
   
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 

  
 
 
 
 

  
 

  

  
 
 

 دعو لتبني خيار المقاومةتنتقد موقف البيت األبيض من االستيطان و ت حماس
 ويدعو لوقف التنسيق األمني االحتالل سُيرَغم على صفقة تبادل لألسرى  بحر يؤكد على أن
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 5 الخارجية الفلسطينية: االستيطان يبقى العائق الرئيسي في وجه السالم  3.
 5 دات األمريكية عن "السلطة"عريقات يستبعد قطع المساعمعن   4.
 6 الحمد هللا يبحث مع المفوض العام "لألونروا" أوضاع الالجئين في مخيمات الشتات  5.
 6 لجنة االنتخابات تجتمع مع الفصائل في األيام القليلة القادمة  6.
 7 في مكتب المتحدث باسم الحكومة إعالميا   تعيين طارق رشماوي ناطقا    7.
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 17 " على تصدير الماريجواناحكومية إسرائيلية توافق "مبدئيا  لجنة   29.
 17 بمستوطنة عوفرا لمدة شهر "العليا اإلسرائيلية" تقرر تأجيل إخالء مبان    30.
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  عربي، إسالمي:
 23 "التعاون اإلسالمي" تطلق أربعة صناديق إنسانية لرعاية شؤون القدس المحتلة وفلسطين  44.
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 23 الكويت تستضيف مؤتمرا  دوليا  حول معاناة الطفل الفلسطيني  46.
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 25 في غزة لحل أزمة الكهرباء المستفحلة المستوى  وفد تركي رفيع  48.

 
  دولي:
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  : مختارات
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  حوارات ومقاالت:
 29 لنعاميد. صالح ا... "إسرائيل"السلطة إا تهدد سحب االعتراف بـ  52.
 31 سركيس نعوم... 2017الـ إسرائيل وفلسطين في   53.
 32 سيفر بلوتسكر... األمريكية إان رئاسي لالستيطان االنعطافة  54.

 
 35 :كاريكاتير

*** 
 

 "إلسرائيلجديدة ة جبهة تأييد أوروبي"نتنياهو في لندن لبلورة  .1
قررار رسرريس اليكومررم بنيرامين نتنيررايو ترري تصرررةياتت اتسرربو يم الترري تسررب  : أسررعد تليمرري –الناصرر  

. وأضرراأ أن "إننررا  لررب  تتررم تتررر  سياسرريم اان مةررلى تالنسررتم إلررب إسررراسي "اجتمرراح يكومتررت أمررس: 
اليروم  وةلتقري لهلهرا رسيسرم لةارتت القصير  لبرةطانيا التي وص  إليها مسرا  أمرس ويعرود منهرا مسرا  

الررولرا  تيرةررلا مررار وولةررر لارجيتهررا بررورةس جونسررون  سررتقرتس لتوثيرر  العهقرران السياسرريم واتمنيررم 
واالقتصاديم والتقنولوجيم بين البلردين  تمرا تري الرز تعلةرل التعراون تري مجرار التقنولوجيرا االتتراضريم 

 ."السايبر"
الوقوأ معًا تي مواجهم العدوانيم المناقفرم التري تنتهجهرا إيرران التشديد  لب وجوب "وأردأ أنت يعتلم 

ضررد النمررام الرردولي  إا  ررادن لتطرر  برأسررها ترري اتيررام اتليررر  مررن لررهر التجر ررم الصرراروليم الترري 
. ولاد إن اجتما رررت سررريتناور أيضرررًا القضررريم "أجرتهرررا  تضرررًه  رررن ضرررلو ها تررري اتيررردا  تررري سرررورةم

 الفلسطينيم.
بلرور  جبهرم تيييرد أورو يرم جديرد  "أن نتنيايو يرةد من لقاسرت مرار  "ديعون أيرونوني"واكرن صييفم 

  تي أ قاب التطوران السياسيم الدراماتيكيم تي القار  اتورو يم  بينها انسياب برةطانيا من "إلسراسي 
 ."إلسراسي  المتوقع أن تيتي تيكومم يمينيم مرةيم"االتياد اتورو ي  واالنتلاتان الوشيكم تي ترنسا 

ونقلن  ن رسيس االسرتهأ اليكرومي تري القنيسرن الناسرب داتيرد بيطران قولرت تري مياضرر  أمرام يهرود 
يرةد استةهر الوضع الناشئ تي أوروتا بهدأ لل  جبهم تيييد إلسراسي  تعتمد "تي لندن  أن نتنيايو 

يطاليرا ضراأ أن نتنيرايو يرةرد أيضرًا للر  . وأ" لب الدور القبرى تي القار : برةطانيا وترنسا وألمانيا وا 
كرري ال يتقرب الررسيس ترامررب وييردًا ترري ضرو  االنتقررادان "جبهرم وايرد  مررع الواليران المتيررد  و رةطانيرا 

 ."الشديد  تي العالم  لب سياستت
 6/2/2017الحياة، لندن، 

 



 
 
 
 

 

 5 ص             4192 العدد:        2/6/2017 نثنيناإل  التاريخ: 

                                    

 ويدعو لوقف التنسيق األمني االحتالل سُيرَغم على صفقة تبادل لألسرى  بحر يؤكد على أن .2
د رررا الناسرررب اتور لررررسيس المجلرررس التشررررةعي أيمرررد تيرررر أطيررراأ الشرررعب  :يوسرررل البردوةررر  –غرررل  

لرهر   وأقد تيرر الفلسطيني  إلب التويد من أج  إسناد قضيم اتسرى تي وجت ا تدا ان االيتهر.
لتلبيرم  أّن االيتهر سيلضرع مرغمراً   5/2/2017 وقفٍم تضامنيم نممتها ولار  اتسرى تةل   يوم اتيد

 مطالب المقاومم الفلسطينيم  ويستجيب لصفقم وتا  أيرار ثانيم شا  أم أبب.
وتررري سررريا  سلرررر  اسرررتهجن تيرررر يملرررم اال تقررراالن السياسررريم التررري تشرررنها السرررلطم تررري مررردن الضرررفم 
الةر يم  مطالتًا إيايا تالوقوأ تي صل المقاومم لمواجهرم الةطرسرم الصرهيونيم تري القردس والسرجون 

التنسرري  اتمنري" مررع االيرتهر الصررهيوني تينرت "تنسرري  لعرين  وليانررم "ووصرل  السررتيطان.وميار رم ا
 للشعب الفلسطيني والوطن"  مطالتًا السلطم بر"التراجع والوقوأ  ند يديا والعود  إلب صوابها".

 5/2/2017 ،المركز الفلسطيني لإلعالم
 

 وجه السالم الخارجية الفلسطينية: االستيطان يبقى العائق الرئيسي في .3
برساسررم بنيررامين  "إسررراسي "رام هللا: قالررن ولار  اللارجيررم الفلسررطينيم إن االسررتهأ اليمينرري اليرراقم ترري 

الشرررررعب الفلسرررررطيني وأرضرررررت تجسررررريدًا  نتنيرررررايو يواصررررر  تصرررررعيد يملترررررت االسرررررتيطانيم الشرسرررررم ضررررردّ 
رضا  لجمهوره من المتطرتين والمستوطن ين  تي مسرعب منرت إلرب تيديولوجيتت المهميم العنصرةم  وا 

تيوةرر  يرر  الرردولتين إلررب يرر  مسررتيي  وتقررًا لسياسررم اتمررر الواقررع الترري تللرر  تاالسررتيطان معطيرران 
استعمارةم جديد  قاسمم  لب قو  االيتهر  تةل  التراب نهاسيرًا أمرام ترصرم إقامرم دولرم تلسرطينيم قابلرم 

وتقثيفررت وتعميقررت ترري اترس الفلسررطينيم  للييررا  واان سررياد . وأقرردن أن البنررا  االسررتيطاني واسررتمراره
الميتلم يو الار يقوس ي  الدولتين وييولت إلب مجررد شرعار غيرر قابر  للتطبير   ويرو الرار يفشر  
جميرع أشرركار المفاوضرران بررين الطرررتين. كمررا أن جرروير يرر  الرردولتين يررو إقامررم دولررم تلسررطينيم قابلررم 

ولرررم إسرررراسي   وال معنرررب تر يررردي   رررن يررر  للييرررا  ومتواصرررلم جةراتيرررًا واان سرررياد  إلرررب جانرررب د
 الدولتين دون اال تراأ الرسمي والعلني بهاا الجوير.

 6/2/2017 ،القدس العربي، لندن
 

 عريقات يستبعد قطع المساعدات األمريكية عن "السلطة"معن  .4
 ررن السررلطم  اتمرةكيررماسررتتعد سررفير تلسررطين لرردى واشررنطن معررن  رةقرران قطررع المسررا دان  :بيررن ليررم

"يناز قنا م  وقار  رةقان لوكالم معاً  لفلسطينيم تي  هد اإلدار  اتمرةكيم الجديد  تقياد  دونالد ترامب.ا
  ومرن المسرتتعد ن المسا دان التي تقدمها للفلسطينيين مهمرم جرداً يت اإلدار تةس النمر  ن  أمرةكاتي 
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المرروأ المعيشريم واالقتصراديم  ن ياه المسا دان ترايب لتيسرينترامب ت إدار من قب   إيقاتهايتم  أن
 إضراتيمتقلري  يراه المسرا دان أو وضرع شررو   إمكانيرم إلربلقرن  رةقران أشرار  للشعب الفلسرطيني".

 القليلم المقبلم. اتياملهر  2017 سنمللسلطم ل اتمرةكيمقيمم المسا دان  إ هن  ليها  متوقعاً 
مليرون  221مراجعم قانونيم لمبلر   إجرا ها ترةد تين السلطم رسمياً  أبلةنترامب  إدار  إنوقار  رةقان 

 تيوةلررت للسررلطم قبيرر  مةادرتهررا تسررا ان وتسررلم ترامررب مقاليررد اليكررم. أوتامررا إدار دوالر الررار قررررن 
ترامرررب ترةرررد معرترررم مررردى انسرررجام قررررار التيوةررر  مرررع الشررررو  والتشررررةعان المتعلقرررم  إدار  أنوأضررراأ 

 27ترامرب بع راد  جدولرم تيوةر   إدار وكشل  رةقران  رن قيرام  للفلسطينيين". اتمرةكيمتالمسا دان 
البنيرررم  أوضررراحمرررن أجررر  تيسرررين  USAIDمليرررون دوالر لصرررالح الوكالرررم اتمرةكيرررم للتنميرررم الدوليرررم 

 تيوةلت للمراجعم القانونيم. إيقاأ التيتيم تي تلسطين من المبل  الار تمّ 
 6/2/2017 وكالة معا  اإلخبارية،

 
 مع المفوض العام "لألونروا" أوضاع الالجئين في مخيمات الشتاتالحمد هللا يبحث  .5

  مررررع المفرررروس العررررام لوكالررررم 5/2/2017 تيرررر  رسرررريس الررررولرا  رامرررري اليمررررد هللا  يرررروم اتيررررد :رام هللا
"اتونروا" بيير كرةنبرور  سلرر اتوضراح  لرب صرعيد الهجسرين الفلسرطينيين تري مليمران الشرتان  ال 

كمررا اسررتعرس اليمررد هللا سلررر التطرروران السياسرريم واالقتصرراديم     ولبنرران.  واتردنمسرريما ترري سررورة
والتصرررعيد اإلسرررراسيلي لهسرررتيطان  وسياسرررم العقررراب الجمرررا ي تيررر  أبنرررا  شرررعبنا  لاصرررم تررري شررررقي 

 كما اطلع  لب الوضع المالي لوكالم الةو   وسب  تيسين اللدمان المقدمم لهجسين. القدس.
 5/2/2017 ،ت الفلسطينية )وفا(وكالة األنباء والمعلوما

 
 لجنة االنتخابات تجتمع مع الفصائل في األيام القليلة القادمة .6

أنهرا لاطبرن الفلسرطينيم ": أقدن لجنرم االنتلاتران المركلةرم اإللقترونيم"اتيام    ون  تايل أبو -غل  
قرررد اجتما ررران جميرررع القررروى والفصررراس  الفلسرررطينيم تررري الضرررفم الةر يرررم وقطررراح غرررل   لتيديرررد مو رررد لع
وقرار النراط   منفصلم ومجتمعم معها نهايم اتسبوح الجارر  أو بدايم اتسبوح المقب   لرب أتعرد يرد.

"  إنررررت ومنررررا تلقينررررا القرررررار اليكررررومي بتيديررررد مو ررررد اإللقترونيررررمتاسررررم اللجنررررم ترةررررد طعررررم هللا لررررر"اتيام 
ترتيرب لقرا ان و قرد اجتما ران االنتلاتان الميليم تري الثالر   شرر مرن أيرار المقبر   ونيرن نسرعب ل

مرررع الفصررراس  تررري غرررل  والضرررفم السرررتطهح سراسهرررم ولوضرررعهم تررري صرررور  المسرررتجدان  يترررب تتضرررح 
 الصور  أقثر لدى اللجنم.

 6/2/2017 ،األيام، رام هللا
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 في مكتب المتحدث باسم الحكومة إعالميا   تعيين طارق رشماوي ناطقا   .7
 تررررري مكترررررب المتيرررررد  الرسرررررمي تاسرررررم اليكومرررررم إ هميررررراّ  تعيرررررين طرررررار  رشرررررماور ناطقررررراّ  ترررررمّ  :رام هللا

   والز بنا   لب تعليمان رسيس الولرا  رامي اليمد هللا.الفلسطينيم
 5/2/2017 ،وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
 على أرض ُمنحت لكنيسة روسية األمن يعتقل أحد قادة "التحرير" ويفرق تظاهرة احتجاجا   :الخليل .8

أ لن يلب التيرةر اإلسهمي أن اتمن الفلسطيني ا تق  ماير الجعبرر : تادر أبو سعدى – رام هللا
 ضو المكتب اإل همي لليلب تي تلسطين  ويو تي طرةقت إلرب مقرر تضراسيم القردس للمشراركم تري 
 تقرةررر إلتررارر أ دتررت  ررن الوقفررم الجماييرةررم الياشررد  الترري نفرراتها  شرراسر اللليرر  وسر تمرريم وأنصررار

 تالقرب من أرس وقل تميم الدارر التي أيدتها السلطم للروس. 4/2/2017يلب التيرةر السبن 
وكانررن اتجهررل  اتمنيررم الفلسررطينيم قررد طوقررن المنطقررم قبرر  مو ررد المسررير  وأ لنتهررا منطقررم  سرركرةم 

 موح.مةلقررم. وقررار يررلب التيرةررر إن اتمررن يرراور منررع الوقفررم االيتجاجيررم تررالقو  والةررال المسرري  للررد
وجا  تي تصرةح اليلب "أن أجهل  اتمن الفلسطينيم ياجمن المشاركين تي الوقفم االيتجاجيرم أمرام 
أرس وقل تميم الدارر التي د ا إليها سر تميم ووجها  و شاسر الللي  قب  أيرام تري اجتمرا هم الرار 

لقيرررن كلمرررم أمرررام . وتمرررن الوقفرررم االيتجاجيرررم وأ30/12/2016 قررردوه تررري ديررروان سر تمررريم يررروم االثنرررين 
اآلالأ ممن استطا وا الوصور للمكان من سر تميم ووجها  و شاسر الللي  وأنصار يلب التيرةرر  

 تالرغم من استعمار اتجهل  اتمنيم الةال المسي  للدموح.
 6/2/2017، القدس العربي، لندن

 
 السلطة ومواجهات بمخيم جنينأمن اشتباكات مسلحة مع أجهزة  .9

  تري أقثرر مرن ميرور 5/2/2017 اجهان بين أجهل  السلطم وشتان مسا  يوم اتيداندلعن مو  :جنين
تي مييط مليم جنين شمار الضفم الةر يم الميتلم  تلللها إصاتان تااللتنا  تالةال المسي  للدموح 

المركررررل الفلسررررطيني لم ررررهم إن مسررررليين يرررراجموا  وقالررررن مصررررادر ميليررررم لمراسرررر  بررررين المررررواطنين.
يرراد  السررلطم "المقاطعررم" القرةررب مررن الملرريم  كمررا ألقرروا اتقررواح ميليررم الصررنع  لررب تالرصررا  مقررر ق
وأشارن إلب تلامن الرز مرع انتشرار أمنري مكثرل  لرب جميرع مردال  الملريم  يير   مقران المقاطعم.

كمرررا أتيرررد بتركرررل  ألقرررب  ناصرررر اتمرررن الةرررال المسررري  للررردموح تكثاترررم مرررا أوقرررع إصررراتان تااللتنرررا .
 لب مدل  المليم قرب المستشفب اليكومي  يي  تنتشر أ داد كبير  من أتراد الشرطم.االشتتاقان  

 5/2/2017 ،المركز الفلسطيني لإلعالم
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 محكمة فلسطينية ُتمدد اعتقال صحفي بتهمة "إنثارة النعرات الطائفية" :طولكرم .11
لصريفي سرامي   ا تقرار ا5/2/2017 مددن ميكمم تلسطينيم تي مدينم طرولقرم  يروم اتيرد :طولقرم

وأوضررين أمرراني الجنرردب  لوجررم الصرريفي  السررا ي لمررد  أسرربو ينا  بتهمررم "إثررار  النعررران الطاسفيررم".
يومرررا   15السرررا ي  أن قاضررري الميكمرررم واتررر   لرررب طلرررب النياترررم العامرررم تمديرررد تترررر  ا تقرررار لوجهرررا 

اترررم وجهرررم لوجرررم السرررا ي لرررهر يررردي  لرررر"قدس بررررس"  أن الني نوأضرررات لةايررران اسرررتقمار التيقيررر .
للوجهررررا تهمرررررم "إثرررررار  النعررررران الطاسفيرررررم"  والرررررز تعررررد ا تقالرررررت مرررررن قبرررر  جهرررررال "الملرررررابران العامرررررم" 

سرا م  ومرن  24الفلسطيني  تعد استد است للمقابلم اللميس الماضي  يي  جرى تمديرد ا تقالرت لمرد  
 سا م ألرى الستقمار إجرا ان التيقي  معت. 48ثّم لر 

 5/2/2017وكالة قدس برس، 
 

 تقرير إسرائيلّي: عّباس قد ُيقّدم استقالته ويّحل السلطة احتجاجا  على سياسات ترامب .11
مرررن لييرررر أنررردراوس: كشرررل المليلررر  اإلسرررراسيلّي يررروني برررن منررراييم  مرررن المعهرررد اتورشرررليمي  - الناصررر 

مثرر  لدراسرران السياسررم والمجتمررع   ررن أّن اللطررم الترري صرراغتها السررلطم كرررٍد  لررب نقرر  السررفار  للقرردس 
  إلةا  اتفرا  أوسرلو  التوجرت ل مرم المتيرد  تطلرب قبولهرا كدولرم "إسراسي ر"إلةا  ا تراأ منممم التيرةر ب

و رأيرت  ترعّن   ضو وغيريرا  تمهرر روةردًا روةردًا  لرب أّنهرا لطرم يردتها تلوةرل اإلدار  الجديرد  ورد هرا.
لقررن مسررنولون ترري السررلطم اللطررم نجيررن يتررب يرراا الوقررن بوقررل اإل ررهن  ررن نقرر  السررفار  للقرردس  

 يقدرون  تشك  غير رسمي  أن الرسيس  تاس لن يجرن  لب اللروج تي مواجهم كهاه مع إدار  ترامب.
تري سريا  تقرةررره إلرب أن مصرادر تلسررطينّيم رتيعرم شرّدّدن  لررب أّنرت تشركٍ  تعلرريٍّ  الميلر  النمررر ولفرن

س قرد يقررر أن  يقردم اسرتقالتت و رن ير  ثمم ايتمار ترين  تتلرا السرلطم إجررا ان أياديرم الجانرب  تعترا
السلطم ايتجاجًا  لب السياسان المنةرد  لمسرراسيليين مرن قبر  إدار  ترامرب   لرب يرّد تعبيرره. كمرا أّن 
مسررنولين كتررار ترري السررلطم أّقرردوا  لررب أّن رسرريس السررلطم سيكشررل  ررن طرةقررم براغماتيررم وييرراور أن  

 ب استسناأ المفاوضان مع إسراسي  ته شرو  مستقم.يسور اتمر مع اإلدار  الجديد   وسيوات   ل
 5/2/2017 ،رأي اليوم، لندن

 
 "الحلوة عين" بمخيم نار إطالق في فلسطيني مسؤول إصابة .12

 اتيد  يوم شياد   نضار أبو الفلسطيني  الوطني اتمن تي اإلدار  مسنور "قنا": أصيب – بيرون
 تي صيدا تمدينم الواقع الفلسطينيين  لهجسين" يلو ال  ين" مليم تي  ليت النار إطه  إثر بجروح
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 المسنور  لب النار إطه  إثر أسبوح غضون  تي نو ها من الثانيم اليادثم لتقون  لبنان جنوب
 .صيدا تي شروأ إسما ي  العميد تلسطين دولم سفار  تي اتمني
 البركسان منطقم يت شياد    لب والضرب تاال تدا  قاموا مجهولين تين أمنيم مصادر وأتادن
 إلب نقلت وتم قدمت  تي بجروح إصابتت إلب أدى ما  ليت  النار أطلقوا ثم  "اليلو   ين" مليم دال 
 .المليم مستشفيان أيد
كانون الثاني/  29 تي أصيب قد شروأ  إسما ي  العميد تلسطين لسفار  اتمني المسنور وكان
 جنوب صيدا مدينم تي الغتيالت مياولم تي ارن إلطه  تعرضت لدى طفيفم بجروح الماضي يناير
 .لبنان

 6/2/2017الشرق، الدوحة، 
 

 دعو لتبني خيار المقاومةتمن االستيطان و  األبيضنتقد موقف البيت ت حماس .13
بيان البين اتبيس الار يرى أن االسرتيطان أن يالم قاسم   اتستاا  الناط  تاسم يركم يماس قار

 وتير غطا  لهستيطان اإلسراسيلي  لب اترس الفلسطينيم.ال يمث  مشكلم يقيقيم  يو ت
سرررتهجن مواقرررل قيرررادان مرررن السرررلطم الفلسرررطينيم  والتررري ا تبررررن بيررران البيرررن اتبررريس "لطرررو  تررري وا

 االتجاه الصييح".
أن تصررا د االنييررال اتمرةكرري لهيررتهر اإلسررراسيلي والررار يتقرراطع مررع اتدا  السياسرري العبثرري  وأقررد

نت تشرجيع لهيرتهر  لرب تصرعيد يجمترت الويشريم  لرب اترس الفلسرطينيم  وتمررده للسلطم  مرن شري
  لب ك  القراران الدوليم الراتضم لهستيطان.

تبنري برنرامم مويرد  يرتقرل  لرب ليرار المقاومرم تكر  أشركالها  لشرعب الفلسرطيني الك  مكونان  ود ا
 ل تةور المستوطنين  لب شعبنا.لمواجهم المشروح االستيطاني  لب ك  اترس الفلسطينيم  ووق

 4/2/2017موقع حركة حماس، غزة، 
 

 ان حول الحركةالدقة والصدق فيما تنشر وتطالبهما ب عتاارلال "اليومرأي " و"سماحماس تدعو " .14
كررّاب النرراط  تاسررم يركررم يمرراس  تررولر بريرروم  مررا اد تررت تعررس وسرراس  اإل ررهم يررور رتررس وتررد 

 لب القاير  التقا  شلصيان تتياويم.يركم المقاومم اإلسهميم "يماس" إ
وقررار بريرروم  ترري تصرررةح صرريفي  اليرروم السرربن  إن مررا اد تررت صررييفم رأر اليرروم ووكالررم سررما  ال 

 صيم لت  لب اإلطه .
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وأضاأ: نيار من مث  ياه اتقاايب التي تسعب إليدا  البلبلم والتشويش  لب  هقرم اليركرم مرع 
يروم إلرب اال تراار  مطالترًا إيايمرا ترالقل  رن يراه اتسراليب ود ا وكالم سما وصرييفم رأر ال مصر.

 وتولي الدقم والصد  تيما تنشر.
 4/2/2017موقع حركة حماس، غزة، 

 
 واألخيرة تدعو الحركة للمشاركة باالنتخابات البلدية بغزة" الشعبيةلقاء بين حماس و" .15

لقرراً  مررع ناسررب رسرريس المكتررب   قررد وتررد قيررادر مررن الجبهررم الشررعبيم لتيرةررر تلسررطين يرروم اتيررد: غررل 
 السياسي ليركم يماس إسما ي  ينيم لتي  الملستجدان السياسيم.

وضررم وتررد الشررعبيم  ضررور المكتررب السياسرري كايررد الةررور  وجميرر  مليررر  وأ ضررا  اللجنررم المركلةررم 
 ميمد طومان  وأسامم الياج أيمد  وماير ملير.

اللةرار  تيثرن الوضرع السياسري الرراين تري ضرو  وقار  ضو المكتب السياسي للجبهم كايد الةرور إن 
مررا تتعرررس لررت القضرريم الفلسررطينيم مررن تيررديان  وصررعوتان متلايررد   تمجرري  إدار  أميركيررم جديررد   
تعمرر   لررب تبّنرري سياسرريان االيررتهر اإلسررراسيلي  تيمررا يتعلرر  تاالسررتيطان وتهوةررد القرردس وغيريررا مررن 

 اإلجرا ان ضد الشعب الفلسطيني.
نها  االنقسام. وناقش الوتد  القيادر للجبهم ضرور  مجابهم ك  ما سب  بتوييد السايم الفلسطينيم وا 

وأشررار الةرررور إلررب أن وترررد الجبهررم نررراقش لرررهر اللقررا  أيميرررم مشرراركم يركرررم يمرراس تررري االنتلاتررران 
الميليررم الملمررع  قررديا ترري مررايو الملقبرر  تمعررلر  ررن أر مهيمرران  وأن يجرررر التواترر   لررب معررايير 

 ميكمم االنتلاتان الملتصم لضمان نلايم ياه االنتلاتان. تشكي 
د ا إلب ا تماد وثيقرم الوترا  الروطني ووثيقرم اتسررى كيسراس سياسري  وكيفيرم تجسريديما تري إطرار و 

 منممم التيرةر  التي يجب اليفاظ  ليها تا تتاريا القيان التمثيلي الموّيد للشعب الفلسطيني.
ن المصرةم مع يركم يماس  و"أن يناز تقييما إيجابيا من ينيم  قب كما تطر  اليدي  إلب اللقا ا

لةارترررت اتليرررر  للقررراير   وأنرررت ييمررر  والد  مسرررتجدان إيجابيرررم سرررتجد انعكاسررراتها  لرررب كررر  الموضررروح 
 الفلسطيني  ثم  لب الوضع تي قطاح غل ".

 5/2/2017وكالة معا  اإلخبارية، 
 

 لألسرى  "إنسانية"دل تلقيها عرضا  إلبرام صفقة تبا يتنف حماس .16
إلبررررام صرررفقم لتترررادر اتسررررى برررين  "إسرررراسيلياً "أمرررس  تلقيهرررا  رضرررًا  "يمررراس"نفرررن يركرررم : )د.ب.أ(
 ." لب أساس إنساني"الجانبين 
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لرم يعررس  ليهرا أر مترادران أو  رروس "وقار الناط  تاسم يماس  بد اللطيل القرانوح إن اليركرم 
موقررل يمرراس ثابررن وواضررح تينررت ال يرردي  "وأضرراأ أن  ."جديررد  تشررين تتررادر اتسرررى مررع االيررتهر

ترراإلتراج  ررن أسرررى صررفقم جلعرراد شرراليط الرراين تمررن  "اإلسررراسيلي" ررن أر صررفقم جديررد  إال تررااللتلام 
 ."إ اد  ا تقالهم وأن تتم كصفقم شاملم مقاب  اإلتراج  ن اتسرى الفلسطينيين

ليرر  لردى مصرر توسرط القراير  تري ملرل ويور ما تردد  ن تي  وتد أمني ليمراس لرهر لةارترت ات
   اكر القانوح أنت ال يوجد لديت تعلي  رسمي يور اتمر."إسراسي "تتادر ل سرى مع 

 6/2/2017الخليج، الشارقة، 
 

 د وشروطنا لم تتغيرملف تبادل األسرى مجم   بحماس يؤكد أن مصدر :"الشرق األوسط" .17
 "مجمررد"س  إن ملررل تتررادر اتسرررى مررع إسررراسي  قررار مصرردر ترري يركررم يمررا: كفرراح ل ررون  - رام هللا

 ياليررا  تسرربب  رردم تجرراوب إسررراسي  مررع شرررو  اليركررم  ناتيررا أر ترردل  مصرررر ترري الملررل. وأضرراأ
الملل مجمد اآلن  وشرروطنا واضريم ولرم تتةيرر: يجرب أوال  إطره  "  أن "الشر  اتوسط"المصدر لر

وثانيررا  يرراا الملررل  ا تقررالهم اليقررا  سررراسي سررراح جميررع أسرررى صررفقم وتررا  اتيرررار  الرراين أ ررادن إ
تفاصري   مرن دون االسرتجاتم لشرروطنا ال يمكرن تير ". وتراتع المصردر: "منفص   رن أر ملرل سلرر

مصررر لررم تتطررر  لهرراا الملررل  أثنررا  المتايثرران الترري جرررن ترري القرراير  ترري ". وأقررد أن "صررفقم جديررد 
أو مرع مسررنولين ترري )القسررام(   ما ي  ينيررم اتسربو ين الماضرريين  سرروا  مرع القيررادر ترري اليركرم إسرر

 .")مصر لم تدل   لب اللط(
 6/1/2017الشرق األوسط، لندن، 

 
 أنثناء اإلعداد والتجهيز بغزة استشهاد قائد قسامي ميداني .18

استشهد أيد القراد  الميردانيين لقتاسرب  رل الردين القسرام الجنراح العسركرر ليركرم يمراس  اتيرد : غل 
 جار  رضي أثنا  اإل داد والتجهيل.  جرا  انف5-2-2017

وقالررن كتاسررب القسررام ترري بيرران  سرركرر: "إن القاسررد الميررداني الشررهيد/ ميمررد )يمرراد ( وليررد القوقررا مررن 
 استشهد متيثرًا بجراح أصيب بها أمس جرا  انفجار  رضي أثنا  اإل داد والتجهيل". الشاطئ مليم 

لقسرام اتتطرار  ال يعرترون للرايرم أو القعرود وأوضين أنت  لب طرة  اان الشوكم يمضي مجايدو ا
 سبيًه  تصمتهم ما يو إال جهاٌد وا  داٌد لطالما رأى العدو والصدي  ثمرتت تي سايان النلار.

 5/1/2017، فلسطين أون الين
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 جنوب غزة بحنثا  عن األنفاق على طول طريق التحديد حفرياتهاالحتالل يكنثف  .19
يرررتهر أ مرررار اليفرررر تصرررور  غيرررر مسررربوقم  لرررب طرررور لرررط كثفرررن قررروان اال: ميمرررد الجمررر  -رترررح 

التيديد شر  مياتمتي لان يونس ورتح  جنوب قطاح غرل   منرا سرا ان صرتاح أمرس  تري مياولرم 
  لب ما يبدو للتي   ن أنفا  للمقاومم  يلشب االيتهر وجوديا تميااا  لط التيديد.

لم ما بين جراتم ويفار وشاينم  وصلن وقالن مصادر ميليم وشهود  يان  إن  شران اآلليان الثقي
 إلب مناط  شر  المياتمتين منا مسا  أور أمس الجمعم  و دأن  ملها صتاح السبن.

وقار شهود  يان إن أ مار اليفر تركلن تي سن نقرا  برد ًا مرن معبرر كررم أبرو سرالم جنوترًا  ويترب 
الشروكم والفلرارر وللا رم معبر كيسوتيم شمار شر  مدينم لان يونس  وشرملن منراط  شرر  بلردان 

 و تسان الجديد .
"  إن  رردد مررن اليفرراران أيرردثن يفررر طوليررم اإللقترونيررموقررار شررهود  يرران ومصررادر ميليررم لررر"اتيام 

وألرررى  موديررم ترري ترراطن اترس  بينمررا تررم ضررم كميرران كبيررر  مررن الميرراه  ترري ميرراوالن إسررراسيليم 
 مستمر  للقشل أو إغرا  أنفا  ميتملم للمقاومم.

ترررالتلامن مرررع أ مرررار اليفرررر  أقامرررن جراتررران سلسرررلم مرررن السرررواتر الترابيرررم المرتفعرررم  لتررريمين اليمايرررم و 
 لآلليان والجنود من سهح الهندسم تالجيش اإلسراسيلي  لهر  ملهم.

 5/2/2017األيام، رام هللا، 
 

 2016خالل  انتهاك للسلطة 1833و لالحتالل انتهاكألف  60حماس:  .21
( ألرل انتهراز لقروان االيرتهر 60المكتب اإل همي ليركم يماس مرا يقرارب ) وث  تقرةر صادر  ن

 .2016اإلسراسيلي تي اتراضي الفلسطينيم كاتم لهر  ام 
( انتهاقررًا جرررى 59,950وكشررل التقرةررر الررار يرصررد أبرررل ا ترردا ان االيررتهر وأجهررل  السررلطم  أن )

 ن النسب التاقيم بين اال تقاالن وأ مار الهدم ( منها متعلقم تاالستيطان  تيما تول %89.9توثيقها  )
 والتجرةل.

رجلن  وشهدن مياتمم القدس العدد اتقبر من ياالن االنتهاقان  تلتها مياتمم رام هللا  تي يرين سل
 (.%63.1تي شهر تشرةن الثاني/ نوتمبر النستم اتقبر من اال تدا ان لهر العام  بواقع )

( يالرم  5,355م )2016ن بها قوان االيتهر اإلسراسيلي لرهر  رام و لةن ياالن اال تقار التي قام
 ( من اتسرى الميررةن.280( من النسا   و)103( طفًه  و)479بينها )

( منرلاًل سركنيًا  معممهرا لعراسهن 427ويور أ مار الهدم والتجرةل  تقد رصد التقرةر يدم االيتهر )
 شهدا  انتفاضم القدس.
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( من أبنا  وقيادان 1,008ن أجهل  أمن السلطم تالضفم الةر يم الميتلم  ا تقلن )وأشار التقرةر إلب أ
 يركم يماس وتصاس  المقاومم الفلسطينيم   لب للفيم سياسيم و دون أر سند قانوني.

( يالررم انتهرراز  لررب يررد أجهررل  السررلطم  مررا بررين ا تقررار 1,833ولفررن إلررب أن الضررفم الةر يررم شررهدن )
 ار واستد ا  وغير الز من اال تدا ان.سياسي وتمديد له تق

 4/2/2017موقع حركة حماس، غزة، 
 

 نيةماألجهزة األعلى يد  ناتصاعد االعتقاالت في صفوف: النجاح جامعةبكتلة حماس الطالبية  .21
تررري جامعرررم النجرررراح التاتعرررم ليركرررم  اإلسرررهميمالطهبيرررم أقررردن القتلرررم : ترررادر أبرررو سرررعدى -رام هللا 

لب أن تصا د يملم اال تقاالن تي صفوأ أبناسها  لرب يرد أجهرل  أمرن السرلطم الوطنيم تي نابلس  
 ييتي تي سيا  معادا  الشعب والييلولم دون ويدتت.

مررن أبناسهررا  لررب أن تلررز  6وشررددن القتلررم اإلسررهميم ترري بيرران  لررب للفيررم اسررتمرار السررلطم تا تقررار 
 أنشطتها  يسب قولها.اال تقاالن تهدأ إلب كسر شوكتها والييلولم دون استمرار 

ترري مرر  يملررم اال تقرراالن الشرسررم الترري تشررنها قرروان االيررتهر ترري صررفوأ طلتررم جامعررم "وتاتعررن: 
النجاح مستهدتًم ثتراتهم ومياولرًم كسرر إرادتهرم  وتري الوقرن الرار يقترع العشرران مرن إلواننرا ولمهسنرا 

بنا وويدترت الوطنيرم وقيمرت للل قضتان سجون االيتهر  تواص  أجهل  السلطم نهجهرا المعرادر لشرع
 . "وثقاتتت وتستمر تي ا تقاالتها ومهيقتها واستهداتها لطلتم الجامعم ونشطا  العم  الطهبي تيها

 6/1/2017القدس العربي، لندن، 
 

 يطلب تأجيل التصويت على قانون تبييض المستوطنات نتنياهو .22
يو  لهر جلسرم رنسرا  أيرلاب االسرتهأ طلب رسيس اليكومم اإلسراسيليم  بنيامين نتنيا: رامي ييدر

  والار يشر ن "قانون التسويم"اليكومي  تيجي  التصوةن  لب قانون تبييس المستوطنان  المسمب 
 أن أ لن صتاح اليوم أن التصوةن  ليت سيتقب غًدا كما كان مقرًرا. الفلسطينيم تعدسلب اتراضي 
طلب من رنسا  اتيلاب تيجير  التصروةن    ن مصادر مطلعم أن نتنيايو "يآرتس"ونقلن صييفم 

لقن ولةر التر يم والتعليم ول يم يلب البين اليهودر  نفتالي بينين  رتس الز  وقار أيد المصرادر 
 ."نتنيايو يياور تيجي  التصوةن تير ثمن"إن 

يطرح للتصوةن يوم غد  "وقار مسنولون تي البين لليهودر للصييفم إن قانون تبييس المستوطنان 
 ."وستتم المصادقم  ليت
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وتيسررب مصرردر مطلررع  لررب جلسررم رنسررا  القترر   يرةررد نتنيررايو تيجيرر  التصرروةن ليررتمكن مررن إجرررا  
 مشاوران مع إدار  ترامب وكالز يرةد التتاي  مع سفير إسراسي  تي واشنطن  رون ديرمر.

 5/2/2017، 48عرب 
 

 ها مع العالم العربّي السنيّ تعزيز عالقاتهي األساسّية  "إسرائيل"الوزير هنغبي: مصلحة  .23
قررار الررولةر اإلسررراسيلّي  تسررايي ينةبرري  ويررو مررن أقرررب الملقررر ين لرررسيس  لييررر أنرردراوس: - الناصررر 

ّنت  ندما سيعقد إألقايا تمعهد واشنطن لدراسان الشر  اتدنب   لرا  بنيامين نتنيايو  تي مياضر الو 
لرامس  شرر مرن الشرهر الجرارر  مرن غيرر المررجح ترامب ونتنيايو اجتما همرا المرتقرب تري الدونالد 

أن تقون المستوطنان والقضايا الفلسطينيم  لب رأس جدور أ مالهما  و داًل من الز  سريلركلان  لرب 
نفاا االتفا  مع إيران تي المستقب   تيسب أقوالت.  اترجح  لب  هقان إسراسي  مع الدور السنيم وا 

ّي  تتمثررر  مصرررليم إسرررراسي  اتساسررريم تررري تعلةرررل  هقاتهرررا مرررع وتررري اليقيقرررم  أردأ الرررولةر اإلسرررراسيل
العالم العر ّي السني  بر جع  تعاونهما السرر القاسم يالًيا أقثرر  لنيرًم. و رأيرت  تسرتند يراه العهقران 

ومن لهر ”. الدولم اإلسهميم“إيران وتنميم  يما:جلسًيا  لب واقع أن لدى الطرتين أ دا  مشتركين  
ون العلنّي  سيتمكن كه الجرانبين مرن بنرا  قا رد  أقروى يمكنهمرا انطهًقرا منهرا مواجهرم يراه لةاد  التعا

التهديدان  مع توتير الةطا  للفلسطينيين تي الوقن نفست من أج  التراجع  ن مواقفهم المتطرتم تري 
 المفاوضان والتقارب من إسراسي .

 5/2/2017، رأي اليوم، لندن
 

 ال حاجة لفرض القانون الجديد تقييد "األاان": يعارض مشروع قانون  أردان .24
لعرراد أردان  معارضررتت لمشررروح قررانون يفرررس جأ لررن ولةررر اتمررن الررداللي : أيمررد اللليلرري - القرردس

 قيودًا  لب استلدام مكبران الصون تي رتع اتاان تي المساجد. 
لرررت  إنرررت "ال يوجرررد ياجررررم ونقلرررن اإلاا رررم اإلسرررراسيليم العامرررم )رسرررميم(  يرررروم اتيرررد   رررن "أردان"  قو 

 لمشروح القانون الماكور". 
وا تبررررر أردان أن "القرررروانين الموجررررود  ياليررررا  اللاصررررم تمنررررع الضوضررررا  كاتيررررم للتعامرررر  مررررع مشرررركلم 

 الضجيم"  مضيفا:" ال ياجم لفرس القانون الجديد". 
 5/2/2017، ، أنقرةلألنباء األناضولوكالة 
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 للتعايش بين العرب واليهود" وتشكل نمواجا   مدينة القدس "مقدسة للجميع ريفلين: .25
قار الرسيس اإلسراسيلي رنوتين رةفلين  يروم اتيرد  أن مدينرم القردس "مقدسرم : سعيد  مورر  -القدس 

 للجميع وتشك  نمواجا للتعايش بين العرب واليهود".
"القرردس تشررك  وأضرراأ رةفلررين  لررهر اسررتقتالت وترردًا طهبيررًا ترري مدينررم يشررارون شررمالي إسررراسي  إن 

نمواجًا يور قدرتنا  لب الييرا  سرويًا تري إسرراسي  والمنطقرم ور مرا تري العرالم برمترت"  يسرب مرا نقلرن 
  نت اإلاا م اإلسراسيليم العامم )رسميم(.

 وتاتع: "لم يكتب للعرب واليهود العيش سويًا تي ياه الديار تيسب  ب  إنهم ولدوا للعيش معًا".
 ليم دمم الشراسح الملتلفم تي المجتمع تعد مهمم قوميم".وأشار رةفلين إلب أن " م

 5/2/2017، ، أنقرةلألنباء األناضولوكالة 
 

 مسؤولين بإدارة ترامب في واشنطن رئيس "الموساد" التقى سرا   .26
والمهرام اللاصرم )الموسراد( يوسري كرويين   االسرتلتارانالتقرب رسريس جهرال : سعيد  مرورر  -القدس 

اتمرةكرري دونالررد ترامررب  سرررًا  ترري واشررنطن  قبرر  أسرربو ين  يسررب صررييفم كتررار مستشررارر الرررسيس 
  إسراسيليم.

واكرررن صررييفم "يررآرتس"  يرروم اتيررد  أن القرراسم تي مررار مستشررار اتمررن القررومي اإلسررراسيلي يعقرروب 
ناغرر   كرران تصرريتم كررويين  لررهر اللةررار   الترري جررا ن كاسررتمرارةم للتنسرري  السياسرري بررين ترر  أبيررب 

 اتمرةكيم الجديد .واإلدار  
وكشفن الصييفم أن اللقرا  انعقرد تعرد يرومين تقرط مرن ترولي ترامرب السرلطم  وكران الثراني مرن نو رت  

 يي   لقد اللقا  اتور مطلع يناير/ كانون اتور الماضي.
وأشارن "يآرتس" إلب أن اللقا ان تناولن تشك  رسيسي "القضيم اإليرانيم  واتوضاح تي سورةا  كمرا 

 الفلسطيني". –ن الملل اإلسراسيلي تناول
وأقد مكتب رسيس الرولرا  بنيرامين نتنيرايو  قرد يراه اللقرا ان  لقنرت رترس اإلتصراح  رن تفاصري  مرا 

 جرى لهلهما  وت  الصييفم.
 5/2/2017، ، أنقرةلألنباء األناضولوكالة 
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 نيين بالداخل للهدمض اآلالف من منازل الفلسطيتوما: قانون "كيمينتس" سيعرّ  النائب عايدة  .27
 "  ايد  توما  من لطور  قانون التلطيط والبنا  "كيمينتس اإلسراسيليميارن  ضو القنيسن : رام هللا
سرريلل  يالررم مررن الترروتر دالرر  المجتمررع العر رري ترري الرردال   وسرريعرس اآلالأ مررن  إلررب أنررتمشررير  

 منالر الفلسطينيين للهدم.
م" الررار يبرر   بررر تلفلةررون تلسررطين  إن قررانون "كيمينررتس" وقالرن تومررا ترري يرردي  لبرنررامم "ملررل اليررو 

سوأ يعرقر   مليران التلطريط والبنرا  أقثرر ممرا يري  ليرت اآلن"  موضريم أنرت سريفرس صرهييان 
الهررردم  لرررب لجررران ميليرررم تقيمهرررا المجرررالس الميليرررم  وتالترررالي يصرررتح  لرررب رسررريس المجلرررس الميلررري 

ونها غير قانونيم أو غير ياصلم  لب لراسط التنميم  أوامر الهدم للمتاني التي يسم إصدارالمنتلب 
صردارلل  يالرم مرن التروتر دالر  المجتمرع العر ري   إمكانيمميار  من  أوامرر يردم ضرد سالأ مرن  وا 

 منالر الفلسطينيين.
 5/2/2017، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
 لحركات العنصرية األوروبية واألمريكيةبركة: اليمين اإلسرائيلّي على ارتباط ونثيق مع امحمد  .28

قار رسيس لجنرم المتاتعرم العليرا للجمرايير العر يرم ميمرد بركرم  تري لطاترت  ليير أندراوس: - الناصر 
تري مهرجرران قلنسررو   تري اليرروم العررالمي لررد م يقرو  جماييرنررا  إّن مهرنررا ترران إلرب اليرراسط  ولررم يعررد 

م تري المعركرم  مشردًدا  لرب أن يراه السياسران العنصرررةم مكران نتراجرع إليرت  ولريس أمامنرا سروى التقرد
 االقته يم  ليسن لله تي الصهيونيم ب  يي جوير الصهيونيم.

وقررار بركررم  إننررا لررم نررنعم يومررا ترري وضررع مرررةح ترري الييررا  أمررام يرراه الدولررم  الترري برردأن الييررا  معهررا 
يد لقرر  مررا نواجهررت  لررب مررر بنكتررم شررعبنا  ونيررن ترري يرراه المريلررم ال نشررهد أر جديررد  برر  يررو تصررع

 شران السنين  وياا يصب تي جوير العقليم الصهيونيم  التي ترةد اقتهح شعبنا  وت  مقولم أرس 
ترره شررعب لشررعب ترره أرس  وتعررد الررز  يررم يرةرردون تجميررع أقثررر مررا يمكررن مررن العرررب  لررب اقرر  مررا 

أن مرا يجررر لريس للره تري يمكن من أرس. وقار  إن إسراسي  معاديم لوجودنا طيلم الوقرن  تمعنرب 
 الفكر الصهيوني ب  ياا جويره.

وقار بركم  إن العديد من يركان النالةم والفاشيم الجديد  تسعب لهستيه   لب السلطم تي  دد من 
تي ك  انتلاتان تجرر يناز. كالز تعن دونالرد ترامرب وصر  إلرب  إنجالانالدور اتورو يم  وتسج  

اليركان المنتشرر  تري الواليران المتيرد   ويري لريس راضريم كفايرم  تكر  الرساسم بد م متاشر من ياه 
 اإلجرا ان التي يتلايا ضد العرب والمسلمين والعمار والفقرا   وتطالب تالملةد.
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وتاتع بركم  ولقن لننتتت إلب أن اليمين اإلسراسيلي  لب  هقران وثيقرم مرع يراه اليركران الفاشريم تري 
لب الليكود أيد مسنولي اليلب العنصرر تري ترنسرا. ونيرن لسرنا تياجرم أوروتا  وقب  أيام استقب  ي

 إلب قراسن كي نثبن أن إسراسي  تتقدم بلطب ثابتم نيو النمام الفاشي. 
ولتم بركم قاسه  إّن من يعيش تي وطنت ال يستطيع االنسياب منت  وال من تارةلت  وال من ااترت وال 

 العنصرةم  والجرةمم الصهيونيم تلاسلم   لب يّد تعبيره.من بيتت  تنين ينا تاقون  أما الملم و 
 5/2/2017، رأي اليوم، لندن

 
 " على تصدير الماريجوانالجنة حكومية إسرائيلية توافق "مبدئيا   .29

واتقرررن لجنرررم يكوميرررم إسرررراسيليم تشرررك  مبررردسي  يررروم اتيرررد   لرررب تصررردير : سرررعيد  مرررورر  -القررردس 
 ان(.المارةجوانا الطبيم )من أنواح الملدر 

وقرررار بيررران صرررادر  رررن اليكومرررم اإلسرررراسيليم  وصررر  اتناضرررور نسرررلم منرررت  إن إقررررار التشررررةع تررري 
 القنيسن )البرلمان( قد يستةر   د  أشهر.

مررن جانبهررا  لفتررن صررييفم "يررديعون أيرنررون" إلررب أن "إسررراسي  تعتبررر أيررد رواد أتيررا  المارةجوانررا 
  ".الطبيم تي العالم  رغم أن سوقها الميليم صةير 

ألررل شررل  ترري إسررراسي  يملقررون تصررارةح مررن ولار  الصرريم تشرررا  المارةجوانررا  23وأشررارن إلررب أن "
 موردين مرلصين". 9الطبيم من 

 5/2/2017، ، أنقرةلألنباء األناضولوكالة 
 

 بمستوطنة عوفرا لمدة شهر تأجيل إخالء مبان  "العليا اإلسرائيلية" تقرر  .31
إلسراسيليم  يوم اتيد  تيجي  إله  متاٍن تي مستوطنم  وترا قرب رام قررن الميكمم العليا ا: رام هللا

 طلبها المستوطنون. ثهثم أشهرهللا لمد  شهر وايد بدال من 
ويسررب موقررع صررييفم "يررديعون أيرونررون" العبرةررم  تعنررت كرران مقررررا إلرره  تسررعم مترراٍن أقيمررن  لررب 

وطنين تقردموا تطلرب التمراس لتيجير  اللطرو  لقرن المسرت أراٍس تلسطينيم لاصم يروم اتر عرا  المقبر  
 أشهر تيما منيتهم الميكمم  شهرا وايد تقط. 3يتب 

 5/2/2017القدس، القدس، 
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 مقدسية أسيرة أصغر على سنوات ست بالسجن حكم .31
 سن اتيد  تالسجن يوم تالقدس  صتاح المركلةم االيتهر ميكمم أصهن: يكمن يتم -القدس 
 أسير  أصةر تعدّ  التي سلوان  بلد  من(  اما 16) الشويكي منار مقدسيمال اتسير   لب سنوان
 . االيتهر جنود أيد ضد طعن  مليم تنفيا تمياولم اتهامها تعد االيتهر  سجون  تي مقدسيم
 و هاا ا تقالها  منا منار قضتها التي المد  ايتساب سيتم الشويكي  مجدر اتسير  والد وتيسب
 . سنوان لمس نيو الميكوميم من لها تقي قد يكون 

 لم الميكمم وأن اليكم  بهاا لتعاقب شيسا تفع  لم ابنتت أن إلب مشيراً  تالجاسر  اليكم اتب ووصل
 دراستها ضا ن الطفلم  ابنتي  مر من وستضيع طوةلم سنوان السن" الصةير  سنها يتب تراح  

 ".ومستقبلها
 7/2/2017الجزيرة.نت، الدوحة، 

 
 النثاني/ يناير كانون  خالل المقدسات على إسرائيليا   اء  اعتد 80: ادعيس .32

 إن اتيد  الولار   يوم  ن صدر تقرةر تي اد يس  يوسل الشيم الدينيم والشنون  اتوقاأ ولةر قار
 .ا تدا  80الر تجاولن الماضي الشهر لهر الدينيم المقدسان  لب اإلسراسيليم اال تدا ان
 التقسيم لهر من الميتلم  تالقدس جديد واقع لفرس اللمن تساب  االيتهر يكومم إن: وأضاأ
 صفوأ إلب اليرةديم ودلور للمستوطنين اليوميم االقتيام  مليان لهر ومن والمكاني  اللماني

 .الميتلم القدس تي المتناميم االستيطانيم الويدان بنا  لهر ومن المقتيمين 
 5/2/2017، (وفا) الفلسطينية والمعلومات األنباء وكالة

 
 في قطاع غزة %80نحو  وصلتالزكاة بغزة: نسبة الفقر  إدارة .33

ن معرردالن التطالررم والفقررر لادن  ييرر  بلةررن أقرردن اإلدار  العامررم لللكررا  بررولار  اتوقرراأ تةررل  أ :غررل 
"  إال أننرا ماضرون  %80  كمرا وصرلن نسرتم الفقرر إلرب نيرو %43.2معدالن التطالم تي قطاح غل  

 يني والوطني واتلهقي تجاه أبنا  شعبنا المياصر الصامد".تجاه واجبنا الد
وقار مدير  ام الداسر  أسامم سليم  لهر لقا  مع مسنور الار ينممت المكترب اإل همري اليكرومي  

  إن اإلدار  العامررم لللكررا  قرردمن مسررا دان ماليررم و ينيررم للفقرررا  والميترراجين 5/2/207 صررتاح اتيررد
يمتها  شر  مهيين دوالر ولل رن  لرب  ردد مرن المشرارةع اإلغاثرم والليرةرم   تجاولن ق2016 سنمتي 

لجنم تاتعم لها  للعم   لب سدّ  ياجان الفقرا   45وشدد سليم  لب سعي الولار  من لهر  المتنو م.
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وأوضرح أن إدارترت  والمساقين والمرضب  واور االيتياجان  اللاصم  وطلتم العلرم واتيترام  والمسرنين.
 شلصًا. 248,346مشرو ًا ليرةًا  استفاد منها  50نفان 

 5/2/2017 ،القدس، القدس
 

 األقصى للمسجد االستفزازية اقتحاماتهم يستأنفون  مستوطنون يهود .34
 تاب من المتارز  اتقصب للمسجد االستفلالةم اقتياماتهم اتيد  يوم المستوطنون  استينل
 .اللاصم االيتهر قوان تيمايم المةار م 

 وشريا المتارز  اتقصب أرجا  تي مشبويم جوالن تتضمن صةير  مجمو ان  بر االقتيامان وتتم
 .االيتجاجيم التقبير بهتاتان مصلون  لها يتصدى المكان  تي المل وم الهيك  أسطور  يور

 5/2/2017، (وفا) الفلسطينية والمعلومات األنباء وكالة
 

 يونس خان في واألراضي هياال بيت في الصيادين صوب النار يطلق االحتالل .35
 التير  رس تي الصيد مراقب صوب أسليتها نيران اتيد  يوم اإلسراسيلي  االيتهر لوار   أطلقن
 .إصاتان وقوح  ن يبل  ولم غل   قطاح شمار الييا بين منطقم تي
 نلا شر   اإلسراسيلي صوتا موقع تي العسكرةم اتبراج  لب المتمركلون  االيتهر جنود أطل  كما

 .اللرا يم اتراضي صوب النيران القطاح جنوب يونس
 5/2/2017، (وفا) الفلسطينية والمعلومات األنباء وكالة

 
 اللجوء طلبات بانتظار سنوات.. بألمانيا فلسطينيون  .36

 االيتجاجيم  الفعاليان من سلسلم برلين تي الفلسطينيين من مجمو م سليم: تنمم سليم -برلين 
 تطلتاتهم البن تانتمار يلالون  ال ممن ألمانيا  تي الفلسطينيين اللجو  البيط مشكلم تي  للمطالتم

 . ديد  سنوان منا
 طالب يي  يوم السبن  اتلمانيم  العاصمم تي النواب مجلس أمام تا تصام الفعاليان ياه و دأن

 .الجنسيان من تةيريم أسو  اللجو   لب اليصور تي تيقهم الفلسطينيون  المعتصمون 
 تلسطينيون  يعيش يي  الفلسطينيين  من اللجو  طلتان مع بتط  اتلمانيم السلطان  وتتعام
 .التهد دال  رسميم إقامان دون  لسنوان

 الطلتم اتياد ورسيس للفلسطينيين اللجو  منح يملم منس  شد   أبو نممي قار جهتت  من
 تين إليماننا واح  كشتاب يملمال ياه لتدشين تالتيضير نقوم": "21 ر ي"لر ألمانيا  تي الفلسطينيين
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 موضيا  "ألمانيا تي اللجو  قدموا والاين والشتان  الدال  من القادمين الفلسطينيين تي  ملما يناز
 ".القرةم العيش يقهم" من أنت

 يعيشون  تهم القانونيم  واإلقامم اللجو  ي  من يرمانهم جّرا  صعتم أوضا اً  الفلسطينيون  ويعاني
 تيسب  "واترس السما  بين كالمعلقين تهم ومملما  مجهوال" مستقبلهم يتقب  يي ترقب  يالم تي

 .اليملم منس 
 5/2/2017، 21عربي

 
 2107 يناير /النثاني كانون  خالل األقصى اقتحموا مستوطن ا 1,756للدراسات":  القدس "مركز .37

 /الثاني كانون  رشه أن  "والفلسطيني اإلسراسيلي الشين لدراسان القدس مركل"لر إيصاسيم أمهرن
 1756 لر أ داديم وصلن يي  ل قصب  المقتيمين المستوطنين أ داد تي ارتفا اً  شهد 2017 يناير

 .مستوطًنا
 المقتيمين المستوطنين أ داد تعن  "لم هم الفلسطيني المركل" وصلن التي لميصاسيم ووتقا

 ضتا " العسكرر  بلتاسهم موهاقتي" إسراسيلياً " 253 بينهم  1,756 بلةن يناير  لهر ل قصب
 1,181و  "الهيك  أج  من طهب" بينهم من يهودياً  طالتاً  322و  "شرطم و ناصر ملابران
 .ساسيا 21345 الفتر  اان لهر اتجانب السياح  دد بل  تيما مستوطنًا 

 5/2/2017لإلعالم،  الفلسطيني المركز
 

 الماضي يناير/ النثاني ن كانو خالل فلسطينيا   590 تشمل إسرائيلية اعتقاالت .38
 أن  2017-2-5 اتيد يوم اإلنسان  ويقو   اتسرى  تشنون  تلعنب تلسطينيم لمنسسان تقرةر أمهر

 شملن الماضي  يناير/ الثاني كانون  شهر لهر اإلسراسيليم االيتهر قوان نفّاتها التي اال تقاالن
 .والقدس غل  وقطاح الةر يم الضفم من تلسطينياً  مواطناً  590

 تي ناسب إلب تاإلضاتم سيد   14و طفهً  128 الماضي الشهر معتقلي بين تمن التقرةر  وتيسب
 .وايد وصيفي التشرةعي المجلس

 5/2/2017الين،  أون  فلسطين
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 2016 خالل الفقيرة لألسر ُوزعت مساعدات دوالر مليون  11: بغزة األوقاف .39
 قدمن لها التاتعم اللكا  لجان إنّ  سليم  أسامم قاأ اتو  بولار  لللكا  العامم اإلدار   ام مدير قار
 لهر القطاح تي والفقير  المستور  اتسر من شل  ألل 249 لر مسا دان دوالر مليون  11الر قراتم
 .2016  ام

 اتيد  تةل   يوم اليكومي اإل همي المكتب نممت الار  "مسنور مع لقا " ندو  لهر سليم وأشار
 الماليم المسا دان بين تنو ن ليرةاً  مشرو اً  50 لهر من مستيقيها  لب لّ  نول  اتموار أنّ  إلب

 .والعينيم
 منها استفاد" دوالر ألل ولمسون  وستماسم مهيين أر عم" بل  الماليم المسا دان إجمالي أنّ  وأوضح

 تسبب المادر الوضع بهم ضا  ممن الةارمين تكاز المشارةع ياه أبرل كان يي  شل   ألل 43
 وأر عماسم مهيين لمسم" العينيم المسا دان إجمالي بل  تيما السجون  مصيريم تكان اليصار
 .شل  ألل 200 منها استفاد" دوالر ألل وثهثون 

 5/2/2017لإلعالم،  الفلسطيني المركز
 

 يوما    11 "إسرائيل" احتجزته بالقدس فلسطيني جنثمان تشييع .41
 القدس شمالي لهجسين قلنديا مليم تي الفلسطينيين نم المسان سمر : شيتع أبو قيس -قلنديا 
 .الثاني/ يناير الماضي كانون  25 منا إسراسي  ايتجلتت شاب جثمان اتيد  يوم الميتلم 
 هللا  رام مدينم تي الطبي تلسطين مجمع أمام من  ( اًما 24) غوش أبو سالم يسين جنال  وانطلقن
 مقبر  تي الثرى  جثمانت وموارا   ليت  والصه  الوداح نمر  ا إللق قلنديا  مليم تي رأست مسقط تاتجاه
 .المليم
 يوًما  11 قب  مقتلت منا ايتجاله تعد لعاسلتت  غوش أبو جثمان اإلسراسيلي الجيش سلم السبن  وأمس
 .هللا رام شرقي" أدم" مستوطنم مدل   لب ديس  مليم تنفياه بارةعم

 5/2/2017أنقرة،  لألنباء، األناضول وكالة
 

 أسبوعيا   جديدة سرطان حالة 12قطاع غزة:  .41
 نستم أن غل   قطاح تي "السرطان مرضب لر ايم واتم  العون  برنامم" التي: اكر راسد -غل  

 يي  الماضي  العام بدايم منا مليوًما ارتفا اً  شهدن البرنامم تي المسجلين السرطان مرضب
 .اتق   لب  جديد سرطان يالم12 أسبو ًيا البرنامم تي يسج 
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 /تبراير من الراتع صادأ الار السرطان لمرضب العالمي اليوم تمناستم تقرةر تي البرنامم وأوضح
  دد  ن %30 قدريا لةاد  سجلن 2016  ام تي  نها المبل  الجديد  السرطان ياالن أن شتا  
 مرةًضا( 7069) بل  السرطان مرضب  دد أن واكر. 2015  ام تي  نها المبل  الجديد  الياالن
 .شهرًةا سرطان يالم 130 بواقع غل  قطاح تي اتورام رصد مركل ضمن مسجلين

 6/2/2017الخليج، الشارقة، 
 

 االحتاللآية وحديث من المناهج ونصوص تمجد مقاومة  325: تم حاف أكنثر من نائب أردنية .42
 اإلسرائيلي

لبرلمان اتردني تين تعديهن ضلمم لوان المسلمين تي ااإل تي كتلمأ لنن  ضو تارل : رأر اليوم 
 لب المنايم يصلن وقررن ونفان منلرا وتضمنن شطب  شران من سيان القرسن القرةم 

 السير  النبويم. وأيادي 
التعديهن  إنلبير  تر ويم ومتلصصم تي المجار التعليمي  أصهوقالن الناسب يدى العتوم ويي 

ي تيتور  لب اآليان القرسنيم واتيادي  النبويم ياتن  ددا كبيرا من صفيان تعس المواد الت
 ومضامين ألرى تتعل  تالعقيد  اإلسهميم والسير  النبويم وسير الصياتم.

العتوم لهر منتمر صيفي  قد السبن أيضا لياأ نصو  لها  هقم تالجهاد ومقاومم  وأشارن 
العر يم والتر يم اإلسهميم  من مواد اللةم %40االيتهر تي تلسطين مع ياأ ما تص  نسبتت إلب 

درسا اان دالالن وقيم  75سيم ويديثا من المنايم و 325لملتلل المراي  الدراسيم  تيما ياتن 
 .إسهميم

 5/2/2017، رأي اليوم، لندن
 

 يصيبون جيش االحتالل بحالة من الجنون  األسرى : األردنيين رئيس مجلس النقباء .43
 إنغنيمم  أبوالمهندسين اللرا يين المهندس ميمود لةاد  قار رسيس مجلس النقتا  نقيب :السبي 

اتسرى الفلسطينيين يجعلون جيش االيتهر الصهيوني يعيش يالم من الجنون تمقاومتهم التي 
 تعدن الصمود الماي  إلب المقاومم تالطعن دال  السجون الصهيونيم.

أسير تي سجن النقب أن  غنيمم تي تعقيتت  لب يادثم طعن جندر صهيوني من قب  أبووأضاأ 
تي التيرةر  ويم تي سجنهم ليس مطلوتا منهم  اتم اتسرى بتطوةر وساس  مقاومتهم يصنعون لنا 

 يكونوا داسما تي المقدمم. أنمن الصمود والتيدر للميت  لقنهم ييبوا  لب أنفسهم إال  أقثر
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الاين  اتردنيينسهم اتسرى غنيمم التييم ل سرى تي سجون االيتهر الصهيوني و لب رأ أبوووجت 
 سمنوا تقدسيم اترس ودتعوا ثمنا تايما من يرةتهم لتيرةريا.

 5/2/2017، السبيل، عّمان
 

 "التعاون اإلسالمي" تطلق أربعة صناديق إنسانية لرعاية شؤون القدس المحتلة وفلسطين .44
عاون اإلسهمي أر عم شهدن العاصمم القطرةم الدويم اليوم إطه  منممم الت: ماير للي -الدويم 

صنادي  إنسانيم إسهميم جديد  ومتلصصم  لر ايم شنون القدس الميتلم وتلسطين والمساجد 
 واتيتام والمياه  تين شعار "انطهقم لير".

  2017وجا  تدشين ياه الصنادي   لب يامش المنتدى اإلنساني الدولي للصنادي  اإلنسانيم لعام 
إلسهمي بر ايم رسيس مجلس الولرا  ولةر الدالليم بدولم قطر الشيم الار تعقده منممم التعاون ا
  بد هللا بن ناصر سر ثاني.

ويسعب ياا الصندو  للتمكين االقتصادر واالجتما ي للشعب الفلسطيني  بر برامم رةاد  ات مار 
سكانيم وصيانم  االجتما ي والتدرةب المقنن المنتهي تالتوميل  إضاتم إلب د م برامم تعليميم وا 

 اتماقن المقدسم واليفاظ  ليها.
 5/2/2017، الجزيرة نت، الدوحة

 
 "النواب التونسي" يؤكد دعمه غير المشروط للقيادة الفلسطينية .45

أقد الناسب اتور لرسيس يركم النهضم  الناسب اتور لرسيس مجلس النواب التونسي  الشيم : تونس
مشرو  لق  لطوان القياد  الفلسطينيم برساسم الرسيس  بد الفتاح مورو  د م تهده الداسم وغير ال

قامم دولم تلسطين تعاصمتها   القدس.ميمود  تاس  من أج  إنها  االيتهر وا 
وشدد الشيم مورو لدى استقتالت مستشار ديوان الرساسم الفلسطينيم جمار جوارةش   لب ميورةم 

االنلرا  تي الدتاح  نها واجتا  لب  تلسطين والقدس تي الوجدان العقاسدر والديني ويو ما يجع 
 اليقيقي.ك  منمن تقيم الي  والعدر و لب ك  ساح لتقرةس السهم 

 5/2/2017، الحياة الجديدة، رام هللا
 

 الكويت تستضيف مؤتمرا  دوليا  حول معاناة الطفل الفلسطيني .46
العر يم جمار  قار سفير دولم تلسطين لدى مصر ومندو ها الداسم لدى جامعم الدور: القاير 

الشوتكي  إن مندو يم تلسطين تي الجامعم قد تاتعن مع الجهان الملتصم تي جامعم الدور العر يم 
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اإل داد لعقد منتمر دولي يور معانا  الطف  الفلسطيني تي م  االنتهاقان اإلسراسيليم  والز تنفياًا 
تفا  بين اتمانم العامم لجامعم   وتي ياا اإلطار تم اال2013لقرار القمم العر يم تي الدويم  ام 

 الدور العر يم وولار  الشنون االجتما يم والعم  القوةتيم الستضاتتت.
وأضاأ الشوتكي تي بيان صادر  ن المندو يم اليوم اتيد  أن دولم القوةن الشقيقم ستقوم 

يلي(  تي تاستضاتم أ مار )منتمر دولي يور معانا  الطف  الفلسطيني تي م  االنتهاز اإلسراس
 .2017النصل اتور من شهر مايو/ أيار 

 ترتتط بواقعوأوضح الشوتكي  أن ياا المنتمر سوأ يناقش مجمو م من المياور الهامم التي 
الطف  الفلسطيني تي م  القانون الدولي واتفاقيم يقو  الطف   ودور المجتمع الدولي ومنممان 

 الفلسطيني.المجتمع المدني تي تعلةل وايترام يقو  الطف  
 5/2/2017، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
 ملتقى برلماني بإسطنبول لدعم القرار األممي ضد االستيطان .47

أقد برلمانيون د م صمود الشعب الفلسطيني تي مواجهم : يسين مصطفب -21 ر ي -إسطنبور
نولياتها القانونيم لمواجهم لروقان "الهمجيم" اإلسراسيليم  وضرور  اضطهح ك  برلمانان العالم تمس

 الراتس لهستيطان. 2334االيتهر اإلسراسيلي المتقرر  للقراران الدوليم  وسلريا قرار مجلس اتمن 
"  د ا برلمانيون من بلدان  ر يم 21وتي ندو  برلمانيم  قدن تي إسطنبور اتيد ويضرتها " ر ي

سهميم  د  نمراسهم تي جميع برلمانان العا لم إلب ممارسم ملةد من الضةط  لب يكوماتهم  وا 
  وما ستقت  وضرور  التصدر الفعلي لسياسم االيتهر القاسمم  لب ترس اتمر 2334لتنفيا القرار 

 الواقع  وتجاول المواثي  والقراران الدوليم.
يا تي يم  وطالبوا بتقثيل تواص  البرلمانيين مع ك  القوى الرسميم والمدنيم الدوليم  لممارسم دور 

   ومواجهم سياسم االستعه  اإلسراسيليم.2334المجتمع الدولي  لب تنفيا القرار 
" والتي 2334كما د ا البرلمانيون لهر الندو  اليقوقيم "دور البرلمانان تي يمايم قرار مجلس اتمن 
دوليم واإلقليميم نممتها "راتطم برلمانيون تج  القدس" إلب إقامم وقفان برلمانيم أمام المنسسان ال

ومعاقتم رمول االيتهر  الاين يجايرون بتجاوليم الشر يم  2334والميليم  ليملها  لب تنفيا القرار 
 الدوليم.

وترأس الندو   البرلماني اليمني يميد بن  بدهللا اتيمر  رسيس راتطم برلمانيون تج  القدس  
مث  البرلمان التركي وناسب رسيس لجنم وشارز تيها السفير الفلسطيني بتركيا تايد مصطفب  وم
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الصداقم التركيم الفلسطينيم الناسب نور الدين نتاتي  والناسب ميمد لير الدين التاقرر ممث  دولم 
سهميمماليلةا  تاإلضاتم لعدد كبير من البرلمانيين من دور  ر يم   .وا 

 5/2/2017، "21موقع "عربي 
 

 ة الكهرباء المستفحلةفي غزة لحل أزم المستوى وفد تركي رفيع  .48
أمهرن تركيا تصميمًا  لب إيجاد يلور تلمم القهر ا  المستفيلم منا  شر : تتيي صّتاح -غل  

سنوان تي قطاح غل  من لهر إرسار وتد رتيع المستوى من ولار  الطاقم التركيم منلل من  شر  
)ايرل( تي لةار   القطاح أمس. وسيتي  الوتد الار وص   بر ياجل بين يانون  إلبتقنيين 

 تستةر  أيامًا  د   اقترايان ويلواًل  د  تلمم انقطاح التيار القهر اسي.
القطاح لهطهح  ن كثب  لب موارد  إلبكما يص  السفير التركي لدى تلسطين مصطفب سارنيتش 

مكان إيجاد يلور ل لمم  تعد االتفا  مع سلطتي الطاقم تي القطاح التي تديريا ي ركم الطاقم  وا 
 ونميرتها تي رام هللا التاتعم للسلطم الفلسطينيم. "يماس"

وقالن سلطم الطاقم تي القطاح إن الوتد سيقوم بجوالن تنيم متعلقم تالمشارةع اللاصم تالطاقم  تي 
تيتي "إطار مسايمم تركيا تي اليلور المطرويم تلمم القهر ا . وأضاتن تي بيان أن اللةار  

 ."م قام بها الوتد صيل العام الماضياستقمااًل للةار  ساتق
 6/2/2017، الحياة، لندن

 
 !"إسرائيل"اتهامات بدعم أوباما إليران بهدف ضرب : "يسرائيل هيوم" .49

": نشرن صييفم "يسراسي  ييوم" )إسراسي  اليوم(  تي  دديا الصادر اإللقترونيم"اتيام  -رام هللا 
)ميمرر(  يوم  اتوسطتي الشر   اإل همسم وساس  لدرا اإلسراسيليمقالم نشريا المعهد  أنامس  

تفايمان يادسم مع  إلبتوص   أوتاماالرسيس اتميركي الساب  تاراز  أناللميس الماضي  تد ي 
  طالما كان مدايا اإليرانيمالنمر  ن تطوةر الصوارةم التاليستيم  إطارياايران  تةس واشنطن تي 

 !أوروتا إلب  وال يص  إسراسي  إلبيص  
التجر م  أن إلبالتي تنكد ياا التقهن  ويشير  اإليرانيمويستعرس المقار سلسلم من التصرةيان 

 2000يوالي  إلبالماضي   لب صاروخ يص  مداه  اتسبوحالجمهورةم اإلسهميم تي  أجرتهاالتي 
 تي تد يم ياا التقهن. أيضاكلم  يسهم 

  قار قاسد اليرس 2013 اتوري العاشر من كانون ويسب المقالم تانت "تور توقيع االتفا  المريلي ت
كلم"   2000صوارةم يتجاول مدايا مساتم  إنتاج   لي جعفرر  انت يمكن إليران اإليرانيالثورر 
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القيود  لب مدى  أن إلبلقنها قررن  دم القيام بالز. "كما المح مسنولون تي اليرس الثورر 
  كان جل  من أوروتا إلبتقط  ولقن ليس  إسراسي  إلب  تيي  يمكن وصولها اإليرانيمالصوارةم 

 "  يسب ما يد يت المقار.2015االتفا  النوور تي تمول 
 6/2/2017، األيام، رام هللا

 
مئات األكاديميين والفنانين يحنثون حكومتهم على االنسحاب من مشروع أوروبي مع بلجيكا:  .51

 "إسرائيل"
تنانا تي بلجيكا رسالم مفتويم  190وتايثا وأقثر من بروتسورا  482: وجت "القدس العر ي"لندن ر 

يمولت االتياد اتورو ي   "قطار القانون "يد ون تيها يكومتهم لهنسياب من مشروح أتيا  تعنوان 
ستانيا مع اتجهل  اتمنيم اإلسراسيليم.  وتنس  تيت بلجيكا وا 

إن المشروح الار  "BDS"ي  وتقور يركم المقاطعم وسيب االستثماران وترس العقوتان  لب إسراس
يهدأ إلب تطوةر أساليب استجواب مشتركم  يجرر التنسي  تيت مع جامعم إسراسيليم تر طها تشك  

 لا   هقان وثيقم مع الجيش اإلسراسيلي واتجهل  اتمنيم اان السمعم السيسم.
سيلي مجر م  لب وسلط القاسمون  لب الرسالم المفتويم اتضوا   لب أن وساس  االستجواب اإلسرا

الفلسطينيين. وقالوا إن اال تقار اإلسراسيلي غير القانوني للسياسيين الفلسطينيين وأساليب التعايب 
التي تستلدمها اتجهل  اتمنيم اإلسراسيليم لهر  مليان االستجواب  موثقم جيدا. تفي  ام الماضي 

 طف . 400لسطيني من بينهم سالأ ت 7 يواليويده استجو ن اتجهل  اتمنيم اإلسراسيليم 
والجهود  "قطار القانون "والرسالم المفتويم يي جل  من الجهود التي يبالها التيالل البلجيكي لوقل 

اتورو يم اتوسع ضد مشاركم الجيش اإلسراسيلي واتمن الداللي وقطاح الشرطم تي اتتيا  
 والتطوةر التي يمولها االتياد اتورو ي.

 6/2/2017، نالقدس العربي، لند
 

 االنعكاسات االقتصادية النسحاب الواليات المتحدة من الشراكة عبر الهادئ .51
 ندما أ لن الرسيس اتميركي الساب  تاراز أوتاما ل ميركيين  ن نيتت  قد : اكا  ملل  اللالدر

(  لب دولم تي سسيا )تاستثنا  الصين 11اتفا  للشراقم  بر المييط الهادئ بين الواليان المتيد  و
ضفاأ الهادئ  قار: إن الواليان المتيد  ستضع بهاه الشراقم قوا د مسير  التجار  العالميم تي 
القرن اليادر والعشرةن بداًل من الصين. ولقن الرسيس الجديد دونالد ترامب كان أقسم لهر يملتت 

وليت الرساسم. وا تبر  االنتلابيم أن الواليان المتيد  ستنسيب من ياه االتفاقيم تي اليوم اتور لت
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بنا   لب معلومان رسميم لاطسم  أن يرةم التجار  تنثر سلتًا تي الوماسل اتميركيم و لب نشا  
كانون الثاني  20الصنا م التيوةليم. وتالفع  ما إن أقسم اليمين كالرسيس اللامس واتر عين تي 

 د  من االتفاقيم.)يناير( الماضي  يتب أ لنن إدارتت  ن انسياب الواليان المتي
دولم يي أستراليا و رونار وكندا وتشيلي  والياتان  11وتضم االتفاقيم إضاتم إلب الواليان المتيد   

وماليلةا والمكسيز  ونيولةلندا والبيرو وسنةاتور  وتيتنام. ويعتبر االتفا  التجارر اتقبر تي التارةم إا 
الناتم الميلي العالمي وأقثر من ثل  التجار   تي المسم من إجمالي 40مليون مستهلز و 770يشم  

العالميم. وةهدأ إلب لفس اليواجل الجمركيم والتنميميم أو إلةاسها  ومه مم التشرةعان من أج  
تسهي  المتادالن التجارةم واالستثمار بين الدور ات ضا . وألا االتفا  نيو  شر سنوان من 

 .2016( المفاوضان المطولم ووقع تي شتا  )تبراير
و ندما أ لن ترامب لهر يملتت االنتلابيم  ن نيتت االنسياب من االتفاقيم  يصلن ردود تع  من 
تقيم الدور ات ضا  يي  أ لن رسيس ولرا  أستراليا  ن ليتم أملت وقار إن تقيم الدور ات ضا  

لةلندا تين الواليان تنةد االتفاقيم تقو  وستسعب إلب إدلالها يّيل التنفيا. و ل  رسيس ولرا  نيو 
المتيد  ليسن جلةر  معلولم وتقرر  دم التجار  مع تقيم العالم. وقار رسيس ولرا  ماليلةا أن بلده 

الهادئ. أما المدير  التنفيايم  -مشجع قور لتطوةر التجار  والتقام  اإلقليمي المفتوح تي منطقم سسيا 
نها ستعطي العصا يعني نهايم ق إن ياالمركل التجار  اآلسيور  تقالن  ياد  الواليان المتيد  للتجار  وا 

آلسيا. وأضاتن أن من الصعب التقا  كمتفرجين  لب أقبر اقتصاد ينيسر وةنكفئ  لب نفست تي 
 وقن يتتاطي االقتصاد العالمي.

واكر أيد المراقبين أن انسياب أميركا من االتفاقيم سيفرح الصين التي ملن تسمع من إدار  أوتاما 
تفاقيم أدا  لتقويم قياد  أميركا آلسيا. تالصين ليسن  ضوًا  والز لم يكن صدتم  تالواليان أن اال

المتيد  كانن ترةد أن تقون يي وليس الصين من يضع معالم التجار  للقرن اليالي تي إقليم ييور 
 الهادئ. -مث  سسيا 

تيجيم أميركيم لمواجهم نهوس وا تبرن إدار  أوتاما أن االتفاقيم يي الجانب االقتصادر تي استرا
الصين  من لهر التعاون مع اليلفا  اإلقليميين تي المنطقم. وصرح ولةر الدتاح اتميركي الساب  
أشتون كارتر أن االتفاقيم  إلب جانب  ملها  لب إنعاش الصادران اتميركيم  تقور  هقان 

الواليان المتيد  تجاه يلفاسها تي الهادئ وتنشر إلب التلام  -واشنطن اتساسيم تي منطقم سسيا 
اإلقليم. وأّقد أن وضع االتفاقيم موضع التنفيا سيعني لت وضع ياملم طاسران ألرى تي المنطقم. 
وكانن الصين  لب معرتم تين توجت أميركا ضمن سسيا من لهر االتفاقيم  يي لطم مقنعم لتيجيم 
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راتيجيم الجيوسياسيم التي تنتهجها إدار  أوتاما قوتها المتناميم  ووصفتها تالاراح االقتصاديم لهست
 لتتيقد من أن قوا د واشنطن يي التي ستسود.

وةرى مراقبون أن انسياب الواليان المتيد  من االتفاقيم سيكون كارثيًا  ليها اقتصاديًا واستراتيجيًا. 
ي منطقم تضم مهيين تمن الناييم االقتصاديم ستلسر ليس تقط تواسد اتفاقيم كبير  للتجار  الير  ت

المستهلقين واقتصادان قويم وقليًه من الّدين وكميان ياسلم من الموجودان  ب  أيضًا تلسر إمكان 
انفتاح ستا  جديد  أمامها مث  المشارةع المملوكم من الدولم واالقتصاد الرقمي. كما أن  دم انةه  

 الز تيص  الواليان المتيد   لب االتفاقيم  لب أ ضا  جدد يجلب دواًل ألرى تمرور الوقن و 
الستا  تي مجار اتفاقان التجار   لب المستوةين اإلقليمي والدولي. أما استراتيجيًا تتعني تعلةل 

 الشكوز يور صدقيم أميركا تي المنطقم تي م  تعامم دور الصين.
ضا  مجددًا أما مااا سييص  تعدما أصتح انسياب الواليان المتيد  يقيقم. تقد  برن الدور ات 

 ن ليتم أملها. وقار رسيس ولرا  الياتان  ويو العّراب الثاني لهتفاقيم تعد أوتاما  أن ال معنب لها 
تي المسم من إجمالي الناتم تي المجمو م. أما الدور  69من دون وجود الواليان المتيد  التي تشّك  

لهر التصدي   ليها لع  الواليان  اتلرى تي لن تعضها  ن رغبتت االستمرار تي دتع االتفاقيم من
المتيد  تةّير رأيها تي ما تعد  تيما أ ر ن ألرى  ن نيتها الدلور تي اتفاقان تجار  ير  ثناسيم مع 
الواليان المتيد  ومع تعضها التعس. ولقن الز تي ك  اتيوار لن يكون بديًه تسبب ما كانن 

 .تيملت االتفاقيم من أيداأ طمويم ومواضيع جديد 
وال يلتلل المراقبون  لب أن لبر انسياب أميركا سيمكن الصين من دتع مشرو ها اللا  والار 

دولم من  16والار سيضم  "الشراقم االقتصاديم اإلقليميم الشاملم"تعم   ليت منا سنوان ويو 
العلن دولم سسيويم ألرى وقد تمهر إلب  12ضمنها أستراليا ونيولةلندا والصين والياتان إضاتم إلب 

الهادئ الار بدأ العم   -ياه السنم. ويو لطو  لتيقي  تنميم أقبر يو: منممم التجار  الير  آلسيا 
اتلير تي البيرو.  "أبيز"  وجدد رسيس الولرا  الصيني الد و  لت تي اجتماح 2014 ليت تي 

تم لها  بينما تتضمن وتلتلل االتفاقيتان تي أن اتلير  يي توسيع للتجار  الير  تين القوا د المعرو 
اتولب مجمو م من القوا د والترتيتان الموضو م أصًه لد م تناتسيم الواليان المتيد   كما تد م 
يقو  العمار واليد اتدنب ل جور  وتضع المشارةع اليكوميم والميليم واتجنبيم  لب مستوى وايد 

الملقيم الفكرةم. وكان من الممكن من المعاملم وتسمح بنق  المعلومان من دون ثمن وتيمي يقو  
أن تقون اتولب تطورًا جديدًا تي اتمد الطوة  تنها تضع معايير  اليم للتجار  واالستثمار ويو ما 

 ييتاجت العالم أقثر من ياجتت إلب ملةد من التجار  واالستثمار.
 6/2/2017، الحياة، لندن
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 "إسرائيل"السلطة إا تهدد سحب االعتراف بـ .52
النعامي د. صالح  

تور ويلم  بدا وكين منسوب اتدرنالين قد ارتفع لدى القاسمين  لب اتمور تي السلطم الفلسطينيم 
تسبب الوتير  غير المسبوقم من قراران البنا  تي المستوطنان اليهوديم تي الضفم الةر يم والقدس  

تدرس "الفلسطينيم  لدرجم أن مسنور المفاوضان تي السلطم صاسب  رةقان تان ينكد أن السلطم
ألرى تي التعام   "استراتيجيم"سيب ا تراأ منممم التيرةر بعسراسي   إلب جانب إجرا ان  "جديا

 مع القيان الصهيوني.
تك  تيقيد يمكن تفهم رد  تع  السلطم  لب اإلجرا ان الصهيونيم. تعدد الويدان السكنيم التي 

أق  من  شر  أيام تعد صعود دونالد ترامب  أمرن يكومم نتنيايو ببناسها تي الضفم والقدس تي
 لليكم تي الواليان المتيد  أقبر من  دد الويدان التي بنتها نفس اليكومم تي  ام كام .

وياا يعني أن تقا  وتير  البنا   لب ياا يضمن تصفيم المسوغان التي تستند إليها قياد  السلطم 
 لتسوي  مواصلم التشب  تي  الدولتين.

تمور تعقيدا تالنستم للسلطم يقيقم أن إدار  ترامب تجاير المر  تلو اتلرى  تعنها ال ترى ومما لاد ا
 ." اسقا أمام تيقي  السهم"تي المستوطنان 

ليس ياا تيسب  ب  إن ترامب كما يشهد  رةقان يتجاي  السلطم  وةرتس الرد  لب رساسلها  يتب 
 يس السلطم ميمود  تاس.إنت لم يرد  لب برقيم التهنسم التي تع  بها رس

لقن السنار الار يطرح نفست ينا: ي  يقا السلطم تدرس بجديم التراجع  ن ا تراتها تالقيان 
الصهيوني  أم أن ياا التهديد مجرد صور  من صور التقتيكان التي تنتهجها السلطم إلرغام الشعب 

 الفلسطيني  لب التعايش مع واقع االيتهر؟!
الفلسطينيم منل جم يقا من التوسع غير المسبو  تي البنا  دال  إن كانن قياد  السلطم 

 المستوطنان  تعن بعمكانها اإلقدام  لب لطوان أتسط  وأقثر إليايا من سيب اال تراأ.
ته  يعق  أنت تي الوقن الار يتعامم تيت المشروح االستيطاني  وتي م  تقشير يكومم اليمين 

ا  لب ياا النيو تواص  السلطم من ناييم  مليم اليفاظ  لب الديني الياقم تي ت  أبيب  ن أنيابه
 التعاون اتمني مع ت  أبيب؟

إلا  اإلجرا ان الصهيونيم  تعنها تفرغ ياا الةضب  بر  "الةضب"تعن كانن قياد  السلطم تشعر بر
 إجرا ان قمعيم تستلدم ضد أبنا  شعبها المتهمين تمقاومم االيتهر واالستيطان.
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ي أن وتير  اال تقاالن التي تطار المقاومين  ومن يتهمون تعهقم تيركان المقاومم المضيز المتك
من قب  أجهل  السلطم اتمنيم قد تعاممن  تيديدا تعد إصدار يكومم بنيامين نتنيايو قراراتها 

 تالتوسع تي البنا  تي المستوطنان.
 مليان التعايب التي يتعرس لها ليس ياا تيسب  ب  إن التقارةر اليقوقيم تنكد لةاد  وتير  يور 

 المعتقلون السياسيون المتهمون تالعهقم تالمقاومم تي سجون السلطم.
لقد دتع تلايد أنما  التعاون والتنسي  اتمني مع االيتهر يتب أقثر النلب اليمينيم تطرتا تي ت  

 أبيب إلب اإلشاد  تسلوز السلطم.
ستهدأ تجفيل بيسم المقاومم تي الضفم الةر يم  يعني إن ك   اق  يعي أن التعاون اتمني الار ي

تي المقاب   تيسين البيسم اتمنيم للمستوطنين اليهود. لقد در استطهح للرأر العام ألجرر تي أوسا  
   لب أن المستوطنين اليهود تي الضفم 48المستوطنين اليهود دال  الضفم الةر يم وتي تلسطين 

صي مقارنم تةيريم  والز تفض  تيسن البيسم اتمنيم تي يم اتقثر شعورا تاتمن الشل
 المستوطنان  تسبب تعاون السلطم مع القيان الصهيوني تي تجفيل بيسم المقاومم.

الصهيوني  من لهر معطيان   لب أن تعاون السلطم  "وله"لقد در تيقي  نشره منلرا موقع 
تصاديم أيضا تي المستوطنان  لدرجم أن اتمني مع سلطان االيتهر أتضب إلب تيسن البيسم االق

الضفم الةر يم تاتن أيم مناط  السيايم الدالليم للقيان الصهيوني  يي  إن تيسن اتوضاح 
 اتمنيم يسمح للمستوطنين تالتنق  تي أرجا  الضفم كما يشانون.

رأ ليط لقن ما يفاقم مشكلم قياد  السلطم  وةلةد من يرجها غياب طرأ أمرةكي مستعد لمنيها ط
 للتشب  تت لتبرةر التشب  بليار التسويم  وتبرةر التعاون اتمني.

من ينا  تلم يكن من المستهجن أن قياد  السلطم ياولن تعيد اإل هن  ن تول ترامب أن تعرس 
  لقنها تلقن "اإلرياب" لب القياد  اتمرةكيم الجديد  استعداديا للتعاون معها تي اليرب  لب 

 قم ألمتها تقط.تجايه مدويا تا
 لب التعاون اتمني ويتب  دم التهديد بوقفت يدل   لب أن قياد  السلطم الفلسطينيم  اإلصرارإن 

 مصممم  لب مواصلم التيرز ووقل قوا د االشتتاز المرةيم للصهاينم.
قصارى القور.. بداًل من التهديد الفارغ تسيب اال تراأ تالقيان الصهيوني  تعن سلطم رام هللا 

 التم أوال بوقل التعاون اتمني مع االيتهر الار يعلل المشروح االستيطاني وةدتعت قدما.مط
 5/2/2017، السبيل، عّمان
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 2017الـ إسرائيل وفلسطين في  .53
 سركيس نعوم

إسراسي   تي رأر مصادر تيثيم أميركيم نلةهم ييار الصراح  إلبكان العام الماضي تالنستم 
رياب والجسين ومهاجرةن اإلسراسيلي   –الفلسطيني   ام تةييران كبير  و دم استقرار تي "اللارج" وا 
أوروتا. وكان أيضًا  ام قرار برةطانيا اللروج من االتياد اتورو ي وانتلاب دونالد  إلبولصوصًا 

ترامب رسيسًا تميركا. ياه التةييران أّثرن  لب إسراسي  وأطراأ ألمم الشر  اتوسط كلهم من  رب 
 مسلمين وغير مسلمين.وأجانب 

استةّلن اليكومم اإلسراسيليم اليمينيم المتشّدد  التةييران للتيقيد لمواطنيها أن تي الشر  اتوسط دولم 
وايد  ديموقراطيم ومستقر  وناميم وملدير  يي إسراسي . وكثيرون من ينال  يعيدون تقويم توقعاتهم 

 هقان أتض  مع  إلب تقاد أن تهديم متجهم اال إلبالمستقبليم. وةبدو أنهم صاروا أقثر ميًه 
أميركا  والب ضّم أجلا  من الضفم الةر يم  مع معرتتهم أن  ليهم انتمار التيقيقان القضاسيم 
الجارةم ياليًا مع رسيس ولراسهم بنيامين نتنيايو تي قضايا تساد. واستة  اليمينيون اإلسراسيليون 

م تين ترامب يو "مسيح" أرسلت هللا ليعطيها الضو  اتلضر وممثلويم تي اليكومم الز إلقناح شعبه
اا  إلبللقضا   لب ي  الدولتين  ولنق  السفار  اتميركيم  القدس  ولجع  الضم تي المتناور. وا 

تجاول نتنيايو التيقيقان الملشار إليها ولرج منها ناصعًا أو  لب اتق  غير ملجّرم تعنت سينجح 
تي ايتهر موقع مهم تي تارةم تهده بوصفت "قاضيًا"  لب يّ   بواسطم ترامب ب  تمسا دتت

الدولتين.  لمًا أن الز ال يعني أبدًا أن المشهد السياسي اإلسراسيلي لن يشهد تيواًل ما تي السنم 
 (.2018المقبلم )

 
 البادئ منا شهر وبضعة أيام؟ 2017كيف ستتأنثر "فلسطين" في العام 
لتيثيم والنلةهم نفسها  لب اتجايان  د  متداللم. أبرليا تةييران يتوّقل الز تي رأر المصادر ا

جيوسياسيم تي المنطقم  وتةييران تي أولويان الدور العر يم  وتيالل صا د بين إسراسي  وأميركا 
سراسيليًا وأميركيًا. أما التيديان المتاشر  التي  وروسيا  وتةّير ديناميان السياسم الدالليم تلسطينيًا وا 

واجهها تلسطين تهي موقل أميركا تعد ترّ ع ترامب  لب سّد  الرساسم تيها. إا يناز اقتناح واسع قد ت
تينت سيتبّنب تمامًا الموقل اليميني المتشّدد إلسراسي   وسيعطي يكوماتها اليمينيم الضو  اتلضر 

ا أراضي لهستمرار تي التوّسع االستيطاني دال  الضفم الةر يم والقدس  وسيوات   لب ضّمه
تلسطينيم معّينم  وسينق  سفار  تهده الب ياه المدينم المقّدسم. ياه التةييرا ن كلها  تلفن المصادر 
 –اليمينم إيايا ستعيد القهم الداللي والدولي  لب ماييم السهم وطرةقم تيقيقت تي تلسطين 
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ب  تيّديان  أبرليا  هقاتها إسراسي   ويي تشّك  اليوم وستشك  مستقتًه تيّديًا إضاتيًا لفلسطين  
نسم  هقان جّيد  وجّديم مع ترامب ال  إلبتالعالم العر ي. إا أن  ددًا من دولت التي ترةد أو تسعب 

 إلبتستطيع ايتمار نتاسم ممارستها ضةوطًا من أج  الفلسطينيين وقضيتهم. وستجد نفسها مضطر  
أن  إلب ين أميركا ترامب. وتي يين تشير التوقعان إتعاد تلسطين  ن "أجند " العهقم الثناسيم بينها و 

وجود للفر .  إلبالمستقب  المتاشر تي تلسطين سيكون مضطر ًا  تعنها تشير تي الوقن نفست 
تالرنيا اإلسراسيليم التي تبنتن و لب نيو تام انتعاثًا موقتًا للموجم الجارتم لليمين المتشّدد سيجد 

تعوا أثمانًا مهمم مث  رد الفلسطينيين لضر اتهم مع ايتمار يصور أصيابها اليقًا أن  ليهم أن يد
 ردود تع  إقليميم ودوليم.

رساستها وتي ضو   إلبكيل يرى نلبوةو إسراسي  وضعها و هقتها مع أميركا تعد وصور ترامب 
 ترّدر  هقتها أو تاتيرى  هقم رسيس يكومتها مع سلفت تاراز أوتاما؟

يوروتيتل منسس "تايمل إسراسي " أن مواطنيت ال ينمنون كثيرًا تاستطه ان يعتقد الصياتي دايفيد 
الرأر. ولالز لم تفاجسهم نتاسم االنتلاتان الرساسيم اتميركيم. ويقور إن اإلسراسيليين  مومًا ييملون 

منطقم. تي ثهثم مواقل لرسيس أميركا. اتولب التبّني القام  لدولتهم. والثانيم الفهم الجّيد لشرور ال
والثالثم ضمان ا تماد دولتهم  لب تهده كيليل وال سيما  سكرةًا. وتي يين أمهر ترامب تبّنيًا اا 
صدقيم إلسراسي  وللشداسد التي تواجهها تي المنطقم تعن اال تماد  ليت كيليل مضمون ولصوصًا 

هتان رسيسيان  سكرةًا لم يوضع قيد االلتتار تعد. ويو يضيل أن لدى إسراسي  التهتان أو ل
مهمتان مع الرسيس الللل أوتاما  يستطيع ترامب أن "يرسم "  ليهما  ويما "االتفا  النوور" بين 

 اإلسراسيلي. –والصراح الفلسطيني  1+5إيران والر
 كيل يستطيع ترامب أن يفع  الز؟

 6/2/2017، النهار، بيروت
 

 األمريكية إان رئاسي لالستيطان االنعطافة .54
رسيفر بلوتسك  

لدى الرسيس دونالد ترامب ال يمكن للمر  أن يكون متيقدا من أر  –يكون متيقدا  أنال يمكن للمر  
تجاه  اتبيسولقن يجب أن نكون جايلةن. جايلون النعطاتم ياد  تي نهم البين  –شي  

 المستوطنان. تهي وارد  تي بيان ترامب  بتوقيع الناط  بلسان البين اتبيس كما نشر تعد إ هن
مستوطنم جديد  تي المناط . وقد كرريا الناط  كلمم تكلمم تي  بعقامم اإلاننتنيايو  ن نيتت 

 المنتمر الصيفي يوم الجمعم.
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قراتم ر ع قرن امتنعن يكومان إسراسي   ن إقرار إقامم مستوطنان يهوديم جديد  تي يهودا والسامر  
المستوطنان القاسمم. تاليدود ” دودي“وشددن  لب أن البنا  تي المناط  يتم تقط ويصرةا تي 

نتنيايو  تيتناقس  إ هنواسعم تما يكفي الستيعاب نصل مليون يهودر سلر  دون اقتماظ. أما 
العاديم كان يمكن  تالتالي  توقع شجب ياد من البين  اتياممع ياا المبدأ غير المكتوب  وتي 

 اتبيس.
وغ بلةم رقيقم  تعيد   ن الشجب  ب  ويعبر غير  اديم. بيان ترامب ليس تقط مص اتيامولقن 
تان المستوطنان القاسمم  اتمرةكيم اإلدار  ن سياسم جديد  تماما. تقد تقرر تيت تان برأر  أيضا

 إلبوتقرر تيت تان تقط إقامم مستوطنان جديد  وتوسيع المستوطنان القاسمم ”. ليسن  اسقا للسهم“
سهم بين اإلسراسيليين “الار تيدد كر ” جدر تي تيقي  الهدأكفي  أال ي“ما يتجاول يدوديا الياليم 

 ”.والفلسطينيين
  الجلي لعين الجميع: ترامب يعطي يكومم إسراسي  ضو  ألضر للبنا  كما تشا  الناشئواالستنتاج 

يدود رسمتها إسراسي   –يلرج البنا   ن نطا  يدوديا  أالتي المستوطنان تي المناط    لب 
البيان أيضا تان ترامب لم يبلور تعد موقفت النهاسي  أوضحلرجن  ته تيس  تقد  نفسها. ويتب لو

 تي المسيلم. وةنتمر لقا  نتنيايو.
 إن لم تقن ياه انعطاتم تما يي االنعطاتم.

لم تتيرر تعد من رنيم ترامب  واتورو يم اتمرةكيم اإل هممجمو م من الميللين تي وساس  
تي يالم موقفت من  أيضاقين وليس كثورر شعبور. يكاا كمواص  طرة  الرنسا  السات
 أولسز  يتل ”لسياسم اوتاما اللارجيم اتساسيتبنب المواقل “المستوطنان: يا يو  ترامب 
 الميللون. وياا بوضوح أمر منفر.

ليس صدتم أن غاب  ن البيان الرساسي  وكاا أيضا  ن التصرةيان القليلم لترامب تي موضوح 
يبدو  لب نيو ماير أن ترامب ال ينمن ”. ي  الدولتين“الفلسطيني اصطهح  –اسيلي النلاح اإلسر 

تكر  اليكم الااتي  أساستسويم من نوح سلر  تقوم  لب  إلبتايتمار مث  ياا الي  ويمي  
 الفلسطيني.

من ” يكم ااتي“. واصطهح 1977مر  تي اتفاقان كامب ديفيد تي  تورتكر  اليكم الااتي طرين 
بلةم ما تعد ” سلطم لاسد“  أو ”دولم تلسطينيم ناق “سنم يساور اليوم ما يصفت نتنيايو كر  40قب  
 اتردن. والمقصود  كما يبدو  لل  وضع يكون تيت تي المنطقم بين التير المتوسط ونهر أوسلو

بين  ياقم صايب سياد  أمنيم أ لب وايد  إسراسي   والسياد  المدنيم المتتقيم تتولح كيفما اتف 
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إسراسي  ويكم ااتي )جمهورر؟ جماييرر؟( تلسطيني ينار معمم رمول الدولم المستقلم  دون أن 
 يكون كالز.

القلمم الميبتم  لب  –للمشاركم تي التسويم أو الصفقم  اتردنمن غير المستتعد أن تد ب مملقم 
مستوطنم  وتي الوضع القاسم تي المناط . ال تللب أر  اتمرتيي  تعكس تي أساس  –ترامب 
المستوطنان اليهوديم من  أللينتتيرز. وياا تار  شاسع: تي  هد شارون و وش  اتيوارأقصب 

تتيرز تقط وسكانها لم يقتلعوا  مإسراسي . تي  هد نتنيايو وترامب  مون إلبقطاح غل  وسكانها نقلوا 
فّ روا )رغم أنفهم(   تي دال  الضفم. تضعم كيلومترانب  سل

اتبيس تي موضوح المستوطنان ينلر   لب نيو جمي  تي السياسم اللارجيم  إن بيان البين
  ولقنت لن إيرانالجديد . قد ال يكون ترامب يتطلع الن يلةي تشطتم قلم االتفا  النوور مع  لمدار 

وردود تع  أمرةكيم. تالعقوتان التي ترضها  إيرانيمما انهار النمام كنتيجم للطوان  إاايارأ دمعم 
ييين المسا  السرةع لالز. وال تستتعدوا من اليساب  مه  سكرةا  إيران لب  اتسبوحهايم تي ن

 ياه لتجر م  لب صاروخ نوور تعيد المدى. أغرةنما  إااللواليان المتيد  تي كورةا الشماليم  
ان أين تهب الرةح التارد  ولقن من المنكد ت إلبنعرأ مستقا  أنلدى ترامب  كما قلنا  من الصعب 

 ما سيكون لم يسب  أن كان.
 5/2/2017 ،يديعوت
 5/2/2017، رأي اليوم، لندن
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 6/2/2017الين،  أون فلسطين 


