 2017/2/3 الجمعاااةياااوم  ،حمااااستبااادأ حركاااة : عاااال عطاااا هللا - غااازة
 الداخلية، حسب ما أفاد به مصدر بالحركة لمناضول.

وقاااال المصاااادر يااااوم الخماااايس، مفضااااال عاااادم كشااااف هويتااااه، إن حركتااااه أتماااات االسااااتعدادات إلجااااراء 
 افة الترتيبات الالزمة لها.الجمعة بعد إتمام ك يومانتخاباتها الداخلية، وأّن العملية االنتخابية ستنطلق 

وتاااابع "تبااادأ العملياااة االنتخابياااة مااان المنااااطق، وصاااوال إلاااى رئاساااة المكتاااب السياساااي، وستشااامل كافاااة 
 وأكد أن العملية تجري دون أي "دعاية" وتتسم بالجدية والشفافية. المستويات اإلدارية بالحركة".

والتشديد فاي تطبيقهاا إضاافة إلاى لجناة علياا ولفت إلى وجود الئحة داخلية تضب  العملية االنتخابية، 
 الشاكاوى لالنتخابات الداخلية، غالبيتها من الكوادر القانونية، مؤكدا وجود محكمة مستقلة للفصال فاي 

  إن وجدت.
وبحساااب المصااادر، فاااإن المنااااطق تختاااار مجلاااس الشاااورى لحركاااة "حمااااس"، فيماااا يقاااوم هاااذا المجلاااس 

 باختيار أعضاء المكتب السياسي.
إن االنتخابات تجري بشاكل تصااعدي، تبادأ بانتخاام القاعادة لقياادات المنااطق، وصاوال للعملياة  وقال

 النهائية من االنتخابات، التي قال إنها "قد تستغرق من شهرين إلى ثالثة أشهر".
 مناطق )غزة، والضفة الغربية، وداخل السجون، وخارج فلسطين(. أربعةوتجري انتخابات حماس في 

والمكتب السياسي لحركة "حماس" يراعي فاي تشاكيله التم يال العاادل  الشورى ر أن مجلس وأكد المصد
  للمناطق.

 وتابع: "حماس تعتمد االنتخابات في اختيار قيادتها، وتعتبر ذلك من مصادر حيوية التنظيم وقوته".
 2/2/2017وكالة األناضول لألنباء، أنقرة، 

 
 "صفقة تبادل أسرى إنسانية"عقد حماس رفضت عرضا  إسرائيليا  ل :"هآرتس" .8

لندن: رفضت حركة حماس عرضا  إسرائيليا لتبادل األسرى خالل الشهرين الماضايين. هاذا ماا زعمتاه 
صافقة »صحيفة هآرتس اإلسارائيلية فاي عاددها أماس. وقالات إن حمااس رفضات التفااوض علاى عقاد 

اني ماان مشاااكل نفسااية والااذي إلطااالق سااراح شااقيق أحااد كبااار قادتهااا الااذي يعاا« تبااادل أساارى إنسااانية
تسلل إلى إسرائيل عبر سياج غزة، مقابل اإلفراج عن أفراهام منغستو اليهاودي اإلثياوبي وهشاام السايد 

 العربي البدوي اللذين يعانيان أيضا من مشاكل نفسية، حسب الصحيفة.
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إسرائيل  وترفض حماس الحديل في هذا الموضوع أو تقديم أي معلومات حول األسرى، قبل أن تفرج
عن عشرات األسرى المحررين الاذين أفارج عانهم ضامن صافقة تباادل الجنادي جلعااد شاالي ، وأعاادت 

 سلطات االحتالل اعتقالهم.
 3/2/2017القدس العربي، لندن، 

 

 
 مطالبهمتحقيق سجون شريطة للفرصة أخيرة لعودة الهدوء  "السجون  إدارةيمهلون "أسرى حماس  .9

فلساااطين للدراساااات أن أسااارى "حمااااس" فاااي ساااجون االحاااتالل أمهلاااوا إدارة أفااااد مركاااز أسااارى : رام هللا
السجون فرصة أخيرة لعودة الهدوء داخل السجون شاريطة االساتجابة لمطاالبهم، ووقاف عملياات النقال 

 والعزل والعقوبات التي فرضت على األسرى خالل اليومين الماضيين.
صاريح  تلقاى "المركاز الفلساطيني لإلعاالم" نساخة وقالت الناطقة اإلعالمياة للمركاز أميناة طويال، فاي ت

عنااه: إن جلسااة حااوار مطولااة وعاصاافة عقاادت مساااء الخماايس، بحضااور أعضاااء ماان الهيئااة القياديااة 
العليااا ألساارى "حماااس" علااى رأسااهم األسااير مجاهااد الهااور ومم لااون عاان إدارة السااجون واالسااتخبارات 

 العسكرية الصهيونية يم لهم المدعو "بيتون".
ت إلى أن األسرى أصاّروا علاى مطاالبهم التاي تم لات باااللتزام بعادم اساتدعاء وحادات "المتساادا" وأشار 

القتحام السجون بشكل نهائي، وإنهاء عزل رئيس الهيئة القيادية العليا ألسرى "حمااس" األساير محماد 
األحاد  عرمان، واألسير عبد الناصر عيسى في عزل الجلمة، ونقلهماا إلاى ساجن اوهليكادار حتاى ياوم

 المقباال، وإعااادة األساارى اآلخاارين الااذين نقلااوا نتيجااة لمحااداث التااي وقعاات فااي سااجني نفحااة والنقااب. 
ولفتاات إلااى أن إدارة السااجن غياار قااادرة علااى اسااتيعام وقااوع عمليتااي طعاان داخاال سااجون االحااتالل 

 ساعات، وأنها تتخوف من عمليات مماثلة، ما دفعها الستجداء الهدوء من األسرى. 6خالل 
إلاى ذلاك، أفااادت مصاادر إعالمياة عاان وخار التطاورات فااي ساجن النقاب، أن ساالطات االحاتالل نقلاات 
األساير أحمااد عااامر نصااار، منفاذ عمليااة طعاان الضاااب  "اإلسارائيلي"، للعااالج فااي مستشاافى "سااوروكا" 

 في بئر السبع، إثر االعتداء عليه من وحدات إدارة السجون.
(، وإباادالهم بأساارى حركااة فااتح فااي قساامي 4+3ي الخيااام )وأشااارت إلااى نقاال أساارى "حماااس" ماان قساام

وذكرت أناه جارى مناع أسارى "حمااس" مان الخاروج إلاى الفاورة بشاكل كامال وقطاع  (.24+22الغرف )
 الكهرباء كذلك، حتى يوم األحد المقبل.

 2/2/2017، المركز الفلسطيني لإلعالم
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 جون االحتالل: االحتالل سيدفع فاتورة التصعيد في سالفلسطينية فصائلال .11
حملاات لجنااة القااوى والفصااائل الوطنيااة واإلسااالمية لاادعم األساارى ساالطات االحااتالل و"مصاالحة : غاازة

السااجون" الصااهيونية، المسااؤولية الكاملااة عاان حياااة األساارى فااي سااجني "نفحااة" و"النقااب" فااي ظاال مااا 
 يتعرضون له من قمع وتنكيل.

أمام مقر الصليب األحمر غارم مديناة غازة، وأكدت اللجنة، في وقفة تضامنية صباح يوم الخميس،  
أن جااارائم االحاااتالل المتواصااالة بحاااق األسااارى سااايكون لهاااا تاااداعيات كبيااارة، وردود فعااال مااان المقاوماااة 

 الفلسطينية، وأن سلطات االحتالل ستدفع "فاتورة التصعيد في سجون االحتالل".
طق االحتكااك لتصاعيد انتفاضاة ودعت الفصاائل الفلساطينية أبنااء شاعبنا باالخروج إلاى السااحات ومناا

 القدس إسنادا  لمسرى البواسل.
 2/2/2017، المركز الفلسطيني لإلعالم

 
 م أولويات المقاومة الفلسطينيةل  قضية األسرى على س  إسماعيل رضوان:  .11

التحية لمسيرين خالد السايالوي وأحماد نصاار  القيادي في حركة حماس إسماعيل رضوان، غزة: وجه
 عمليتين بطوليتين ضد سجاني االحتالل الذين يرتكبون الجرائم بحق األسرى في سجونه. اللذين نفذا

تضاامنا   وقفة تضامنية ياوم الخمايس أماام مقار الصاليب األحمار غارم مديناة غازةخالل  وأكد رضوان
أن هااااتين العمليتاااين، رساااالة لالحاااتالل باااأن األسااارى أقاااوى مااان ساااجنك وقهااارك، محاااذرا  ماااع األسااارى، 

 من المساس باألسيرين السيالوي ونصار. االحتالل
وشااادد أن قضاااية األسااارى علاااى سااالم أولوياااات المقاوماااة الفلساااطينية، قاااائال : "المسااااس باألسااارى يم ااال 

 تصعيدا في المنطقة يتحمل االحتالل تداعياته".
وأضاف، "سلطات االحتالل لن تكسر شوكة المقاوماة واألسارى، ونحان علاى موعاد قرياب باالفرج رغام 

ساااتتحقق  2الحااتالل، ونحاان علااى يقاااين باااو ثاام بالمقاومااة الفلسااطينية باااأن وفاااء األحاارار رقاام أنااف ا
ووجااه القيااادي رسااالة للساالطة الفلسااطينية بضاارورة عاادم مالحقااة المقاااومين واألساارى المحااررين  قريبااا ".

 بالضفة، والتحرك العاجل إلى وقف التنسيق األمني، حماية للمشروع الوطني والمقاومة.
 2/2/2017، ركز الفلسطيني لإلعالمالم
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 ؟سجون الاألسرى في  معاناةبقاء التنسيق األمني في ظل  السلطةخضر عدنان: كيف تقبل  .12
دعااااا القيااااادي فااااي حركااااة الجهاااااد اإلسااااالمي خضاااار عاااادنان أبناااااء الشااااعب : طااااالل النبيااااه - رام هللا

ي التااي تمارسااها "مصاالحة الفلسااطيني لاادعم األساارى فااي سااجون االحااتالل فااي ظاال الجاارائم الصااهيون
 السجون" ضدهم، في كل صباح ومساء.

وأكااااد األسااااير المحاااارر عاااادنان خااااالل حدي ااااه لااااا "المركااااز الفلسااااطيني لإلعااااالم" أن األساااارى األبطااااال 
استخدموا سالحا  استراتيجيا  للادفاع عان الانفس وعان حقاوقهم، بعاد انتهاكاات االحاتالل السايئة بحقهام، 

 قالت لمسرى بين السجون.من تنكيل وعزل انفرادي، وتن
وشااادد القياااادي أن األسااايرين خالاااد السااايالوي وأحماااد نصاااار منفاااذيو عمليتاااي الطعااان داخااال الساااجون 
الصااهيونية، لجااؤوا إلااى هااذا الخيااار القااوي ليوصاالوا رسااالة لالحااتالل بااأنهم أقوياااء رغاام انتهاكااه غاارف 

 األسرى وفرضه العقوبات عليهم.
إلاى الساالطة الفلساطينية بوقاف التنسايق األمناي، متساائال : "كيااف ووجاه األساير المحارر عادنان رساالة 

 يعانيه األسرى في سجون االحتالل؟!". ماتقبل األجهزة األمنية بقاء التنسيق األمني في ظل 
 2/2/2017، المركز الفلسطيني لإلعالم

 
 دل لألسرى تبا ةتمام صفقإل أسرى حماس للضغط ضد ستخدم "االنتقام والقمع" ي االحتالل": أحرار" .13

أكاااد مااادير مركاااز أحااارار لحقاااوق اإلنساااان، فاااؤاد الخفااا ، أن سااالطات االحاااتالل : أحماااد صاااقر - غااازة
اإلسرائيلي تستخدم وسيلتي "االنتقام والقمع"؛ ضد األسرى الفلساطينيين وخاصاة أسارى حركاة حمااس، 

 ي غزة.كوسيلة للضغ  من أجل إتمام صفق تبادل لمسرى مقابل الجنود اإلسرائيليين األسرى ف
"، مااان خطاااورة "الهجماااة الشرساااة التاااي يقودهاااا جهااااز الشااااباك 21وحاااذر فاااي حاااديل خااااإ لاااا"عربي 

اإلسارائيلي عبار مصاالحة الساجون اإلساارائيلية ضاد أساارى حمااس فااي ساجون االحااتالل؛ والتاي تم لاات 
 في االعتداء على األسرى في سجني نفحة والنقب في يوم واحد".

اإلساارائيلية؛ "تعماال اآلن علااى تشااديد العقوبااات علااى أساارى  وأوضااح الخفاا ، أن مصاالحة السااجون   
حماس في كافة السجون فاي ظال عادم تناازل حمااس عان اساتحقاقات صافقة الوفااء التاي تمات مقابال 
اإلفااااراج عاااان الجناااادي جلعاااااد شااااالي ؛ وعاااادم اسااااتجابتها لتقااااديم أي معلومااااات تخاااا  حالااااة الجنااااود 

 الموجودين لدى المقاومة في غزة".
مركز أحرار، على أن "أسرى حماس لان يقبلاوا بتكارار العقوباات التاي فرضات علايهم عاام وشدد مدير 

 .؛ عقب أسر المقاومة للجندي شالي "، مؤكدا أنها "ستتصدى ألي عقام2007
 2/2/2017"، 21موقع "عربي 
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 شعث يدعو المجتمع الدولي للوقوف بوجه الهجمة اإلسرائيلية االستيطانية الشرسة .14

مفاوض العالقاات الدولياة فااي حركاة فاتح نبيال شاعل، المجتمااع الادولي للوقاوف فاي وجااه  دعاا :رام هللا
الهجماة اإلسارائيلية االساتيطانية الشرساة فاي األراضاي الفلساطينية، وضارورة تحمال مساؤولياته والعمال 

الخاصة بهذا الشأن، محذرا من استمرار حكومة االحتالل فاي سياسااتها  األمميةعلى تطبيق القرارات 
 المخالفة للقانون الدولي. جراميةاإل

وقاااال شاااعل خاااالل لقائاااه قناصااال وسااافراء فرنساااا وتركياااا والهناااد وايرلنااادا، ياااوم الخمااايس، إن مصاااادقة 
علاااى بنااااء والف الوحااادات االساااتيطانية يشاااكل تحاااديا صاااارخا للمتجماااع الااادولي،  اإلسااارائيليةالحكوماااة 

 الداعي لوقف االستيطان. 2334رقم وتحديدا للقوى الكبرى التي صوتت على قرار مجلس األمن 
تسويقها دوليا، في الوقت الذي تصادر فياه  إسرائيلمستوطنة "عمونا" التي تحاول  إخالءوبين خدعة 

والف الاادونمات ماان األراضااي الفلسااطينية لتوساايع مسااتوطناتها الكباارى التااي تقطااع التواصاال الجغرافااي 
 دولة فلسطينية مستقلة. إقامة للمدن والقرى الفلسطينية، وانعكاسات ذلك على فرإ

 2/2/2017وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية، وفا، 
 

 قرب القدسواعتقال فلسطينية بتهمة تنفيذها عملية دهس  إصابة ثالثة جنود .15
اعتقلاات قااوات االحااتالل اإلساارائيلي مساااء الخماايس، ساايدة فلسااطينية ماان بلاادة العيساااوية : محمااد وتااد

دهس على مدخل مساتوطنة آودمآ، المقاماة علاى أراضاي للفلساطينيين ببلادة جباع بزعهم تنفيذها عملية 
شمال شرق القدس المحتلة، حيل أسفر الحادث عن إصابة ثالثة جنود بجراح طفيفة نقلوا على إثرها 

 إلى المستشفى للعالج.
ة فلساطينية وبحسب وسائل اإلعالم اإلسرائيلية، فقد تمكن الجنود وفور وقاوع الحاادث مان اعتقاال سايد

كاناااات تقااااود الساااايارة، وتنسااااب لهااااا ماااازاعم تنفيااااذ عمليااااة الاااادهس، حياااال تاااام إخضاااااعها للتحقيااااق لاااادى 
 المخابرات.

ولاام تعااارف حتااى اللحظاااة هوياااة الساايدة المقدساااية، فيماااا ذكاار جاااي  االحاااتالل أنااه بحساااب التحقيقاااات 
 األولية مع السيدة بأن خلفية الحادث قومية.

لسيدة المقدسية صدمت سيارة الشرطة من الخلف، ما أدى إلى إصاابة بالمقابل، قال شهود عيان إن ا
ثالثااة ماان أفااراد شاارطة حاارس الحاادود، إضااافة إلااى حااارس أماان فااي المسااتوطنة والااذي صاادمته ساايارة 

 الشرطة اإلسرائيلية التي تحركت نتيجة ذلك.
 2/2/2017، 48عرب 
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 "الجهاد"صالح حركة ل السجن تسع سنوات للمتهم باختراق منظومة طائرات االحتالل .16

 23حساان جباار: قضاات إحاادى محاااكم االحااتالل، امااس، بسااجن األسااير مجااد جااواد عويضااة ) -غاازة 
عاما (، من مدينة غزة، لمدة تسعة أعوام؛ بتهمة اختراق المنظومة المحوسبة للطاائرات دون طياار فاي 

فاااي مطاااار اللاااد، جاااي  االحاااتالل، واختاااراق حواسااايب الشااارطة اإلسااارائيلية، ومتابعاااة حركاااة الطياااران 
 المسمى إسرائيليا  "مطار بن غوريون"، لصالح حركة الجهاد اإلسالمي.

وكانت قوات االحتالل اعتقلت عويضة القابع في ساجن عساقالن، خاالل شاهر شاباط الماضاي، أثنااء 
اجتيااازه معباار بياات حااانون شاامال القطاااع متوجهااا  إلااى الضاافة الغربيااة، بعااد حصااوله علااى التصاااريح 

شااار إلااى أن عويضااة كااان يعماال رئيسااا  لنااادي المواهااب الفلسااطينية، ومشاارفا  عامااا  لبرنااامج ي الالزمااة.
 "جوت تالنت" الفلسطيني.

 3/2/2017، األيام، رام هللا
 

 لـ"عمونا" وحدة استيطانية انتقاما   2,086على  يصادقاإلسرائيلي  وزير اإلسكان .17
مساااء يااوم الخماايس، علااى مخطاا  لبناااء صااادق وزياار البناااء واإلسااكان، يااووف جاالناات، : محمااد وتااد

 وحدة استيطانية ستضاف لعدة مستوطنات بالضفة الغربية المحتلة. 2,086
وبحسب المخط ، ستوزع الوحدات االستيطانية على عدة مستوطنات بالضافة الغربياة، فاي مساتوطنة 

وحااادة، وفاااي  630وحااادة اساااتيطانية، بينماااا فاااي مساااتوطنة آورياااهآ ساااتقام  689آولفاااي منشاااهآ سااايتم بنااااء 
وحااادة فاااي مساااتوطنة آكرناااي  99وحااادة اساااتيطانية، كماااا ساااتنبى  660مسااتوطنة آبيتاااار عيلياااتآ ساااتبنى 

 شومرونآ.
ونقاال موقااع آواالآ علااى لسااان وزياار البناااء واإلسااكان قولااه: آال يوجااد يااوم مااع دالالت رمزيااة لمواصاالة 

م إخاالء مساتوطنة آعمونااآ، فقاد النهوض والتطوير االستيطاني بالضفة الغربية م ل هذا اليوم الذي يت
التزمناااا ونفاااذنا قااارار المحكماااة العلياااا، وقاااد صااارحت بالساااابق ساااتبنى آعمونااااآ ضاااخمة، والبداياااة تكاااون 

 بتسويق فوري لمئات الوحدات االستيطانيةآ.
إلى ذلك، قالت القناة ال انية أن قرار وزير البناء واألسكان جاء بالتنسايق ماع الحكوماة نتنيااهو ووزيار 

 ن أفيغدور ليبرمان.األم
 2/2/2017، 48عرب 
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 كيف سيؤثر بيان البيت األبيض على المستوطنات معرفة: من السابق ألوانه دانون  .18
قااال ساافير إساارائيل لاادى األماام المتحاادة دانااي دانااون يااوم الجمعااة إن ماان : ياساامين حسااين -القاادس 

عي إساارائيل األخياارة لبناااء السااابق ألوانااه معرفااة كيااف ساايؤثر أحاادث بيااان للبياات األباايض بشااأن مسااا
 منازل جديدة في الضفة الغربية المحتلة على عمليات البناء في المستقبل.

وكاااان هاااذا أول رد فعااال مااان مساااؤول إسااارائيلي علاااى بياااان البيااات األبااايض وأفااااد باااأن بنااااء إسااارائيل 
فاي تحقياق لمستوطنات جديدة أو توسيع المستوطنات القائمة في األراضي المحتلة قاد ال يكاون مفيادا 

 السالم مع الفلسطينيين.
وقاااال داناااون لرادياااو إسااارائيل "مااان الساااابق ألواناااه التحدياااد.. لااان أصااانف ذلاااك بأناااه تحاااول مااان اإلدارة 
األمريكية لكن من الواضح أن الموضوع على أجندتهم... ستطرح القضية للنقاش عنادما يلتقاي رئايس 

 ن نتفق دوما في كل شيء."الوزراء )بنيامين نتنياهو( مع الرئيس في واشنطن... ل
 3/2/2017، وكالة رويترز لألنباء

 
د: العمق .19  "مهجورة"من المالجئ  %50بالمر ة و ا  ليس جاهز  اإلسرائيلي م راقب الدولة يؤك 

قالات القنااة ال انياة فاي التلفزياون العبارّي إّن العماق اإلسارائيلّي لايس جااهز ا  زهيار أنادراوس: - الناصرة
ا لُمواجهة أ ّي هجوم صاروخّي قد تتعّرض له الدولة العبرّية، ولفت الموقع إلى أّنه على الرغم وُمستعد 

 من خطورة هذا المعطى، فإّن الحكومة والكابينيت لم ُيناقشا هذه المسألة بتات ا.
وتاااابع الموقاااع قاااائال  إّن عااادم جاهزياااة العماااق اإلسااارائيلّي للهجاااوم الصااااروخّي وردت فاااي تقريااار  جدياااد  

ا عان لُمراقب الدو  لة العبرّية، القاضي الُمتقاعاد يوساف شاابيرا، والاذي يكشاف صاورة  قاتماة  وُمخيفاة  جاد 
التجهياااازات اإلساااارائيلّية لُمواجهااااة الصااااواريا التااااي ستسااااق  فااااي العمااااق. وخالف ااااا لمااااا أوردتااااه صااااحيفة 
 )معااااريع( عااان خّطاااة اإلخاااالء، يؤّكاااد تقريااار مراقاااب الدولاااة علاااى أّناااه عملي اااا إسااارائيل ليسااات جااااهزة

ومستعّدة إلخالء المواطنين في حال اندالع الحرم وقصف العماق بالصاواريا، كماا أّناه حاّذر مان أّن 
 اإلخالء لن يّتم لعدم الجاهزية إذا وقعت هّزة  أرضّية .

وشّدّد تقرير القاضي شابيرا على أّن أك ر من خمسين بالمائة من المالجا  فاي إسارائيل ليسات جااهزة 
ّي، أيو أّنهاا غيااُر قاادرة  علاى اساتيعام المااواطنين لماّدة أساابيع، كمااا أّن فاي حاال وقاوع هجااوم صااروخ

.) ا )متر ونصف مربع لكّل مواطن   االكتظاظ شديد جد 
 2/2/2017، رأي اليوم، لندن
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 ألف مواطن 750تكشف عن خط ة إلخالء  "إسرائيل": معاريف .21

ي  اإلساارائيلّي أعااّد خطااة طااوار  ُكشااف النقااام فااي تاال أبيااب عاان أّن الجاا زهياار أناادراوس: - الناصاارة
ألااف مااواطن ماان بيااوتهم الم عرّضااة لإلصااابة فااي عمااق الدولااة العبرّيااة، فااي  750بموجبهااا ساايّتم إخااالء 

حااال اناادالع مواجهااة شاااملة  بااين إساارائيل واألعااداء، كمااا قالاات المصااادر األمنّيااة اإلساارائيلّية لُمحلاال 
 يوسي ميلمان.  الشؤون العسكرّية في صحيفة )معاريع( العبرّية،

وبحسب الخّطة، فإّنه سيّتم التعاون في عملياة اإلخاالء باين الاوزارات ذات الصالة والسالطات المحلّياة، 
في حين أّن قيادة الجبهة الداخلّية في الجي  اإلسرائيلّي هي التي ستكون مسؤولة  مباشارة  عان عملياة 

 .1948اإلخالء، التي لم تعرفها إسرائيل منذ إقامتها في العام 
ومع ذلك، شّدّدت المصادر عينها، كما ذكرت الصحيفة، على أّن هذه الخّطة تّم إعادادها علاى الارغم 
ماان أّن تقااديرات األجهاازة األمنّيااة اإلساارائيلّية تؤّكااد علااى أّن إيااران، سااورّية، حاازم هللا وحركااة المقاومااة 

 ّية  ضّد إسرائيل.اإلسالمّية في فلسطين )حماس( ال ُيريدون في هذا الوقت مواجهة عسكر 
أّكد على أّن إيران، كانت وما زالت وساتبقى  2017اإلسرائيلي للعام  االستراتيجيُيشار إلى أّن التقدير 

 العّدو األّول إلسرائيل، تليها منظمة حزم هللا اللبنانّية، وفي المكان ال الل حركة حماس.
 2/2/2017، رأي اليوم، لندن

 
وا"واال":  .21  حربللأن  الجبهة الداخلي ة اإلسرائيلي ة ليست جاهزة للرأي  استطالع في ضباط األمن أكد 

أظهااار اساااتطالع للااارأي العاااام تاااّم إجاااراؤه فاااي صااافوف ضاااباط األمااان فاااي  زهيااار أنااادراوس: - الناصااارة
( اإلخبااارّي، أّن األغلبيااة الساااحقة ماان WALLAالساالطات المحلّيااة اإلساارائيلّية، ونشاار نتائجااه موقااع )

من خالل إجاباتهم على األسئلة على أّن الجبهة الداخلّية اإلسرائيلّية ليست جاهزة  ضباط األمن أكّدوا
 بالمّرة في حال تعّرض إسرائيل لهجوم صاروخّي.

عاااالوة علاااى ذلاااك، أعااارم ثلااال المشااااركين فاااي االساااتطالع عااان رأيهااام فاااي أّن السااالطة المحلّياااة التاااي 
افاة لادى اإلسارائيليين فاي كيفياة التصاّرف فاي يخدمون فيها ليست جاهزة لمواجهة الحرم، وال توجاد ثق

ا في المالج  في جميع أنحاء دولة االحتالل.  أوقات الطوار ، ناهيك عن وجود نق   كبير  جد 
ُمحلاال الشااؤون العسااكرّية فااي الموقااع، أمياار بوحبااوط عقااب علااى نتااائج االسااتطالع بااالقول إّن الصااورة 

بالمائاااة ماااان المشاااااركين فااااي  5ك يااار ا، الفت ااااا إلااااى أّن  التاااي أظهرهااااا االسااااتطالع قاتماااة  للغايااااة ومقلقااااة  
االستطالع أعربوا عن ارتياحهم من معالجة مشكلة الجاهزية من قبل الحكومة اإلسرائيلّية، في ما قال 
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إّن معالجااة الحكومااة للقضااية الوجودّيااة بحاجااة إلااى تحسااين فااورّي  وراءهاامبالمائااة ماان المسااتطلعة  70
 وسريع.

 2/2/2017 ،رأي اليوم، لندن
 

 بشأن استشهاد يعقوب أبو القيعان "إسرائيل"تحقيق يفند مزاعم "هآرتس" أجرت  .22
أجاااارت صااااحيفة هااااآرتس اإلساااارائيلية تحقيقااااا يتعلااااق بظااااروف استشااااهاد المربااااي يعقااااوم أبااااو القيعااااان 
برصاإ الشرطة اإلسرائيلية، التي كانت تؤّمن عملية هادم مناازل بلادة أم الحياران فاي صاحراء النقاب 

 أسبوعين. قبل 
واستند التحقيق إلى شري  مصور التقطه فريق الجزيرة الذي كان في المكان، وفند مزاعم وزيار األمان 

وقاااد  اإلسااالميةالااداخلي اإلساارائيلي جلعاااد أردان الااذي قااال إن أبااو القيعااان ينتمااي إلااى تنظاايم الدولااة 
 إسرائيلي وإصابة وخر. سيارته ومصابيحها مطفأة، بغرض تنفيذ عملية دعس أدت إلى مقتل شرطي

لكاان شااريطين مصااورين ماان مااوقعين مختلفااين التقطهمااا الاازميالن لبيااب جزماااوي ومااراد سااعيد يظهااران 
 بوضوح أن الشهيد كان يقود سيارته ومصابيحها األمامية مضاءة.

كماا ادعات الشارطة اإلساارائيلية أن الشاهيد زاد مان ساارعة سايارته بقصاد دعااس أفرادهاا غيار أن شااري  
ة ي بت العكس، فقد كان أبو القيعان يسير بب ء منذ لحظة خروجه من منزله وتعارض إلطاالق الجزير 

نار متقطع، ثم بعدها اندفعت سيارته فاي المنحادر، وهاو ماا يؤكاد اناه فقاد زماام السايطرة عليهاا نتيجاة 
 اإلصابة.

ه وأخارى وأظهر تقرير أولي لمعهد الطب الشارعي أن الشاهيد أباو القيعاان أصايب برصاصاة فاي صادر 
تهتكها، وهو ما يعزز حقيقاة أناه كاان عااجزا عان زياادة سارعة سايارته كماا  إلىفي ركبته اليمنى أدت 

 ادعت الشرطة، وأنه بالتأكيد فقد القدرة على إيقافها.
 2/2/2017، الجزيرة نت، الدوحة

 
 بيرزيت جامعة من طالبين تختطف خاصة إسرائيلية قوة .23

 شمال بيرزيت لجامعة الغربي المدخل أمام من طالبين الخميس، يوم خاصة، إسرائيلية قوة اختطفت
 .هللا رام مدينة
 الشاحنات، إحدى داخل تخفت إسرائيلية قوة إن ،"وفا" وكالة مع هاتفي اتصال في عيان شهود وقال

 الهندسة، كلية من عرقوم أبو وتوفيق واالقتصاد، األعمال كلية من فليان باسل الشابين واختطفت
 .معلومة غير جهة إلى اونقلتهم
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 .المنطقة من انسحابها قبل الهواء، في رصاصات عدة أطلقت القوة أن وأضاف
 2/2/2017، (وفا) الفلسطينية والمعلومات األنباء وكالة

 
 تعسفي كعقاب النقب سجن في أسيرا   480 نقل .24

 من أسيرا 480 طالت النقب سجن داخل قمعية تنقالت اإلسرائيلية، السجون  مصلحة إدارة أجرت
 .أخرى  سجون  إلى السجن من أسيرا 13 نقلت كما 3و 1 قسمي
 السجن إدارة أن ،"وفا"لا وصلت خاصة رسالة في النقب سجن في" فتح" حركة أسرى  مم ل وذكر

 والتنكيل للقمع تعرضوا الذين األسرى  مع تضامنا فعاليات نظموا إذا القتل وحتى بالقمع هددتهم
 أسيرا 480 نقل تم أنه السجن إدارة أبلغتهم كما. النقب سجن شهدها لتيا األحداث إثر على باألمس

 .األحداث على ردا عقابية كخطوة أخرى  أقسام إلى 3و 1 قسمي من
 الخميس مساء السجن إدارة أطلقت أن بعد األسرى  أوساط تسود والقلق التوتر من حالة أن وأضاف،
 .اإلنذار صفارات

 2/2/2017، (وفا) سطينيةالفل والمعلومات األنباء وكالة
 

 األسرى  أقسام االحتالل قوات اقتحام ضد وغزة الضفة في احتجاجية وقفات .25
 المدني المجتمع ومؤسسات والشعبية الوطنية الفعاليات نظمت": االلكترونية األيام" - محافظات

 سجون  مصلحة تنتهجها التي التصعيد لسياسة رفضا   وجنين؛ يونس وخان نابلس في تضامنية وقفات
 ".النقب"و" نفحة" سجني في خاصة بحقهم، القوة استخدام وضد األسرى، ضد االحتالل

 3/2/2017األيام، رام هللا، 
 

 سورية في كانون الثاني/ يناير خالل فلسطينيين شهداء "مجموعة العمل": تسعة .26
 شهر خالل فلسطينيين، الجئين تسعة استشهاد سورية، فلسطينيي أجل من العمل مجموعة وثقت
 .سورية في الدائر الصراع نتيجة الماضي، يناير/ ال اني كانون 

 ،2017-2-2 الخميس يوم عنها، نسخة" فلسطين" تلقت التي الشهرية، إحصائيته في الفريق وأوضح
 قناإ، برصاإ قضيا والجئان القصف، بسبب والجئان ناري، طلق نتيجة الجئين أربعة استشهاد

 .حرقا ووخر
 2/2/2017، الين أون  فلسطين
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 بالضفة أراض   على للسيطرة إسرائيلية طرق  كشف .27
 الفلسطينية األراضي مساحات في متزايدا ارتفاعا إن إسرائيلي صحفي تقرير خاإ: قال-نت الجزيرة

 أنها على تصنيفها ويتم اإلسرائيلية، المدنية اإلدارة قبل من الغربية الضفة في مصادرتها تتم التي
 .عليها المستوطنات إقامة تتم بل استخدامها، الفلسطينيون  أصحابها يستطيع ال بحيل دولة، أراضي

 تزيد اإلسرائيلية السلطات أن ال اني/ يناير كانون  29 يوم هآرتس صحيفة مراسل بيغر يوتام وذكر
 في مطردة زيادة وهناك بالضفة، الفلسطينيين أراضي على يدها وضع من األخيرة الشهور في

 .نارية بأنها المصنفة والمناطق الفاصل، الجدار شرق  لمنتشرةا األراضي استهداف
 عمل إلى الفلسطينية األراضي على يدها بوضع اإلسرائيلية المدنية اإلدارة تستند التقرير ووفق

 الماضي، قبل القرن  إلى تعود قديمة خرائ  على حصل الذي" األزرق  الخ " فريق به يقوم ميداني،
 عليها وحصلت دولة، أراضي هذه بأن التقرير تم خاللها ومن دقيقة، غير أدوات باستخدام رسمت
 .عليها مستوطنات إقامة صالحية إسرائيل يمنح ما وهو قضائي، أمر بموجب
 .1999 عام بدأ الذي الفريق لعمل الذروة عام اعتبر 2015 أن وأوضح

 ومنذ غربه، ألفا 21و الجدار الفاصل، شرق  دونم ألف مئتي على يده األزرق  الخ  طاقم وضع وقد
 موجودة دونم والف 107 اإلجمالي حجمها البالغ المصادرة المساحات نسبة من %73 فإن ،2011

 .غربه ألفا أربعين مقابل الجدار، شرق  في
" العام للصالح" المصادرة أو أمنية، ألغراض إما الفلسطينيين أراضي على اإلسرائيلي االستيالء ويتم

 من واالستيالء القرصنة عمليات عن ناهيك الدولة، أراضي لمسمى ةإضاف عسكرية، ألغراض أو
 .منها بدعم حتى أو عنها، اإلسرائيلية السلطات بتغاضي سواء االستيطانية، المجموعات

 عليها سيطر أراض هي اآلن القائمة للمستوطنات الفعلية المساحة ُخمس من أقل فإن التقرير ووفق
  .1948 العام قبل اليهود

 2/2/2017رة.نت، الدوحة، الجزي
 

 الجبرية باإلقامة" األقصى عشاق" تالحق "إسرائيل" .28
 المخططات وتنفيذ واألقصى المحتلة بالقدس للتفرد منها وتد: سعيا محسن محمد -الفحم  أم

 والرباط المقدسة للمدينة للنفير يدعو من مالحقة اإلسرائيلية السلطات تواصل واالستيطانية، التهويدية
 .48 وفلسطينيي المقدسيين لترهيب الطوار   أنظمة توظيف عبر القدسي، الحرم بساحات
 اإلقامة سالح -الفلسطينيين من األقصى المسجد لتفريغ تتطلع التي- اإلسرائيلية المؤسسة وأشهرت
 فيه تهي  الذي الوقت في والرباط، النفير مسيرات بتنظيم ينش  من بوجه اإلداري  واالعتقال الجبرية
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 الزماني التقسيم مخط  وفرض للمسجد اليهودية الجماعات القتحامات الحراسة وتوفر فالظرو 
 .باألقصى والمكاني
 قانون  سريان بداية مع 2016 ال اني تشرين /نوفمبر منذ ،48 فلسطينيي من" األقصى عشاق" مالحقة

 التوجه يعزز صالح، رائد الشيا برئاسة اإلسالمية الحركة حظر على عام مرور وبعد" اإلرهام"
 .االحتاللية المخططات ويعيق ينش  من كل بمعاقبة والتلويح بالمسجد التفرد نحو اإلسرائيلي

 2/2/2017الجزيرة.نت، الدوحة، 
 

 النرويج ممثلة مع غزة معاناة يناقش الخضري  .29
 غزة قطاع أهالي معاناة الخضري، جمال النائب الحصار، لمواجهة الشعبية اللجنة رئيس ناق  

 .هارالدستاد هيلدا فلسطين لدى النرويج مم لة مع اإلسرائيلي الحصار ةنتيج
 هذه است مار ضرورة على ،2017-2-2 الخميس يوم هارادلستاد، استقبال خالل الخضري، وشدد

 التنموية، النرويجية المشروعات وزيادة الدولية، المحافل في الفلسطينية القضية دعم في العالقة
 .الفلسطيني والشعب للقضية الداعمة اقفهامو  على النرويج وشكر
 الحصار ظل في اإلنسانية األزمات ووثار غزة، قطاع ألهالي اإلنساني الوضع الخضري  وشرح

 .غزة إعمار وتأخر عشر، الحادي للعام المستمر اإلسرائيلي
 كل فتح ضرورة على مشددا اإلسرائيلي، الحصار لرفع السبيل هو الدولي الضغ  أن الخضري  وأكد

 إسرائيلية، قيود دون  واإلنشائية الصناعية االحتياجات بدخول والسماح است ناء، دون  التجارية المعابر
 .المزدوج االستخدام بحجة إسرائيليا الممنوعة السلع قوائم وإلغاء

 2/2/2017الين،  أون  فلسطين
 

 قلقيلية أراضي من زيتون  شجرة ألف يقتلع االحتالل": بتسيلم" .31
 االحتالل قوات إن ،"بتسيلم" المحتلة األراضي في اإلنسان لحقوق  اإلسرائيلي علوماتالم مركز قال

 محافظة في أراض من دونمات 104 على التفافي شارع لشقّ  زيتون  شجرة ألف اقتلعت اإلسرائيلي
 وجرفت األشجار اقتلعت االحتالل قوات فإن الخميس، يوم المركز، عن صادر لبيان ووفقا .قلقيلية
 .قلقيلية محافظة في إلياس، والنبي عزون  لقريتي المحاذية ياألراض
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 ضرر ا األرض بأصحام يلحقان الزيتون  أشجار واقتالع األراضي مصادرة أن المركز وأوضح
 سّكان جميع خدمت ألرض وموردا   كبيرة، اقتصادية قيمة ذات وأصوال   دخل، مصدر فقدوا إذ جسيم ا،
 .والترفيه االستجمام ألغراض المنطقة

 2/2/2017، (وفا) الفلسطينية والمعلومات األنباء وكالة
 

 يناير /الثاني كانون  اعتقال خالل حالة 156 نفذت االحتالل األسرى": سلطات أهالي "لجنة .31
 في اعتقال حالة 156 نفذت االحتالل سلطات إن ،«المقدسيين والمعتقلين األسرى  أهالي لجنة» قالت 

 7و قاصرا ، طفال   61 ضمنهم من الماضي، يناير /ال اني كانون  شهر اللخ المحتلة القدس مدينة
 .شابا   88و مسنة، بينهن نساء

 3/2/2017الشارقة،  الخليج،

 
 تطالب بالكشف عن مصيره النقب سجن في الطعن عملية منفذعائلة األسير أحمد نصار : نابلس .32

ألسير الفلسطيني أحمد نصار )منفذ أفادت عائلة ا: تحرير خلدون مظلوم، من يوسف فقيه -نابلس 
عملية الطعن في سجن النقب الصحراوي(، بأن مصير نجلها غير معروف، في ظل انقطاع األخبار 

 األربعاء. يومعنه منذ مساء 
وأبدت عائلة األسير نصار؛ من قرية "مادما" جنوبي نابلس، "قلق ا كبير ا" على حياة نجلها وشقيقه 

 ن "النقب".محمود، المعتقليون في سج
وطالب محمد نصار )شقيق األسيرين أحمد ومحمود(، خالل حديل مع "قدس برس" يوم الخميس، 
"الصليب األحمر الدولي" والجهات الحقوقية بالتدخل السريع لمعرفة مصير أشقائه اللذان يقبعان في 

 " في معتقل النقب.16نفس الغرفة بقسم "
وقوع الحادثة )الطعن( الوصول ألي معلومة مؤكدة حول وأشار إلى أن العائلة ُتحاول منذ لحظة 

 نجلها "أحمد" والمكان الذي نقل إليه في ظل انقطاع للكهرباء واالتصاالت في سجن "النقب".
 2/2/2017قدس برس، 

 
الخارج" عهد جديد للتمسك باألرض  ي"ملتقى فلسطيني: "الهيئة الشعبية العالمية لدعم غزة" .33

 والعودة
يئة الشعبية العالمية لدعم غزة" عصام يوسف، أن ملتقى فلسطيني الخارج المقرر عقده أكد رئيس "اله

 نهاية الشهر الجاري في تركيا بم ابة عهد جديد للتمسك باألرض وحق العودة إلى فلسطين.
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وقال يوسف في حديل مع "قدس برس": "مهما طال الزمان سيأتي الفرج والنصر طالما بقينا ثابتين 
باء طين أرضنا ووطننا الغالي الذي لن نتنازل عنه كما لم يفعل ولم يقبل أسالفنا من اآلعلى أن فلس
 واألجداد ".

ويهدف المؤتمر، كما يقول منظموه، إلى لفت االنتباه إلى معاناة الشعب الفلسطيني الالج  خارج 
حقهم في فلسطين، والمطالبة بحقوقهم عامة وخصوصا حقهم في تحرير أرضهم والعودة إليها، و 

 تقرير مصيرهم.
 2/2/2017قدس برس، 

 
 مصر: التوصل لحل عادل للقضية الفلسطينية يسهم في إعادة االستقرار للمنطقة .34

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي حرإ مصر على مواصلة جهودها إلحياء عملية السالم : القاهرة
حل دائم وعادل للقضية بين الجانبين الفلسطيني واإلسرائيلي، مشددا على أن التوصل إلى 

الفلسطينية من شأنه أن يوفر واقعا  جديدا  ُيحقق مصلحة كافة دول المنطقة ويساهم في إعادة 
 االستقرار إليها.

جاء ذلك خالل استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الخميس، لوفد من معهد الشرق األوس  
ة المعهد وعضوية عدد من السفراء األميركيين األميركي في واشنطن برئاسة ويندي تشامبرلين مدير 

السابقين من بينهم "فرانك ويزنر" السفير األميركي األسبق بالقاهرة، ونائب مديرة المعهد الدكتور بول 
 سالم، وذلك بحضور فايزة أبو النجا مستشارة رئيس الجمهورية لشئون األمن القومي.

 1/2/2017 ،وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
 

 1948عندما التقى رابين وعبد الناصر على الغداء خالل حرب : فيلم وثائقي .35
جاء في فيلم وثائقي عرض ألول مرة في نيويورك الشهر  :هاوارد جولر -نيويورك )رويترز( 

الماضي أن مجموعة من الضباط اإلسرائيليين والمصريين ألقوا أسلحتهم وس  حرم عنيفة في 
 عاما وناقشوا احتماالت السالم في المنطقة. 70ل حوالي الشرق األوس  قب

وكان بين المجموعة رجالن أصبحا زعيمين لبلديهما وعدوين لدودين وهما إسحق رابين وجمال عبد 
الناصر. لكن في ذلك اليوم كان اللقاء بين الضباط الصغار وديا وتولد بينهم حد أدنى من ال قة على 

 األقل.
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وكان وقتها رئيسا للوزراء. وتلك التفاصيل  1994في مقابلة مع رابين في عام  تكشفت تفاصيل اللقاء
هي محور الفيلم الوثائقي الجديد "شالوم رابين" للمخرج عاموس جيتاي ويدور حول مسعى رابين 

 للسالم مع الفلسطينيين.
كتيبتهم في  ويقول رابين إن الضباط اإلسرائيليين دعوا نظراءهم المصريين للقاء بعد أن حاصروا

يقول رابين "هو )عبد الناصر(  الفالوجا. وكان رابين قائدا للقوات الخاصة المقاتلة المسماة بلماخ.
كان برتبة صاغ. وكنت أنا لفتنانت كولونيل... عرضنا عليهم أن يأتوا ويتناولوا طعام الغداء في 

ن يعود المصريون إلى لوائهم كيبوتس جات اإلسرائيلي وهم جاءوا". وأوفى اإلسرائيليون بوعدهم بأ
 بسالم.

"كان ناصر يجلس إلى جواري. نظر إلى شعار بلماخ وسألني ماذا يعني وشرحت له معناه. ثم قال 
لي إن الحرم التي نخوضها هي الحرم الخطأ ضد العدو الخطأ في الوقت الخطأ. وأنا أتذكر ذلك 

 ألنه لم يقله ألحد على انفراد."
تقد أننا في ذلك الوقت كنا قريبين للغاية من السالم... وما حدث حدث وهو ويقول رابين أيضا "وأع

 ذهب في االتجاه المعاكس. أظن أن الطريق أطول بك ير مما كنا نتمنى."
في يومياته عن الحرم أن ضابطا إسرائيليا اقترم من  1970يؤكد عبد الناصر الذي توفي في 

وأن الجانبين اتفقا على أن يجتمعا في جات في اليوم  الفالوجا في سيارة مدرعة رافعا راية بيضاء
 .1948نوفمبر تشرين ال اني  11التالي 

ولم يرد في اليوميات اسم القائد أو رابين ولم يتسن هذا األسبوع االتصال بابنة عبد الناصر للحصول 
 إيجال ألون. على تعقيب. وكان قائد القيادة الجنوبية اإلسرائيلية في ذلك الوقت الجنرال الراحل

 1/2/2017، وكالة رويترز لألنباء
 

 "إسرائيل"ميشال عون يدعو إلى التضامن لمواجهة اإلرهاب و .36
دعا رئيس الجمهورية اللبنانية العماد ميشال عون اليوم الخميس إلى التضامن من  :د م أ -بيروت 

الل لقاء عون اليوم وجاء ذلك خ أجل مواجهة إسرائيل واإلرهام، معتبرا  أن المقاومة حق مقدس.
 برئاسة أمينه العام يحيى غدار.” التجمع العربي اإلسالمي لدعم خيار المقاومة“بوفد 

يوجد على حدود لبنان عدو يجب فهم “وتحدث رئيس الجمهورية عن القضية الفلسطينية، معتبرا أنه 
فلسطينية ومحوها من وإلغاء الهوية ال األرضسياسته في العمق كي ال نقع في الخطأ، فهو يريد أخذ 

  ”.التاريا، ألنه يعتبر نفسه صاحب األرض
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ال نستطيع التزام الحياد في قضية نعي  نحن نتائجها، إضافة إلى أن الفلسطينيين في ”وتابع عون 
 ”.لبنان يعيشون إلى اليوم مأساة تهجيرهم

 2/2/2017، رأي اليوم، لندن
 

 التفريط بحق العودة الحريري في إطالق تعداد الفلسطينيين: ال يمكن .37
رعى رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري امس في السرايا، اطالق مشروع التعداد العام للسكان 

 -لجنة الحوار اللبناني  أنجزتهوالمساكن في المخيمات والتجمعات الفلسطينية في لبنان الذي 
وقادة  واألممية الفلسطيني في حضور وزراء ونوام وسفراء ورؤساء ومم لي المنظمات الدولية

 الفصائل ومم لين عن المجتمع المدني الفلسطيني وشخصيات.
"هذا اإلنجاز كبير جدا ، وقد بدأه الرئيس تمام سالم ومن المهم أن  أنوالقى الحريري كلمة اعتبر فيها 

في يخدم هذا العمل الفلسطينيين والقضية الفلسطينية وأن يرى العالم بأجمعه حجم معاناة الفلسطينيين 
 يضا .ألبنان ومعاناة اللبنانيين 

وجود الفلسطينيين في لبنان مرحب به ولكن هذا العمل يؤكد حق العودة إلى بالدهم. هناك  إن
ب في األراضي الفلسطينية، وهو إسرائيل، ونرى نتيجة أعماله اليوم، وإن شاء هللا حين ينتهي  مغتصل

جتمع الدولي والعالم حجم المشاكل التي تسببها إسرائيل هذا التقرير سنرى النتائج باألرقام بما يؤكد للم
 في فلسطين ولبنان أيضا ".

 3/2/2017، النهار، بيروت
 

 : إدارة مشتركة لإلحصاء... والمعلومات سريةللفلسطينيين في لبنان مشروع التعداد .38
لتجمعات مشروع التعداد العام للسكان والمساكن في المخيمات وا»ي ير : ناجية الحصري  -بيروت 

أمس، والذي سيشكل في « الفلسطيني -لجنة الحوار اللبناني »، الذي أطلقته «الفلسطينية في لبنان
حال إنجازه خزانا  غير مسبوق للدولة من المعلومات، الك ير من األسئلة عن توقيته وإمكان توظيفه 

المحظورة »ناطق كل المستهدفين ال سيما في الم إلىسياسيا ، ومخاوف من إمكان عدم الوصول 
 ، وإمكان امتناع فلسطينيين عن المشاركة فيه في غيام التطمينات.«أمنيا  

الجاري موعدا  لساعة الصفر، وسبق  27في السراي الكبيرة، أعلن إطالق مشروع التعداد، وحدد 
الميدان موزعين  إلىشام وفتاة( الموعد  600جي  من المندوبين اللبنانيين والفلسطينيين )

تجمعا  لهم خارج المخيمات، على أمل  121مخيما  لالجئين الفلسطينيين وفي  12مارات في االست
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ممن يعيشون خارج « األفراد»االنتهاء من معظم مراحله نهاية العام الحالي. وتجرى مرحلة تعداد 
 .2018في المئة، في  3المخيمات والتجمعات، وال تتجاوز نسبتهم 

سبق »فما «. أونروا»، تغيب عنه وكالة «يونيسيف»ليابان وسويسرا ووالمشروع الذي تدعمه ماليا  ا
« أن أحصته الوكالة الدولية ال يتعدى دراسة عينات من الالجئين للبناء عليها، وبالتالي ما نتج منها

ويشمل التعداد «. احتسابا  دقيقا  « »الحياة»ال يعتبر، وفق قول مدير المشروع عبد الناصر األيي لا 
يشمل لبنانيين وجنسيات أخرى، أما في  إنمايم في المخيمات وال يقتصر على الفلسطينيين كل من يق

الحركة الديموغرافية على »التجمعات فالتعداد يشمل الفلسطينيين فق ، وهو يرصد وفق األيي، 
األرض، أما في المناطق التي تعتبر حساسة أمنيا  م ل في مخيم عين الحلوة فإن التعداد سيتم بعد 

وال يشمل التعداد «. معالجة خاصة تشمل التنسيق بين األجهزة األمنية اللبنانية والجانب الفلسطيني
 «.مناطق ال يقطنها مدنيون وتصنف عسكرية )قوسيا( فهذه ال شغل لنا فيها»

لكن محاذير التعداد ك يرة، تبدأ من إمكان استغالل المعلومة مرورا  بسوء تفسيرها وإدخالها في اللعبة 
الحفاظ »أن محور التعداد « الحياة»إسقاط، ربما، صفة الج . ويؤكد األيي لا  إلىالسياسية وصوال  

أي جهاز خارج دائرة اإلدارة اإلحصائية، التزاما  منا بتوصيات  إلىعلى سرية المعلومات ولن تعطى 
ا لن تشمل دولية توجب اعتماد هذه المعايير، ويمكن الكشف عن مؤشرات نتجت من اإلحصاء لكنه

إن األمر مهم للدولة، وضمانة هؤالء »ويقول األيي  «.أبدا  معلومات فردية. وهذا موضوع حساس
 «.سرية المعلومة وهناك لجنة توجيهية تتأكد من جودة المعلومات

لبنان باق على دعم »أن  إلىوحرإ رئيس لجنة الحوار حسن منيمنة على طمأنة الفلسطينيين 
وأوضح «. رار حقكم في بناء الدولة الفلسطينية على أرضكم وعودة الالجئينإق إلىقضيتكم وصوال  

عدد السكان وظروف السكن والملكية وتاريا البناء ومشكالته وتوافر خدمات »أن التعداد سيشمل 
البنى التحتية وخصائ  األسر واألفراد والقوى العاملة وحال البطالة وأسبابها والنشاط االقتصادي 

مستوى التعليمي والصعوبات التي يواجهها ذوو الحاجات الخاصة، كما سيلحظ الحراك الممارس وال
 «.ليهماإالسكاني من خالل التوسع العشوائي واالنتقال والنزوح الداخلي أو الهجرة والدوافع 
 3/2/2017، ، لندنالحياة

 
 لمواجهة االستيطان المتحدة األممتحرك عربي في  .39

طالبت مجموعة سفراء الدول العربية في األمم المتحدة مجلس األمن  :، ا ف م«الحياة» -نيويورك 
بالضغ  على إسرائيل لوقف أنشطتها االستيطانية والتراجع عن القرارات األخيرة التي اتخذتها بإنشاء 

 .2334والف وحدة استيطانية، والتقيد الكامل بقرار مجلس األمن الرقم  6
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الجاري السفير العراقي محمد الحكيم والسفير الفلسطيني في  واجتمع رئيس المجموعة العربية للشهر
األمم المتحدة رياض منصور مع رئيس مجلس األمن مساء األربعاء، ونقلوا إليه رسالة بالموقف 

 العربي الذي عبر عنه السفراء في اجتماع عقدوه في اليوم ذاته.
قيد إسرائيل بحل الدولتين، وعدم وقال الحكيم أن الرسالة العربية تضمنت التشديد على ضرورة ت

والف وحدة استيطانية، والتقيد الكامل  6تقويضه من خالل إجراءات أحادية، والتراجع عن قرار إنشاء 
 الذي صدر نهاية العام الماضي. 2334بقرار مجلس األمن 

 3/2/2017، ، لندنالحياة
 

 مؤتمر تركي حول األوقاف العثمانية في القدس .41
قال نائب رئيس الوزراء التركي، ويسي قيناق، إن بالده تخط  : ر، يلدز أقطاشأنقرة/ إلكاي غود

  لعقد مؤتمر حول األوقاف الع مانية في مدينة القدس، خالل مايو/ أيار المقبل.
 وأضاف قيناق، في حديل مع األناضول، إنه يصعب تعداد األوقاف الع مانية في القدس وحدها.

ألوقاف الع مانية في القدس تحت رعاية رئيس جمهوريتنا )رجب وتابع "نخط  لعقد مؤتمر حول ا
 طيب أردوغان( في مايو المقبل، بإسطنبول".

التركي، نّظم في  IRCICAتجدر اإلشارة أن مركز أبحاث التاريا والفن وال قافة اإلسالمية 
رسمي عربي ، مؤتمرا دوليا لحماية اآلثار اإلسالمية في القدس، بحضور 2014نوفمبر/تشرين ثاني 

 وتركي، فضال عن مشاركة أكاديميين من مختلف دول العالم.
واستهدف المؤتمر، البحل عن وسائل وطرق جديدة في العالم، من أجل إثارة حفيظة المجتمع 
الدولي، للوقوف ضد الممارسات اإلسرائيلية، التي تستهدف المسجد األقصى، فضال عن تناول سبل 

 دس، والتي تمتد لعصور طويلة.حماية الهوية اإلسالمية للق
 2/2/2017 ،لألنباء األناضولوكالة 

 
 على تخفيض الدعم أمريكيا   تأكيدا   : لم نتلق  "األونروا"مفوض  .41

، أنها لم تتلق أي تأكيد رسمي من اإلدارة األمريكية، «األونروا»أكدت وكالة «: القدس العربي»غزة ا 
تتصيب الرئيس الجديد دونالد ترامب، دون أن تخفي  حول نيتها تخفيض حجم الدعم المقدم لها، بعد

 خشيتها من تطبيق القرار، كون أمريكا تعد من أكبر الداعمين لموازنتها التشغيلية.
القدس »وفي لقاء جمعه بعدد من الكتام والصحافيين في مكتبه في مدينة غزة، من بينهم مراسل 

بيير كرينبول بعد استفسارات الحضور عن ما « األونروا»، تطرق خالله المفوض العام لا «العربي
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يتردد عن نية اإلدارة األمريكية تقلي  حجم دعمها لمؤسسات األمم المتحدة، وانعكاسات القرار على 
قرارا »التي تعاني من نق  كبير في الموازنة، فقال إن أي عملية قطع للمساعدات تعد « األونروا»

« األونروا»لدعم، غير أنه في الوقت ذاته أكد أن ذلك لن ي ني يرجع لنفس الدولة التي تقدم ا« سياديا
عن االستمرار في تقديم خدماتها لالجئين الفلسطينيين، كونها منظمة دولية أنشئت لهذا الغرض، 

 وستواصل مسيرة الدفاع عن حقوق لالجئين.
« حديا كبيرات»ويؤكد كريبنول أن أي تقلي  في عمليات الدعم المقدم ستشكل بالنسبة لمنظمته 

 خاصة وأن الواليات المتحدة تعد أكبر الداعمين، الفتا إلى أنهم في المنظمة الدولية يترقبون النتائج.
ولم يخف المفوض العام تراجع االهتمام الدولي بقضية دعم الالجئين الفلسطينيين، خاصة في ظل 

ا واليمن وليبيا، ويؤكد أنه ما تشهده المنطقة من أحداث تحتاج هي األخرى لدعم إنساني م ل سوري
ك يرا ما طالب خالل لقاءاته مع المسؤولين باستمرار توصيل الدعم لالجئين الفلسطينيين، الذين مر 

عاما، وفي ظل استمرار االحتالل للضفة وغزة لخمسين عاما، وفي ظل وجود  70على تهجيرهم 
 حصار على غزة مستمر منذ عشر سنوات.

 3/2/2017، ، لندنالقدس العربي
 

 لبحث التجارة والمستوطنات يوم اإلثنينرئيسة وزراء بريطانيا تستقبل نتنياهو  .42
قالت المتحدثة باسم رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي إن رئيسة  :كايلي ماكليالن -لندن )رويترز( 

ي بنيامين الوزراء ستطرح قضية المستوطنات اإلسرائيلية في األراضي المحتلة مع نظيرها اإلسرائيل
نتنياهو في لندن يوم االثنين لكن محادثاتهما ستركز على تعزيز التجارة استعدادا لخروج بريطانيا من 

 االتحاد األوروبي.
وقالت المتحدثة باسم ماي إنها ستجدد أيضا تأكيد دعمها لالتفاق النووي اإليراني الذي يرفضه 

ى الرغم من نقاط الخالف أشادت ماي بإسرائيل وعل نتنياهو والرئيس األمريكي دونالد ترامب بشدة.
 منذ تولي منصبها العام الماضي عقب استفتاء االنسحام من االتحاد األوروبي.

 2/2/2017، وكالة رويترز لألنباء
 

 شكوى ضد جنرال إسرائيلي بلندن التهامه بجرائم حرب .43
لكنيست أليعزر شتيرن كشف المراسل السياسي لصحيفة يديعوت أحرونوت إيتمار ويخنر أن عضو ا

من حزم "هناك مستقبل" والجنرال السابق في الجي  اإلسرائيلي تعرض لموقف مقلق في بريطانيا 
 بعدما قدمت منظمة حقوقية عربية بريطانية طلبا إلى محكمة بريطانية العتقاله.
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ال شتيرن وقدمت المنظمة الحقوقية البريطانية طلبا لهيئة مكافحة "اإلرهام" البريطانية العتق
لمسؤوليته عن جرائم الحرم التي ارتكبها خالل سنوات خدمته العسكرية بجي  االحتالل وخاصة في 

حين كان  1982حرم لبنان األولى في ثمانينات القرن الماضي، وأحداث مجزرة صبرا وشاتيال عام 
 ضابطا مرموقا في كتيبة المظليين.

لخارجية عمانويئيل نحشون أن إسرائيل تعرم عن ونقل مراسل يديعوت أحرونوت عن الناطق باسم ا
أسفها لما سماه "استخدام الجهاز القضائي البريطاني ألهداف سياسية معادية" لها، مشيرا إلى أن 

 السلطات اإلسرائيلية واثقة ومطمئنة بأن نظيرتها البريطانية لن تقع فيما اعتبرته الفا المنصوم لها.
اة اإلسرائيلية ال انية إلعاد شمخيوف عن زعيم حزم "هناك وفي سياق متصل، نقل مراسل القن

مستقبل" يائير البيد أنه أجرى محادثة عاجلة مع السفير البريطاني في تل أبيب ديفيد كوري، وطلب 
منه التدخل لدى السلطات بلندن لمنع أي محاولة للمس بشتيرن، وبذل كل الجهود للحيلولة دون 

 اعتقاله.
 2/2/2017، الجزيرة نت، الدوحة

 
 ترامب قد يمنح إسرائيل الضوء األخضر لضرب حماس .44

 عدنان أبو عامر
كانون ال اني/يناير، شعر  20منذ أن دخل الرئيس األميركّي دونالد ترامب البيت األبيض في 

الفلسطينّيون أّنهم أمام سنوات صعبة من العالقات معه، بسبب مواقفه المؤّيدة إلسرائيل، وعدائه 
ين، وتوجهه بنقل السفارة األمريكية بإسرائيل من تل أبيب إلى القدس، واعتباره أن للفلسطينيّ 

االستيطان اإلسرائيلي بالضفة الغربية ليس عقبة الستئناف المفاوضات بين الفلسطينيين 
 واإلسرائيليين.

 وقد افتتح ترمب خطام تنصيبه بتهديده بالقضاء على اإلرهام اإلسالمّي، دون أن يذكر فلسطين
كانون  20باالسم، مّما دفع عضو المكتب السياسّي لحماس موسى أبو مرزوق إلى أن يعتبر في 

ال اني/يناير أّن توّجهات ترامب في شأن فلسطين ال تخدم استقرار المنطقة، وتغري المتطّرفين 
 اإلسرائيلّيين بمزيد من التطّرف.

ّية بممارسة مزيد من الضغ  عليها، قد تشعر حماس أّن إسرائيل في عهد ترامب ستكون أك ر أريح
، أو توجيه ضربة عسكرّية ضّدها، ألّن تنصيب 2006بتشديد الحصار المفروض عليها منذ عام 

ترامب تزامن مع إطالق تصريحات إسرائيلّية في اّتجاه حماس، أبرزها إعالن وزير الدفاع اإلسرائيلّي 
 ان احتالل ربع قطاع غّزة في الحرم المقبلة.كانون ال اني/يناير، عن إمك 24أفيغدور ليبرمان في 
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وقال المتحّدث باسم حماس والقائد السابق للجناح العسكرّي لحماس، كتائب عّز الدين القّسام في 
شمال الضّفة الغربّية حسام بدران لا"المونيتور" إّن "حماس حركة مقاومة تعتبر االحتالل اإلسرائيلّي 

ضينا الفلسطينّية المحتّلة، والمطلوم من اإلدارة األميركّية الجديدة عدّوها الوحيد، وعملنا داخل أرا
إعادة دراسة واقع منطقتنا، لتعلم أّن القفز على خيارات الشعوم والتنّكر لطموحاتها لن تستمّر حّتى 

 النهاية، فمن حّق شعوم المنطقة أن تنعم بالحرّية كبقّية العالم".
اير بيانا  حّذر من سياسة ترامب المنحازة إلى إسرائيل، كانون ال اني/ين 24وأصدرت حماس في 

ونواياه بنقل سفارة بالده في إسرائيل من تل أبيب إلى القدس، مّما سيخلق مناخات متفّجرة، ويصّب 
الزيت على النار المشتعلة في المنطقة، داعية الفلسطينّيين إلى مواجهته، وتفعيل المقاومة كخيار 

 استراتيجّي.
ظات الالفتة التي استوقفت حماس بنظرتها إلى ترامب، عالقته الوثيقة بالرئيس المصرّي من المالح

عبد الفّتاح السيسي، الذي ال يخفي عداءه للحركة، وبذل جهودا  كبيرة لتجفيف منابعها المالّية، والحّد 
األّول الذي هّنأ من قدراتها العسكرّية، بضرم األنفاق الواصلة بين غّزة وسيناء، وهو الرئيس العربّي 

 ترامب بالرئاسة.
ولذلك، فإّن المستشار السياسّي السابق لنائب رئيس المكتب السياسّي لحماس اسماعيل هنّية 
ومؤّسس بيت الحكمة لحّل النزاعات في غّزة، وعاش سنوات طويلة في الواليات المّتحدة األميركّية 

سرائيل ستجد مع ترامب فرصة مواتية لتوجيه ، أحمد يوسف قال لا"المونيتور" إّن "إ2006حّتى عام 
، مع أّن 2006ضربة قاسية ضّد غّزة، ضمن سياسة جّز العشب التي تنتهجها ضّد حماس منذ عام 

بداية أّي ضربة إسرائيلّية ضّد غّزة قد تبدأ من سيناء، حيل تتواجد التنظيمات المسّلحة، فإن شعرت 
للتنظيمات، فإّنهما ستّتهمان غّزة بتوفير الدعم المادّي مصر وإسرائيل أّن سيناء تحّولت إلى مرتع 

والعسكرّي لها، تمهيدا  إلى حصولهما على غطاء أميركّي لضربها من دون تحّفظ، مّما يتطّلب من 
التنظيمات الفاعلة في غّزة، م ل حماس وباقي فصائل المقاومة المسلحة، وقف الحديل عن قدراتها 

 ال يحتمل توّترات أمنّية".العسكرّية، فالظرف حّساس، و 
وصول ترامب إلى رئاسة الواليات المّتحدة األميركّية وقلق حماس منه، ال يعنيا أّن سلفه باراك أوباما 

، 2014و 2012كان مسالما  مع حماس، فقد أّيد حربين قاسيتين شّنتهما إسرائيل ضّدها خالل عامي 
ّل أبيب حول التسريع بإنهائهما، لكّن هذه على الرغم من وجود خالفات سياسّية بين واشنطن وت

 الخالفات قد تنتهي بينهما في عهد ترامب.
وقال الباحل الفلسطينّي في المركز العربّي لمبحاث ودراسة السياسات في الدوحة، والمقيم في 

ئيلّي، الواليات المّتحدة األميركّية أسامة أبو ارشيد لا"المونيتور" إّن "ضرم حماس في غّزة قرار إسرا
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مع أّن ترامب سيمنح إسرائيل دعما  أك ر شراسة ضّد حماس، فهو رئيس أك ر شعبوّية وتطّرفا  
وغرورا ، وقد يقف على يمين إسرائيل بعدوانها على الفلسطينّيين، وهو ينظر إلى الرئيسين المصرّي 

سالمّيين، لذلك من عبد الفّتاح السيسي والسورّي بّشار األسد كنموذجين يحتذى بهما في محاربة اإل
 حّق حماس أن تخشى من تحالف السيسي وترامب وإسرائيل لضربها".

إضافة إلى التخّوفات التي تساور الفلسطينّيين من أّي حرم مقبلة تشّنها إسرائيل على غّزة في عهد 
ترامب، فإّن المشاهد الفظيعة المقبلة من سوريا ومصر، حيل تشهدان حروبا  ومعارك دامية ضّد 

مجموعات المسّلحة، وصمت العالم إزاءها، قد تشّجع إسرائيل على ارتكام الفظائع ذاتها ضّد ال
 الفلسطينّيين في ظّل تشجيع ترامب.

ولذلك أشار الضاب  السابق في جهاز االستخبارات العسكرّية اإلسرائيلّية يوني بن مناحيم على موقع 
اس قلقة من تقارم ترامب مع السيسي، واّتفاقهما كانون ال اني/يناير، إلى أّن حم 25"نيوز ون"، في 

 ضّد جماعة اإلخوان المسلمين، وحماس أحد أذرعها.
وقال وكيل وزارة الخارجّية الفلسطينّية في غّزة غازي حمد لا"المونيتور" إّن "إسرائيل خاضت ثالث 

ولذلك فقد ال  ، ولم تنجح في تحقيق نتائج سياسّية،2014و 2012و 2008حروم ضّد غّزة في أعوام 
تقدم على حرم رابعة لوجود ترامب، لكّنها تعتبر األنفاق التي تحفرها حماس تهديدا  مركزّيا  لها، 
ولذلك ستجعلها في صلب النقاش اإلسرائيلّي في الفترة المقبلة، لتحصل على مزيد من دعم ترامب 

فلسطينّيين اليوم ليس لهم ومساندته، مع عدم وجود ضمانات بعدم الذهام إلى حرم رابعة، ألّن ال
 ".2014سند عربّي، على الرغم من االستقرار النسبّي منذ حرم 

لعّل ما قد يقلق حماس، أّن وصول ترامب إلى الرئاسة يتزامن مع التحقيقات الشرطّية اإلسرائيلّية مع 
وإمكان تعّرضه بنيامين نتنياهو حول قضايا الفساد، وتقدير الفلسطينّيين أّنه قد يهرم من التحقيقات 

إلى اإلقالة، بتوجيه ضربة عسكرّية ضّد غّزة، لصرف أنظار اإلسرائيلّيين عن مشاكله الحكومّية 
 والحزبّية، في ظّل شيك مفتوح على بياض قد يمنحه ترامب إلى نتنياهو.

 2/2/2017المونيتور، 
 

 اإلدانات تشجع االستيطان .45
 عبد الستار قاسم

بيوت ونحن نحمل رزمة أوراق لنلهل وراءها باإلدانات إسرائيل تصادر األرض وتبني ال
واالستنكارات، ونحمل رزم أوراق نقدية لنشتري تذاكر الطائرات باح ين عن منقذ لنا في أرجاء العالم. 
وبهذا نقهرهم: هم يبنون بيوتا صغيرة إليواء األسر والعائالت، ونحن ننام في فنادق خمس نجوم. 
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ارة وعلما ومعرفة. هم يوفرون األموال ويمنعون عن أنفسهم الشهوات، نحن األرقى ونحن األك ر حض
 ونحن نبذر ونسرف ونفرط في شهواتنا وغيام ضميرنا الوطني.

على مدى كل هذه السنوات الطويلة قبل قيام إسرائيل وبعد قيامها ونحن نلقي الخطابات الرنانة 
بالخطوات العملية إلنقاذ أرضنا وإنقاذ ونطلق العنان للتصريحات السخيفة والتافهة دون أن نقوم 

، باعت أغلب قيادات فلسطين اإلقطاعية األراضي للصهاينة، وساهمنا بقوة 1948أنفسنا. قبل عام 
ببناء المستوطنات كأيدي عاملة، وتآمرنا على الفالحين واستغل األثرياء منا شقاءهم وفقرهم البتياع 

، لم نتق هللا بأنفسنا وأبناء شعبنا. كانت تأتي األموال 1967أراضيهم وتسريبها فيما بعد. وبعد عام 
إلى الضفة الغربية وغزة ولم يستفد منها الفقراء إال النزر اليسير. كان من المفروض أن ترصد أموال 
اللجنة المشتركة لدعم الفالحين والعمال ماليا ليتمكنوا من بناء بيوت بصورة أفقية، وأنا أتحدى إن 

احد في الضفة والقطاع قد حصل على قرض بأربعة والف دينار ليبني بيتا صغيرا كان هناك عامل و 
مكونا من غرفتين ومطبا وصالة. أين ذهبت األموال؟ وأين هي أموال السلطة اآلن؟ كل ما نراه 
مزيدا من الضرائب على الناس، ومزيدا من رسوم المعامالت. مفهود أن السلطة تريد تحصيل 

ب، لكن السؤال: ما الذي أجبركم على إقامة سلطة وأنتم تعلمون أن مصادر األموال لدفع الروات
التمويل بأيدي األعداء وليس بأيدينا؟ وما الذي أجبركم على توظيف هذا الكم الهائل من الموظفين 
وأنتم ال تتمكنون من دفع الرواتب؟ وأال تعلمون أن الذي يعتمد على عدوه في التمويل ال يريد إرادة 

 حرة، وال يريد وطنا أو دولة أو حتى خربوشة على قمة جبل؟ سياسية
هل تريدون وقف االستيطان؟ إذا كان الجوام بنعم فعلينا أوال أن نتخل  من االعتراف بإسرائيل، 
ومن كل التبعات التي ترتبت على ذلك منذ اجتماع المجلس الوطني الفلسطيني في الجزائر عام 

يل وتوقيع أوسلو علينا بالمصائب والويالت والورطات واالنقسامات . لقد أتى االعتراف بإسرائ1988
واالقتتال والمزيد من االستيطان والغطرسة الصهيونية. ألم يحن الوقت لمراجعة أنفسنا واالعتراف 
بالخطايا الوطنية؟ أو علينا االنتظار إلى أن ينتهي األمر بنا جميعا خارج ديارنا ووطنا وأمالكنا 

ننا وسهولنا وأزثتنا وحوارينا؟ إلى متى؟ لو كنتم تعرفون هللا لناشدتكم باسمه، لكنكم وجبالنا ووديا
 تصرون على عمل الموبقات واالستمرار في غيكم.

األمر ال اني الذي يجب أن نفعله خاإ باألراضي. أنا أعلم أنكم سلمتم أمر األراضي إلسرائيل 
، لكن ”أ“باألراضي حتى في المناطق المصنفة وأكون مجنونا إذا كنت أظن أنكم أحرار في التصرف 

باإلمكان التمرد والعمل فورا على تسجيل األراضي وإفرازها ليتمكن كل شخ  من التصرف بما 
يملك. ويجب السماح للناس بالبناء على أي مساحة من األرض بدون تقييدات، ويجب تشجيعهم 

ب تخفيض رسوم تسجيل األراضي على االنتشار. أي يجب إلغاء مسألة الخمس دونومات، ويج



 
 
 
 

 

 31 ص             4189 العدد:        2/3/2017 جمعةال التاريخ: 

                                    

وإفرازها إلى ما يقرم الصفر. بل يجب توجيه الدعم المالي الخارجي نحو دعم البناء والتعمير. 
ويجب تشجيع الزراعة بعد ذلك واتخاذ إجراءات ضد كل من ال يستغل أرضه. نحن ال نعدم الوسائل 

األمنية تجاه المستوطنين وإسرائيل  العملية لمواجهة االستيطان بخاصة إذا تخلصنا من التزاماتنا
عموما. ولكن هذا يتطلب تغييرا سياسيا جذريا ألن القيادة القائمة اآلن والتي هي غير شرعية ال 

 تصلح وهي التي ورطتنا حتى أذنينا بالمصائب والهموم.
وهي تقول وال تستنكروا نرجوكم ألن االستنكار يحمل رسالتين ال نريدهما: الرسالة األولى إلسرائيل 

لهم اصنعوا ما تريدون فنحن ال نقدر إال على االستنكار واالستهجان والتنديد والوعيد والتهديد. أي 
نقول لهم اطمئنوا واستوطنوا وأنتم على يقين. والرسالة ال انية للشعب الفلسطيني وهي تقول إننا ال 

من يرى في نفسه القوة أن نستحق الحياة ألننا شعب عاجز قعيد ال حول لنا وال قوة، وعلى كل 
 يوفرها لنفسه ال أن يستعملها حيل ال تستطيع أن تصفق لوحدها.

 2/2/2017، رأي اليوم، لندن
 

 2017 - 2016 اإلسرائيليالتقدير االستراتيجي  .46
 واصف عريقات

مؤخرة المواضيع التي  إلىخرج التقدير هذه المرة عن المألوف حيل تراجعت القضية الفلسطينية 
الحقيقي  اإلسرائيليالتقدير مصطلحات تعكس المفهوم  منظمويس هذا فحسب، بل واستخدم طرحت ل

تنظيم  وإعادةانتشار  إعادةللموضوع الفلسطيني كتسهيل حياة وقنوات فلسطينية مجتمعية وتوسيع 
 Sو Dو  Pواحرف جديدة لهذه المناطق م ل  إسرائيلية أمنيةخريطة الضفة الغربية ومناطق مصلحة 

وحلول  A B Cمييز بين الكتل االستيطانية والمستوطنات المعزولة وربما سيصنفونها الحقا والت
من كهرباء وطاقة ومياه وسياحة بديلة ومشاركة مجتمعية محلية كما ورد في التقدير  إشكاليةلقضايا 

حل  أنى يدل عل فإنمادل على شيء  إنرسالة بوش واعتماد نهج االتفاقات االنتقالية بالتدريج وهذا 
القضية الفلسطينية بالنسبة لهم هو حل أمني ثنائي دون تدخل دولي عنوانه حكم ذاتي مقابل دولة 

وتضليل عالمي، هذا  واإلسالمييهودية، واستخدام القضية الفلسطينية كجسر عبور للعالم العربي 
والدول العربية ساحة  اإقليميالحل يؤكد بأن القيادة اإلسرائيلية ما زالت تعتبر إسرائيل كدولة عظمى 

خلفية لها وانها جزيرة من االستقرار والهدوء، لكن الرد جاء على لسان البروفيسور افرايم رئيس مركز 
وانها جزء من مشروع غربي وليست  ألمريكاالسادات حيل قال:"إسرائيل اكبر حاملة طائرات  -بيغن 

حدث عن التحديات ومنها ضعف المناعة جزء من المنطقة"، كما جاء الرد من نفس التقدير حينما ت
والعلمانيين وبين  المتدينينوالتوتر بين  اإلسرائيلي"القومية" وتراجع التضامن بين شرائح المجتمع 
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تعاظم االستقطام  إلى إضافةوعدم تقبل اليهود الروس  األفارقةالشرقيين والغربيين والعنصرية ضد 
سكرية التي وصفها التقدير بجرها للجدل السياسي االجتماعي والسياسي خاصة لدى المؤسسة الع

 وضرم شرعية الجي  والحمالت الدعائية في الشبكات االجتماعية ضدهم،.
التقدير العجز اإلسرائيلي عن تحقيق ما خططت له وتراجع  أوردهاالتي  األخرى ومن التحديات 

لسلمية وتصاعد العمليات وتأثير مكانتها على الساحة الدولية، ووصفوا الوضع الراهن بجمود العملية ا
، لكنهم لم يتحدثوا في تقديرهم عن معاناة الشعب الفلسطيني األوروبيةذلك على العالقة اإلسرائيلية 
 وصموده ورفضه لمخططاتهم.

التقدير تالشي ومالهم وطموحاتهم في تقسيم سوريا  أوردهاوالدولية التي  اإلقليميةومن التحديات 
 إسرائيلوحزم هللا والحد من قدرة  إيراني المنطقة وصعود روسيا وتعزيز قوة ف أمريكاوتراجع دور 

 ، وتراجع دعم الشرعية الدولية.أوروباعلى التحرك، والعالقات مع 
سياسية العتداءاتهم السابقة كما غيبت  وإنجازات أهدافبعدم وجود  أقرواوعلى الصعيد العسكري فقد 

انت تستخدم في م ل هذه المؤتمرات وحل محلها الحرإ على مفردات الحسم والجزم والردع التي ك
منع نشوم مواجهات عسكرية واستخدمت تعابير يلفها الغموض توصف في العلم العسكري بالتجاوز 

للجي  من  إضافةللنقاش  أوسعااللتفاف، وك ر الحديل عن تقييم دقيق للظروف ومشاركة  أو
وقادة الرأي والمؤسسات الدبلوماسية وعن تطوير وزارات ومؤسسات مجتمع مدني وصناع القرار 

 والتحليلية.الدفاعية والقدرة المعرفية  اإلجراءات
بتقديرهم  واإليجابياتوجاء تراجع التهديد العسكري المباشر من الجيوش في المنطقة في هرم الفرإ 

ين دول عربية ووجود مساحة مشتركة ب 2015بسبب اتفاق  اإليرانيتأجيل الخطر النووي  إلى إضافة
في ظل ما يجري في المنطقة والصراع السني الشيعي وأخيرا التطور في قطاع الطاقة  أبيبوتل 

 واكتشاف الغاز تجاريا.
وفي التوصيات اعتبروا النافذة االستراتيجية في ثالثية القوة العسكرية والمرونة االقتصادية مقابل 

وتعزيز  األمريكيةجية خاصة مع الواليات المتحدة بتعزيز العالقات االستراتي وأوصواضعف األعداء 
اختراق ايران النووي وتحريك العملية السياسية مع الفلسطينيين والتحضير  إحباطالقدرة على 

للمواجهات العسكرية وتعزيز العالقات مع الدول العربية السنية ومواجهة مخاطر المحور الروسي 
للمعارضة المسلحة  اإلنسانيةهللا واستمرار المساعدات لحزم  األسلحةومنع نقل  اإليرانيالسوري 

الدبلوماسية( والسايبر  االقتصاد، المحاكم، السورية والتحضير لمواجهة القوة الناعمة)الحرم القانونية،
 وخطة للقطاع العربي المحلي وتحسين وفاق االندماج واخيرا اطالق حوار سياسي واجتماعي داخلي.

 التالية: اإلسرائيليةس مما تقدم نالحظ الهواج
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 اإلقليمي. عدم االستقرار أوال
 األوس في الشرق  األمريكيةثانيا. ضعف تأثير الواليات المتحدة 
 ثال ا. ازدياد التوتر بين القوى الكبرى 

 رابعا. اختالل ميزان القوى في المنطقة
 خامسا. انخفاض الدعم الدولي والتغطية على االعتداءات

 ومة الفلسطينيةسادسا. تصعيد المقا
 أسل بي دي  إضافة إلسرائيلسابعا. انخفاض المكانة السياسية 

 ثامنا. التوتر في الساحة الداخلية وتناق  التضامن والشعور بالهدف المشترك
 تاسعا. سيطرة رجال الدين والمستوطنين

 عاشرا. االنتصار بعيد المنال
 2/2/2017، وكالة معا  اإلخبارية

 
 اصة ومعرفة قاصرة!األسرى.. حكايات خ .47

 ساري عرابي
، وبعد عملية تنكيل استهَدَفت بها وحدات قمع من مصلحة السجون 2008في وم من العام 

ُت إلى سجن إيشل في بئر السبع،  الصهيونية القسم الذي كنت أعي  فيه داخل معتقل عوفر؛ ُقملعو
يت، القائد القسامي محمود وكانت فرصة ألن ألتقي أحد إخواني وزمالئي وأصدقائي في جامعة بيرز 

شريتح، وأحد قادة الحركة األسيرة في سجون االحتالل، وكنا لم نلتقل منذ اعتقال كلينا في العام 
2001. 

كنُت اُعتقل وأخرج، بينما محمود ظل في السجن محكوم ا بسبعة مؤبدات، وكانت اعتقاالتي تقتصر 
ا جي  العدو قبل أن تنتقل إدارتها إلى على ما كان يعرف بالمعتقالت التي كان يديرها سابق  

 "مصلحة السجون"، أما محمود فظل يتنقل بين ما يعرف بالسجون المركزية.
وصل محمود إلى سجن إيشل بعد قمعي إليه بفترة وجيزة، ولم يكدر لحظات العناق الحارة، إال 

في "إيشل"، وبالفعل  لن يمكل طويال   -على األرجح-توقعاته التي عاجلني بها، حينما أخبرني بأنه 
 ظلت حقيبة محمود كما هي، فهي خزانته الدائمة المتنقلة معه، في كل "بوسطة"، وفي كل "معبار".

ا بالتأكيد حينما قاد جانب ا من العمل المقاوم في  صحيح أن محمود كان هادئ ا دائم ا، وكان عظيم 
إدهاش أم الي ومفاجأتهم، فم لي يعرف  الضفة الغربية أثناء انتفاضة األقصى، ولكنه ظّل قادر ا على
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ا معنى حرمان األسير من االستقرار، ألنني أوال  أسير لسنوات سابقة، وألنني ثاني ا وفي هذا  جيد 
ا تسلطت علّي إدارة سجن عوفر بتنقيلي المستمر بين أقسام السجن الواحد.  االعتقال تحديد 

وفي كلمة مباشرة، ومعتادة، ولكنها صادقة  أما محمود فتتصاغر أمامه هذه التجربة المتواضعة،
ا، وإنسان ا صلب ا بهدوء ساحر، ودون أن أحاول تجريده من  ودقيقة وغير مبتذلة، كان جبال  شامخ 
جبلته اإلنسانية التي يمتزج فيها الضعف بالقوة، فاأليام القليلة التي مك ناها مع ا لم تتح لي وعلى 

من عينيه البليغتين، وإن كنت ومنذ أن رأيته قد شعرت بذلك  نحو كاف التقاط بريق الحزن النابع
الدفق الغامض الذي تفيض به نفوس األسرى المحكومين لسنوات طويلة فيقول لك كل شيء دون أن 

 تراه. لقد طّور هؤالء المعتقلون لغة موغلة في البالغة، وموغلة في الصمت في الوقت نفسه. 
صر على عدّوه في محنة القمع والحرمان من االستقرار، وهو لكن كان يمكنني أن أدرك، أنه انت

انتصار ال يمنع العدّو من ممارسة أذاه، ولكنه يرفع نفس األسير على أذى العدو، وكنت أسأل نفسي 
 هل هو شيء منحه هللا إياه أصال ، أم هي معرفة انفجرت في داخله طوال اعتقاله.

على األسرى في سجني نفحة والنقب اليوم الخميس  حينما بدأ العدو حملته القمعية المتجددة
/شباط، تذكرت محمود، وما هو إال واحد من والف األسرى، ف مة حكاية عامة، وثمة حكاية خاصة 2

لكل أسير، وثمة حكايا تستحيل على لغاتنا التي نتداول بها أحادي نا، وإنما هي حكايا بنُت تجربتها، 
نوع ذلك البريق، وذلك الدفق، وتلك الطوية التي ال يقدر على  ولها لغتها التي انب قت معها، من

 حملها حتى ذلك البريق، وذلك الدفق.
يمكننا أن نستعرض اآلن، مئات األسماء ألسرانا، ولكن هل يمكننا أن نتخيل والف الحكايا والحوادث 

لك الحكايا؛ لكل اسم من تلك األسماء، وأن نستعيد على نحو صادق أحاسيسهم في كل حكاية من ت
 أحاسيسهم اليومية، أحاسيس كل ثانية، أحاسيس الترقب واالنتظار والتوتر المقيم؟!

كيف واجه كل أسير االقتحامات الليلية التي مّرت عليه مئات المرات؟ والتفتي  الوحشي لغرفته 
صادرة وأغراضه؟ والتفتي  العاري؟ واالقتحامات المصحوبة بالغاز والضرم والطلقات الحارقة؟ وم

األغراض؟ والعقام باالنفرادي والزنازين؟ والتنقيل المستمر بين السجون؟ والحرمان من زيارات 
 األهل؟ والحرمان من إدخال األغراض؟ والحرمان من الكنتينا؟ والحرمان من العالج؟!

ا من المشاعر، ومئات الحكايا، وهو في  هذه فق  بعض المواقف التي يختزن إزاءها كل أسير فيض 
ذلك كله مطلوم منه إفساد إجراءات السجان، بالصمود والتعالي النفسي، بمعنى أن األسر ميدان 
ا على األسير، ومعاناة األسير ال تقتصر على  نضال يومي متجدد، حتى لو كان النضال مفروض 

نا مصادرة حريته، فاإلجراءات العقابية على مدار اللحظة، ويمكن أن نتخيل أثرها حينما يكون حدي 
ا داخل األسر!  عمن يقضون عقود 
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في المقابل، ال تبدو المعرفة المجتمعية بأوضاع األسرى في أحسن حاالتها، ويفترض أن يكون هذا 
غريب ا بالنظر إلى التجربة الفلسطينية الواسعة مع االعتقال، ولكن ومن بعد انتهاء االنتفاضة األولى، 

مجتمعي مع األسرى وعائالتهم، وعلى العكس تنتشر تراجعت هذه المعرفة، كما تراجع التضامن ال
ا عن األسرى وأوضاعهم، سواء كانوا أسرى أم أسرى محررين.  تصورات زائفة جدًّ

وبالرغم من الدور المهم الذي تقوم به السلطة في توفير الضمان المادي لمسرى، فإنه ينقلب على 
فة، وذلك ألن اإلسناد المادي، ال يأتي في صعيد المعرفة العامة إلى ذلك النوع من التصورات الزائ

سياق نضالي أشمل وأوسع، إذ إن السياسات المتنوعة التي تمارسها السلطة، اقتصاديًّا وثقافيًّا وأمنيًّا 
وغير ذلك، ساهمت إلى حّد كبير في تجريع الوعي العام، بمجمل القضايا الوطنية، ومن أهمها 

 قضية األسرى.
أن أبناءها، هم الذين يخوضون تجربة االعتقال المستمرة والمفتوحة، بالنسبة للفصائل، ومع 

وبمراراتها الهائلة، فإنها لم تتمكن من بعد تأسيس السلطة من تطوير أدواتها لمواجهة النتائج المترتبة 
على قيام السلطة وعلى سياساتها سالفة الذكر، وهذا يمكن فهمه، بالنظر إلى أن هذه الفصائل باتت 

ة بدورها، ومحرومة من مجاالت العمل العام، ولكن ال يمكن فهم القصور المستمر في مستهدف
 المجاالت المعرفية، بما في ذلك إثارة الوعي العام.

أذكر ذات مرة خطيب جمعة، قال عن أوضاع األسرى داخل األسر كالم ا خاطئ ا تمام ا، وأذكر عن 
بأوضاع األسرى، أما المعرفة المجتمعية الزائفة قريب ندوة أكاديمية فاجأتني بجهل طالم الجامعة 

 فهي في وجهي كل يوم، ومحيطة بي.
يعيدنا ذلك إلى واجباتنا، وما أك ر المواقع التي يمكن االنطالق منها لبل المعرفة حول قضية 
األسرى، والستعادة التضامن المجتمعي مع األسرى، ولكن في طليعة ذلك كله، تظل منابرنا 

 قافية واإلعالمية التي ينبغي أن تكون على قدر التحدي والمواجهة، في ظل انغالق ومؤسساتنا ال
 السبل األخرى في الميدان.

 2/2/2017، المركز الفلسطيني لإلعالم
 

 الجماعي!يستطيع ترامب االستفادة من التجربة اإلسرائيلية في الطرد  .48
 عميره هاس

دونالد ترامب. السبب بسي : لم تتشاور مع مر األسبوع )األول( بصعوبة، وتع ر أمر ما لدى  
سهام العالم ضدك. ولكن طالما أن الحديل يدور عن  إثارةإسرائيل حول كيفية منع الدخول دون 

تعهد وخر هو الطرد الفعلي، كان يمكنك التشاور معنا. وبسبب ضيق النفس والمكان سنتحدث هنا 
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ا: طرد الفلسطينيين مواليد القدس من مدينتهم، عن نوعين فق  من الطرد، من أنواع ك يرة تميزنا به
 وطرد سكان الضفة الغربية من منازلهم.

عن سياسة الطرد، وأن يقف كل مطرود وحده أمام هذا  اإلعالنهو الهدوء. عدم  األولالمبدأ 
)زمن  1995المصير، وأن يعتقد أن هذه مشكلته فق ، مشكلة شخصية. وفي وقت ما في نهاية العام 

في القدس بسبب مكان  اإلقامةتبين للفلسطينيين أنهم يفقدون «( وسلوأ«و« العمل» حكم حزم
 قبل بضع سنوات من ذلك: خارج حدود القدس البلدية التي تم ضمها أو خارج البالد. إقامتهم

المبدأ ال اني هو االدعاء بأنه لم يحدث أي شيء وأن الحديل يدور عن قوانين. هذا ما زعمته وزارة 
، عندما اكتشف ك ير من الفلسطينيين أن بطاقات هويتهم سحبت فجأة، 1996ة في العام الداخلي

 مقيمين غير قانونيين في المدينة وفي البالد التي ولدوا فيها. إلىوتحولوا 
المبدأ ال الل هو التدرج. خطوات الطرد تبنى لبنة فوق لبنة، وكأّن كل شيء صدفّي. ضم ومصادرة 

المتبقية، تجنيد هللا، اكتظاظ ال يمكن احتماله في المنازل، وأجرة  األراضي، منع البناء في أراض
البنى التحتية والمدارس، زيادة الضرائب،  إهمالخيالية للشقق، غض النظر عن تجار المخدرات، 

أماكن عمل ضئيلة وزرع مالحقين مهنيين )مستوطنين( في قلب األحياء، يحي  بهم رجال األمن 
إسرائيل، التي يمكن أن تنتهي في أي  إلىحسب قانون الدخول  اإلقامةاألهم هو  والحراسة. والشيء

إسرائيل واختاروا العي  تحت حذائها كمهاجرين من  إلىلحظة. وكأن الفلسطينيين المقدسيين دخلوا 
غير اليهود. وكأنها ليست هي التي اقتحمت حياتهم بشكل عنيف في المدينة التي ولد فيها وباؤهم 

 هم.وأمهات
المبدأ الرابع هو الدعم القضائي أ. رئيس محكمة العدل العليا، اهارون براك، وزمالؤه غبريئيل باخ 

موافقتهم على طرد جماعي وخر، عندما قالوا إنه يمكن طرد  1988وشوشانا نتنياهو منحوا منذ العام 
 في القدس ألنه حصل على المواطنة في الخارج. 1943فلسطيني ولد في العام 

مبدأ الخامس هو التنويع. سيدي الرئيس، ال تتمسك بمبرر واحد، نحن نعتمد وبنجاح على عدد من ال
المبررات لطرد الفلسطينيين من أرضهم ووطنهم وأراضيهم: مبررات سياسية )معارضة سلطاتنا(، 

ات نار، محمي إطالقالسكاني أو تواجدوا في الخارج فترة زائدة(، مناطق  اإلحصاء)فاتهم  وإدارية
 أراضيطبيعية، القرم من الحدود، القرم من الشارع، القرم من البؤرة االستيطانية، موقع أثري، 

دولة، رفض خط  البناء، جدار الفصل، منع البناء وزرع معتدين مهنيين ورجال أمن واقتباسات من 
 التوراة.

ضد سياسة عدم المبدأ السادس هو الدعم القضائي م. القضاة لدينا يتملصون من اتخاذ قرار 
 المساواة في التخطي  والبناء بين اليهود والعرم.
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المبدأ السابع هو تقلي  المياه. ُقم بتقلي  المياه، يا ترامب. قرر أن كل مسلم أو مكسيكي يستحق 
ربع كمية المياه. وقرر أن كل مكان يعي  فيه المسلمون والمكسيكيون سيتم قطع شبكة المياه عنه. 

. فهذه أداة ناجعة لمضاءلة عدد السكان غير المرغوم فيهم. يمكنك االعتماد ردناألغور  إلىانظر 
 علينا في ذلك.

هنا. وسيحصلون على النصائح حول عمليات  إلىمبعوثيك  بإرسالالمبدأ ال امن هو دعم النخبة. قم 
 اإلسرائيلي الطرد الروتينية التي تصمت عليها نخبة الم قفين والمتعلمين وملح البالد وخريجي الجي 

 حضور الكونسرت. إن هذا شيء رائع. إلىومن يذهبون 
 «هآرتس»

 2/2/2017، األيام، رام هللا
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