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" .1إسرائيل" ترضخ لمطالب األسرى ..إلغاء العقوبات مقابل وقف التصعيد

نشرت الشرق األوسط ،لندن ،2017/2/4 ،من تل أبيب ،أنه بعد ساعات من توجيه تحذير من قادة
األسرى الفلسطينيين داخل سجون "إسرائيل" بإعالن اإلضراب ردا على تصعيد القمع ،تراجعت
مصلحة السجون ،واضطرت إلى التوصل إلى اتفاق معهم على التهدئة.
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تم أمس بين الهيئة القيادية
وأفاد رئيس هيئة شؤون األسرى والمحررين الوزير عيسى قراقع بأن اتفاقا ّ
ألسرى حركة حماس وادارة مصلحة السجون ،موضحا أن االتفاق يتضمن وقف التصعيد والغاء كافة
العقوبات التي فرضتها مصلحة السجون على األسرى ،واعادة األسرى المنقولين والمعزولين لغرفهم
وأقسامهم األسبوع المقبل ،باإلضافة إلى منع دخول وحدة "متسادا" القمعية إلى غرف األسرى.

وأضافت الخليج ،الشارقة ،2017/2/4 ،أن أفاد محامي الهيئة يوسف نصاصرة ،أن األسرى الثالثة
خالد السيالوي والشقيقين أحمد ومحمود نصار ،مثلوا أمام ما تسمى محكمة الصلح في بئر السبع،

حيث ستعقد لهم محاكمة داخلية بتهمة القيام بضرب سجانين في سجني "نفحة" و"النقب" ،خالل
عمليات القمع الوحشية التي جرت بحق األسرى في هذين السجنين.
 .2عشراوي :بيان إدارة ترامب جاء إلضعاف موقف إدارة أوباما التي ع ّدت االستيطان غير شرعي
لندددن :فددي أول رد فعددل لددمدارة األمريكيددة الجديدددة ،ووسددط رف د فلسددطيني وترحيددب إس درائيلي ،أعلددن
البيت األبي

الليلة قبل الماضية ،أن بناء وحدات استيطانية جديدة في األراضي الفلسطينية المحتلة

"قد ال يكون عامال مساعدا" لحل الصراع ،مؤكدا أنه لم يتخذ بعد موقفا رسميا حيال هذا الموضوع.

وقالت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حنان عشراوي لوكالة الصحافة الفرنسدية إن
"البيان األمريكي الجديد جاء إلضعاف موقف اإلدارة األمريكية السابقة التي اعتبدرت االسدتيطان غيدر

شددرعي ويتندداق

مددع عمليددة السددالم" .وأكدددت أن "طريقددة صددياغة هددذا الموقددف إنمددا تشددير إلددى أنهددم

يسددمحون بالبندداء داخددل المسددتوطنات القائمددة .هددذا الموقددف غيددر كدداف ،ويجددب أن يكددون هنددات الت دزام
بالموقف الدولي وموقف واضح من االستيطان الذي يقو

عملية السالم".

القدس العربي ،لندن2017/2/4 ،

 .3مستشار عباس :الكلمات ال تكفي ...نحن بحاجة إلى أفعال لوقف سرطان التوسع االستيطاني
الناصرة  -أسعد تلحمي :تبنى البيت األبي

لهجة جديدة تجاه التوسع االستيطاني ،معتب ار أنه قد "ال

يسدداعد" فددي تحقيددق السددالم .وهددذا البيددان لددم يددر

السددلطة الفلسددطينية ،إذ وصددفه مستشددار ال درئيس

للشدؤون االسددتراتيجية حسدام زملددط ،بأندده "خطدوة فددي االتجداه الصددحيح" ،لكددن "الكلمدات ال تكفددي .نحددن

فدي حاجددة إلدى أفعددال لوقدف سددرطان التوسدع االسددتيطاني .ومدا لددم تتددخل اإلدارة األمريكيددة لوقدف هددذا
التوسع اآلن ،فإنه لن يظل هنات ما يمكن أن نتفاو

عليه عندما يقدم الرئيس ترامب جهوده إليجاد

حل سلمي".
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وتابع" :نتوقع من اإلدارة األمريكية أن تعمدل علدى تطبيدق قدرار سمجلدس األمدن  2334الدذي دعدا إلدى
وقف االستيطان ،فو ار من أجل حماية حل الدولتين ،وايجاد حل سلمي للصراع".

الحياة ،لندن2017/2/4 ،

 .4بحر :ال يمكن تحقيق المصالحة مع استمرار التنسيق األمني ومالحقة المقاومة
غ دزة :قددال د .أحمددد بحددر ،النائددب األول ل درئيس المجلددس التش دريعي ،والقيددادي فددي حركددة حمدداس ،إن
المصددالحة الفلسددطينية ال يمكددن تحقيقهددا مددع اسددتمرار "التنسدديق األمنددي" .واتهددم خددالل خطبددة صددالة

الجمعددة فددي أحددد مسدداجد مدينددة غ دزة السددلطة الفلسددطينية ب دد"مالحقة المقدداومين وتسددليمهم لالحددتالل".
وأضاف أن السبب الرئيس لالنقسام الفلسطيني هو "اتفاقية أوسلو وما نتج عنها من تنسيق أمندي ،مدا

زال مستم ار حتى اآلن" ،معتب ار أن من آخر عمليات التنسيق األمني كان تسليم األسير الهارب سدامر
بني عودة لالحتالل ،بعد اعتقاله في مدينة طولكرم.

وأكددد بحددر علددى ضددرورة أن تكددون المصددالحة علددى "قاعدددة الثوابددت الفلسددطينية وقاعدددة المقاومددة" التددي

قال إنها "وحدت شعبنا الفلسطيني وليس علدى قاعددة التنسديق األمندي" .ودعدا السدلطة الفلسدطينية إلدى
ضدرورة "وقددف المفاوضددات العبثيددة التددي جنددت صددف ار كبيد ار" ،داعيددا كددذلت إلددى "الوقددف الفددوري للتنسدديق
األمني ،ودعم مقاومة شعبنا الفلسطيني وانتفاضته في القدس والضفة الفلسطينية".

كمددا ناشددد بحددر الفصددائل الفلسددطينية إلتمددام الوحدددة ل دد"مواجهة االحددتالل اإلس درائيلي الددذي يعددد العدددو
الوحيددد ألبندداء شددعبنا" .وشدددد علددى ضددرورة "التمسددت بالثوابددت الوطنيددة ،ودعددم صددمود شددعبنا ومقاومتدده

التي تعمل على مدار الساعة لدحر االحتالل وتحرير فلسطين".

القدس العربي ،لندن2017/2/4 ،

 .5عباس يلتقي زعيمة المعارضة في البرلمان البنغالي
دكا – وفا :اجتمع رئيس دولة فلسطين محمود عباس ،يوم الجمعة  ،2017/2/3مع زعيمدة المعارضدة
في البرلمان البنغالي روشان أرشاد ،وعدد من أعضاء البرلمان ،وذلت في مقر إقامة سيادته فدي دكدا.

ووضدع الدرئيس ،أرشداد وأعضدداء البرلمدان المشداركين فددي االجتمداع ،فدي صددورة آخدر تطدورات القضددية

الفلسد ددطينية ،والظد ددروف الصد ددعبة التد ددي يعيشد ددها شد ددعبنا فد ددي ظد ددل االسد ددتيطان واالحد ددتالل اإلس د درائيلي،
وممارساته اإلجرامية.
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 .6السفير الفلسطيني بتركيا :اآلمال معقودة على رئاسة تركيا لـ"التعاون اإلسالمي" لتخرج األمة من واقعها
إسددطنبول :انطلقددت ،يددوم الجمعددة  ،2017/2/3فددي مدينددة إسددطنبول التركيددة ،فعاليددات المددؤتمر الثالددث
للجمعي ددة العام ددة لد دد"هيئة علم دداء فلس ددطين بالخ ددارو" ،بمش دداركة عربي ددة واس ددالمية واس ددعة .وق ددال الس ددفير
الفلسطيني في تركيدا فايدد مصدطفى ،فدي كلمدة لده فدي المدؤتمر :إن "اآلمدال معقدودة علدى رئاسدة تركيدا
لمنظمة التعاون اإلسالمي ،لتخرو األمة من واقعهدا" .كمدا أعدرب عدن أملده فدي "مسداندة تركيدا لقضدايا
األمة اإلسالمية؛ حيث إن هنات محاوالت لتشويه الددين ،ومجمدل مدا تعيشده القضدية والمنطقدة والعدالم

اإلسالمي يعطي أهمية استثنائية لهذا االجتماع" ،مطالبا في الوقت ذاته "بدعم فلسطينيي الداخل".

المركز الفلسطيني لإلعالم2017/2/3 ،

" .7القدس العربي" :هنية لخالفة مشعل وبحر لرئاسة مجلس الشورى
غزة  -أشرف الهور :في ظل أجواء من السدرية الكاملدة شدرعت حركدة حمداس فدي قطداع غدزة ،أمدس،
في عقد أولى مراحل انتخاباتها الداخلية ،وذلت بعد أسبوع واحد من عودة إسماعيل هنية.

ووفق ما قالته مصادر من داخل الحركة لد "القدس العربي" فإن "منصبي رئيس المكتب السياسي خلفا

لخالددد مشددعل ،ورئدديس مجلددس الشددورى العددام قددد حسددما منددذ فت درة ،وسيشددغل هنيددة رئاسددة المكتددب خلفددا
لمشعل ،بينما سيحتل احمد بحر النائب األول لرئيس المجلس التشريعي ،رئاسة مجلس الشورى".

وحس ددب التسد دريبات ف ددإن الحرك ددة أج ددرت انتخاباته ددا ف ددي من دداطق قط دداع غد دزة كاف ددة ،بمش دداركة أعض دداء
وقيادات الحركة كافة ،الختيار مسؤولي المناطق ،تمهيدا الختيار مجلس الشورى العام للحركة.

ومن المقرر أن تبدأ المرحلة الثانيدة مدن االنتخابدات خدالل اليدومين المقبلدين ،الختيدار أعضداء مجلدس

الشورى ،وهو المجلس الذي يضع سياسات الحركة ،وينتخب من بينه أعضداء قيدادة حمداس فدي غدزة،
وكذلت أعضاء المكتب السياسي العام بمن في ذلت رئيس الحركة.

ومددن المحتمددل أن تفددر حمدداس فددي قطدداع غ دزة مددن إتمددام هددذه العمليددة كاملددة فددي غض دون أسددبوع أو

أسبوعين على أبعد تقدير.

القدس العربي ،لندن2017/2/4 ،

" .8الجهاد" تدعو لتصعيد االنتفاضة نصرة لألسرى
غ دزة :دعددت حركددة الجهدداد اإلسددالمي فددي فلسددطين ،أبندداء شددعبنا لتصددعيد االنتفاضددة نص درة ل سددرى
األبطال ،الذين يتعرضون ألبشع أنواع التعذيب والتنكيل من السجان الصهيوني.
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جداء ذلدت خدالل مسديرة نظمتهدا حركدة الجهداد بعددد ظهدر يدوم ،الجمعدة ،أمدام سداحة أندور عزيدز بمخدديم
جباليا شمال قطاع غزة؛ تضامنا مع األسرى األبطال في سجون االحتالل.

وأك ددد القي ددادي ف ددي الجه دداد داود ش ددهاب أن حركت دده ل ددن تت ددرت األس ددرى فريس ددة للس ددجان الص ددهيوني ،أو

االسددتفراد بهددم ،مبينددا أن المددنهج واألسددلوب الددذي يجددب أن يدراه المحتددل للدددفاع عددن األسددرى يكمددن فددي
العمليات البطولية كالدهس والطعن .وأوضدح القيدادي شدهاب فدي كلمدة لده خدالل المسديرة ،أن الهجمدة
المسعورة ضد أسرانا في السجون تقودها الحكومة اليمينيدة المتطرفدة التدي اعتدادت علدى التخطديط ليدل

نهار إلقرار مزيد من القد اررات العنصدرية ضدد أسدرانا األبطدال ،والتدي كدان آخرهدا مناقشدة تطبيدق قدرار

حك ددم اإلع دددام .ودع ددا القي ددادي ش ددهاب ،أبن دداء ش ددعبنا لمس دداندة األس ددرى بتص ددعيد االنتفاض ددة والعملي ددات
البطولية من دهس وطعن وغيرها.

المركز الفلسطيني لإلعالم2017/2/3 ،

 .9نبيل عمرو :فلسطينيو الخارج هم حماة قضيتنا وجوهرها
رام هللا :أكد عضو المجلس الثدوري لحركدة "فدتح" نبيدل عمدرو ،أن فلسدطينيي الخدارو يمثلدون الضدمانة
الحقيقيددة السددتمرار حضددور القضددية الفلسددطينية فددي العددالم .وأعددرب عمددرو فددي حددديث خددا

ل د "قدددس

ب ددرس" ،ع ددن أس ددفه للطريق ددة الت ددي تتع دداطى به ددا الس ددلطة الفلس ددطينية ومنظم ددة التحري ددر م ددع الالجئ ددين
الفلسطينيين ،وقال بأنها "غير ار

عنها" .وأضاف" :الزاهرة الفلسطينية ،هدي ذلدت االتصدال الروحدي

والسياسي والوطني والعاطفي والتاريخي بين الفلسطينيين في الداخل والخارو".

ونفدى عمدرو علمده بدالمؤتمر الشددعبي لفلسدطينيي الخدارو ،الدذي تدم اإلعددالن رسدميا عدن انعقداده يددومي
 25و 26شددباط سفب اريددر الجدداري ،لكندده قددال" :الفلسددطينيون فددي الخددارو هددم أكثددر عددددا مددن فلسددطينيي

ال ددداخل ،وربم ددا يكوند دوا أكث ددر فاعلي ددة ،وأعتق ددد أنه ددم الض ددامنة الحقيقي ددة لعم ددق قض دديتنا عربي ددا واس ددالميا
ودوليددا" .وانتقددد عمددرو الددنهج الددذي تتعدداطى بهددا السددلطة الفلسددطينية ومنظمددة التحريددر مددع الالجئددين
الفلسددطينيين ،وقددال" :شخصدديا لسددت ار

عددن طريقددة السددلطة والمنظمددة فددي التعدداطي مددع الالجئددين

الفلسطينيين ،كان يجب أن يكون لهم دور أكبر وليس مجرد دائرة في المنظمة" .وأضداف" :الالجئدون

الفلسطينيون هم حماة قضيتنا ،وقضية الالجئين هي جوهر القضية الفلسطينية" ،على حد تعبيره.

قدس برس2017/2/3 ،
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" .10يديعوت" :تفاصيل مثيرة حول منفذ عمليات إطالق النار بحيفا
القدس المحتلة :بعد أيام من تقديم الئحدة اتهدام بحدق األسدير محمدد شدناوي لتنفيدذه  3عمليدات إطدالق
نار بحيفا بداية شهر يناير /كانون الثاني المنصرم ،كشفت صحيفة عبري تفاصيل مثيرة حدول المنفدذ

وتصرفه يوم تنفيذه للعمليات.

ونقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" عن الشناوي قوله خالل التحقيق معه إن كره اليهدود مدن كدل قلبده

مندذ سددنين ،واندده كددان البددد مددن انفجددار هددذه الكراهيدة فددي يددوم مددا علددى شددكل عمليددات انتقاميددة ،معترفدا
بقيامه إبان حرب لبنان الثانية عام  2006بحرق مركبات تعود ليهود بحيفا.

ووصف الشناوي ببرودة أعصاب تفاصيل عملياته بحيفا ،قائال إنه ذهب بداية إلدى شدارع "االسدتقالل"
وتناول الحم

من مطعم "أم شاكر" ،وخرو من المطعم بعدها مترجال ،وشاهد يهوديا متدينا ،فاستل

سالحه من نوع "كارلو" من داخل حقيبة كان يحملها وأصابه ب  4طلقات أو  6وسمعه وهو يصرخ.

وقال إن السالح الذي كان يحمله يطلق كل  3طلقات بشكل أوتوماتيكي ،وبعددها انسدحب إلدى شدمال
المدينة عبر سيارة أجرة ،وشت به سائق المركبة بسبب رائحدة إطدالق الندار ،وعنددها ندزل مدن المركبدة

وتصادف مع شرطي وتمل

منه ،والتقى بعدها بيهودي "سمين" يلبس قبعة فأطلق النار عليه بثالث

طلقات .وفيما بعد ألقى الحقيبة قرب إحدى الشجيرات ،فيمدا سداعده صدديقان علدى الهدرب علدى مددار
عدة أيام ،قبل أن يسلم نفسه للشرطة ،وذلت بعد محاصرة حي الخالصة الذي يعيش فيه.

وكالة الصحافة الفلسطينية ،صفا2017/2/3 ،

 .11ثالثة أسرى من سجني "النقب" و"نفحة" يمثلون أمام محكمة إسرائيلية
جندين :مثُددل ثالثددة أسددرى فلسددطينيين ،اليددوم الجمعددة ،أمدام محكمددة "الصددلح" اإلسدرائيلية فددي مدينددة بئددر
السبع ،لنظر في التهم الموجهة لهم حول قيامهم بضرب سجانين في معتقالت إسرائيلية.

وأفددادت "هيئددة شددؤون األسددرى والمحددررين الفلسددطينيين" بددأن األسددرى الثالثددة خالددد السدديالوي والشددقيقين
أحمد ومحمود نصار ،يواجهون اتهامات بضرب سجانين في معتقلي "نفحة" و"النقب" ،خالل عمليات

القمع التي نفّذتها قوات إسرائيلية خاصة بحق األسرى فيهما ،خالل اليومين الماضيين.
وقال محامي الهيئة ،يوسف نصاصرة ،الذي التقدى باألسدرى فدي قاعدة المحكمدة ،إن "خالدد السديالوي"
وهو من سكان قطاع غزة ويقضي حكما بالسجن لمدة  18عاما ،يواجه اتهامدا بضدرب أحدد السدجانين

في "نفحة" بآلة حادة ،ردا على تنكيل قوات القمع اإلسرائيلية "متسادا" به ورفاقه األسرى في المعتقل.
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أما األسير أحمد نصار ،وهو من سكان قرية مادمدا قضداء مديندة ندابلس والمحكدوم لمددة عدامين ،أفداد
بددأن وحدددة قمددع مكونددة مددن نحددو  30سددجانا اعتدددت عليدده بالضددرب المبددرح علددى ال درأس وكافددة أنحدداء
جسمه ما أدى لفقدانه الوعي ،وذلت في قسم " "16في سجن النقب ،دون أي سبب.

وأضد دداف أند دده ق د دام بضد ددرب أحد ددد السد ددجانين بشد ددفرة بسد ددبب سد ددوء األوضد دداع فد ددي السد ددجن ،إلد ددى جاند ددب
الضددغوطات المسددتمرة علددى المعتقلددين خاصددة المددداهمات واالقتحامددات وعدددم تلبيددة مصددلحة السددجون

لمطالب األسرى.

قدس برس2017/2/3 ،

 .12السلطة تعتقل ناشطا في "الجهاد" بعد اقتحام منزله وتفتيشه
رام هللا :اعتقددل أمددن السددلطة الناشددط فددي حركددة الجهدداد اإلسددالمي بددالل بنددي عددودة بعددد اقتحددام منزلدده
وتفتيش دده ف ددي بل دددة طم ددون بالض ددفة .وق ددال الن دداطق باس ددم حرك ددة الجه دداد اإلس ددالمي داود ش ددهاب عل ددى

صددفحته فددي فيسددبوت إن االعتقددال تددم أمددس وقددت أذان المغددرب .وأضدداف" :ال ي دزال سددتة ك دوادر مددن

حركة الجهاد رهن االعتقال السياسي ،وأحدهم األخ رائد طه مضرب عن الطعام منذ  10أيام".

المركز الفلسطيني لإلعالم2017/2/3 ،

 .13تباين إسرائيلي في تفسير بيان البيت األبيض حول االستيطان
الناصرة – أسعد تلحمي :فيما حاولدت نائدب وزيدرة الخارجيدة اإلسدرائيلية تسديبي حوتدوبيللي التقليدل مدن
أهمية "اللهجدة الجديددة" التدي حملهدا بيدان البيدت األبدي

باعتبداره أن إعدالن الحكومدة اإلسدرائيلية بنداء

آالف الوحدددات السددكنية الجديدددة فددي مسددتعمرات الضددفة الغربيددة المحتلددة "قددد ال يفيددد فددي سددبيل تحقيددق

السددالم مددع الفلسددطينيين" ،حددذرت أوسدداط سياسددية رفيعددة مددن "سال درئيس دونالددد ت ارمددب غيددر المتوق دع"،
واعتبددرت البيددان "إشددارة تحددذير" للحكومددة اإلسدرائيلية بددأن "ال تتمددادى أو تشددد الحبددل أكثددر مددن اللددزوم".
واتفق مراقبون على أن اللقاء المرتقب منتصف الشهر الجاري بين الرئيس األمريكي ورئديس الحكومدة

اإلسرائيلية بنيامين نتنياهو ،سيحسم هذا الموضوع.

وقال ددت حوت ددوبيللي ،ف ددي بي ددان لهد دا ،إن "الحكوم ددة الحالي ددة انتُخب ددت ك ددي تبن ددي ف ددي جمي ددع أجد دزاء أر
إسرائيل .واضح أن إدارة الرئيس ترامب ،بحسب بيدان البيدت األبدي

 ،ال تدرى فدي المسدتوطنات عقبدة

أمدام السدالم ،وعليده فددإن مواصدلة البنداء ال تمددس بعمليدة السدالم" .وأضدافت" :مددا يعرقدل عمليدة السددالم

هو الرف

العنيد للفلسطينيين في السنوات الد 25األخيرة للتوصل إلى سالم مع إسرائيل ورف
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االقت ارحددات ،وعليدده فددالمطلوب اآلن بالددذات عشددية سددفر رئدديس الحكومددة إلددى واشددنطن للقدداء المهددم مددع
الرئيس ترامب ،الشروع في التفكير من جديد بحلول إقليمية ال تبقي إسرائيل رهينة بيد الفلسطينيين".

"هو

من جهته ،قال رئيس لجنة الخارجية واألمن البرلمانية النائب آفي ديختر إن بيان البيت األبي

قددول جديددد بالنسددبة إلددى إس درائيل ،إذ إندده سدديتيح للمسددتوطنين فددي الضددفة الغربيددة حيدداة طبيعيددة أسددوة
باليهود في حدود إسرائيل".

ولفت المعلق السياسي في هآرتس بارات دافيد إلى أن بيان البيت األبي

يأتي بلغة مغدايرة عدن بياندات

إدارة ال درئيس أوبامددا ،لكندده مددع ذلددت "صدديب بددأكف مددن حريددر وديبلوماسددية وأدب ،لكددن السددطر األخيددر
واضح للغاية ،ويقول إنه بالنسبة إلى الرئيس األمريكي ،وابتداء من يوم أمس ،فإن "حكومة إسدرائيل تقدع

أيضا تحت التحذير" .ورأى المعلق أن ترامب يسير في الطريدق التدي انتهجهدا الدرئيس بدوش االبدن الدذي

رأى أن الهدف الرئيس من اتفاق سالم فلسدطيني– إسدرائيلي هدو حدل الددولتين ،و"عليده ،فاسدتمرار البنداء

فد ددي المسد ددتوطنات ال يسد دداعد فد ددي تحقيد ددق هد ددذا الهد دددف ،والبند دداء المسد ددموح بد دده هد ددو فقد ددط فد ددي التكد ددتالت
االستيطانية الكبرى المفتر

أن تبقى داخل حدود إسرائيل في أي اتفاق في المستقبل".

الحياة ،لندن2017/2/4 ،

 .14اقتراح قانون يحد من صالحيات "العليا اإلسرائيلية" في إخالء المستعمرات
تحرير هاشم حمدان :بعد االنتهداء مدن إخدالء البدؤرة االسدتيطانية "عموندا" ،يعمدل أعضداء كنيسدت مدن

اليمين على بلورة اقتراح قانون يحدد مدن صدالحية المحكمدة العليدا فدي التدداول بقضدايا عامدة مثدل تلدت

التددي أتاحددت إخددالء المسددتعمرة .وبددادر إلددى اقت دراح القددانون عضددو الكنيسددت ميكددي زوهددر ،مددن حددزب
"الليكددود" ،ويحظددى بدددعم مددن كافددة كتددل االئددتالف الحكددومي ،والددوزير يدداريف ليفددين الددذي ينددوي الدددفع

باقتراح القانون في اللجنة الو ازرية للتشريع في األسابيع القريبة .ووصدف اقتدراح القدانون بأنده "متفجدر،
ومن شأنه أن يثير عاصفة سياسية ،ويثير معارضة قضائية حادة".

وبحسددب صددحيفة "يددديعوت أحرونددوت" ،فددإن اقتدراح القددانون هددو عمليددا تعددديل لقددانون "أسددس القضدداء".

ويل ددزم االقتد دراح الجدي ددد ب ددأن تك ددون الجه ددة المقدم ددة لاللتم دداس ،ش ددخ

أو منظم ددة ،م ددن ذوي العالق ددة

المباشرة بالقضية أو بالغبن الالحق .وأضافت الصدحيفة أن االقتدراح الجديدد الدذي تعمدل عليده منظمدة
"ش ددباب الليك ددود" ،برئاس ددة دافي ددد ش دداين ،يس ددعى لمن ددع المحكم ددة م ددن مناقش ددة التم دداس طالم ددا ل ددم يثب ددت

الملددتمس عالقتدده الشخصددية التددي تعددرف علددى أنهددا "مددس مباشددر أو مخدداوف حقيقيددة مددن مددس مباشددر
بمصددلحة خاصددة" .وقددال شدداين إندده لددو كددان هددذا التعددديل الددذي يعمددل عليدده االئددتالف سدداري المفعددول
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لكددان باإلمكددان منددع سلسددلة قد اررات مددن المحكمددة العليددا مختلددف عليهددا ،بمددا فددي ذلددت إخددالء "عمونددا".
وزعم شاين أن الحديث ليس مسا بالمحكمة العليا ،وانما هو "تعزيز لمبدأ فصل السلطات".

ونقددل عددن زوهددر قولدده إن "اقت دراح القددانون سددوف يصددعب علددى منظمددات اليسددار تقددديم التمدداس إلددى

ضد المستوطنين".
المحكمة العليا بشأن إخالء مستوطنات ،ويصعب على العليا إصدار ق اررات ّ
عرب 2017/2/3 ،48
 .15الطيبي يجتمع بمسؤول ملف الشرق األوسط في الخارجية األمريكية
لنددن :عقددد أمددس فددي العاصدمة األمريكيددة واشددنطن اجتمدداع بددين النائدب أحمددد الطيبددي ،رئدديس "العربيددة
للتغيي ددر – القائم ددة المش ددتركة" ،وت ددود هولس ددتروم ،مس ددؤول مل ددف الش ددرق األوس ددط ف ددي و ازرة الخارجي ددة

األمريكيددة ،وهددي الدددائرة المسددؤولة عددن إصدددار تقريددر سددنوي عددن وضددع األقليددة العربيددة فددي "إس درائيل"

أيضا .وهذا هو االجتماع األول لنائب عربي مع مسؤول أمريكي بعد انتخاب اإلدارة الجديدة.
وعر

الطيبي على هولستروم أوضاع األقلية العربية الفلسطينية في الدداخل ،والتمييدز الدذي تنتهجده

حكومددة نتنيدداهو ضدددها ،ومددا يتعددر

لدده المواطنددون العددرب مددن تمييددز وظلددم وخاصددة فددي موضددوع

التخطدديط والبندداء وهدددم البيددوت ،مستشددهدا بمددا جددرى فددي قلنسددوة وأم الحي دران .وأجدداب الطيبددي عل ددى

وقدم األرقام والقرائن حول ما جرى في أم الحيران وقلنسوة.
األسئلة العديدة التي تم طرحها ّ
وطالددب باالهتمددام أكثددر بمتابعددة سياسددات التمييددز العنصددري الالحقددة باألقليددة العربيددة الفلسددطينية فددي
الداخل من ِقبل "إسرائيل" وأذرعها السلطوية .وتوقف المسؤوالن عند القدس والمسجد األقصى المبارت

واالقتحامددات .وقددال الطيبددي إن فكدرة نقددل السددفارة األمريكيددة للقدددس هددي تددبن كامددل للروايددة اإلسدرائيلية
واسقاط للحقوق الفلسطينية وما من شت أنها قد تؤدي لردة فعل شعبية واسعة بكل االتجاهات .وحول

االستيطان أضاف أن اإلدارة الجديدة تشكل إيحداء لنتنيداهو وبيندت لتصدعيد االسدتيطان والضدم والددفع

لمواجهددات .وقددال هولسددتروم" :اإلدارة الجديدددة لددم تشددكل ولددم تقددرر نهائيددا بعددد سياسدداتها فددي المنطقددة".
ورد الطيبي "صحيح أننا أمام إدارة جديدة متحيزة أكثر ولكننا مقتنعدون بأهميدة إرسدال رسدالتنا واسدماع

صوت معاناتنا في كل موقع ،إلى جانب نضالنا الميداني والمحلي".

القدس العربي ،لندن2017/2/4 ،

 .16دراسة إسرائيلية :حركة المقاطعة تشكل تهديدا وجوديا
قالت دراسة إسرائيلية إن اإلسدرائيليين يعتبدرون حركدة المقاطعدة العالميدة المعروفدة باسدم "بدي دي أس"

تشكل تهديدا وجوديا عليهم ،مشيرة إلى أن من بين أهداف هدذه الحركدة تحقيدق ضدغط دولدي علدى تدل
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أبي ددب ،ووضد ددع حدددد لالحد ددتالل .وقالدددت الد ارسد ددة إن حركد ددة المقاطعد ددة ضد د ّدد "إس د درائيل" ترك ددز جهودهدددا
يضم ما يزيد على  170منظمة فلسطينية ودولية
بالمجالين األكاديمي واالقتصادي ،من خالل تحالف ّ
غير حكومية ،تطالب بفر

مقاطعة وعقوبات على "إسرائيل".

وأضددافت الد ارسددة -التددي أصدددرها قبددل أيددام معهددد أبحدداث األمددن القددومي التددابع لجامعددة تددل أبيددب -أن

"ب ددي دي أس" ترم ددي لوض ددع ح د ّدد لالح ددتالل اإلسد درائيلي عل ددى األ ارض ددي العربي ددة ،واعتد دراف "إسد درائيل"
بالحقوق األساسية لمواطنها العرب الفلسطينيين ،واإلقرار بحقوق الالجئين ،والعودة لبيوتهم.
وأوضددح معددد الد ارسددة عميددت أف ارتددي ،الباحددث اإلس درائيلي فددي العالقددات الدوليددة بالجامعددة العبريددة ،أن

"ب ددي دي أس" ليس ددت منظم ددة ممأسس ددة إنم ددا ه ددي تجم ددع لعش ددرات المنظم ددات غي ددر الحكومي ددة ،ومنه ددا
فلسددطينية واس درائيلية ،ومئددات النشددطاء مددن مختلددف دول العددالم ،وتركددز أعمالهددا فددي الواليددات المتحدددة
وأوروبا ،وتهدف لتحقيق ضغط دولي على إسرائيل لتغيير مواقفها السياسية ،واللجوء إلى نزع الشرعية

عنها ،وترديد شعارات زعزعة استقرارها .وأشار إلى أن تمويل "بدي دي أس" ينقسدم إلدى ندوعين :األول
يددتم تمويلهددا مددن خددالل صددناديق ومؤسسددات دينيددة وتبرعددات شخصددية لمسددلمين مددن كددل أنحدداء العددالم،
والثاني الدعم المقدم للمنظمات الناشطة بشكل أساسي في دعم حقوق اإلنسان ،وتحصل على تمويدل

من الحكومات األجنبية .واحتوت الدراسة اإلسرائيلية على إحصائيات وجداول التدي تؤكدد أن "بدي دي

أس" تسد ددعى لمالحقد ددة إس د درائيل اقتصد دداديا عبد ددر شد ددركاتها واسد ددتثماراتها ،مد ددن خد ددالل ال د دربط بد ددين هد ددذه
النشد دداطات االقتصد ددادية التجاريد ددة وانتهاكد ددات حقد ددوق اإلنسد ددان الفلسد ددطيني ،بجاند ددب وسد ددم المنتجد ددات

والبضائع اإلسرائيلية التي يتم إنتاجها في المستعمرات داخل الضفة الغربية.

الجزيرة نت ،الدوحة2017/2/3 ،

 .17نقل هرتسوغ إلى المستشفى بعد وعكة صحية
تحرير محمد وتد :نقل رئيس المعارضة ،ورئيس "المعسكر الصهيوني" ،يتسحات هرتسدو  ،مسداء يدوم

الجمعة  ،2017/2/3إلى مستشفى أيخلوف في تل أبيب أثر وعكة صحية ألمت به.

ووصل هرتسو س 56عامدا  ،إلدى المستشدفى برفقدة زوجتده وسدائقه الشخصدي ،وكدان متدرجال ولدم يكدن
بحاجة ألي مساعدة للتنقل ،بيد أنه كان يعاني من ضعف وارتفاع في درجات ح اررة جسده ،وهدو فدي

وضع مستقر وبوعي كامل ويتعاون مع األطباء.

وبحسددب وسددائل اإلعددالم اإلسدرائيلية ،فقددد قددرر الطدداقم الطبددي اإلبقدداء علددى رئدديس كتلددة المعارضددة فددي

المستشفى بغية إخضاعه للفحوصات والرعاية الطبية لحين تحسن حالته الصحية.

عرب 2017/2/3 ،48
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 .18شبكة "رامي ليفي" تدعم وتتضامن مع الجندي القاتل
تحرير محمد وتد :اختارت شبكة التسوق " ارمدي ليفدي" للمدواد الغذائيدة االحتفداء بالجنددي القاتدل إليئدور

أ ازريددا ،دعمدده والتضددامن معدده مددن خددالل طبددع صددورة الجندددي علددى األكيدداس التددي تددوزع مجانددا علددى
الزبائن في كافة فروع .وتحمل هذه األكياس أيضا عبارات داعمة ومتضامن مع الجندي القاتدل وتقددم

لدده التهدداني والتبريكددات بمناسددبة عيددد مدديالده ،علمددا أن األكيدداس بشددبكات التسددوق بددالبالد ،ومنددذ مطلددع
العام الجاري تباع للزبائن بموجب تعديالت قانونية صادرة عن و ازرة جودة البيئة اإلسرائيلية.

صددور أكيدداس شددبكة " ارمددي ليفددي" والتددي يجددري تددداولها علددى شددبكة التواصددل االجتمدداعي "فيسددبوت"،
حملت صورة للجندي القاتل وهو يشهر سالحه ،وكذلت عبارات " إليئور يدفع الثمن من أجلنا جميعدا"

و"مبروت بمناسبة عيد ميالدت" و"نحبت الشعب بإسرائيل".

عرب 2017/2/3 ،48

 .19طائرات االحتالل تلقي مواد "مشبوهة" في محيط قرى جنوب نابلس
كشف مواطنون فلسطينيون من بلدتي بورين ومادما جنوب مدينة نابلس شمال الضفة الغربية ،عن
إلقاء طائرات االحتالل خالل اليومين الماضيين ،مواد مشبوهة على شكل قطع حلوى مغلفة في
محيط البلدتين .وقال مواطنون لمراسل "المركز الفلسطيني لمعالم" ،إن طائرات االحتالل عادت

الليلة الماضية إللقاء هذه األجسام المشبوهة في محيط البلدين ،مشيرين إلى أن تحذيرات أطلقت
عبر مكبرات الصوت من المساجد طالبت المواطنين بعدم االقتراب منها أو لمسها.

وأوضح المواطنون أن هذه القطع المشبوهة على شكل قطع حلوى ،وهي عبارة عن سموم شديدة في
محيط المنطقة التي تفصل البلدة عن المستوطنات المقامة على أراضيها.

وتثير إلقاء هذه المواد مخاوف المواطنين أن يجدها األطفال ،ما تسبب خط ار على حياتهم ،أو

تلتهمها المواشي وتؤدي إلى هالكها.

المركز الفلسطيني لإلعالم2017/2/3 ،

 .20مختصون :استهداف األسرى محاولة ضغط على حماس إلتمام صفقة التبادل
صعدت إدارة مصلحة السجون اإلسرائيلية وقوات االقتحام التابعة لها من
غزة  -محمود أبو عوادّ :
استهداف األسرى واالعتداء عليهم في اليومين األخيرين ،ما دفع بع األسرى لتنفيذ عمليات طعن
بحق السجانين ،أسفرت عن إصابة اثنين منهم مساء يوم األربعاء ،في سجني نفحة والنقب.
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ورأى الباحث والمخت

بشؤون األسرى عبد الناصر فروانة في حديث لد "القدس" دوت كوم ،أن

الهجمة اإلسرائيلية في اليومين األخيرين وما سبقها أيضا من اعتداءات ،هدفها الضغط على حماس

للتجاوب مع المطالب اإلسرائيلية لعقد صفقة تبادل .وأضاف "يجب أن ال نعزل ما يجري داخل
السجون على ما هو خارجها ،فإسرائيل تحاول استخدام األسرى ورقة للضغط على حماس" .وتابع
"هنات سياسة ممنهجة تستهدف األسرى منذ فترة ،وهنات استهداف واضح بشكل خا
حماس وان كانت تطال االعتداءات جميع األسرى من كافة الفصائل".

ألسرى حركة

واتفق عبد هللا قنديل المتحدث باسم مؤسسة واعد لشؤون األسرى ،على أن االحتالل يحاول التأثير

على حركة حماس من خالل إجراءاته ضد األسرى إلتمام صفقة تبادل.

وقال قنديل لد "القدس" ،إن االحتالل من خالل تلت المحاوالت يحاول أن ُيفقد حماس السيطرة على
بأن المقاومة ستبقى في حالة تروي وتوازن
عب ار عن اعتقاده ّ
الوضع ،إلجبارها على تقديم تنازالتُ .م ّ
وتدير الملف بحنكة ودهاء كبير ،وكل محاوالت االحتالل لن تفلح.

من جهته قال مشير المصري النائب في المجلس التشريعي عن حركة حماس إن االحتالل يتحمل

مشير إلى أن الشعب الفلسطيني موحد خلف
ا
عما حدث ويحدث في السجون،
المسؤولية الكاملة ّ
قضية األسرى المركزية .وأكد المصري أن ما يفعله االحتالل ما هو إال وسيلة ضغط على حركته
وعلى القسام في محاولة يائسة للحصول على معلومات عن جنوده المفقودين في غزة .وأضاف

"االحتالل لن يحصل على أي معلومة قبل دفع االستحقاقات المطلوبة واالستجابة لمطالب المقاومة".

القدس ،القدس2017/2/3 ،

 .21انطالق المؤتمر الثالث لـ"هيئة علماء فلسطين بالخارج" في إسطنبول
انطلقت ،يوم الجمعة ،في مدينة إسطنبول التركية ،فعاليات المؤتمر الثالث للجمعية العامة لد"هيئة
علماء فلسطين بالخارو" ،بمشاركة عربية واسالمية واسعة.

ويبحث المؤتمر خالل يومي انعقاده ،تطورات القضية الفلسطينية واألوضاع في مدينة القدس

المحتلة ،إلى جانب مجموعة من الملفات التي ترّكز على مناقشة دور العلماء حيال قضايا فلسطين.

وجاء في كلمة رئيس "هيئة علماء فلسطين بالخارو" عبد الغني التميمي ،أن "الهيئة تسعى للتأكيد

على إسالمية القضية الفلسطينية ،واإلسهام بالتأصيل الشرعي للقضية ومستجداتها ،وتفعيل دور
علماء األمة لنصرة قضية األمة ،وحشد أبنائها وأحرار العالم لتأييد القضية ،ورف

الظلم".

التاريخ :السبت 2017/2/4

العدد4190 :

االحتالل ،ورفع

ص

14

كما أضاف التميمي في كلمته التي أُلقيت بالنيابة عنه خالل افتتاح المؤتمر ،بسبب تغيبه لظروف
صحية ،أن الهيئة تسعى لد"دعم مشروع المقاومة والتحرر ،والتأكيد على الحقوق الثابتة للشعب

الفلسطيني ،وتعزيز وحدة الشعب في الداخل والخارو ،والمحافظة على ارتباط فلسطينيي الشتات
بوطنهم وأرضهم ،ودعم الجهود للمحافظة على القدس واألقصى واألوقاف ،وفضح المخططات

الصهيونية في فلسطين والمنطقة".

المركز الفلسطيني لإلعالم2017/2/3 ،

 .22جهاز األمن الوقائي يستدعي مدير مكتب قناة القدس بالضفة
المركز الفلسطيني لمعالم :قالت قناة القدس الفضائية مساء الجمعة ،إن جهاز األمن الوقائي التابع

للسلطة الفلسطينية ،استدعى مدير مكتبها عالء الريماوي.
وقد سارع بع

نشطاء المواقع االجتماعية إلى التعبير عن غضبهم الستدعاء الجهاز الوقائي

لمعالمي البارز.

وتستدعي أجهزة أمن السلطة بالتزامن مع اعتقاالت يشنها االحتالل بحق صحفيين فلسطينيين،

إعالميين ونشطاء مواقع اجتماعية للضغط عليهم لوقف انتقاداتهم للسلطة الفلسطينية.

المركز الفلسطيني لإلعالم2017/2/3 ،

" .23إسرائيل" تعد في عهد ترامب لضم الجزء األكبر من الضفة
رام هللا  -محمد يونس :مضى على تنصيب الرئيس دونالد ترامب حوالى أسبوعين أقرت خاللهما
الحكومة اإلسرائيلية الجديدة  8,086وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية ،وسربت نبأ عن خطة
إلقامة شبكة طرق وأنفاق وقطارات جديدة في الضفة بقيمة بليون ونصف البليون دوالر لخدمة
المستوطنين الذين بلب عددهم حوالى  800ألفا ،ويتوقع أن يصل إلى مليون في غضون السنوات

الثالث المقبلة .وكشف رئيس قسم الخرائط في جمعية الدراسات العربية خليل التفكجي عن خطة

إسرائيلية ،لم تعلن بعد ،لنقل مطار بن غوريون الدولي من تل أبيب إلى الضفة ،وقال لد "الحياة":

"الهدف من وراء الخطة الجديدة الرامية إلى إقامة قطارات وأنفاق وطرق حديثة هو ربط المطار

الجديد بالقدس وتل أبيب ومستوطنات الضفة".

وأوضح التفكجي الذي يحتفظ في مؤسسته بصور جوية وخرائط لجميع مشاريع البناء االستيطاني

منذ عام  1967يشتريها من مؤسسات بحثية إسرائيلية ،أنه اطلع على الخطة الرامية إلى نقل مطار
بن غوريون الدولي من تل أبيب إلى منطقة تسمى النبي موسى قرب مدينة أريحا.
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وتشمل الخطط اإلسرائيلية المعلنة استكمال تهويد القدس الشرقية ،وضم الكتل االستيطانية ،واقامة
مستوطنة "إي  "1التي تقضي على آخر نقطة تواصل جغرافي بين شمال الضفة ووسطها وجنوبها،
وفر

السيادة األمنية على األغوار التي تشكل  28في المئة من مساحة الضفة .وال تتوقف الخطط

اإلسرائيلية عند هذا المستوى ،بل تشمل توسيع المستوطنات التي تحيط بالمدن الكبيرة ،مثل نابلس
والخليل وبيت لحم وطولكرم وقلقيلية.

الحياة ،لندن2017/2/4 ،

 .24إصابة شاب برصاص االحتالل في بطنه شرقي البريج
غزة :أفاد مراسل الحياة الجديدة في غزة ،مساء الجمعة ،عن إصابة شاب برصا

قوات االحتالل

شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة .وقال المراسل" :إن الشاب نبيل وشاح في العشرينات من العمر
أصيب في بطنه برصاصة أطلقتها قوات االحتالل عليه شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة وتم نقله

إلى مستشفى شهداء األقصى لتلقي العالو".

الحياة الجديدة ،رام هللا2017/3/3 ،

 .25إصابة  14فلسطينيا وجندي صهيوني في مواجهات "الجمعة"
أُصيب  14مواطنا فلسطينيا إثر مواجهات مع االحتالل الصهيوني اندلعت الجمعة ،في األراضي
الفلسطينية المحتلة وقطاع غزة.

ففي القدس ،أُصيب خمسة مواطنين فلسطينيين جراء اعتداء قوات االحتالل عليهم بالضرب ورش
غاز الفلفل باتجاههم في حي "باب حطة" بالبلدة القديمة بالمدينة ،كما اندلعت مواجهات في بلدتي

الرام سشمال المدينة وبيت إكسا الواقعة شمالي غرب المدينة.

وفي نابلس ،اندلعت مواجهات بين قوات االحتالل والشبان في بلدة بيت فوريت شرقي المدينة ،ما

أدى إلى إصابة العديد باالختناق جراء استنشاق الغاز السام.

أما في قلقيلية ،فقد تعامل الهالل األحمر مع خمس إصابات باالختناق بعد قمع مسيرة قرية كفر
قدوم األسبوعية شرق المدينة ،إضافة إلصابة نتيجة السقوط ،كما اندلعت مواجهات محدودة في بلدة
"عزون" .وأكدت مصادر عبرية أن جنديا صهيونيا أُصيب خالل المواجهات التي اندلعت في القرية.

المركز الفلسطيني لإلعالم2017/2/3 ،
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 .26خطيب "األقصى" :االحتالل ِّّ
يحول البالد إلى منطقة صراع ديني
القدس المحتلة  -الوكاالت :ركز خطيب المسجد األقصى في خطبة الجمعة أمس ،على االنتهاكات
الصهيونية المتواصلة في األراضي الفلسطينية المحتلة؛ خاصة في مدينة القدس التي تشهد "هجمة

شرسة" تتمثّل بعمليات الهدم اليومية ،بحجة "عدم الترخي

" ،على حد تعبير الخطيب.

وقال خطيب األقصى ،إسماعيل نواهضة" ،إن االحتالل مستمر في منع البناء على أرضنا،

ومصادرة آالف الدونمات منها بهدف إقامة آالف الوحدات االستيطانية ،إضافة لسحب هويات

المقدسيين وطردهم من بيوتهم ،وفر

الضرائب بغر

تفريب المدينة من أصحابها الشرعيين

والقضاء على آمال وتطلعات شعبنا" .كما لفت إلى المحاوالت الصهيونية المتواصلة لتغيير الطابع

الديني والتاريخي والحضاري للمدينة المقدسة ،األمر الذي رأى أن من شأنه "تحويل المنطقة إلى
منطقة صراع ديني والقضاء على السالم واألمن واالستقرار فيها".

ودعا إلى تحقيق الوحدة الوطنية وانهاء االنقسام على المستوى الفلسطيني والعربي واإلسالمي ،في

خطوة كفيلة بتحرير األراضي الفلسطينية من االحتالل واعادتها إلى سابق عهدها ،وفق تقديره.

عمان2017/2/4 ،
السبيلّ ،

" .27قدس برس" 379 :إسرائيليا اقتحموا "األقصى" األسبوع الماضي
القدس المحتلة  -من فاطمة أبو سبيتان ،تحرير زينة األخرس :وثّقت وكالة "قدس برس" إنترناشيونال
ل نباء ،اقتحام مئات المستوطنين والجنود اإلسرائيليين لباحات المسجد األقصى ،خالل األسبوع

الماضي.

وشهدت الفترة الممتدة بين تاريخي  29كانون ثاني /يناير الماضي و 2شباط /فبراير الجاري ،اقتحام

 379إسرائيليا للمسجد خالل فترتي االقتحامات الصباحية والمسائية.

قدس برس2017/2/3 ،

 .28وزارة الصحة 84 :إصابة بالسرطان لكل  100ألف نسمة بالضفة وغزة
محمد وتد :كشفت إحصائيات رسمية صادرة ،يوم الجمعة ،عن و ازرة الصحة الفلسطينية ،أن معدل
اإلصابة بالسرطان في الضفة وقطاع غزة بلب  83.8حالة جديدة لكل مئة ألف نسمة من السكان،
بواقع  83.9حالة جديدة لكل مئة ألف نسمة من السكان في قطاع غزة ،و 83.8حالة جديدة لكل مئة

ألف نسمة من السكان في الضفة الغربية.
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وبحسب البيان الصادر عن الو ازرة لمناسبة اليوم العالمي للسرطان ،والذي يصادف الرابع من شباط/
فبراير ،فقد بلب مجموع حاالت اإلصابة بمر

السرطان المبلب عنها في العام  2,400 ،2015حالة

جديدة في الضفة الغربية ،و 1,527حالة جديدة في قطاع غزة.

ولفتت الو ازرة إلى أن نسبة اإلصابة بالسرطان في وسط فلسطينيي  48تضاعفت في العقدين

األخيرين عن نسبة إصابة اليهود المهاجرين إلى "إسرائيل" من أمريكا وأوروبا تزيد بأربعة أضعاف
عن اليهود المهاجرين من آسيا وأفريقيا.

عرب 2017/2/3 ،48

 .29نيويورك تايمز :تحول بالموقف األمريكي تجاه االستيطان بعد لقاء الملك عبد هللا بترامب
واشنطن  -تغريد الرشق ،:اعتبر مراقبون أن زيارة الملت عبدهللا الثاني للواليات المتحددة ،ناجحدة بكدل
المقاييس ،ألنها أول زيارة لزعيم في العالم يلتقي ترامب ،برغم أن األخير كان يخطط ألن يكون لقداؤه

مع رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو منتصف الشهر الحالي بواشنطن.

كم ددا كش ددفت الزي ددارة الملكي ددة ع ددن التغي ددر الكبي ددر ف ددي موق ددف ت ارم ددب م ددن المس ددتوطنات ،خصوص ددا أن
االنتقاد األول لالستيطان من اإلدارة الجديدة ،جاء بعيد اجتماع جاللة الملت وترامب بساعات.

من جانبها ،عزت صحيفة النيويورت تايمز التحول الكبيدر فدي سياسدة اإلدارة األمريكيدة الجديددة حيدال

قضددايا المنطقددة ،وال سدديما االسددتيطان اإلس درائيلي فددي األ ارضددي الفلسددطينية المحتلددة ،إلددى اللقدداء ذاتدده

الذي جمع الملت األردني وترامب .ووصفت الملت بأنه "من القادة األكثدر احت ارمدا فدي العدالم العربدي"،
وأضافت أن األردن من أشد الدول معارضة لبناء مستوطنات إسرائيلية جديدة ،أو توسيع القائم منهدا،

وأنه يتبع سياسة ثابتة في انتقاده للمستوطنات.

وقالدت الصدحيفة إن ت ارمددب يتبندى ركدائز أساسددية للسياسدة الخارجيدة لسددلفه بدارات أوبامدا ،بمددا فدي ذلددت

تحذير إسرائيل من مغبة المضي قدما في بناء المستوطنات ،والطلدب مدن روسديا االنسدحاب مدن شدبه

جزيرة القرم ،والتهديد بفر
وكان البيت األبي

عقوبات على طهران بعد إجرائها اختبارات لصواريخ بالستية.

اعتبر أن بناء وحدات استيطانية جديدة في األراضي الفلسطينية المحتلة ،أو

الغد ،عمان2017/2/4 ،

 .30إيران :عالقتنا بحماس متينة وقوية
طهران :وصدف المسداعد الخدا

لدرئيس مجلدس الشدورى اإلي ارندي للعالقدات الدوليدة حسدين أميدر عبدد

اللهيان العالقة بين طهران وحركة حماس بالمتينة والقوية .وقال عبدد اللهيدان فدي تصدريح لقنداة ""RT
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الخمديس إنده "بسدبب األوضداع فددي المنطقدة العربيدة وعددم االسدتقرار فددي مصدر وتدونس والظدروف فددي
س ددوريا والعد دراق وبعد د

دول الخل دديج ،اعتق ددد اإلسد درائيليون أن الفرص ددة س ددنحت لمهاجم ددة قط دداع غد دزة،

واعددادة احتاللدده" .وتسدداءل "لكددن مددا الددذي حصددل  ،فقددد جددرت حددرب لعدددة أيددام وفددي النهايددة لددم يددتمكن
اإلسرائيليون من الصمود أمام صواريخ حركتي حماس والجهاد اإلسالمي".

وأضداف عبددد اللهيددان "حركددة حمدداس لدم تبتعددد عددن طهدران خاصددة فدي الدددفاع عددن الشددعب الفلسددطيني

وحقوقه" .ولفت إلى أن هنات خطة لعقد مدؤتمر دولدي لصدب االهتمدام أكثدر علدى الددفاع عدن الشدعب
الفلسددطيني ،وأندده اآلن فددي مرحلددة التخطدديط والتنسدديق ،مؤكدددا إلددى أندده وبمجددرد التوصددل إلددى المرحلددة

العملية سوف يعلن عن ذلت.

وكالة الصحافة الفلسطينية( ،صفا)2017/4/2 ،

يجران ترامب إلى التهلكة
 .31إيران :الملك سلمان ونتنياهو ّ
دب ددي :طال ددب أم ددين مجم ددع تش ددخي مص ددلحة النظ ددام اإلي ارن ددي محس ددن رض ددائي ،الجمع ددة ،الد درئيس
األمريكي دونالد ت ارمدب بدأال ينخددع بمدا وصدفه بدد"تحري

علدى مهاجمدة إيدران" مدن العاهدل السدعودي

حد زعمه.
الملت سلمان بن عبدالعزيز ورئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو ،على ّ
وقددال رضددائي إندده "فددي وقددت مددا ،قددام آل سددعود واسدرائيل بتحدري صدددام لمهاجمددة إيدران .واليددوم هددم
أنفسددهم يقومددون بتحدري

ت ارمددب لمهاجمددة إيدران" .وأضدداف" :نحددن نقددول للسدديد ت ارمددب أن يفكددر أكثددر

وأال ينخدع بالملدت سدلمان ونتنيداهو .تريدث قلديال وادرس أداء اسدالفت تجداه إيدران وهدزائمهم" ،وفقدا لمدا

نقلته وكالة األنباء اإليرانيدة الرسدمية سإرندا  .وتدابع رضدائي أن "جندراالت عقدالء يمكدن أن يشدرحوا لدت
قدرات إيران .فإن أردت إطالق فرقعات جوفاء ،فإن ذلت لن يكون لصالحكم".

عمان2017/2/4 ،
الغدّ ،

 .32اللجنة القطرية تشرف على مشروع مضخة بركة الشيخ رضوان شمال مدينة غزة
غدزة  -محمددد جمددال :أكددت اللجنددة القطريددة إلعددادة إعمدار غدزة ،أنهددا أشدرفت علددى التشددغيل التجريبددي
لمضددخات تص دريف ميدداه األمطددار الفائضددة لمشددروع بركددة الشدديخ رض دوان شددمال مدينددة غ دزة ،والخددط

الناقددل بشددكل كامددل ،مطلددع األسددبوع الجدداري .وأوضددحت اللجنددة القطريددة أن عمليددة التشددغيل التجريبددي
تددأتي ضددمن إجدراءات إتمددام عمليددة االسددتالم االبتدددائي للمشددروع ،وللتأكددد مددن كفدداءة المضددخات أثندداء

تشغيلها ُمجتمعة ،لضخ أكبر كميات مدن ميداه األمطدار فدي أسدوأ الظدروف ،تزامندا مدع هطدول كميدات
كبيدرة مددن األمطددار علددى قطدداع غدزة خددالل األيددام الماضددية .وأفددادت اللجنددة بددأن شددركة سددقا وخضددري
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أشدرفت علددى عمددل المشددروع بتمويددل مددن اللجنددة القطريددة إلعددادة إعمددار غدزة ،وبإشدراف ومتابعددة و ازرة
األشددغال العامددة واإلسددكان وبلديددة غ دزة ،ضددمن المنحددة القطريددة بتعليمددات مددن سددعادة السددفير محمددد

إسماعيل العمادي نهاية عام  ،2013والبالب قيمتها  5ماليين دوالر.

الشرق ،الدوحة2017/2/4 ،

 .33رئيس الشؤون الدينية التركي :األحداث التي تعرضت لها فلسطين أكبر من التعبير عنها بكلمات
إسطنبول :انطلقت ،يوم الجمعة ،في مدينة إسطنبول التركية ،فعاليات المؤتمر الثالث للجمعية العامة
لد"هيئة علماء فلسطين بالخارو" ،بمشاركة عربية واسالمية واسعة.

وق ددال رئ دديس الش ددؤون الديني ددة ف ددي تركي ددا ،محم ددد غورم دداز ،إن دده يأم ددل أن يش ددكل اجتم دداع الهيئ ددة "وع ددد

إسددطنبول مقابددل وعددد بلفددور" ،بعددد مددرور  100عددام عليدده .ولفددت غورمدداز فددي كلمتدده خددالل الجلسددة
االفتتاحيدة للمدؤتمر ،إلدى أنده "فدي زيارتده لفلسدطين والقددس ،قبدل عدامين ،شداهدت جهداد أهدل فلسددطين
الددذين يدددافعون عنهددا ،ويتندداوبون واجددب الحمايددة والدددفاع عددن األقصددى بكددل شددجاعة ،وعددز وفخددر،

واحسدداس بالواجددب" .وأضدداف "األحددداث األليمددة التددي تعرضددت لهددا فلسددطين أكبددر مددن التعبيددر عنهددا
بكلمات وعبارات ،لما تعرضت له من قتل وتدمير واغتصاب من المعتدين ،فاق ما تعرضت له بغداد
على أيدي التتار ،وال تزال هذه األعمال متواصلة ،وما تزال المستوطنات حولها".

المركز الفلسطيني لإلعالم2017/4/3 ،

 .34تقرير بريطاني يطالب أوروبا بالتعامل مع حماس كنظام سياسي لتحقيق التنمية
لن دددن :أك دددت المؤسس ددة البريطاني ددة ف ددورورد ثنك ددنج " "Forward Thinkingأن اس ددتمرار وض ددع حرك ددة
حمدداس علددى القائمددة األوروبيددة للمنظمددات اإلرهابيددة يعد ّدد معوق دا للتنميددة واإلغاثددة واإلعمددار فددي غ دزة،
ومعوقا للمصالحة بين الفلسطينيين.
جدداء ذلددت خددالل ندددوة فددي البرلمددان البريطدداني نددوقش فيهددا التقريددر الددذي أعدتدده المؤسسددة ،والددذي هددو

حص دديلة ندوة/ورش ددة عق دددت ف ددي ب دداريس قب ددل نهاي ددة الع ددام الماض ددي ح ددول االحتياج ددات اإلنس ددانية ف ددي
فلسطين ،وخاصة في غزة وكيفية المساعدة فدي توفيرهدا ودور السياسديين فدي الغدرب فدي إنهداء معانداة

يعد االنقسام أحد أسبابها.
الفلسطينيين ،التي ّ
وشدد التقرير على أهميدة قبدول الحكومدات األوروبيدة وجدود "حمداس" فدي النظدام السياسدي الفلسدطيني؛
"ألن ذلت سيوفر الظدروف المناسدبة لحدل المشداكل ،وأن علدى أوروبدا أن تشدجع رئديس السدلطة عبداس
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عل ددى المص ددالحة عب ددر رف ددع اس ددم الحرك ددة م ددن قد دوائم اإلره دداب ،وعب ددر موق ددف واض ددح ألوروب ددا داع ددم
لالنتخابات بغ

النظر عن نتائجها.

وحضر الندوة عددد مدن البرلمدانيين والسياسديين البريطدانيين ،ومدنهم سدفير بريطانيدا السدابق لددى األمدم

المتحددة وقنصددل بريطانيدا السددابق فدي القدددس ،وعددد مددن المؤسسدات الخيريددة الكبيدرة التددي لهدا مشدداريع

إغاثددة وتنميددة فددي غدزة وِفددي فلسددطين عمومدا ،وكددذلت ممثلددون عددن سددفارتي األردن وتددونس ،باإلضددافة
لعدددد م ددن النش ددطاء والمهتم ددين .كم ددا حض ددرها شخصدديات فلس ددطينية م ددن الطي ددف الفلس ددطيني ،وس ددفير
السددلطة فددي فرنسددا ،وممثلددون رسددميون لعدددد مددن الدددول األوروبيددة وقناصددلها فددي القدددس ،باإلضددافة

لمسؤول ملف المبادرة الفرنسية الحكومية.

المركز الفلسطيني لإلعالم2017/4/3 ،

 .35االتحاد األوروبي :لن ندفع رواتب لموظفي السلطة في غزة
القدس المحتلة :أعلن مسؤول في المفوضدية األوروبيدة فدي القددس المحتلدة أن االتحداد األوروبدي تبندى
للعددام الجدداري سياسددة دعددم مددالي جديدددة فيمددا يخ د

قطدداع غ دزة للعددام  2017بالتنسدديق مددع الس ددلطة

الفلس ددطينية .ونقل ددت وكال ددة األنب دداء الص ددينية سش ددينخوا ع ددن مس ددؤول اإلع ددالم واالتص ددال بالمفوض ددية
األوروبية فدي القددس المحتلدة شدادي عثمدان إن السياسدة الجديددة تقدوم علدى وقدف توجيده أمدوال الددعم

األوروبي لصالح صرف رواتب موظفي السلطة الفلسطينية في غزة.
وأوضح عثمان أنه سيتم بديال عن ذلت تخصي

أمدوال الددعم األوروبدي لصدالح قطداع غدزة والبالغدة

مبلب  30مليون دوالر لدعم العدائالت الفقيدرة ومشداريع تتعلدق بالتنميدة االقتصدادية .وذكدر أن مبلدب 20

مليددون يددورو سدديتم تحويلدده إلددى برنددامج المسدداعدات النقديددة للعددائالت الفقيدرة فددي قطدداع غدزة والتددي يددتم

صدرفها عبددر و ازرة التنميددة االجتماعيددة فددي السددلطة الفلسددطينية .وأضدداف أن بدداقي المبلددب س 10ماليددين
يورو سيخص

لصالح مشاريع للتنمية االقتصادية والبنية التحتية في قطاع غزة لخلق فدر

وذلت بالتعاون مع السلطة الفلسطينية.

عمدل

في الوقت ذاته أفاد عثمان أن دعم االتحاد األوروبدي لصدرف رواتدب مدوظفي السدلطة الفلسدطينية فدي

الض ددفة الغربي ددة سيس ددتمر عل ددى م ددا ه ددو علي دده للع ددام الج دداري ،علم ددا أن دده يرك ددز عل ددى قط دداعي التعل دديم

والصحة .وأكد عثمان أن تبني السياسة الجديدة مدن االتحداد األوروبدي يدأتي فدي إطدار التقيديم السدنوي
المعتاد ألولويات الدعم المالي والذي يتم بالتشاور مع السلطة الفلسطينية.
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وبحسب عثمان فإن االتحاد األوروبي يخص

للفلسطينيين  300مليون يورو سنويا تقسم بواقع 200

مليددون يددورو لرواتددب مددوظفي السددلطة الفلسددطينية ودعددم مشدداريع اقتصددادية ،و 100مليددون يددورو لدددعم

وكالة األونروا.

وكالة الصحافة الفلسطينية( ،صفا)2017/2/3 ،

 .36االتحاد األوروبي يناقش تطورات القضية الفلسطينية
أعلن المتحدث الرسمي باسم الخارجية الفرنسية "رومان نادال" ،أمس ،عن أن اجتماع مجلس الشؤون

الخارجية لالتحداد األوروبدي فدي "لوكسدمبورو" ،سديبحث االثندين المقبدل عدددا مدن الملفدات الهامدة ،مدن
بينها تطورات القضية الفلسطينية .وقال الدبلوماسي الفرنسي في بيان صحفي :إنه بعد مؤتمر باريس

الذي ُعقد في منتصف يناير /كانون الثاني الماضي ،وفي ظل استمرار عمليدات االسدتيطان ،سديذكر
الوزراء بأولويات االتحاد األوروبي إلعادة إطالق عملية السالم والحفاظ على حل الدولتين.
وأضاف :سيشارت وزير الخارجية "جون مارت ايرولت" في االجتمداع ،وفدي مناقشدة عددد مدن الملفدات

منها الملفان الليبي والسدوري وعمليدة السدالم فدي الشدرق األوسدط .وذكدر ندادال ،أن االجتمداع سديتناول
موضوع مكافحة اإلرهاب وتطوير التعاون االقتصادي مع مصر ،وملف حقوق اإلنسان.

الخليج ،الشارقة2017/2/4 ،

 .37مسؤول أممي :االستيطان يهدد حق الفلسطينيين في تقرير المصير
جنيف – قنا :أكد مقرر األمم المتحدة الخا

المعني بحالة حقوق اإلنسان في األ ارضدي الفلسدطينية

المحتل د ددة مايك د ددل لين د ددت ،أن النش د دداط االس د ددتيطاني اإلسد د درائيلي المس د ددتمر يش د ددكل تهدي د دددا خطيد د د ار بح د ددق
الفلسددطينيين فددي تقريددر المصددير .وقددال لينددت ،فددي تص دريح لدده ،إن "المسددتوطنات التددي تقسددم الضددفة

الغربيدة وتنشددل الحدواجز والعقبددات أمددام حركددة الفلسددطينيين فدي أ ارضدديهم تشددكل أيضددا عقبددة أمددام حددق
الفلسطينيين في العمل والحصول على الرعاية الصحية والتعليم والحياة األسرية".

ودعا مجلس األمن والجمعية العامة إلى استكشاف اإلجدراءات الدبلوماسدية والسياسدية الفعالدة لضدمان

امتثال إسرائيل لقرار مجلس األمن س ، 2334والذي يؤكد على أن جميع المستوطنات اإلسدرائيلية التدي
تبنى على األر

الفلسطينية المحتلة تمثل انتهاكا صارخا للقانون الدولي.

وأشددار إلددى أن إس درائيل إذا أدركددت أن المجتمددع الدددولي لددن يتخددذ أيددة إج دراءات جددادة لتطبيددق الق درار

فستواصددل تكثيددف بندداء المشددروع االسددتيطاني دون رادع ،واذا كددان المجتمددع الدددولي ال ي دزال حريصددا
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على ما تبقى مدن تطبيدق حدل الددولتين ،فدإن القد اررات والمدؤتمرات الدوليدة وحددها لدم تعدد كافيدة لتغييدر
الممارسات اإلسرائيلية في هذه الظروف.

الشرق ،الدوحة2017/2/4 ،

 .38الخيارات الفلسطينية ..أصحابها ومصيرها
د .أحمد الشقاقي

أثارني نقاش نخب فلسطينية من مثقفين وأكاديميين للواقع الفلسطيني وسبل الخروو من الواقع

المأزوم في كل التفاصيل ،سواء السياسية أو االجتماعية أو الفكرية وحتى االقتصادية .وسط
مجموعة من األفكار التي تداولها الجميع تتعلق في عناوينها الرئيسية بكيفية كسر جمود الواقع

الحالي من قبيل تشكيل لوبي ضاغط على المسئولين ،أو شبكة أمان فلسطينية ،أو حتى الذهاب
قادر على مواجهة التحديات ويطرح نفسه كتيار ثالث يحقق
نحو تشكيل جسم فلسطيني جديد يكون ا

الطموحات الفلسطينية.

هذه النقاشات وان كانت في إطاراتها النخبوية ،وتغيب عنها الكوادر الشابة التي كانت حاضرة في

التجمعات الشبابية في الضفة الغربية وقطاع غزة ،إال أنها حملت في بع
محاذير لتوجهات نخبوية ترف

تفاصيلها مؤشرات على

المقاومة كبرنامج وتجد نفسها تملت ما يؤهلها النتقاد المقاومة،

وسط تشكيت في جدواها وغاياتها ،وهو ما يشكل انحدا ار للحالة الثقافية ألصحاب هذه التوجهات ،مع
تأكيدي أن المقاومة بحاجة إلى مزيد من التعزيز عبر تجاوز العثرات التي تصيبها ،أو المالحظات

التي يمكن تحديدها لمعالجتها بما يضمن تحقيق المطالب الشعبية والفلسطينية.

خيار المقاومة الفلسطينية بجميع أشكالها وأهمها الكفاح المسلح حق طبيعي تكفله األعراف والمواثيق
كافة ،ولست بمعر

الدفاع عن برنامج ترى القواعد الشعبية الفلسطينية فيه كرامتها وفخرها وسبيلها

لتحرير أرضها ،وهي مستعدة للبذل والعطاء بمنطق أن من قدم روحه قادر على مواصلة الع

على جراحه وهو يرى نجاحات هذه المقاومة في تحرير األسرى ،وتطويرها إلمكاناتها في الدفاع عن

شعبها.

المقاومة الفلسطينية تدرت أن الجمهور الفلسطيني هو رأس مالها بجوار سالحها ،وبالتالي فإن القذيفة
والمدفع التي يهندسها المقاوم الف ّذ ،بحاجة إلى مناضل مبدع قادر على البحث في ما يعزز الصمود
بمنطق استراتيجي ومثمر وليس إغاثيا محدودا ،باإلضافة إلى البحث في القيود السياسية التي من

شأنها أن تثقل يد الفدائي ،وكيفية تجاوزها ،بما يحافظ على الجسم المقاوم ويضفي عليه حيوية،
ويكفل تعافيه من المالحظات التي قد تصيبه.
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أما الرسمية الفلسطينية فقد ذهبت لتهديد الواليات المتحدة راعي عملية التسوية في حال نقلت سفارتها
إلى القدس المحتلة ،وتغاضت عن تهديد االحتالل ،وهو ما يستدعي البحث افتراضا في جدوى أي
عملية تسوية برعاية أوربية أو روسية حال نفذت الواليات المتحدة وعدها لدولة االحتالل

هذه التهديدات التي شملتها قائمة عريضة بد 26خطوة ستقوم بها السلطة مثيرة لالهتمام ليس لجدواها
وانما لمنطقها ،فالسلطة تجد في نفسها قادرة على التلويح بسحب االعتراف بدولة االحتالل لكنها
تلتزم الصمت حين يقدمها طرف فلسطيني ضمن مبادرة لحل األزمة الفلسطينية ،كذلت فمن المعيب

أن تهدد السلطة االحتالل والواليات المتحدة بتحقيق الوحدة الوطنية وانهاء االنقسام!!

برنامج التسوية يثبت في كل محطة فشله ،واألخطر من ذلت توجهه نحو تنفيذ التزامات التسوية
بعيدا عن تحقيق مصلحة وطنية ،وهو يسعى نحو بناء الوحدة الفلسطينية بناء على منظوره فينادي
بتشكيل حكومة الوحدة وفق برنامج الرئيس ووفق التزاماته!

إن استع ار

تجربة خيار التسوية يذهب بنا جميعا للحسم بأن الوظيفة األمنية للسلطة الفلسطينية
مع

تجاه فصائل المقاومة بالضفة الغربية تشكل العمود الفقري ألدائها الوظيفي ،وهو ما يتعار

الحاجات والدعوات الشعبية.

كذلت فإن هرولة الرسمية الفلسطينية تجاه التسوية يقابلها تلكؤ في الذهاب نحو تطبيق اتفاقات

المصالحة ،وقد عادت وفود المصالحة من بيروت وموسكو إلى الرئيس عباس بدعوة للبدء في
تشكيل حكومة وحدة وطنية خالل ساعات!! غير أننا لم نلمس حراكا جديا في هذا اإلطار ،وبالتالي

فإن أصحاب برنامج التسوية مستعدون للقاء تفاوضي مع االحتالل ال جدوى منه ،ويتهربون من

استحقاق الوحدة الوطنية وفق التوجهات الوطنية والشعبية.

أما من يقدم خيار تشكيل تيار ثالث انطالقا من كونه بديال عن حماس وفتح ،فهو يتجاوز في

البداية أن هذه قوى تحرر تشكلت لتقاوم االحتالل ،وحققت نجاحها باستهداف االحتالل فاحتضنها
شعبها والتف حولها ،لكن معالم القبول أو الرف

الشعبي ألداء األطراف السياسية تحدده درجة الثقة

في األداء نحو تحقيق المصلحة الفلسطينية والحفاظ على الثوابت الوطنية بما يكرس الحق
الفلسطيني.

الواقع الفلسطيني ال يحتاو لمزيد من األرقام الفصائلية بل يبحث عن برنامج سياسي قادر على حمل
هموم الناس ويستجيب لتطلعاتهم ويحافظ على ثوابتهم ،ينظر إلى االحتالل بعين الوطني الراف

للواقع ويقاومه ،ويبحث كذلت في سبل تعزيز الصف الفلسطيني انطالقا من كون شعبه محتال ،يتوق
إلى حريته ويأمل بحد أدنى من مقومات الصمود.
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 .39نحن وترامب بين نتنياهو والهولوكوست
صاغية
حازم
ّ

ألن آخرين
يقول
إن ال عالقة لهم بالهولوكوست ّ
الفلسطينيون والعرب والمسلمون ،وهم ُمحقّون تماماّ ،
ّ
أن للهولوكوست عالقة بهم ،ال من حيث دوره في قيام دولة إسرائيل
ارتكبوه .الصحيح ،في المقابلّ ،

فحسب ،بل أيضا لسبب آخر .فمن يتابع االعت ار

على ترامب في مجمل سياساته ،ولكن

أن ثقافة الهولوكوست حاضرة في السجال .فالخبرة
خصوصا في موضوع الهجرة والنزوح ،يالحظ كم ّ
المستمدة من تلت الكارثة هي بين أبرز ما يتسلّح به المدافعون عن الالجئين والمهاجرين المسلمين.
ّ
وحين يقال اليوم "لن تحصل ثانية أبدا" ،فالهولوكوست بالطبع هو المقصود بد "األولى" التي تجمع

جعية في الماضي وكونها الحدث  -الفادي في المستقبل.
كونية مر ّ
بين كونها محطّة ّ
ائيلية تعيب بأقسى التعابير على الصهر جاريد كوشنر،
و ّ
ألن األمر هكذا ،نرى صحيفة "هآرتز" اإلسر ّ

جديه الناجيين من
عمه .فاألخيرة في سياستها حيال النزوح والهجرة ّإنما تهين ذكرى ّ
عمله في إدارة ّ
يندد بيان متحف الهولوكوست في الواليات المتّحدة بأوامر ترامب
الهولوكوست .وفي المعنى هذاّ ،
ي،
التنفيذية ،مذ ّك ار بالعداء
ّ
ّ
للسامية وعدم استقبال اليهود ّ
الفارين في الثالثينات من الرعب الناز ّ
يوميا عن مبادرات ألفراد ومنظّمات بين
سيما منهم السورّيين .ولهذا نق أر ّ
متضامنا مع الالجئين ،ال ّ
وتبرعات وبعضها مواقف رمزّية داعمة للمسلمين .ففي بلدة
يهود أميركا ،بعضها أعمال احتجاو ّ

يهودي لمسلمين أُحرق مسجدهم ،كي يكون لهم
صغيرة من تكساس ،مثال ال حص ارُ ،سلّم مفتاح معبد
ّ
المؤرخون
دائما مكان يقيمون فيه الصالة .ودائما في مناسبات مؤلمة كهذه ،يسترجع الباحثون و ّ
سيما إسبانيا.
صفحات من تاريخ "التكافل"
اليهودي – المسلم في أوروبا ،ال ّ
ّ
ضحية وآخر .وترامب نفسه
ميز بين
ّ
تهب رياح العنصرّية ومعاداة الغريب فإنّها ال ت ّ
ذات ّأنه حين ّ

ي على أناس أبرياء" ،تجاهل
حين ّ
كرم ذكرى الهولوكوست ،ودان "الرعب الذي فرضه اإلرهاب الناز ّ
السامية ،فقد كان ريتشارد
الالسامية واليهود .ولئن ُعرف بع رموز إدارته الجديدة بمواقف
ذكر
ّ
ّ
سبنسر ،زعيم "اليمين البديل" ،هو األوضح واألصرح في دعوته إلى "نزع اليهودة عن الهولوكوست".
الشعبوي الراهن ،قائمة االستهداف
يتصدرون اليوم ،في المناخ الترامبي و
والى جانب المسلمين الذين
ّ
ّ
ّ
أن عدد االعتداءات على اليهود ارتفعت ،في
ي والكاره للغريبُ ،يالحظ في بلد كبريطانياّ ،
العنصر ّ
ثم في  ،2016إلى  1309اعتداءات.
 ،2014إلى  1182اعتداءّ ،

المضادة التي يولّدها بنيامين نتنياهو.
الية
في مقابل
ّ
الفعالية التي يولّدها الهولوكوست ،هنات ّ
الفع ّ
ّ
وحب
فاألخير نموذجي في استعداده لمفادة من ذات التقليد اليميني في الغرب المعروف بكره اليهود
ّ
ّ
ّ
التحية بأحسن منها
رد على
إسرائيل في وقت واحد .ولئن غازله ترامب باعتبار جداره نموذجا ،فهو ّ
ّ
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تتسبب بأزمة مع المكسيت .وزعيم إسرائيل يشبه زعيم أميركا في التعويل على
عبر تغريدة كادت ّ
الجدران ،إذ التناقضات ال تأتي إال من الخارو ،وفي خلط الشخصي والعائلي بالسياسي والرسمي
ّ
ّ
ّ
ّ
شن الحرب على الصحافة بالمعنى الذي
سونتنياهو يواجه اليوم فضيحة الهدايا الشهيرة  ،وطبعا في ّ
يبرع فيه آخرون كبوتين وأردوغان .ونتنياهو لم يتباطأ في االستفادة من رفيقه ترامب في انتظار أن
استقر ترامب في البيت األبي
تتضح حدود تحذير الثاني ل ول في خصو االستيطان :ما إن
ّ
ثم أتبعتها
تل أبيب بناء  2500بيت في الضفّة الغر ّبية و 566في القدس الشر ّ
حتّى ّ
شرعت ّ
قيةّ ،
سكنية جديدة .واذ قضت المحاكم بإخالء مستوطنة عمونا ،شرق
بإعالنها خططا لبناء  3000وحدة
ّ

حولت السياسة هذا اإلخالء القانوني سببا لتشريع مزيد من االستيطان وقضم األراضي.
رام هللاّ ،
ّ
ضد نتنياهو.
يهودي.
يهودي .نتنياهو
الهولوكوست
الفلسطينيون والعرب والمسلمون مع الهولوكوست ّ
ّ
ّ
ّ
القومية.
ضد
مع العالم ّ
ّ
الحياة ،لندن2017/2/4 ،

 .40العالم يتحرك أما نحن "فال تهتز لنا قصبة"
يتصنع "البع

علي الصالح

من دعاة الثقافة والخوف على العروبة" الغضب ،ألنه يعرف في ق اررة نفسه صدق

ما تقول ،في كل مرة تحاول إلقاء اللوم على النظام العربي الرسمي أوال وقبل كل شيء في حالة
االنحطاط والوهن التي وصلنا إليها.

ويقذف في وجهت حمم االتهامات بالتواطؤ مع أعداء األمة وبالعمالة إليران سالدولة الوحيدة ذات

االطماع االستعمارية المسؤولة عن حالة الفوضى والدمار والخراب والقتل التي يصفونها باألسوأ من

إسرائيل وليس مثال تركيا "وهي أيضا ذات أطماع وتدعي مساعدة الشعب السوري وتخليصه من
النظام القاتل" ،مع أنها تلعب الدور نفسه الذي تلعبه إيران في الحالة السورية ،وتخلت عنه خدمة
لمصالحها فقط.

تضاف الى االتهامات ،وان على نحو أقل ،العمالة لروسيا وليس أمريكا ،مع أنه ال فرق بين دوريهما

أيضا في الحالة السورية ،فكل منهما تسعى وراء مصالحها ،وتجرب طائراتها وصواريخها وبقية

أسلحتها ،والضحية نفسها ال تتغير ،الشعب السوري وحضارته وتاريخه.
وكعادة هؤالء "البع

" فإنهم يتصيدون الهدف األسهل ليوجهوا إليه لوم عجزهم ،بعد أن أصبحت

أمريكا بالنسبة له "ناصرة الشعوب ومحررتها" ،ويناشدونها التدخل لحماية شعب العراق ،ومن بعده
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الليبي فالسوري ومن ثم اليمني .إننا بالفعل "ال تهتز لنا قصبة" إننا أمة "أكرمها هللا بنعمة النسيان" أو
باألحرى أنعم عليها "بمر

الزهايمر".

ويتكرر مثال انحطاط الوضع العربي الرسمي بردود أفعال هذا النظام ،وأيضا النظام الرسمي
اإلسالمي على األمر التنفيذي الصادر عن الرئيس ترامب ،الذي يحظر فيه على مواطني 7دول

دخول االراضي االمريكية ،وهي العراق وسوريا وليبيا والسودان والصومال واليمن وايران .جميع هذه
الدول باستثناء ايران التزم الصمت أو التعبير عن األسف في حال السودان .كان يتمنى االنسان لو
وقفت االنظمة العربية ولم مرة في حياتها وقفة عزة ونخوة وكرامة كغالبية دول العالم ،في وجه

الرئيس ترامب وق ارره العنصري النازي ،ولكن هيهات والوضع العربي في هذه الحال.

جاءت هذه األمنيات في لحظة سرحان ولم تكن أكثر من أحالم يقظة ،ما أن يفيق اإلنسان من هذه
االحالم ،حتى يدخل في غياهب التمني ،تمني االنتماء إلى أي عرق بشري آخر ..وفي هذه الحالة
بالذات المكسيكي.

تمنيت حقا االنتماء الى هذا الشعب الفقير ذي الكرامة والعزة ..تمنيت لو كان لدينا رئيس او زعيم

مثل الرئيس المكسيكي إنريكه بينيا نييتو ..رئيس يحترم نفسه باحترام شعبه وغيرته عليه وعلى
مصالحه ..رئيس لم يتردد في استخدام ما لديه من أسلحة بسيطة للرد على زعيم آعتى قوة في

العالم ..رئيس بلد ال يفصله عن حدود أمريكا سوى جدار يخطط لبنائه رئيس أمريكي شعبوي
مهووس ،على حساب شعب المكسيت الذي قال كلمة الفصل ،على لسان رئيسه الذي لم تهزه ولم
تخفه تهديدات ترامب ،الذي تطاول على المكسيكيين ووصفهم باللصو

ومغتصبي النساء ومروجي

المخدرات والقتلة .ورد نييتو بإلغاء زيارة مقررة الى واشنطن للقاء ترامب ،خطوة ما كان ليتج أر على
مجرد التفكير بها زعيم عربي في هذا الزمن األغبر ..وال خيار أمامت إال ان تحترم هذا الرئيس،
وترفع القبعة إجالال له ولشعبه الذي بادر هو أيضا وبشكل تلقائي ومن دون ضوضاء وال تهديدات
وال حرق أعالم ،الى الرد على تهديدات ترامب بفر

ضريبة جمركية تصل إلى  %20على

الواردات من المكسيت ،بإعالن مقاطعة الشركات االمريكية ،وفي مقدمتها مقاهي ستارباكس وجعلها
تسارع إلى اعالن رفضها لسياسة ترامب .ستارباكس الداعمة السرائيل ،وتعح بها شوارع العواصم

العربية ،ودعت حركة المقاطعة إلسرائيل وسحب االستثمارات منها وفر

الى مقاطعتها.

العقوبات " ،"BDSم ار ار

نتحدث عن بلد وشعب فقير نسبيا ،يزيد عدده بقليل عن ثلث عدد االمريكيين 120 ..مليون نسمة

مقابل  320مليون نسمة تقريبا سكان أمريكا ،وثرواته ال تقارن بثروات القوة االقتصادية االولى في
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العالم .شعب تربطه بالواليات المتحدة ،حدود هي األطول في العالم بين دولتين ،طولها 3145

كيلومت ار أي بحدود ألفي ميل.

أما نحن فد"حالنا يصعب على الكافر" كما يقول المثل .فرغم اننا مجتمعين ،نضاهي األمريكيين
بالعدد ونملت ثروة هائلة ،ولدينا من ادوات الضغط الشيء الكثير ،وال تجمعنا حدود مع امريكا ،اال

أننا آثرنا الصمت ،وكأن قرار الحظر المفرو

على مواطني ست دول عربية ،ولن نتحدث عن

ايران ،ال يعنينا ال من قريب وال من بعيد ،فال تظاهرة واحدة وال مسيرة وال وقفة احتجاجية ،في أي

من هذه الدول العربية التي طالها الحظر ،واألخرى التي لم يطلها ..ولم تحرت شعوبها ساكنا ،ال من
باب الغيرة على اإلسالم ،ويفتر

ان نكون حماة االسالم والمدافعين عنه ،أم ترانا ال نشعر

بإسالميتنا أو باالحرى سنيتنا اال عندما يتعلق األمر بايران وال حرات حتى من باب االستحياء من

ماليين البشر الذين خرجوا في عواصم ومدن العالم حتى األمريكية على نحو غير مسبوق ،دفاعا
عنا ورفضا لعنصرية اإلدارة االمريكية.

يبدو انه بعد ست سنوات على "الربيع العربي" تعودنا على االعتماد على اآلخرين لتحريرنا حتى من

انفسنا ومساعدتنا في التخل

من طواغيت من صنع أيدينا ..والنتيجة أننا لم نتحرر ولم نتخل

من طواغيتنا ،واذا كان ما تقدم ليس كافيا لتحريكنا "بالش" خلينا يا سيدي نتشبه بهم ونقلدهم ..أال
نقلد "األرب آيدول" او "العرب عندهم مواهب" س Arab got talentsومن سيربح المليون الى آخره من

البرامج الغربية ،وصدق مظفر النواب بقوله نحن أمة ال "تهتز لنا قصبة".

وكأن الصمت ال يكفي ،فاختارت المملكة العربية السعودية ،أن تخرو عن صمتها ..لم يأت الرد

على لسان الحكومة أو و ازرة الخارجية ،بل على لسان وزير الطاقة خالد المفلح ،الذي قال "إن لكل
دولة الحق في القضاء على المخاطر التي يتعر

لها شعبها" .أما عبد هللا بن زايد وزير خارجية

دولة اإلمارات العربية المتحدة فاعتبر قرار ترامب "سياديا" ،مستطردا أنه ال يشمل معظم المسلمين
والدول االسالمية ،واستشهد بن زايد بتصريحات صادرة عن ادارة ترامب تقول إن القرار ليس موجها

ضد دين بعينه .ولنثبت عدم صحة ما يقول نشير إلى استثناء اليهود االسرائيليين المولودين في اي

من الدول السبع من قرار الحظر وكذلت المسيحيين.

واذا كان الصمت ال يكفي ،أختتم بما جاء على لسان ضاحي خلفان نائب رئيس شرطة دبي السابق،

بطل جريمة اغتيال جهاز الموساد االسرائيلي مسؤول حماس محمود المبحوح على تراب دبي عام

 .2010فقد أعلن خلفان ،عن تأييده لقرار الرئيس ترامب .وكتب يقول عبر حسابه على "تويتر"" :نؤيد
ترامب تأييدا مطلقا في منع دخول كل من يحتمل أنه سيسبب ألمريكا إخالال بأمنها" .وتابع القول:
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"أمريكا أتاحت للمسلمين والعرب حرية التنقل والسفر والمعاملة المثلى ،إلى أن اعتدت جماعات
طالبية على أمنها الداخلي…من حقهم يمنعون من يمنعون".

لكن ما لم يتذكره خلفان هو أن أفراد تلت الجماعات الطالبية سالتي وقفت وراء عملية تفجير البرجين
االرهابية في نيويورت في  ،2001التي يتحدث عنها ،ال تنتمي إلى أي من الدول المشمولة بالحظر .

واذكر القارئ بان الخلفان قال في تغريدات سابقة أن ال داعي لقيام دولة فلسطينية واالكتفاء بدولة

اسرائيل .وهو من قال" :أيها العرب لن توقفوا إسرائيل عند حدها ولن تعترف بكم إال إذا أصررتم
على أن تكونوا جزءا منها".

القدس العربي ،لندن2017/2/4 ،

 .41األجندة الخفية في "الجرف الصامد"
ران أدليست

ليس واضحا كيف سيؤثر نشر تقرير "الجرف الصامد" على االنتخابات .واضح بالتأكيد كيف سيؤثر

التقرير على نظرية القتال في الجيش االسرائيلي اذا كان بينيت وليبرمان هما اللذان سيديران الحكومة
التالية .فقد أوضح هذان الرجالن ذلت منذ اآلن .وخذوا لقمة :ندوة معهد بحوث األمن القومي بدأت
بالضبط في يوم نشر مقتطفات عن بينيت من التقرير في "يديعوت احرونوت" والربح الذي جناه في

صيغة "حذرت ...نبهت ...عرفت ."...وعقب باقي اعضاء الكابينيت على هذا التسريب كل

بطريقته ،اي كل واحد توجه الى جمهوره .بما في ذلت ليبرمان ،الذي كانت مساهمته في مداوالت

الكابينيت أقل من مساهمته في تدريبات التنس خاصته.

في ندوة المعهد بصفته وزير الدفاع ،ارتبط ليبرمان ببينيت .واالثنان اعادا كتابة نظرية األمن القومي
الجديدة هنات كدرس من احداث "الجرف الصامد" .نظرية تختلف تماما عن نظرية المنطق ونظرية
القتال في الجيش االسرائيلي ،وفي توافق تام مع نظرية القتال في سبيل أصوات اليمين .فقد قال
بينيت في الندوة "انهار المفهوم األمني الجامد .علينا أن ننتقل الى مفهوم امني جديد ،فال جمود

ومراوحة في المكان بعد اليوم ،بل انتصار واضح ومطلق" .اما ليبرمان فسار في خطاه وقال" :اذا
نشبت حرب ،فاني لن آمر الجيش االسرائيلي بان يعمل في ثلث قدراته ،بل بقوة كاملة .وهذا لن
يتوقف اال عندما يرفع العدو علما أبي

" ،صرح االستراتيجي ليبرمان ،اما التكتيكي ليبرمان

فأضاف" :هذا ليس تصريحا من الشفة الى الخارو وهو يجب أن يجد تعبيره أيضا في تغيير الخطط
العملياتية للجيش".
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أفتر

أن األمر العملياتي لليبرمان سيكون شيئا مثل :خمسين طائرة تقصف من فوق ،عشرين

بطارية مدفعية تضرب بال رحمة ،ثالث فرق مدرعة تدوس على كل ما يتحرت ،والقوات الخاصة
تقتل هنية.

هذه دعاية مجردة ،وكأن الهدف هو "انتصار مطلق" و"علم أبي

" ،وليس مهما لماذا سهدف

الحرب وكم سضحايا  .كنت في القاعة ،احد لم يضحت ،وليس الن هذا ليس سخيفا .على احد ما

أن يشرح لهم بان لالنتصار بكل ثمن يوجد دوما ثمن ،وفي حالة غزة ثمن االنتصار العسكري هو
هزيمة سياسية ،وطنية واخالقية .أما الخالصة فجاء بها بوغي يعلون ،الذي روى عن حكايات بينيت

في الندوة جزء من الحقيقة فقال" :من سعى ،بعد اختطاف الفتيان في غوش عصيون ،الى تصعيد
مقصود في غزة نهايته التدهور الى حرب ضد حماس كان صقور الكابينيت ،بينيت ووزير الخارجية

في حينه افيغدور ليبرمان ،اللذين ساهما في التورط في حرب".

واو!!! أقترح أن نق أر هذه الجملة مرتين .بوغي يتحدث عن "تصعيد مقصود" ،بمعنى أنه لم تكن

حماس هي التي بدأت ألنها تريد أن تبيد دولة اسرائيل ،بل نحن بدأنا كي نتسبب في حرب .او بلغة
بوغي" :بينيت دفع نتنياهو ألن يقر اعتقال عشرات السجناء المحررين من صفقة شاليط في الضفة

الغربية ،وهكذا دفع مواقف حماس في القطاع الى التطرف".

نظرة الى الوراء :اثناء القتال ادعيت في هذه الصفحة بان الجيش االسرائيلي انجر الى الحرب بسبب

الركبة بالمجان التي قامت بها المخابرات على الحملة للعثور على الفتيان الثالثة المخطوفين .فحملة
"القضاء على حماس في الضفة" ،التي تضمنت اعتقاالت جماعية وهدم عيادات وغرف دراسية
ومكاتب نشطاء سياسيين ،ادت الى تنقيط الردود من القطاع ،الطيار االتوماتيكي لسالح الجو رد

بضربة مضادة عديمة التوازن نالت تنقيطا مضادا ،وهكذا بدأت الدوامة التي ادت الى حرب لم تكن

ضرورية ألحد ،باستثناء اليمين االستيطاني ،حيث الدم المتدفق يغذي آلة التوتر األمني ويمنع

النقاش الحقيقي على تسوية سياسية.

بوغي بالمناسبة قال بان بينيت هو الذي "ضغط على بيبي" ،على حد قوله .ولكن من نقل الحملة

الى رئيس الوزراء كان يورم كوهين رئيس المخابرات ونائبه روني ألشيخ .لو كنت أعنى بالمؤامرات،
لكنت اقول انه مثلما تسكع بينيت مع معتمري الكيبا في الجيش االسرائيلي سعوفر فينتر قائد لواء
جفعاتي كي يجمع المعلومات ويدفع نحو استمرار الحملة البرية ،هكذا كان منسقا ،ربما عقليا ،مع
كوهين وألشيخ.

بوغي الغاضب كشف في الندوة ايضا عن ليبرمان" :كوزير خارجية أصر على منع خطوة بوساطة

األمم المتحدة تستهدف ضخ المال القطري الى القطاع وهكذا انقاذ حماس من الضائقة االقتصادية
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الصعبة" .وبالفعل ،في بداية الحملة حاول روبرت سيري ،مبعوث األمم المتحدة ،ان ينقل الى القطاع
بشكل علني  20مليون دوالر من قطر لتهدئة الوضع وللتخفيف عن مواطني القطاع .اما ليبرمان

فطلب طرده .وأيدت المخابرات من جهتها ليبرمان مع مبرر الن "سيري هو جهة مثيرة
لالضطرابات" ،والباقي مكتوب في المقابر في القطاع وفي إسرائيل.
وبعد كل شيء ،فان ما أقلق يعلون ،في مكان نق

فح

السياسة ،هو تسريبات بينيت .وحله هو آلة

الكذب العضاء الكابينيت ما يثبت بانه ال يميز حقا بين التسريب والفكر ،بين يمينه وبين

يساره.

اذا كان ثمة معنى لالنشغال بالجرف الصامد ،فان االنفاق هي الجزء الهامشي في عملية استخال
الدروس التي يفتر

بتقرير المراقب ان يوقظها .احد باستثناء صيادي االصوات في اليمين ال يهمه

من قال ماذا في الكابينيت .المهم هو أن الجيش االسرائيلي لم يعرف ،حتى اليوم ،ما هي سياسة
حكومة اسرائيل حيال القطاع االشكالي والمعتمل

كي ال يتفجر القطاع ،قررت الحكومة حصا ار بحريا وبريا "محسوبا" ،اي أن يعانوا ولكن ليس لدرجة

أن يثوروا ،واذا ثاروا فضد حماس وليس ضدنا .وهذه حقارة صرفة .اذا كان هدف سياسة الحكومة
هو الثورة ضد حماس وسيطرة المتعاونين معنا سواعادة نازحي طرد غوش قطيف الى البيت الذي
وعدهم به الرب  ،فليس له احتمال أن يتحقق .فاالجندة الخفية لقرار الحكومة هو االبقاء على

مستوى ثابت من التوتر سعندما يطلقون النار ال نتحدث كي ال تجري مفاوضات.

عاموس يدلين ،الذي كان مضيف الندوة ،يدعي بان حماس بادرت الى المواجهة في الجرف الصامد

والهدف في الكابينيت كان "الهدوء مقابل الهدوء .لم تستغلوا الفرصة" ،وبخ الكابينيت" ،حين ارتكبت
حماس خطأ ودخلت في مواجهة معنا ،كي تعالج التعاظم المستقبلي لحماس ،وربما اسقاط حماس،
والتأكد من أن حماس في النهاية لن تتعاظم والشعب الفلسطيني يسير في اتجاه اجسام واحزاب تريد

مسيرة سياسية وليس مسيرة "ارهابية" .لم يكن هنا تفكير استراتيجي على االطالق" ،قال يدلين ،الذي
على ما يبدو لم ينزل من حجرة الدبابة .مع "تفكير استراتيجي" على نمط ضربة واحدة وانتهينا من
بينيت وليبرمان بات من االفضل النزف من خدشة دائمة ،التي هي االستراتيجية الحقيقية للحكومة

وليس من الوريد.

يدلين ليس الوحيد الذي يفكر بان مشكلة الجرف الصامد هي ان الحكومة خرجت الى الحرب دون

أن تحدد مسبقا خط النهاية .يدور الحديث ،بالعذر ،عن هراء ال يمست الماء بل الدم .ففي كل
حروب اسرائيل من االيام الستة وحتى لبنان الثانية– بما في ذلت حمالت غزة على اجيالها ،تقرر
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خط النهاية حيثما وقفت الدبابة األولى .اال اذا طبقنا  KILL THEM ALLلبينيت ،ليبرمان ،يدلين
وكهانا– وحتى عندها فان الرواسب التي ستتبقى ستكون الرافعة للحرب التالية.

معاريف2017/2/4 ،
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