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 .1الكنيست يصادق بالقراءتين الثانية والثالثة على "قانون التسوية"
نشرر عرب  ،2017/2/6 ،48عرن هاشرم حمردان ،أن الكنيسر

ارادم مسراء يروم اإلثنرين ،برالاراءنين

الثانية والثالثة على اقنراح "قانون النسوية" ،الذي يهدف لماادرة أراض فلسطينية لاالح االسنيطان.
وأعلن يولي ادلشناين ،رئيس الكنيس  ،فري تنرام الناروي  ،ندييرد  60نائبرا ،للمشرروع ،ومرار رة 52

نائبا له من أال  120ع وا في الكنيس

اإلسرائيلي.

نجدر اإلشارة إلى أن اقنراح الاانون قد و ع لنجنب نكرار نجربة إتالء مسرنوطنة "عمونرا" بردمر مرن

المحكمررة الرليررا لكونهررا ماامررة علررى أراض تااررة نابرررة لسررلواد .ويهرردف اقن رراح الاررانون إلررى "نسرروية"
آالف الوحرردا

السرركنية االس رنيطانية النرري أقيم ر

علررى أراض فلسررطينية تااررة فرري ال ر ة ال ربيررة

المحنل ررة .وعل ررم أن وزي ررر المر ررارف ن ن ررالي بينير ر  ،طل ررب إلا رراء كلم ررة ،إال أن مكن ررب رئ رريس الحكوم ررة
رفررض .وبحسررب ماررادر فرري الكنيس ر
غياب نننياهو.

فررنن مكنررب نننيرراهو تشرري أن يجرررف بيني ر

وجراء أن رئريس المرار رة ،ينسرحا هرنسرو  ،حرذر مررن الناروي

علرى اقنرراح الارانون ،وذلر برردافع

التشية من ناديم لوائح انهام في المحكمة الجنائية الدولية في الهاي

واعنبر هرنسو أن الحديث عن "قانون

الندييررد فرري ررل

د جنود و باط إسرائيليين.

م فرلي" ،م ي ا أن مرار نه للاانون ننبرع مرن "مرار رنه

لل ررم ،ولرريس مررن مشركلة مررع المسررنوطنين أو المسررنوطنا  ،عوانمررا مررع إدتررال آالف ال لسررطينيين إلررى
داتل الدولة اليهودية".
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مررن جهنرره اعنبررر الرروزير أوفيررر إكررونيس أن النارروي

لرريس علررى قررانون النسرروية فحسرربن عوانمررا علررى

"الرالقة بين الشرب اليهودي وأر ه ..كل هذه األرض لنا" ،على حد نربيره.

يذكر أن أع اء المرار ة كانوا قرد أعلنروا أنهرم لرن ينرراون مرع االئرنالف ،وقراموا بسرحب نح رانهم،
وأغلم النااش حول اقنراح الاانون ،وفي أعااب ذل جرى الناوي
وقال بيني

وأفراد

إنه يحيي رئيس الحكومة وأع اء الكنيس

بدسرع من المنوقع.

من الليكود على دعمهم لاانون النسوية.

رأي اليوم ،لنـدن ،2017/2/6 ،عرن أ ف ب – د ب ا ،أن الكنيسر

آالف الوحدا

أقرر مشرروع قرانون يشررع

االسنيطانية ،في تطوة من شدنها أن ناوض أكثر آفام السالم.

والاررانون الررذي ياررول مرار رروه انرره يشرررع سررقة األ ار رري ال لسررطينية وان إسررائيل سررنطبم مررن تاللرره

ألول مرة قانونها المدني في ال
فلسررطينية .واقررر الكنيس ر
األميركية بهذه التطوة.

ة ال ربية ليس فارط علرى األفرراد عوانمرا علرى أراض مرنررف بهرا إنهرا

هررذا الاررانون بررردما ابلررا رئرريس الرروزراء اإلس ررائيلي بنيررامين نننيرراهو اإلدارة

وي ر ي هررذا الاررانون شرررعية وبرردثر رجررري علررى  3,921مسرركنا بنير

بشرركل غيررر قررانوني علررى أراض

فلس ررطينية ،كم ررا س رريكرس ما ررادرة  8,183دونم ررا نح ررو  800هكن ررارن م ررن أراض فلس ررطينية تاا ررة،
بحسب حركة السالم اآلن المناه ة لالسنيطان.

ومن لندن أعلن رئريس الروزراء بنيرامين نننيراهو فري نارريح للارحافيين الرذين يرافاونره فري زيارنره انره

أعلم الحليف األميركي بمشروع الاانون.
وقال نننياهو بحسب ما نال

عنه وسائل األعالم اإلسرائيلية "علينا أن ال ن اجئ أادقاءنا وال بد من

إعالمهم بما يجري .وهذا ما قم

به".

 .2منظمة التحرير تدين إقرار الكنيست اإلسرائيلي "قانون التسوية"
أ ف بن :دانر

من مررة النحريررر ال لسررطينية إقررار الكنيسر

"يشرررع س ررقة" األ ار رري ال لسررطينية .وقال ر

اإلسررائيلي "قررانون النسرروية" ،مرنبررة أنرره

المن مررة فرري بيرران إن الاررانون الجديررد يبرررهن عررن "إرادة

الحكومررة اإلس ررائيلية فرري نرردمير أي فراررة للنواررل إلررى حررل سياسرري" ،مشررددة علررى أن "االسررنيطان
ياوض فرص السالم وتيار الدولنين".
اإلسرائيلي ّ
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 .3أبو ردينة :إقرار الكنيست لــ"قانون التسوية" مخالف لقرار مجلس األمن 2334

رام هللا :اعنبر النراطم الرسرمي باسرم رئاسرة السرلطة ال لسرطينية نبيرل أبرو ردينرة "قرانون النسروية" الرذي
اون

اإلسرائيلية يوم اإلثنين  ،2017/2/6بالاراءنين الثانية والثالثة ،مرفوض ومردان،

عليه الكنيس

مشرري ار إلررى أن هررذا الاررانون متررالف لا ررار مجلررس األمررن الرردولي  .2334وطالررب أبررو ردينررة المجنمررع
الدولي ،بنحمل مسؤوليانه قبل أن نال األمور إلى مرحلة يارب السيطرة عليها.

وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)2017/2/6 ،

 .4تيسير خالد :نتنياهو يتبادل األدوار مع حزب البيت اليهودي لتمرير قانون البؤر االستيطانية
رام هللا :حررذر ع ررو اللجنررة النن يذيررة لمن مررة النحريررر ال لسررطينية ،وع ررو المكنررب السياسرري للجبهررة
الديماراطيررة لنحريررر فلسررطين نيسررير تالررد ،مررن األتطررار المنرنبررة علررى نارروي

الكنيسر

اإلسررائيلية

رمر  ،المسمى "قانون النسوية".
الليلة ،بالاراءنين الثانية والثالثة على مشروع قانون نبييض المسن ا

وقررال تالررد ،فرري بيرران يرروم االثنررين  ،2017/2/6إن رئرريس الرروزراء اإلس ررائيلي بنيررامين نننيرراهو ،بطلبرره

ندجيررل النارروي

علررى مشررروع الاررانون ،ينبررادل لربررة سررتي ة مررع ش رريكه فرري الحكومررة حررزب البي ر

اليهرودي ،الرذي رفررض طلرب نننيراهو ندجيررل الناروي

إلرى مررا بررد لاائره مررع الررئيس األمريكري دونالررد

نرامب منناف الشهر الجاري.

ودع ررا تال ررد اإلدارة األمريكي ررة إل ررى االمنن رراع ف رري اللا رراء المرنا ررب ب ررين ننني رراهو والر ررئيس ن ارم ررب ،ع ررن

النسرراوم مررع حكومررة "إس ررائيل" ونشررجيرها علررى موااررلة نشرراطانها االسررنيطانية وأطماعهررا الردوانيررة
النوسرررية ونرردمير فرررص النواررل إلررى نسرروية شرراملة ومنوازنررة للا رراع ال لسررطيني اإلس ررائيلي ،علررى
أساس ق ار ار الشرعية الدولية ذا

الالة.

وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)2017/2/6 ،

 .5عشراوي تستنكر إقرار قانون "تبييض المستوطنات"
رام هللا :اسننكر ع و اللجنة النن يذية لمن مة النحرير ال لسطينية حنان عشراوي بشدة ،يوم االثنين
 ،2017/2/6إقر ر ررار الكنيسر ر ر

اإلسر ر ررائيلي ب ر ررالاراءنين الثاني ر ررة والثالث ر ررة ق ر ررانون "نبي ر رريض المس ر ررنوطنا

ونشريرها" في األ ار ي ال لسطينية .وقال  ،في بيان ادر عن مكنبها ،إن "رئيس الوزراء اإلسرائيلي
بنيررامين نننيرراهو وحكومنرره االئنالفيررة المنطرفررة نن ررذ هررذه النرردابير التطيررة والكارثيررة لنرردمير أسررس حررل

ال رردولنين واحنم رراال

الس ررالم ،ونرم ررل ب ررالاوة عل ررى ف رررض مش ررروع "إسر ررائيل الكب رررى" عل ررى فلس ررطين
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الناريتيررة ،ونابرر " :يشررير هررذا المشررروع إلررى ال ررم النهررائي لل ر ة ال ربيررة والحيلولررة دون قيررام دولررة
فلسطينية الني بدونها لن يكون هنا سالم أو اسنارار بالمنطاة والرالم".

وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)2017/2/7 ،

 .6مصطفى البرغوثي يحذر من مشروع االحتالل لتشريع االستيطان
رام هللا :ح ر ررذر النائ ر ررب ما ر ررط ى البرغ ر رروثي األم ر ررين الر ر ررام لحرك ر ررة المب ر ررادرة الوطني ر ررة ،ي ر رروم االثن ر ررين

 ،2017/2/6مررن تطررورة النارروي

الررذي ينرروي إج رراءه "الكنيس ر " اإلس ررائيلي بررالاراءة الثانيررة والثالثررة

على مشروع نشريع البؤر االسنيطانية .وقال البرغوثي ،في بيان اح ي ،إن هرذا الارانون يهردف إلرى

رمر جديرردة ،ونشرريع االسررنيالء علررى
 4أهررداف تطيررة وهرري :نحويررل  120بررؤرة اسررنيطانية إلررى مسررن ا
رمر  .وأ رراف أن رره يه رردف ك ررذل إناح ررة
األ ار رري ال لس ررطينية التاا ررة وما ررادرنها لا ررالح المس ررن ا
المجررال لالسررنيالء علررى مررا يسررمى بمنرراطم " "Cوالنرري ناررل مسرراحنها مررا نسرربنه  %62مررن أ ار رري
ال

ة ال ربية ،والا اء على فكرة إمكانية قيرام دولرة فلسرطينية مسرنالة وحايايرة ونحويرل السرلطة إلرى

سلطة كاننونا

ومرازل عديمة السيادة .وشردد البرغروثي علرى أنره لرم يررد مبرر ار ألي كران أن ينحردث

عررن حررل الرردولنين دون أن يسرررى إلررى فرررض عاوبررا

باسنيطانه هذا الحل.

ومااطرررة علررى الكيرران اإلس ررائيلي الررذي يانررل
فلسطين أون الين2017/2/6 ،

 .7رئاسة السلطة تستنكر الدعوة البريطانية لنتنياهو لالحتفال بمرور مئة عام على وعد بلفور
رام هللا :عب ررر رئاس ررة الس ررلطة ال لس ررطينية ع ررن اس ررننكارها واس ررن رابها م ررن ال رردعوة الن رري وجهر ر لر ررئيس

الحكومررة اإلس ررائيلية بنيررامين نننيرراهو لالحن ررال بررذكرى مرررور مئررة عررام علررى وعررد بل ررور .وقررال النرراطم
الرسررمي باسررم الرئاسررة نبيررل أبررو ردينررة إن بريطانيررا والنرري ننحمررل مسررؤولية الكارثررة النرري حل ر

بالشرررب

ال لسطيني منذ مئة عام لم يكن لها الحم بهذه الا اة وبدل من أن ناحح التطد الناريتي واالعنرراف
بالدولررة ال لسررطينية وعااررمنها ش ررقي الارردس نارروم اآلن باإلعررداد لالحن ررال بحرردث اعنبررره الرررالم الرربرري
والمجنم ررع ال رردولي س ررببا لمدس رراة ي رردفع ثمنه ررا الش رررب ال لس ررطيني والمنطا ررة الرربي ررة .وطال ررب أب ررو ردين ررة

الحكومة البريطانية بناحيح هذا التطد من أجل الح ا على األمن واالسنارار في المنطاة.

وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)2017/2/6 ،
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 .8المالكي :اتصاالت فلسطينية غير مباشرة مع اإلدارة األمريكية
أكررد وزيررر التارجيررة ال لسررطيني ريرراض المررالكي ،أمررس االثنررين ،أن هنررا انارراال
اإلدارة األمريكي ررة الجدي رردة .ونالر ر

غيررر مباش ررة مررع

وكال ررة األنب رراء ال لس ررطينية وف رران ،أم ررس ،ع ررن الم ررالكي قول رره" :إن

الجانب ال لسطيني يراقب بحذر ناريحا

اإلدارة األمريكية ،وينتذ التطوا

المناسبة نجاهها".

الخليج ،الشارقة2017/2/7 ،

" .9القدس" :مسؤولون فلسطينيون يفشلون بالوصول إلى ترامب
واشررنطن  -سررريد عرياررا  :علم ر

"الارردس" ،يرروم االثنررين  ،2017/2/6أن نائررب رئرريس وزراء السررلطة

ال لسررطينية د .زيرراد أب ررو عمرررو ،والر ررو الرربر ري فرري الكنيس ر

اإلسرررائيلي د .أحمررد الطيبرري ،ح رراوال

بالنررراون مررع رجررال أعمررال أم رريكيين مررن أاررول فلسررطينية فررنح قنرراة اناررال مررع إدارة ال ررئيس دونالررد
نرامب واالجنمراع مرع الرراملين فري دائرنره المار رة النري نشررف علرى سياسرة الشررم األوسرط وعمليرة

"السالم اإلسرائيلي ال لسطيني" الني ياودها اهره جاريد كوشنر في نهاية األسبوع الما ي التميس

 2شباط /فبراير و الجمرة  3شباط الجارين لكنهم لم ي لحوا في ذل .

كم ررا وعلمر ر "الا رردس" م ررن ما ررادر مارب ررة م ررن الل رروبي اإلسر ررائيلي ف رري واش ررنطن أن كبي ررر الم او ررين
ال لسطينيين اائب عرياا

"حاول منذ نسرلم ن ارمرب البير األبريض قبرل أكثرر مرن أسربوعين جاهردا مرن

موقررره فرري رام هللا ،عبررر انارراال

مكث ررة منرررددة أج ارهررا مررع شرربكة م ررن مرارفرره -وهررم كثررر هنررا ف رري

الراامة األمريكية -إجرراء انارال جردي مرع أي مرن رمروز اإلدارة المهمرين بهرذا الشردن ،تاارة جاريرد
كوشنر أو مسنشار الرئيس األمريكي لشؤون األمن الاومي ،الجنرال فلين ،دون جدوى".

القدس ،القدس2017/2/6 ،

 .11سفير فلسطين في باريس :المؤتمر الدولي سيعود لالنعقاد ...واللجان الثالث بدأت في العمل
رام هللا  -محمررد يررونس :قررال س ر ير فلسررطين فرري برراريس د .سررلمان الهرفرري ل رر"الحياة"" :أثب ر

مررؤنمر

باريس أنه يمكننا االعنماد على أوروبا ،فالدول األوروبية أكثر ندث ار من غيرها بدحوال المنطاة ،وعليه
فهررذه الرردول قلاررة مررن انهيررار حررل الرردولنين ،لررذل فننهررا سررندفع بثالهررا فرري المرحلررة المابلررة ،مررن أجررل

مواجهة اإلجراءا

اإلسرائيلية الرامية إلى إنهاء حل الدولنين".

وقال الهرفي" :المؤنمر الدولي سيرود لالنرااد ،واللجان الثالث بدأ

في الرمل ،وننوقع أن ينمتض

ع ررن دع ررم سياس رري واقنا ررادي وفن رري إلقام ررة الدول ررة ال لس ررطينية ومؤسس ررانها ،وع ررن اعنر رراف أوروب رري
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جماعي بدولة فلسطين" .ونابع" :إذا نحام هدف االعنرراف األوروبري بدولرة فلسرطين علرى حردود عرام
 ،1967فهذا وحده ٍ
كاف لمواجهة الحكومة

الحياة ،لندن2017/2/7 ،

 .11لجنة االنتخابات تعلن الجدول الزمني لالنتخابات المحلية 2017

رام هللا :أعلنر ر
لالننتابررا

لجن ررة االننتاب ررا

ال لس ررطينية المركزي ررة ،ي رروم االثن ررين  ،2017/2/16الج رردول الزمن رري

المحليررة  ،2017والررذي ين ررمن الم ااررل الاانونيررة لم ارحررل الرمليررة االننتابيررة ونواريتهررا،

اسننادا إلى الموعد الذي أقره مجلس الوزراء ،ووفاا لاانون اننتاب مجالس الهيئا

المحليرة رقرم 10ن

لسنة  2005ونرديالنه .وين من الجدول الزمني المدد الاانونية للمراحل االننتابية المتنل ة ابنداء من
عملي ررة نس ررجيل الن رراتبين ونش ررر س ررجل الن رراتبين لالعنر رراض وال ررذي يسر رنمر تمس ررة أي ررام اعنب ررا ار م ررن

 ،2017/2/25مرررو ار ب ررنح برراب النرشررح لرش ررة أيررام تررالل ال ن ررة مررن  2017/3/28ول ايررة ،2017/4/6
علرى أن ننشررر الاائمررة األوليررة بدسررماء المرشررحين يرروم  .2017/4/9ومررن المارررر نشررر الكشررف النهررائي

للمرشحين في  ،2017/4/29والذي ينزامن مع بدء الدعاية االننتابية ولمدة  13يوما بحيث نننهي فري

 ،217/5/11علررى أن يكررون  2017/5/13يرروم االقن رراع ،وسررينم إعررالن الننررائال األوليررة لالننتابررا
اليوم النالي.

فرري

وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)2017/2/6 ،

 .12منظمة حقوقية تحمل عباس مسؤولية انتشار التعذيب في سجون السلطة
حذر المن مة الرربية لحاوم اإلنسان في بريطانيا مرن تطرورة اننشرار النررذيب فري مررناال
وحمل
أمن السلطة ال لسطينيةّ ،

أجهرزة

رئيس السلطة محمود عبراس مسرؤولية ذلر  .وذكرر أنره ترالل سرنة

 2016قدر عدد مرن نرر روا للنررذيب وأمكرن الوارول إلريهم ب ر  33حالرة ومرع بدايرة سرنة  2017بردأ
عملية نسجيل حاال

نرر

لنرذيب وحشي فري نلر المررناال

الساف وال رب الرشوائي على كافة أنحاء الجسد.

أبرزهرا النرليرم علرى البراب أو فري

وذكررر المن مررة أن ال ررئيس ال لسررطيني محمررود عبرراس يرنبررر المسررؤول األول عررن اننشررار النرررذيب.
وأشار المن مة أن المسنوى السياسي

رب برش ار الشركاوى والمناشردا

الحاوقيرة فري هرذا الشردن

عرض الحائط ،ووفر مناتا آمنا ل باط وعناار األجهزة األمنية مرنكبري جررائم النررذيب ،ممرا يؤكرد

أن نل الجرائم ندني
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ودعر

المن مررة األجهرزة المنتااررة فري األمررم المنحردة واالنحرراد األوربري إلررى النردتل لل ر ط علررى

السررلطة ال لسررطينية لوقررف عمليررا

يرنكبها

االعناررال علررى أسررس سياسررية والنحايررم فرري ج ررائم النرررذيب النرري

باط وعناار األجهزة األمنية بشكل منهجي.

موقع المنظمة العربية لحقوق اإلنسان في بريطانيا2017/2/6 ،

 .13االحتالل يشن  19غارة على غزة ويستهدف مواقع للمقاومة بعد إطالق صاروخ من القطاع

ذكر وكالة رويترز لألنباء ،2017/2/6 ،من غزة عن سرها جرادو ،أنره أطلرم اراروف فلسرطيني مرن
غزة على إسرائيل يوم االثنين ولم ينسبب في وقروع أي تسرائر بشررية أو ماديرة ممرا دفرع إسررائيل إلرى

شن غا ار جوية على أهداف لنشطاء فلسطينيين.

وق ررال الج رريش اإلسر ررائيلي ف رري بي رران "ردا عل ررى الما ررذوف ال ررذي أطل ررم بانج رراه س رركان جن رروب إسر ررائيل
عساالنن في وق

سابم يوم االثنين ،اسنهدف

الاوا

الجوية ثالثة مواقع لحماس في شرمال قطراع

غزة ".وحذر الجيش قائال إنه "لن ينهاون مع إطالم اواريخ بانجاه المدنيين".
ولم نرلن أي جهة مسؤولينها برد عن إطالم الااروف .وقال

إسرائيل إن حماس النري نسريطر علرى

قطاع غزة هي الني ننحمل المسؤولية عن كل ما يحدث في الاطاع.

وأ اف المركز الفلسطيني لإلعالم ،2017/2/6 ،من غزة أن جيش االحنالل جدد مساء يوم االثنين،
قا ر ه المرردفري والجرروي علررى أهررداف من رقررة باطرراع غ رزة ،برررد سلسررلة مررن االسررنهدافا

طال ر

عرردة

مناطم منذ هر االثنين.

وأفرراد مارردر أمنرري ب رزة ،أن الطي رران الحربرري الاررهيوني شر ّرن مسرراء  19غررارة منهررا  15بمكرران واحررد
شرم حي الشجاعية ب زة ،إلى جانب اسنهداف ناطني راد شرم منطاة الطاقة ،وغارنين على جبل

مرسررل "المركررز ال لسررطيني ل عررالم"؛ فررنن عرردد اإلاررابا
ال رريس .ووفررم راررد ا
الاهيوني هر يوم االثنين ،وال إلى  3مواطنين ،وا

بر"المنوسطة".

منررذ برردء الناررريد

 .14حماس تحمل االحتالل مسؤولية التصعيد على غزة وتؤكد أن تفجير األوضاع لن يرتد إال بوجهه
حملر ر

حرك ررة حم رراس االح ررنالل اإلسر ررائيلي المس ررؤولية الكامل ررة ع ررن النا ررريد اإلسر ررائيلي عل ررى غر رزة

واسنهداف مواقع المااومة والمنشآ

والممنلكا

المدنية.

وقال الناطم باسم الحركة ،فوزي برهوم ،في ناريح اح ي ،اليوم االثنرين ،إن هرذا النارريد تطيرر

ويجررب أن ينوقررف ،مو ررحا أنرره محاولررة إس ررائيلية للن طيررة علررى ج ررائمهم واننهاكررانهم بحررم األسرررى
وأهلنا في الادس ونادير ألزمانهم الداتلية على الاطاع
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وحذر برهوم االحنالل من النمادي في هذه الحماقا  ،مشددا على أن ن جير االحرنالل األو راع مرع
المااومة لن يرند إال في وجهه.

موقع حركة حماس ،غزة2017/2/6 ،

" .15الجهاد" :نحن غير معنيين بالتصعيد ولكننا مستعدون لكل االحتماالت
غزة :قال

حركة الجهاد اإلسالمي إنها غير مرنية بالناريد مرع االحرنالل الارهيوني ،وال نسررى لره

لكنها لن نسمح لالحنالل بنادير إت اقانه عدوانا عوارهابا
وحمل

الحركة ،في ناريحا

د قطاع غزة.

للناطم باسمها داود شهاب ،مساء يروم االثنرين ،االحرنالل الارهيوني

مسؤولية ما ُيجرى من عدوان غاشم.
وأكررد شررهاب أن المااومررة النزمر بوقررف إطررالم النررار رغررم كررل االننهاكررا

واالعنررداءا

اإلسررائيلية،

النرري ال نرزال ننوااررل أمررام سررمع الرررالم وبارره دون أن ينحررر أي طرررف لًلجررم االحررنالل ،داعيررا إلررى
رررورة نوق ررف الر رردوان فر ررو ار .وأك ررد الاي ررادي فر رري الجه رراد اإلس ررالمي منابرر ررة حركن رره لك ررل النطرررو ار

الميدانية ،مبديا اسنردادها لكل االحنماال .

المركز الفلسطيني لإلعالم2017/2/6 ،

" .16الشعبية" :المقاومة لن تقف مكتوفة األيدي وستبذل الغالي والنفيس لحماية شعبها
غ رزة :حمررل مسررؤول الجبهررة الشررربية لنحريررر فلسررطين الايررادة الرامررة فرري قطرراع غ رزة المهنرردس ل ررؤي
الاري رروني االح ررنالل اإلسر ررائيلي المس ررؤولية الكامل ررة ع ررن اس ررنئناف الرملي ررا

االحنالل بحم أبناء الشرب ال لسطيني.

المن م ررة الن رري يمارس ررها

وقال الاريوني في ناريح لره مسراء يروم االثنرين " :2017-2-6نحمرل المجنمرع الردولي مسرؤوليانه فري

الدفاع عن حم الشرب ال لسطيني في الحيراة ووقرف إرهراب الدولرة الرذي يمارسره كيران الرردو بارم
ورعاية دولية.

وأكد أن المااومة لن ناف مكنوفة األيدي وسنبذل ال الي والن يس في سبيل حماية الشررب ال لسرطيني

من االعنداءا

اإلسرائيلي المنكررة الني ال ولن نكسر امود أبناء شربنا المرابط.

التاريخ :الثالثاء 2017/2/7

فلسطين أون الين2017/2/6 ،

العدد4193 :

ص

11

" .17الشرق األوسط"" :إسرائيل" وحماس تتوصالن لتفاهمات جديدة لتطوير التهدئة وتحسين وضع غزة
نل أبيب  -ن ير مجلي :كش

ماادر سياسية عليا في نل أبيب ،عن نوال الحكومرة اإلسررائيلية

وحكومررة حمرراس فرري غ رزة ،إلررى ن اهمررا

إجر رراءا

جديرردة ،حررول نطرروير ان ررام النهدئررة الاررائم بينهمررا ،وانترراذ

نه رردف إل ررى نحس ررين الو ررع االقنا ررادي ف رري الاط رراع ،وذلر ر بش رررط الح ررا عل ررى اله رردوء

واالمنناع عن قاف إسرائيل بالاذائف الااروتية أو المدفرية.

وقال

الماادر ،إن إسرائيل أبل

جها

دولية بدنها بادر إلى هذه الن اهما  ،وبدنها نلا

نرحيبا

مررن حمراس علررى المبررادرة .وأو ررح مسررؤولون إسررائيليون ،أمررس ،أن الرردفع قرردما بهررذا المشررروع ،سررينم
اطنين اإلسررائيليين وجثرث الجنرود اإلسررائيليين
فاط برد أن يجري االن ام على حل منرلم بنعرادة المرو ن
الرذين نحنجررزهم حمراس فرري قطراع غرزة .وقرد أو ررح ماردر أمنرري رفيرع ،أمررس ،أن "إسررائيل لررن نرردفع
قر رردما بهر ررذه التط ر روا  ،طالمر ررا واار ررل

حمر رراس احنجازهر ررا ألب ارهر ررام مان يسر ررنو إلر ررى جانر ررب م ر رواطنين

إس ررائيليين آت ررين عررربن ،عوالررى جررانبهم جثن رري الجنررديين أورون شرراؤول وهررادار غولرردن" .وأ رراف
المادر ،أنه جرى نال رسائل بهذا المرنى إلى حماس.
وبحسررب ماررادر أجنبيررة ،فررنن التطروا

النرري نرر ررها إس ررائيل ،نشررمل إقامررة منطاررة اررناعية علررى

الجانررب ال لسررطيني فرري المنطاررة الحدوديررة بررين غرزة عواسررائيل ،حيررث سرريكون جميررع الررراملين فرري هررذه

المنطا ررة م ررن س رركان قط رراع غر رزة .وس رريكون ه ررذا المجم ررع ،بحس ررب االقنر رراح ،تا رررا للرقاب ررة األمني ررة
اإلس ررائيلية .وقررد جرررى عرررض هررذه األفكررار علررى دول متنل ررة ننبرررع بررالمجهود والمررال إلعررادة إعمررار
قطرراع غرزة ،فرري محاولررة منهررا إلقنرراع هررذه الرردول باالسررنثمار فرري هررذه المبررادرة .إلررى جانررب ذلر  ،فررنن

إسرائيل ن كر في إدتال عمال غرزيين للرمرل فري إسررائيل عبرر حراجز إيررز الرسركري بير

حرانونن.

ومن الم نرض أن يسهم هذان المشروعان في منح آالف المواطنين ال زيين فرص عمل ،برد أتذهم

الموافاا
وأكررد

األمنية المناسبة.

الماررادر اإلسررائيلية أنرره ،فرري أعارراب المحادثررا

بررين إسررائيل وماررر وحمرراس ،فررنن الطرررف

اإلسرائيلي لن يكن ي برردم مرار رنه ،برل إنره سيسراهم قردر المسرنطاع ،فري الردفع قردما إلقامرة منطارة

نجررارة حررة ،شررمال سرريناء ،علررى األ ار رري الماررية ،بررافنراض أن مشررروعا كهررذا سرريؤدي إلررى نحسررين

الو ررع االقنا ررادي ،ل رريس ف رري غر رزة فحس ررب ،ب ررل وف رري س رريناء أي ررا .وس ررياوم بنركي ررز ونن رريم ه ررذه
المشاريع المتنل ة ،منسم أعمال الحكومة في المناطم ،الجنرال يوآف مردتاي ،الذي ياريم اناراال

وثياررة مررع الجهررا

الدوليررة المتنل ررة ،وب ررمنها وكرراال

الرربية واإلسالمية الراغبة في اإلسهام في إعمار الاطاع.
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 .18البردويل :زيارة هنية للقاهرة وضعت النقاط على الحروف فيما يتعلق بالعالقة التاريخية مع مصر
غرزة  -أحمرد ارار :أكرد الايررادي فري حمراس ،ارالح البردويررل ،أن النارريد اإلسررائيلي األتيرر

ررد

قطاع غزة "عمل اسن زازي ،مشي ار إلى أن "إسرائيل نحاول أن نسندرج قطاع غزة لناريد أكبر".

مررن جهررة أترررى ،ن ررى البردويررل فرري ماابلررة مررع "عربرري "21نلارري حركنرره أي عررروض إس ررائيلية بشرردن
الجنود اإلسرائيليين األسرى لدى حركنه.

وحول زيارة الايادي البارز في الحركة ،إسماعيل هنية ،إلى مار مرؤترا ،قرال البردويرل" :أهرم مرا فري

هررذه الزيررارة األتي ررة أنهررا عملر

علررى ناررحيح الم رراهيم ،وو ررر

بالرالقة الناريتية مع مار" ،منهمرا "بررض الجهرا

النارراط علررى الحررروف فيمررا ينرلررم

اإلعالميرة واالسرنتبارانية ال لسرطينية واالحرنالل

إلررى السررري لزيررادة نررونير األجرواء بررين حمرراس وماررر" .ول ر

الايررادي فرري "حمرراس" إلررى أن الحاررار

الم روض على قطاع غزة جرل من الاطاع "جزيرة مطوقة من كل االنجاها  ،ولم يرد هنا منرن س

ل زة سوى مار".

وأكررد أنرره ال جديررد بتارروص الشرربان ال لسررطينيين األربرررة المتنط ررين فرري ماررر منررذ نرراريخ  19آب/

أغسطس  2015تالل س رهم عبر مربر رفح البري.

وفيما ينرلم بالماالحة ال لسطينية ،أكد في حواره مع "عربي "21أن رئيس السلطة ال لسطينية محمود
عباس هو من "يرطل الماالحة ،الني نحناج إلى ش اررة البدء من عباس" ،كما قال.

موقع "عربي 2017/2/7 ،"21

 .19فتح :عالج قانون شرعنة االستيطان في محكمة الجنايات الدولية
رام هللا :اعنبر حركة فرنح أن عرالج قرانون النسروية وسرلب األ ار ري ال لسرطينية وشررعنة االسرنيطان
الذي او عليه الكنيس

اإلسرائيلي يكون في محكمة الجنايا

الدولية.

وأكررد اللر رواء جبري ررل الرج رروب ع ررو اللجن ررة المركزي ررة لحرك ررة ف ررنح أن رئ رريس وزراء االح ررنالل بني ررامين
نننيرراهو وأقطرراب حكومررة االسررنيطان ينحملررون كامررل المسررؤولية عررن هررذه الج ررائم النرري نرنكررب بحررم

الشرعية الدولية وق ار ار مجلس األمن الدولي مرنب ار أن سياسة ماادرة األ ار ي وشرعنة االسرنيطان

نمثل سرطانا قانال لحل الدولنين.

وأكررد اسررنمرار الجهررود مررع المجنمررع الرردولي لنطبيررم ق ر ار ار الشرررعية الدوليررة ،والنرري كرران آترهررا ق ررار

 ،2334الذي يدين االسنيطان ،عواحاام الحاوم الوطنية وعلى رأسها إقامرة الدولرة ال لسرطينية المسرنالة
وعاامنها الادس.
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 .21األحمد يدعو للنزول إلى الشارع للضغط على الجهة المعطلة للوحدة وانهاء االنقسام
رام هللا :دعرا ع ررو اللجنرة المركزيررة لحركرة فررنح عرزام األحمرد ،يرروم االثنرين إلررى نرزول المرواطنين إلررى
ط على الجهة المرطلة للوحدة والوطنية إلنهاء االناسام.

الشارع لل

وقررال عرزام األحمررد تررالل نرردوة فرري البيررة عارردها برنررامال الثاافررة للجميررع الررذي نن ررذه مؤسسررة المسررنابل
ل عررالم والثاافررة برنروان "مرراذا برررد لارراءا

بيرررو وموسرركو" ،إن المرجريررة األساسررية إلنهرراء االناسررام

هو ان ام الااهرة الذي وقع في ال اربرع مرن أيرار عرام  ،2011والرذي كانر

وقرر

عليره حركرة فرنح عرام

 .2009وأك ررد أن حم رراس ه رري الن رري نمنلر ر الم ن رراح الس ررحري إلنه رراء االناس ررام ألنه ررا ه رري م ررن تلان رره،
مو ررحا أن لا رراء بي رررو ل ررم يك ررن متاا ررا لبح ررث إنه رراء االناس ررام ب ررل ك رران م ررن أج ررل النح ررير
الننتاب ررا

المجل ررس ال رروطني ،وأن لا رراء موس رركو ك رران لا رراء سياس رريا م ررع الجه ررا

سويس ار كان لااء

من أنشطة مؤسسة دع

الروس ررية ،وأن لا رراء

الح ور بشكل شتاي.

وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية ،وفا2017/2/6 ،

" .21الديمقراطية" :المطلوب مبادرة عباس للتشاور مع القوى لبلورة الشروط لتشكيل حكومة وحدة
رام هللا :قال نائب األمين الرام للجبهة الديماراطية قيس أبو ليلى ،إن المطلوب مبادرة رئيس السلطة
الوطنية محمود عباس للنشاور مع الاوى لبلورة الشروط لنشكيل حكومة وحدة وطنية ،ونسمية شتص
يكلف بنشكيل هذه الحكومة.

كمررا شرردد علررى أهميررة دعرروة ع رزام األحمررد للنحررر الشررربي ألتررذ دوره فرري إنهرراء االناسررام ،مرنبررر أن

إنهرراء االناسررام لرريس مسررؤولية ال اررائل وحرردها ،وواا ر ا لارراء بيرررو بدنرره شر ّكل ان ارجررة مهمررة يجررب

البناء عليها.

وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية ،وفا2017/2/6 ،

 .22حزب فدا :االنقسام نقطة الضعف الرئيسية في كل الوضع الفلسطيني
رام هللا :أكد نائب األمين الرام لحرزب "فردا" ارالح أرفر

أن االناسرام ناطرة ال ررف الرئيسرية فري كرل

الو ع ال لسطيني ،وأن إسرائيل هي المسن يدة األولى من هذا االناسرام ونريرد أن نحولره إلرى ان ارال
دائم بين ال

وطال ر ررب أرفر ر ر

ة وقطاع غزة ،داعيا إلى وقف الحمال

اإلعالمية الني من شدنها أن نرزز االناسام.

بمراكم ر ررة اإلنج ر ررا از والمنابر ر ررة لارر ررار مجل ر ررس األم ر ررن  2334ال ر ررذي أدان االسر ر رنيطان،

واالن مام للمؤسسا

الدولية بما يتدم الا ية ال لسطينية.
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 .23حماس :إنذار الجئي "القاسمية" في لبنان تهجير جديد للفلسطينيين
بيرو  :قالر

حركرة حمراس ،إن نوجيره السرلطا

اللبنانيرة ،إنرذا ار بالهردم لتمسرين عائلرة مرن أهرالي

نجمع الااسمية لالجئين ال لسطينيين ،بمثابة عملية نهجير قسرية جديدة ألبناء شربنا ال لسطيني.

وأ اف ع و الايادة السياسية لحركة حماس في لبنان ،جهاد طه ،تالل ماابلرة نل زيونيرة علرى قنراة
ال لسرطينية الالجئرة بالهردم ،ال

األقاى ،يوم االثنين  ،2017-2-6إن "إنذار عش ار منرازل الررائال

يتدم مشروع حم الرودة ،ويساهم في إ راف ق ية الالجئين ال لسطينيين".

وشدد على أن الرالقرة األتويرة الوطيردة النري نجمرع الشرربين اللبنراني وال لسرطيني ،هري عالقرة شرراكة
ونر رراون ومس ررنابل مشر ررنر نس رررى م ررن تاللهر ررا إل ررى نحاي ررم أه ررداف الش ررربين ونطلرانهم ررا ومواجهرررة

النحديا

كافة .ودعا إلى

رورة مرالجة ق ايا الالجئين ال لسطينيين ،ومنها النجمرا

ال لسطينية،

من تالل حوار هادئ ومسؤول بين الحكومة اللبنانية والايادة السياسية المركزيرة لل ارائل ال لسرطينية

على قاعدة الحاوم والواجبا .

فلسطين أون الين2017/2/6 ،

" .24هآرتس" :مصلحة السجون ستستمر في عملياتها ضد أسرى حماس
نل أبيب :نال

احي ة "هآرنس" الربرية ،اباح يوم االثنين ،عن

اإلسرائيلية قولهم إن عمليا

الن نيش

د أسرى حماس سنسنمر ،ولن ننوقف على عكس ناريحا

فلسطينية بشدن النوال لن اهما .

وأشار الاحي ة في نارير لها إلى زيرادة اال رطرابا
في ل الشائرا

باط كبار في مارلحة السرجون

واألحرداث داترل السرجون فري األيرام األتيررة،

المنزايدة حول حدوث نادم نم إح ارزه في ق ية نبادل األسرى.

وقال مسؤولون من مالحة السجون إن عمليا

وحدة منسادا في ن نيش أجنحرة حركرة حمراس داترل

السجون سننواال ولن ننوقف .مرجرين أسباب األحداث األتيرة إلى نرليما
لناريد الرنف داتل السجون على أمل أن نحدث حالة من النونر في ال

أي أحداث عايبة على األسرى في حال جر عملية نبادل لألسرى.

من حركة حماس ب زة

ة ال ربية ومحاولة نجنب
القدس ،القدس2017/2/6 ،

" .25الشاباك" يزعم اعتقال خلية لحماس جنوبي الضفة خططت لتنفيذ هجمات

الا رردس – األنا ررول ،عب ررد ال رررؤوف أرن رراؤوط :زع ررم جه رراز األم ررن الر ررام اإلسر ررائيلي "الش ررابا " ،ي رروم
اإلثنين ،أنه اعنال "تلية" لحركة حماس جنوبي ال
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ونال

اإلذاعة اإلسرائيلية الرامة رسميةن عن "الشابا " إن "التلية نندلف من حسن زيدا

 23عاما،

وشرراياه محمررد  25عامررا ،وكالهمررا مررن سرركان قريررة بنرري نررريم ،قرررب التليررل ،جنرروبي ال ر ة ال ربيررة".
وذكر "الشابا " أن "التلية

أن يذكر اسمه .ول

م

أي ا مواطنا عربيا من سركان قريرة عرعررة ،شرمالي إسررائيل" ،دون
لمهاجمة محطة قطار ،في بلدة بنيامينا ،وكنريس كبيرر

إلى أن "التلية تطط

في مدينة زيترون يراوب ،شمالي إسرائيل ،بربوا

ناس ة ومواد من جرة".

وأشررار إلررى أن "أفرراد التليررة كررانوا علررى اناررال مررع قررادة فرري حركررة حمرراس ،باطرراع غرزة ،عبررر موقررع
النواال االجنماعي فيسبو " .ولم يو ح "الشرابا " نراريخ اعنارال "التليرة" ،مشري ار إلرى أنره قردم اليروم
لوائح انهام

د الشاياين زيدا .

رأي اليوم ،لندن2017/2/6 ،

 .26االحتالل يدعي ضبط طائرات تصوير وأجهزة اتصال قبل تهريبها لغزة
نررل أبيررب :ادعررى منحرردث أمنرري إس ررائيلي ،يرروم االثنررين ،عررن أن جهرراز الشررابا و ررباط األمررن علررى
المرابر مع قطاع غزة نمكنوا من
وقررال المنحرردث ،إنرره نررم

بط شحنا

بريدية نحنوي على مردا

مح ور إدتالها للاطاع.

رربط طررائ ار نارروير وأجهرزة اناررال وليررزر ،وكررذل من ررار ليررزر عسرركري

ومواد متنل ة مح ور إدتالها للاطاع بسبب االسنتدام المزدوج لها.
وأشار إلى أنه نم

نهريبها.

محاولة نهريب المردا

عبر البريد الذي يدتل إلرى الاطراع ،وقرد أحبطر

وأ اف المنحدث األمني "نم في ال نرة األتيرة إحباط مئا

المحراوال

لنهريرب مرردا

اسنتدام مزدوج ينم شراؤها عبر االننرن ".

عمليرة

مح رورة ذا

القدس ،القدس2017/2/6 ،

 .27نتنياهو يتهرب من حل الدولتين ويدعو لوقف تمويل منظمة "يكسرون الصمت"
هاشرم حمرردان :نجنررب رئرريس الحكومررة اإلس ررائيلية بنيررامين نننيرراهو ،مسرراء يرروم اإلثنررين ،فرري لاائرره مررع
رئيسة الحكومة البريطانية نيري از ماي ،الناريح بندييده لحل الدولنين ،كما دعا ماي إلى وقرف نمويرل

جمريا
جاء

حاوم إنسان إسرائيلية ،وعلى رأسها "يكسرون الام ".

أقوال نننياهو هذه في لاائه مع المراسلين برد لاائه مع ماي في "داونينا  "10في لندن ،وطلب

منها وقف النمويل الذي نادمه و ازرة التارجية البريطانية لنل الجمريا .
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النري

وبحسب احي ة "هآرنس" ،فنن نننياهو سلم ماي ،في لاائه مرها ،وثياة ن م قائمة بالجمريرا

نحال على نمويل مباشر أو غير مباشر من الحكومة البريطانية ،وب منها "يكسرون الام ".
ونال عنه قوله لماي إن "بريطانيا بالندكيد لن نكرون ار رية إذا قامر

نرمرل

إسررائيل بنمويرل جمريرا

د الماالح البريطانية".

ونال عن ماادر في مكنب نننياهو قولها إن "بريطانيا نمول بشكل غير مباشر "يكسرون الارم "،

من تالل من ما
من جهنها قال

مثل " "Christian Aidو"."CAFOD

من مة "يكسرون الام " إن الحكومة البريطانية ال ناوم اليوم بنمويل المن مة ،عوان

المرة األتيرة الني حول

في و ازرة التارجية البريطانية نمويال للمن مة كان قبل  5سنوا .

إلررى ذلر  ،وفرري لاائرره مررع الم ارسررلين ،سررئل نننيرراهو عرردة مر ار عمررا إذا كرران ال يرزال يؤيررد إقامررة دولررة
فلسطينية وحل الدولنين ،إال أنه رفض إبداء أي نرهد .وقال إنه "شرح مواق ه بشدن ما هو واقري ومرا

هو غير واقري".

وادع ررى أن أس رراس المش رركلة ه رري أن ال لس ررطينيين ال يوافا ررون عل ررى وج ررود إسر ررائيل ،وأم ررا الب رراقي فه ررو

ن اايل وليس جذور المشكلة .على حد قوله.

وأ اف أنه أو ح لماي رأيه ب ر"مرا يلرزم بره هرذا الشريء المسرمى حرل الردولنين" ،فهرو "يان ري اعن ارفرا
فلسررطينيا برردولننا الاوميررة ،كمررا يلررزم ،بنسرروية أو برردون نسرروية ،برردن نكررون إس ررائيل هرري النرري نررنحكم

باألمن" ،على حد نربيره.

كمررا ادعررى أن "ال لسررطينيين يرف ررون االعن رراف بنس ررائيل كدولررة يهوديررة ،وكررل منطاررة نارروم إس ررائيل
بنتالئها سننحول إلى بؤرة نابرة إليران أو داعش".
وبحسبه فنن رئيسة الحكومة البريطانية طرح

ق ية البناء في المسنوطنا  ،ولكنه شدد على أنه لم

يرنم النوسررع بهرذا الشرردن .وقررال إنره قررال لهررا "إن المسرنوطنا

ليسر

عابررة أمرام السررالم ،وأن االنشر ال

بهررا هررو حرررف لألن ررار عررن الا ررايا المركزيررة للا رراع اإلس ررائيلي – ال لسررطيني ،وعلررى أرسررها عرردم
جاهزية ال لسطينيين لالعنراف بنسرائيل كدولة قومية للشرب اليهودي".

عرب 2017/2/6 ،48

 .28مراقب الدولة اإلسرائيلية :نتنياهو حصل على تمويل مضاعف لسفرياته كوزير للمالية
هاشم حمدان :كشف النااب مساء يوم اإلثنين ،عن مواد سرية نشرير إلرى أن رئريس الحكومرة بنيرامين
نننياهو ،حال على نمويل م اعف لس ريانه تارج البالد ،عندما أش ل مناب وزير المالية.
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وجاء أن هذه المواد السرية برث بهرا م ارقرب الدولرة يوسريف شرابيرا ،إلرى المسنشرار الا رائي للحكومرة
أفيحاي مندلبلي  ،بشدن رحال

نننياهو إلى تارج البالد ،عندما أش ل مناب وزير المالية.

وبحسررب الانرراة النل زيونيررة الراشررة ،فررنن م ارقررب الدولررة اكنشررف أن و ازرة الماليررة وجهررا

مولوا رحال
وقال

أترررى أجنبيررة

جوية لنننياهو في ال نرة الني أش ل فيها مناب وزير المالية.

الاناة الراشرة إن مراقب الدولة وجد أن  %45من س ريا

م اعف ،حيث أن و ازرة المالية مول

الس ريا

نننياهو كوزير للماليرة كانر

الني نم نمويلها من قبل جهرا

أو من مررا  .كمررا اكنشررف م ارقررب الدولررة أن  %100مررن سر ريا

نننيرراهو كانر

بنمويرل

أجنبيرة أو أشرتاص

ننطرروي علررى نرواقص

في مجال النمويل على هيئة نكوين فائض مالي ينم نحويلها لنمويل أجزاء أترى من الرحلة.

واكنشررف م ارقررب الدولررة أن النمويررل الم رراعف يناررل بحرراس وزيررر الماليررة فرري حينرره .وكرران الشررابا

هررو الررذي يمررول سر ريانهم ،فرري حررين طلررب مررن جهررا

الحراس .وعلم أن شابي ار طلب من مندلبلي

أجنبيررة ،وجهر

الرردعوة لنننيرراهو ،بنمويررل سر ر

فنح نحايم جنائي بدعااب الكشف عن ذل .

عرب 2017/2/6 ،48

 .29النائب عيساوي فريج :حكومة نتنياهو تسعى لتحويل "إسرائيل" لدولة فصل عنصري
الارردس  -أحمررد التليلرري :قررال الر ررو الرربرري فرري الكنيس ر

اإلس ررائيلي عيسرراوي ف رريال ،إن "حكومررة

رئيس الوزراء بنيامين نننياهو نسرى بكل حماقة لنحويل إسرائيل إلى دولة أبرنهايد فال عنارين".

جرراء ذل ر نرايبررا منرره علررى إق ررار الكنيس ر
"شرعنة" المسنوطنا

مسرراء اإلثنررين ،مررا يررررف باررانون "النسرروية" ،السرراعي إلررى

الرشوائية الماامة على أ ار ي فلسطينية تااة ،في ال

ة ال ربية المحنلة.

وأ اف فريال ،في بيان وال األنا ول نستة منه ،أن "الماادقة علرى قرانون شررعنة المسرنوطنا
يكشف وجه الحكومة الحاياي الني ن رب بررض الحائط الا ار ار الدولية الني نردين االسرنيطان ،وال

ندبه للناريحا

الدولية المرار ة بشكل منهجي له".

وأشرار إلررى أن "هررذه الحكومرة نهرررول بسررن الاروانين الرناررية ،الو ررع الررذي مرن شرردنه أن يررؤدي إلررى
ساوطها في واد عميم لن نسنطيع التروج منه بسالم".

وأو ررح فر رريال ،أن "ه ررذا الا ررانون يه رردف إل ررى نحوي ررل  120ب ررؤرة اس ررنيطانية إل ررى مس ررنوطنا
واالسنيالء على مناطم جن والني نال مساحنها ما نسبنه  %62من أ ار ي ال
واعنبر أن الاانون الجديد يا ي على فكرة قيام دولة فلسطينية مسنالة.

جدي رردة

ة ال ربية".

وكالة األناضول لألنباء ،أنقرة2017/2/7 ،
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" .31القائمة المشتركة" :شرعنة االستيطان إعدام للحل السلمي
محمررد ونررد :قال ر

الاائمررة المشررنركة فرري بيرران اررادر عنهررا ،عاررب سررن الكنيس ر  ،قررانون "النس روية"

لشرررعنة البررؤر االسررنيطانية فرري ال ر ة ال ربيررة المحنلررة" :إن قررانون نسرروية االسررنيطان رسررالة وا ررحة

للرالم أجمع أن إسرائيل ما ية في سياسة االحنالل واالسنيطان والحرب".

وج رراء ف رري البي رران" :الا ررانون ال اش رري والرنا ررري ،وال ررذي يش رررعن جر ررائم االح ررنالل وينه ررب األ ار رري

ال لسطينية ،أعدم التيار السلمي وسد األفم أمام إمكانيرة اسرناالل الشررب ال لسرطيني ،حيرث اسرن ل
حكومة اليمين هيمننها لنبييض و م المسنوطنا

وأ اف

وشرعنة النهب والسلب".

الاائمة المشنركة أنه "رغم أن الاانون ينناقض والاانون الدولي إال أن حكومة اليمين أارر

علررى نطبيررم تطررة االسررنيطان ال ازحررف ،الررذي سرريجر المنطاررة بدسرررها لش ر ير الهاويررة ولس ر
وذل باإل افة إلرى نارريد النحرريض والررداء والكراهيرة

كل هامش ديماراطي للريش الكريم.

الرردماء.

رد المرواطنين الرررب ال لسرطينيين ،وسرحم
عرب 2017/2/7 ،48

 .31حزب البيت اليهودي يقدم مشروع قانون ضد من يقاطع المستوطنات
رام هللا :نسرى النائبة في الكنسي

"البرلمان" اإلسرائيلي شولي مرلم من حزب البي

قانون يلزم وسم الماالح النجارية الني نرفض ناديم تدما

للمسنوطنا

اليهرودي إلعرداد

من تالل نرليم الفنة فوم

الاررندوم الم ررالي لك ررل ما ررلحة ن ررفض نا ررديم الت رردما  .ويح رردد الا ررانون فرري أح ررد بن رروده أن رره يه رردف
لمسرراعدة سرركان المسررنوطنا

التط األت ر لناديم التدما

فرري المنرراطم فرري أعارراب رفررض أاررحاب الكثيررر مررن الماررالح اجنيرراز
لهم ألسباب أمنية أو ايديولوجية.

وحسب األن مة المرافاة لمشروع الاانون يمكرن للمحكمرة أمرر اراحب مارلحة بنررويض زبرون بمبلرا

ياررل إلررى عشررة آالف شرريكل فرري حررال اننهاكرره للاررانون .وألمحر

مرلررم إلررى أن هررذه التطرروة سنسررمح

بنعداد "قائمة سوداء" من جانب المسنوطنين ندعو إلى مااطرة هذه الماالح.

القدس العربي ،لندن2017/2/7 ،

" .32معاريف" :مشروع قانون إسرائيلي لمعاقبة أكاديميين ومؤسسات
قررال أري ر بنرردر الم ارسررل السياسرري لاررحي ة مررراريف إن اللجنررة الو ازريررة اإلس ررائيلية لشررؤون النش رريع
بحثر

أمررس األحررد مشررروع قررانون لنالرريص الرردعم المررالي الررذي نادمرره الحكومررة اإلسررائيلية لمؤسسررا
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نرليمية وأكاديميرة نو رف محا ررين يردعمون حركرة المااطررة الرالميرة بري دي إسن ،ممرا يرنري أن
إسرائيل نحارب المااطرة بالمااطرة.

وأ رراف أن مشررروع الاررانون قدمرره ع ررو الكنيس ر
بال

عوديررد فررورار مررن حررزب "يس ررائيل بيننررا" ،ويطالررب

ط على محا رين جامريين في جامرا

إسرائيلية يدعمون أنشطة المااطرة

د إسرائيل.

األكر رراديميين اإلس ر ررائيليين الرر رراملين بمؤسسر ررا

إس ر ررائيلية وينلار ررون روانر ررب ومراشر ررا

مر ررن الحكومر ررة

ويسررنند مشررروع الاررانون لننررائال ناريررر نش ررنه من مررة "إم نرنسررو" اليمينيررة ،أشررار إلررى أن الرديررد مررن
أكاديمي ررة

اإلسر ررائيلية ،لك ررنهم ينش ررطون ف رري المااطر ررة ،بم ررا ف رري ذلر ر رف ررض النر رراون ب ررين مؤسس ررا

إسررائيلية ون يرانهررا حررول الرررالم ،ولررذل فررنن المااطرررة مررن شرردنها اإل ررار باررورة مؤذيررة بالمشرراريع

النطويرية والبحثية الني ن ننحها إسرائيل مع دول الرالم.

ويطرح مشروع الارانون نالريص الردعم الرذي يادمره مجلرس النرلريم الررالي فري إسررائيل ألي مؤسسرة أو

أكاديمي يرلن فرض مااطرة على إسرائيل ،كي يمنع نكرار مثل هذه الحاال

في المسنابل.

الجزيرة نت ،الدوحة2017/2/6 ،

" .33إسرائيل" :منظمات حقوقية تقدم التماساً للمحكمة العليا" ضد "قانون التسوية"
ذكر عرب  ،2017/2/7 ،48عن محمد وند ،أن ثالث من ما

حاوقية إسرائيلية ،أدان

ماادقة

الكنيس

اإلسرائيلي بالاراءة الثانية والثالثة ،ليلة اإلثنين ،على قانون "النسوية" ،الساعي إلى شرعنة

ووار

بدنرره "واررمة عررار

المسنوطنا

الرشوائية الماامة على أ ار ي فلسطينية تااة ،في ال

من مررة السررالم اآلن ماررادقة الكنيسر

على الكنيس ".

ة ال ربية المحنلة.

علررى قررانون شرررعنة المسررنوطنا

واعنبر ررر "السر ررالم اآلن" ،المناه ر ررة لسياسر ررة االسر ررنيطان ،فر رري بير رران مكنر رروب ،بر رردن مر ررن يار ررف وراء

الماادقة على الاانون هو رئيس الحكومة بنيامين نننياهو.
مررن جانبهررا ،هاجم ر

من مررة "يررش ديررن" ،فرري ن ريررده لهررا علررى حسررابها فرري نرروينر ،الاررانون الجديررد،

ونرننه بر"غير الاانوني ،وغير األتالقي".
وأو ررح

"يررش ديررن" ،النرري نهررنم بالرردفاع عررن حارروم ال لسررطينيين فرري المنرراطم المحنلررة ،أن الاررانون

يهدف لمكافدة لاوص األ ار ي في إشارة إلى المسنوطنين.
وقال

من مة بنسيلم لحاوم اإلنسان في إسرائيل في بيان ،أن "الحكومة اإلسررائيلية أكرد

أنها ال نرمي إلى إنهاء النحكم بال لسطينيين ووقف سلب أ ار يهم".

وأكمل

بدن الاانون الجديد يرمل على "إ
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وأ رراف

"بنسرريلم" المناوئررة لالسررنيطان ،أن ماررادقة الكنيسر

علررى قررانون شرررعنة البررؤر االسررنيطانية

"وامة عار في جبين الدولة وهيئنها النشريرية.

وأ اف

وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية (وفـا) ،2017/2/7 ،أن من مرة "يرش ديرن" أعلنر

بيان لهرا" ،إنهرم سيسرندن ون إلرى المحكمرة الرليرا اإلسررائيلية،

رد الارانون" .فري حرين أعلنر

يسارية أترى ان مامها لاللنماس ،ومنها :المن مرة لحاروم المرواطن ،و"بنسريلم" ،النري أعلنر

فري

من مرا
أن هرذا

الاانون هو قانون سلب األ ار ي ال لسطينية ،وأنه متالف لارار مجلس األمن  ،2334وأنه باراة فري

وجه المجنمع الدولي.

 .34ضابط إسرائيلي :نتنياهو تردد باتخاذ الق اررات العسكرية في حرب "الجرف الصامد" 2014

قررال الكانررب اإلس ررائيلي فرري موقررع "أن آر جرري" أريئيررل كهانررا إن نوااررل نبررادل االنهامررا

بررين الاررادة

اإلسرائيليين بشدن إت اقهم في النرامل مع أن ام غزة يرني عدم إقررار تطرة عمليانيرة لمرالجنهرا ،ممرا
ينرارض مع ما أعلنه ساباا رئيس الحكومة بنيامين نننيراهو بشردن طلبره مرن الجريش إعرداد متططرا

عسكرية لمواجهة األن ام.
وناررل الكانررب عررن

ررابط كبيررر فرري قيررادة المنطاررة الجنوبيررة أن الحكومررة اإلس ررائيلية لررم نطلررب مررن

الجيش نسليمها متططا

تااة للنادي لنهديد األن ام في المرحلرة األولرى مرن حررب غرزة األتيررة

"الجرررف الاررامد"  ،2014ممررا يرنرري أن المسررنوى السياسرري اإلسررائيلي لررم يتطررط للنرامررل مررع مشرركلة
األن ررام ،مررع الرلررم أن الايررادة الرسرركرية الرليررا فرري الجرريش لررم نبلررا برراقي المسررنويا

بشدن إقرار الحكومة أي تطة عمليانية من الحكومة.

وأ اف ال ابط -الرذي ف رل عردم كشرف هوينره -أن جميرع التطرط الرمليانيرة كانر

الاياديررة الميدانيررة
بحاجرة إلقررار

رئيس الوزراء نننياهو "ولكن في جميرع الحرروب النري تا رها الجريش فري غرزة :الراراص الماربوب

 ،2008عمود السحاب  ،2012الجرف الاامد  2014نم إلااء هذه التطط جميرها فري حاويرة الامامرة

في الوق

الحرج".

وحسب أريئيل كهانرا ،فارد انهرم ال رابط الكبيرر نننيراهو بالنردتر فري إاردار الار ار ار "رغرم أن الجريش

أبرردى جاهزينرره للرمررل وفررم أي ق ررار ينتررذه رئرريس الحكومررة ،لكنرره كرران ينرردتر وينررردد ،ومررع أن قيررادة

المنطاررة الجنوبيررة كان ر

لررديها تطررط عمليانيررة جرراهزة للنرامررل مررع أي ناررريد مررع حمرراس ب رزة لكررن

دائما كانوا ياولون لنا في الايادة الرليا للجيش إنهم ينن رون قرار نننياهو".

الجزيرة نت ،الدوحة2017/2/6 ،
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" .35علماء فلسطين" تستنكر تصريحات غوتيريس بشأن القدس
اسننكر رابطة علماء فلسطين في قطاع غزة ناريحا
غونيريس بشدن الادس ومنع األذان فيها ،ون م

والوجهاء ورجال اإلاالح.

األمين الرام الجديد لألمم المنحدة أنطونيو
وق ة احنجاجية بح ور جمع من الرلماء

ودعا رئيس رابطة علماء فلسطين مروان أبو راس علماء األمة للوقوف عند مسؤوليانهم نجاه ما
ينررض له األقاى المبار من ندنيس واعنداءا

وأكد أن "ام

منواالة من االحنالل اإلسرائيلي.

األمة بحكامها وعلمائها أدى إلى نجرؤ الردو على المساس بكل مادساننا ،بما فيها

األذان الذي يرفع من مآذن الادس والمساجد في األ ار ي المحنلة" ،وشدد على أن المااومة هي

الحل الوحيد لنحرير األقاى وفلسطين من االحنالل.

وأ اف بيان اربطة علماء فلسطين أن "ناريح األمين الرام ليدل داللة قاطرة على أن االنكال على

هذه المؤسسة ااحبة المزاعم الرديدة برعاينها لحاوم اإلنسان وحرية األديان ،سي ادنا ما نباى لنا

من كرامة واننماء لهذا الدين الر يم".

وكان األمين الرام لألمم المنحدة أنطونيو غونيريس قد قال قبل أيام في ماابلة مع اإلذاعة اإلسرائيلية

إنه يؤمن "بالالة بين الادس واليهود" ،وأ اف أن "الهيكل المادس في الادس الذي قام الرومان
بهدمه كان هيكال يهوديا".

الجزيرة.نت ،الدوحة2017/2/6 ،

" .36عربي :"21حذف  118آية و 21حديثاً من منهاج التربية اإلسالمية في الضفة الغربية

نابلس  -ر وان قطناني :أ هر دراسة جديدة أعدها عدد من مرلمي النربية اإلسالمية في ال

ال ربية ،ن يي ار

ة

كبيرة شملها منهاج النربية اإلسالمية للا وف األربرة األولى ،والذي أطلم بداية

الرام الدراسي الحالي 2017 /2016ن.
وكش

الدراسة الني اطلر

عليها "عربي "21أنه نم حذف  118آية من أال  ،169و 21حديثا من

أال  ،51اشنمل عليها المنهاج الاديم في الا وف األربرة ،باإل افة إلى حذف أربرة دروس في
كل من الا ين الثاني والثالث ،وناليص عدد سور الارآن الني يجب ح ها من  16إلى .12
وأشار الدراسة إلى حذف ثالثة دروس كان

ننحدث عن سيرة النبي محمد الى هللا عليه وسلم

ً
الطالب النشيط" ،و"هيا نلرب" ،و"مدرسني" بدال منها.
من الاف األول ،عوادراج دروس "

ينم نسريبه حنى اآلن من اللجان الاائمة على
وقال مشاركون في إعداد الدراسة ،لر"عربي ،"21إن ما ّ
نطوير المنهاج من الاف التامس فما فوم ،أنهم ينوجهون لحذف أربرة أو تمسة دروس من كل
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اف في كل فال ،باإل افة إلى إدراج عناوين حول اإلرهاب ،و"الني يرلم كيف ينم النراطي
مرها ،باإل افة إلى النركيز على ماابلة المسجد بالكنيسة".

ودعا الاائمون على الدراسة إلى نتايص مارر تاص بالمسجد األقاى المبار " ،باعنباره ق ية

فلسطين األولى ،في
وواقره".

لدى طلبة المدارس بمرالم المسجد وناريته

ل غياب الوعي والمرلوما

عربي 2017/2/7 ،21

" .37األونروا" :االنتهاء من إعادة إعمار  172منزالً مدم ارً بشكل كلي في غزة
قال

وكالة "األونروا" ،يوم االثنين :إنه نم االننهاء من إعادة إعمار  172منزال مدم ار بشكل كلي،

ومن أعمال اإلاالحا

جاء ذل

لر  029,2منزال من ر ار في قطاع غزة.

في نارير للمن مة الدولية تاص بآتر مسنجدا
في كانون األول /ديسمبر .2016

النشاطا

وفيما يتص ارف الدفرا

الو ع الطارئ في قطاع غزة ،تالل

النادية ،أورد النارير أنه نم ارف الدفرة األولى ل ئة المنزل المدمرة

بشكل كلي لر 240عائلة الجئة والذين حالوا على موافاة من آلية إعادة إعمار غزة GRMن في
كانون األول /ديسمبر  ،2016وأنه إجماال ارف

إعادة إعمار عوااالحا

األونروا حوالي  5.13مليون دوالر كمساعدا

للمساكن ،ون من المبلا :إلعادة اإلعمار 4,316,320 :دوال ار .وألعمال

اإلاالحا  5,758,840 :دوال ار.

وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)2017/2/6 ،

 .38حملة إلكترونية لدعم صمود المقدسيين والغزيين واعادة بناء منازلهم
انطلا

اليوم حملة إلكنرونية نحمل وسم #إيواء لايانة ونرميم عواعادة بناء بيو

المادسيين وأبناء

قطاع غزة .ونهدف الحملة حسب من ميها إلى إ هار حجم مراناة المادسيين وال زيين ،ونسرى
أي ا لدعم امود المادسيين بنرميم بيونهم في مدينة الادس ليسنطيروا البااء فيها.

كما نهدف الحملة إلى إعادة ن ريل إعمار قطاع غزة برد سننين وناف من اننهاء الحرب ،ونحث
على النبرع لاالح المشروع إلكنرونيا عبر جها

وجمريا

موثوقة.

ونسرى الحملة في مرحلنها األولى إلى جمع ما ال يال عن  800ألف دوالر أميركي ،حيث إن كل ة

نرميم البي

الواحد في الادس نبدأ برشرة آالف دوالر.
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وينجاوز عدد المنازل المهدمة في غزة إثر الحرب األتيرة عليها المئة ألف منزل ،يسكنها أكثر من
من مة األونروا.

 600ألف نسمة ،وذل حسب إحااءا

الجزيرة.نت ،الدوحة2017/2/6 ،

 .39تقرير :نشاط الجمعيات االستيطانية في االستيالء على المنازل بالقدس؟
الادس  -هبة أاالن :ينركز نشاط الجمريا

االسنيطانية في االسنيالء على الراا ار

بالادس في أحياء البلدة الاديمة وسلوان والشيخ جراح ،وأثناء السنوا

ال لسطينية

السبع األتيرة نم االسنيالء

على سنين منزال لنرن ع أعداد المسنوطنين في الادس بنسبة  ،%60وفم باحثين.

وياول الباحث في شؤون االسنيطان أحمد اب لبن إنه مع نهاية عام  2016وال عدد المسنوطنين

الذين ياطنون في منازل ال لسطينيين الني نم االسنيالء عليها إلى تمسة آالف مسنوطن من أال
 220أل ا في جميع أنحاء المدينة المحنلة.

ويشرح الباحث المادسي طرم اسنيالء االحنالل على أمال

ال لسطينيين سواء كان

أ ار ي أو

عاا ار  ،مبينا أن أولى هذه الطرم ننمثل في ادعاء االحنالل أن اليهود امنلكوا عاا ار

الادس قبل النكبة.
وقانون أمال

بمدينة

ال ائبين هو إحدى أذرع االحنالل لماادرة األ ار ي واالسنيالء على منازل

ال لسطينيين .وبحسب اب لبن ،في الرام  1950أناح الاانون ال راة لو ع اليد على ثلث عاا ار
المدينة المحنلة ونمليكها لليهود ،في الوق

أو نمليكها.

وبحسب مدير مركز مرلوما

الذي حاف فيه األردن عليها وقام بندجيرها وليس بيرها

وادي حلوة جواد ايام،

جديد ينمثل في بيع الراار عدة م ار

هر في السنوا

الاليلة الما ية أسلوب

لردة أشتاص حنى يال إلى أيدي المسنوطنين ،وفي سلوان

وحدها نم االسنيالء على أربرين عاا ار بهذه الطرياة ليرن ع عدد البؤر االسنيطانية في سلوان وحدها

إلى سنين بؤر ،ننركز في أحياء وادي حلوة والحارة الوسطى وحي ال اروم.
أما الحالة ال ريبة الني أشار إليها ايام فهي االسنيالء على الراا ار
فجدة ليدتل المسنوطنون الحاا إلى منازلهم بدورام نثب

امنالكهم لها.

الني نوفي أاحابها أو رحلوا

ويرنبر كل فلسطيني مسندج ار لراار قبل أغسطس/آب  1967محميا ،وهي الراا ار

الني ادعى

االحنالل امنالكها قبل الرام  ،1948ون من الحماية لل لسطيني عدم إتراجه من الراار أو زيادة
األجرة.
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وفي الماابل ،يمنع عليه إجراء أي نرميما

داتل الراار ،وعند نوجهه لااحب الراار -وهو هنا

الجانب اإلسرائيلي -يرفض السماح له بذل  ،وهي وسيلة أترى إلجبار ال لسطينيين على الرحيل.

الجزيرة.نت ،الدوحة2017/2/6 ،

 .41افتتاح ثاني نصب تذكاري لـ"الزواري" في قطاع غزة
غزة  -هداية الاريدي :افننح

بلدية مدينة دير البلح ،وسط قطاع غزة ،يوم االثنين ،نابا نذكاريا

لمهندس الطيران النونسي ،محمد الزواري ،الذي ننهم "حماس" إسرائيل باغنياله في ديسمبر /كانون
األول الما ي .ويرد هذا الناب النذكاري الثاني من نوعه لر"الزواري" في قطاع غزة.

وقال سريد ناار رئيس البلدية" :ن ننح اليوم ميدان الشهيد الزواري الذي قدم دمه فداء للا ية

ال لسطينية؛ فكان حاا علينا أن نتلد اسمه في هذا الميدان المنوا ع".

وفي مررض رده على سؤال حول سبب افنناح أكثر من ناب نذكاري لر"الزواري" في الاطاع ،قال

مكرم ويرنبر
ناار" :يرني ذل أننا نريد أن نرسل رسالة للرالم أن من يرمل للا ية ال لسطينية هو ّ
أحد أفراد الشرب ال لسطيني".
وكالة األناضول لألنباء ،أنقرة2017/2/6 ،

" .41مجموعة العمل" :تقرير توثيقي يعرض أشهر عمليات االغتيال داخل مخيم اليرموك
أادر

مجموعة الرمل من أجل فلسطينيي سورية ،ناري ار نوثيايا يررض تالله أشهر عمليا

االغنيال الني نم

داتل متيم اليرمو

لالجئين ال لسطينيين في سورية ،نح

عنوان" ،اغنيال

الحياة" ،تالل ال نرة الممندة ما بين آذار  -مارس  2011ول اية كانون األول  -ديسمبر .2016
ويسلط النارير ال وء على

محدد "متيم اليرمو " وأد

اهرة مهمة " اهرة االغنياال " الني نكرر أكثر من مرة في مكان

إلى ساوط 16ن الجئا فلسطينيا ،حيث ننام

بحم الناشطين اإلغاثيين واإلعالميين والني حمل
نن يذها حالة االن ال
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 .42فلسطينيان ينجزان لوحة ضخمة للقدس المحتلة من خشب الزيتون والصدف على شكل كتاب
مفتوح

نجح فلسطينيان من مدينة بي

ساحور في محاف ة بي

لحم من إنجاز لوحة

تمة من تشب

وماوس ،اسن رم نانيرها أحد عشر
الزينون والادف لمدينة الادس المحنلة على شكل كناب م نوح َّ

شه ار .وهي لوحة فريدة من نوعها من ناحية الشكل والحجم ون اايل دمال الادف مع تشب
الزينون.

فرلى طول منرين وسنين سننيمن ار وبارن اع منر وعشرين سننيمن ار وبرمم ناف منر نجح سمير أبو
الزلف وسامر هالل في إنجاز هذه اللوحة.

القدس العربي ،لندن2017/2/7 ،

 .43تحذير من تفاقم مشكلة البطالة في الضفة والقطاع
قدر وزير الرمل ال لسطيني مدمون أبو شهال ،أمس االثنين ،أن عدد الراطلين عن الرمل في
د.ب.أّ :
كل من ال ة ال ربية وقطاع غزة ينجاوز  400ألف عاطل.
وقال أبو شهال ،تالل ح ل إلطالم مشروع نوفير فرص عمل مؤقنة في غزة ،إن مشكلة البطالة

"وال

لمسنوى تطر جدا" ،مشي ار إلى أن األرقام ننوزع بواقع  230ألف عاطل في قطاع غزة،

و 170ألف في ال

من  320ألف عائلة.

ة ال ربية .وأ اف أن عدد الروائل الني نريش نح

تط ال ار وال إلى أكثر
الخليج ،الشارقة2017/2/7 ،

" .44ويكيبيديا" فلسطيني ...مشروع إلكتروني للرد على أكاذيب "إسرائيل"
أي
غزة ر يامن سلمان :مع اسنمرار االننهاكا الاهيونية بحم ال لسطينيين ،ومواجهة الاهاينة ّ
رواية فلسطينية حاوقية حول حجم االننهاكا ومحاولة نكذيبها واسنبدالها برواية مزّي ة ،انطلم ّأول
اإلسرائيلية .وسوف

للرد على ال بركا
مشروع إلكنروني فلسطيني على موقع موسوعة "ويكيبيديا" ّ
كل الروايا ال لسطينية ونوثياها ونوسرنها
يسل المشروع بحسب الاائمين عليه ،طريم إعادة إحياء ّ
الدولية.

ّد الحاوم ال لسطينية الني نرنرف بها المن ما
لراد االننهاكا
وبدأ "المركز الرربي لنطوير اإلعالم االجنماعي" النتطيط للمشروع .وهو مركز مدني فلسطيني
ماره الرئيسي في مدينة
منتاص في حمال رفع الوعي ومناارة ق ايا المجموعا
المهمشةّ ،
ّ
حي ا المحنلة عام  .1948وبرد اإلعالن عن المشروع جاء دور الننسيم مع "المراد األورومنوسطي
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نبني الجانب الحاوقي ونن يم ورش عمل حاوقية منتااة لل ئة المسنهدفة في
لحاوم اإلنسان" ل ّ
الندريب.
العربي الجديد ،لندن2017/2/7 ،

 .45القدس :اعتقال أقرباء شهداء وأسرى بزعم تلقيهم أمواالً من حماس

قوا

شن
الادس المحنلة  -من محمد منى ،نحرير تلدون م لومّ :
الما ية ،حملة عسكرية اسنهدف عائال أسرى وشهداء فلسطينيين في مدينة الادس المحنلة،
باعناال عدد من أفرادها ودهم منازلها وماادرة أموالها.
وقال

شرطة االحنالل في بيان لها ،يوم اإلثنين ،إن قوانها اعنال

االحنالل اإلسرائيلية ،الليلة

أربرة عشر فلسطينيا من أقارب

شننها في مدينة الادس ،بزعم نلاي هؤالء األموال من
الشهداء واألسرى ،تالل الحملة الرسكرية الني ّ
حركة "حماس".
وأشار بيان شرطة االحنالل ،إلى أن الحملة الني اسنهدف

أس ر

عن ماادرة مبالا مالية قدر

أمريكين ،باإل افة إلى مااغا

منازل الشهداء واألسرى المادسيين

قيمنها بر  200ألف شيكل ما يرادل الر  52ألف دوالر

ومركبنين وشاحنة.
ذهبية،
ن

قدس برس2017/2/6 ،

 .46أول كفيفة بغزة تلعب الكاراتيه وتتطلع لـ"الحزام األسود"
غزة  -محمد ماجد :نترج الط لة الك ي ة "منة هللا البيطار" عن حدود "المدلوف" وهي نؤدي نمارين
وندريبا

تااة بريا ة "الكارانيه" داتل نادي المشنل الريا ي في مدينة غزة.

البيطار " " 13عاما وال اقدة للبار بشكل كلي ،بدال من أن نسنرين بركاز كما ي رل أي
كان

نن ادى بمهارة الفنة

ربا

ب رل ح ها المنان لكافة الحركا

قد نباغ

وجهها ،وننحاشى أي كدما

نايب جسدها ال ض

التااة بال نون الانالية .ولم يثنها غياب البار الذي فادنه منذ

والدنها من الا ز في الهواء برشاقة ودون نرثر ،وهي نؤدي باحنراف حركا
وناول الط لة الني بد

رير،

الدفاع عن الن س.

في كامل نركيزها الحسي ،إنها نشرر بثاة عالية في ن سها جراء لربها

الكارانيه .ون يف وهي ننحدث بثاة لألنا ول ":أريد أن أكون قوية وأن أدافع عن ن سي".
وقد وفر لها عائلنها كامل الدعم واإلمكانيا

في بداينها.
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مدربها حسن الراعي يشرر باالنبهار كما ياول لألنا ول إلناانها حركا

الندريب باورة يا ها

بر"المثيرة للدهشة" .وي يف الراعي إن منة هللا أول العبة عربية من فئة اإلعاقة البارية الكاملة
نلرب فن "الكارانيه" .ونرنمد الندريبا

الذي يرنمد على الاو وح

بشكل أساسي مع الالعبة الك ي ة على برنامال اإلد ار الحسي

االنجاها

والحركا .

وبحسب إحاائية لر الجهاز المركزي ل حااء ال لسطيني ،فنن عدد األفراد الذين يرانون من إعاقة

بارية ،في قطاع غزة يبلا  6905أفراد.

وكالة األناضول لألنباء ،أنقرة2017/2/7 ،

 .47عباس يمنح األمين العام األسبق لجامعة الدول العربية الوشاح األكبر ونجمة فلسطين
نونس :منح رئيس السلطة ال لسطينية محمود عباس ،األمين الرام األسبم لجامرة الدول الرربية

الشاذلي الاليبي ،اليوم االثنين ،وسام دولة فلسطين الوشاح األكبر ونجمة فلسطينن نادي ار لدوره
الاومي واعنرافا بجهوده في دعم حاوم الشرب ال لسطيني وق ينه الرادلة في كافة المحافل الرربية

واإلقليمية والدولية.

وقلد س ير دولة فلسطين هايل ال اهوم ،نيابة عن عباس ،الوسام في ح ل كبير انراد لل رض بمار

مركز نونس لجامرة الدول الرربية ،بح ور الوزير لزهر الاروي الشابي ممثال عن الرئيس النونسي

الباجي قائد السبسي ،واألمين الرام الحالي لمركز نونس لجامرة الدول الرربية عبد اللطيف عبيد،
وممثلين عن رئاسة الحكومة وو ازرة الشؤون التارجية النونسية ،وممثلين عن مجلس نواب الشرب،
ونتبة من المثا ين واألدباء والكناب والشرراء وال نانين النونسيين ،والس راء الررب المرنمدين لدى

الجمهورية النونسية الشاياة.

من جهنه ،أترى أعرب الشاذلي الاليبي امننانه بنسلم هذا الوسام والوشاح األكبر ،مؤكدا أن مكانة
فلسطين لكل نونسي مكانة الوطن الثاني غيرة وحماسا.

ألم بال لسطينيين إنما هو درب من االسنرمار االسنيطاني ب رل وافدين من
وأ اف الاليبي أن ما ّ
أاااع متنل ة سموا بالاهاينة وزح وا من أوروبا وأمريكا على بالد المادس على ما أعلنوا أنها
أرض بال شرب،
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 .48برلمانية كويتية :غياب الفلسطينيين أدى لتراجع التعليم
لندن – عربي – 21محمد عبد السالم :فاجد
ونرحم
واقع النرليم في الكوي ،
ّ

برلمانية كوينية مجلس األمة بتطاب ناري انناد

فيه

فيه على المرلمين ال لسطينيين الذين ربوا جيال ال ينكرر من

ال كوينيين األوائل ،بينما ندهور واقع النرليم في البالد ووال إلى درجة مندنية برد أن غادر
ال لسطينيون البالد.
وقال

ع و مجلس األمة الكويني ا اء الهاشم في تطاب حال

"يوجد في الكوي

"عربي "21على نسجيل له إنه

حاليا  43ألف مرلم وافد أغلبهم من إحدى الدول الرربية برينها ،في الوق

فيه نانيف الكوي

الذي نم

نرليميا على مسنوى الرالم في المرنبة  141من أال  ،144بحسب المنندى

االقناادي الرالمي ..أي في المرنبة األتيرة" ،على حد نربيرها.
وأ اف

كان

الهاشم" :أنا من جيل السنينيا  ،ودرسني المرلمون ال لسطينيون ،وندسس

بشكل احيح،

ال تاال الني فيهم في الندريب ناوم على ال هم والحزم وليس النلاين ،أما اآلن فلماذا نزلنا إلى

أرذل المرانب في مجال النرليم؟".

والنائبة الكوينية ا اء الهاشم من مواليد الرام  ،1964وهي اليوم واحدة من أشهر السياسيين

واألكاديميين في البالد ،كما أنها مرروفة باعنمادها على ذانها حيث نوفي والدها وهي في الثانية من
عمرها ونشد

ينيمة األب ،قبل أن نحال على شهادة البكالوريوس في الل ة اإلنجليزية من جامرة

الكوي  ،ومن ثم الدبلوم الرالي من جامرة هارفارد.

موقع "عربي 2017/2/6 ،"21

" .49الجامعة العربية" تدين االعتداءات اإلسرائيلية بحق فلسطينيي الـ48

الااهرة :أدان

األمانة الرامة لجامرة الدول الرربية ،الممارسا

فلسطينيي أ ار ي عام .1948

واعنبر "الجامرة الرربية" ،في بيان اح ي ،االعنداءا

الار ار
حاوم اإلنسان ،وأن سلسلة ا

الرنارية الني نزايد

الردوانية واالننهاكا

اإلسرائيلية

الجسيمة اننهاكا للاانون الدولي ومبادئ
بشكل ملحو في اآلونة األتيرة

فلسطينيي الر 48نهدف للمس بحاوقهم وناييد حرينهم في النربير عن رأيهم.
وأ اف

د

د

أنه نن يذا لارار مجلس جامرة الدول الرربية بالدعوة إلى إحياء يوم الن امن مع الشرب

ال لسطيني في هذا الناريخ من كل عام ،فننها نؤكد على دعم امود فلسطينيي الر 48في أر هم
ودفاعا عن حاوقهم في وجه السياسا

الحكومة اإلسرائيلية

دهم ،الني نااعد
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منها لشرعنة الرنارية في إطار ناريد اسنهداف فلسطينيي الر 48ونرميم سياسة النمييز الرناري
دهم،

اربة بررض الحائط كل المواثيم والا ار ار الدولية.

وأ اف  ،في بيانها ،أنها نؤكد أن فلسطينيي الر" 48هم جزء ال ينج أز من الشرب ال لسطيني ،وأنهم
في مواجهة الف وعدوان المحنل اإلسرائيلي مدافرون أايلون عن هوينهم واننمائهم وحاهم في
وطنهم وعن ق ية شربهم في وجه هذه الممارسا

والرنارية والممارسا

النميزية والنحري ية".

اإلسرائيلية ،ما يرر هم ألنواع من اال طهاد

وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)2017/2/6 ،

" .51القدس العربي" :رئيس حزب "الوسط" في السودان يطالب بالتطبيع مع "إسرائيل" دون شروط
الترطوم – األنا ول :دعا رئيس حزب "الوسط" اإلسالمي في السودان يوسف الكودة ،حكومة بالده
للنطبيع مع إسرائيل بدون شروط ،باعنبار أن الترطوم "تسر

بالااف الجوي المنكرر".

ماديا ومرنويا باننها

سيادنها

وفي محا رة برنوان" :الرالقة مع إسرائيل  ..البرد الديني" ،ن مها مركز "طيبة برس" غير

حكومين ،بالنراون مع "منندى مراجرا

" مااطرة إسرائيل ارند

النه ة والحوار" ،أمس األول االثنين ،قال الكودة إن

إلى ادورنا ،وال مانع في إقامة عالقة مع أي جهة من الجها

طالما أنها

لم نندتل في شدن التاص".

وأ اف رجل الدين ،المرروف بنثارنه الجدل في السودان" :نريد أن يناقش الناس حاليا مو وع
الرالقة مع إسرائيل ،ونحن نربنا ودفرنا الكثير من الثمن في سبيل الا ية ال لسطينية بطرياة

تاطئة".

وأشار الكودة إلى أنه "ال مانع شرعا من ن يير موقف المااطرة ودراسة موقف الدتول في عالقة مع

إس ارئيل" .ونابع " :المراقب يالح
عالقا

أن إسرائيل على اسنرداد إليجاد عالقة ،واآلن الدول الني نايم

مع إسرائيل لديها مواقف أقوى ،للمطالبة بالحاوم ال لسطينية".

القدس العربي ،لندن2017/2/7 ،

 .51وزير السياحة التركي يصل تل أبيب في أول زيارة لمسؤول تركي منذ 2010

نل أبيب /يلدز آم طاش :وال وزير الثاافة والسياحة النركي نابي أوجي ،مساء االثنين ،مطار بن
غوريون الدولي في الراامة اإلسرائيلية ،نل أبيب ،في أول زيارة رسمية لمسؤول نركي منذ عام

.2010
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ومن المنن ر أن يلناي الوزير النركي غدا الثالثاء ن يره اإلسرائيلي ياريف لي ين ،سيرابه مؤنمر
اح ي للوزيرين.

وسيشار أوجي غدا في ح ل افنناح مررض "البحر األبيض المنوسط للسياحة" بنل أبيب وسيلناي

مع أاحاب شركا

واإلسرائيليين ،كما يزور مرر ا للاور عن "الرالقا

سياحية من األن ار

النركية اإلسرائيلية" في أحد المراكز الثاافية ،نن مها وكالة األنا ول .ومن المزمع أي ا أن يلناي

أوجي مع أعيان األن ار اليهود في إسرائيل.

ويرافم أوجي في زيارنه رئيس انحاد الوكاال

السياحية النركية باشاران أولواوي ،ورئيس انحاد

ال ندقيين األن ار عثمان آيي  ،ورئيس جمرية المسنثمرين السياحيين األن ار علي مراد اوي.
وعاب زيارة نل أبيب ،سينوجه أوجي إلى رام هللا ليزور

ريح الزعيم ال لسطيني الراحل ياسر

عرفا  ،والمنحف الذي يحمل اسمه .كما سيلناي أوجي وزير الثاافة ال لسطيني إيهاب بسيسو،
وينجه إلى الادس ،لزيارة المسجد األقاى ،ويشار في افنناح مررض اور عن الادس الاديمة.

وكالة األناضول لألنباء2017/2/7 ،

 .52واشنطن ترفض التعليق على إقرار الكنيست قانوناً يشرع االستيطان

المنحدة النرليم على إقرار الكنيس

عرب /48أ.ف.ب -محمد وند :رف

الواليا

مساء اإلثنين ،قانونا يشرع آالف الوحدا

السكنية االسنيطانية في ال

اإلسرائيلي،

ة ال ربية المحنلة.

وقال مسؤول في و ازرة التارجية األميركية لوكالة فرانس برس مشنرطا عدم نشر اسمه إن "اإلدارة
بحاجة إلى فراة للنشاور مع جميع األطراف بشدن الطريم الواجب سلوكها للم ي قدما".

وأ اف "في الوق

الراهن ندل المؤش ار

قبل المحاكم اإلسرائيلية ذا
المحكمة ذا

الالة حكمها".

على أنه من المرجح أن يراد الن ر في هذا النشريع من

الالة ،عوادارة نرامب سنمننع عن النرليم على النشريع إلى أن نادر
عرب 2017/2/7 ،48

 .53تحريض إسرائيلي ضد األونروا
قال

احي ة "إسرائيل اليوم" إن الرئيس األميركي السابم با ار أوباما حول  360مليون دوالر إلى

وكالة األونروان تالل عام  ،2016في حين منح باقي مؤسسا
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ونال

الاحي ة عن شبكة فوكس اإلتبارية األميركية أن النمويل األميركي لألونروا عام 2010

وال  238مليون دوالر ،وبدأ ينااعد عاما برد عام ،وفاا لما ي هر في وثائم و ازرة التارجية

األميركية.

ونشير الوثائم إلى أن إدارة أوباما رفر

قيمة الدعم الذي نادمه الواليا

بنسبة  %20عما قدمنه لها عام  ،2010بما وال حينها إلى  7.7مليا ار
والمؤسسا

والدوائر النابرة لألمم المنحدة.

المنحدة للمن مة الدولية

دوالر لمتنلف المن ما

وحسب الاحي ة اإلسرائيلية فنن األونروا "ليس لها ناريخ إيجابي مع إسرائيل ،بسبب ما ننشره كنبها
النرليمية من نحريض

د إسرائيل ،ونش يل مو ين مرادين لها ،لكن السلوكيا

األونروا نجاه إسرائيل لم ن

قدمه لها".
وتنم

المرادية من قبل

ب إدارة أوباما كثيرا ،بل إنه زاد من قيمة الدعم المالي الستي الذي

الاحي ة بالاول إن األمم المنحدة بان

نرلم اليوم أنها أمام و ع جديد ،حيث سبم للرئيس

األميركي الحالي دونالد نرمب أن أعلن اننااده الاوي للمن مة الدولية ،مما جرل بكبار مسؤوليها

يرون أن هنا "محاف ا جديدا دتل المدينة".

الجزيرة نت ،الدوحة2017/2/6 ،

" .54هيومان رايتس ووتش" :إدارة ترامب لن تحمي "إسرائيل" من المحكمة الدولية
رامي حيدر :قال

المديرة النن يذية لاسم الشرم األوسط في من مة "هيومان راينس وونش" ،سارة ليا

من الاانون اإلسرائيلي المرعي،

وينسن ،إن "نمرير الكنيس لمشروع قانون "النسوية" ُيل ي سنوا
ويدني برد أسابيع فاط من نمرير مجلس األمن للارار  2234باإلجماع حول عدم شرعية
المسنوطنا  ،ويركس نجاهل إسرائيل ال ا ح للاانون الدولي".

ردا على نمرير "الكنيس " لمشروع قانون "النسوية" الذي يسمح إلسرائيل
جاء أقوال وينسن هذه ّ
باالسنحواذ على أراض مملوكة ل لسطينيين بدثر رجري لاالح المسنوطنا .
ة

"يرسخ مشروع الاانون االحنالل المنواال بحكم األمر الواقع لل
وأ اف المن مة في بيان لها ّ
ال ربية ،حيث يت ع المسنوطنون اإلسرائيليون وال لسطينيون الذين يريشون في ن س المنطاة
ألن مة قانونية وقواعد وتدما

من الة وغير منساوية .على المسؤولين اإلسرائيليين الذين ياودون

سياسة االسنيطان أن يرلموا أن إدارة نرامب ال نسنطيع حماينهم من ندقيم المحكمة الجنائية الدولية،

المدعية الرامة بحث النشاط االسنيطاني اإلسرائيلي غير الاانوني".
حيث نواال ّ
عرب 2017/2/7 ،48
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 .55رئيسة الوزراء البريطانية تؤكد خالل لقاء نتنياهو التزام بالدها بحل الدولتين
لندن -مراد مراد :اسن اف

رئيسة الوزراء البريطانية نيري از ماي ،أمس في " 10داونينا سنري "

ن يرها اإلسرائيلي بنيامين نننياهو في أول لااء لهما منذ نسلمها رئاسة الحكومة البريطانية الايف

الما ي.
وشدد

الم ي ة ل ي ها على أن "المملكة المنحدة ملنزمة بحل الدولنين فلسطينية عواسرائيلية نريشان

بسالم جنبا إلى جنب" ،وأعرب

له عن قلاها من "االسنيطان في الا ة ال ربية الذي يؤثر سلبا على

حل الدولنين" .فيما ركز ال يف زيارنه على

رورة نوحيد الموقف اإلسرائيلي ر البريطاني ر األميركي

نجاه ايران الني وا ها بر"الدولة الراغبة في محو إسرائيل واحنالل الشرم األوسط" .ولم يراد الطرفان

مؤنم ار احافيا عاب قمنهما ،لكن قبل بدئها نحدثا باورة مان بة أمام الاحافيين.
وقال

الثنائية البريطانية ر اإلسرائيلية ،وطبرا سننحدث في المل ا

ماي "سننحدث في الرالقا

اإلقليمية مثل سوريا عوايران ومسنابل الشرم األوسط" .وأ اف

ألننا نرنبره الحل األف ل للتالف ال لسطيني ر اإلسرائيلي".

أن "بريطانيا ملنزمة بحل الدولنين

ووجه نننياهو حديثه إلى ماي قائال" :أريد أن أنكلم مر حول إيجاد طرياة ن من من تاللها ،الرد

على عدوانية إيران .وفي الوق

عينه أريد أن أطمئنكم أننا نشاطركم نماما الرغبة في السالم .هذا

حلمنا منذ اليوم األول .ونحن لن ننتلى عن سرينا إلى السالم .وأود أن أشكر على نرحيب الحار
وعلى النزام بالاداقة الاوية بين بريطانيا عواسرائيل".

ون ادى زعيم المرار ة البريطانية أي رئيس حكومة ال ل زعيم حزب "الرمال" جيريمي كوربن لااء

نننياهو تالل زيارة الر 24ساعة الني قام بها رئيس الوزراء اإلسرائيلي إلى لندن .وشدد كوربن لماي
على

رورة الندكيد ل ي ها على أن موقف المملكة المنحدة من حل الدولنين وعدم شرعية

المسنوطنا

اإلسرائيلية ثاب  ،وقال" :بريطانيا ندعم حاوم الشرب ال لسطيني مثل كثيرين يريشون

في إسرائيل ويدعمون حاوم ال لسطينيين" .يشار إلى أن بريطانيا هي ثاني شري نجاري إلسرائيل

في الرالم ،إذ يبلا الحجم السنوي للنبادل النجاري بين الجانبين نحو  5مليا ار جنيه إسنرليني.

المستقبل ،بيروت2017/2/7 ،

 .56مالدينوف يحث الكنيست على إعادة النظر بشأن مشروع قانون المستوطنات
نل أبيب – "د ب أ" :حث مبروث األمم المنحدة للسالم في الشرم األوسط ،البرلمان اإلسرائيلي على
إعادة الن ر في إجراء ناوي

– مارر عاده مساء اليوم االثنين – بشدن مشروع قانون إل

الشرعية بدثر رجري على المسنوطنا
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وقال نيكوالي مالدينوف في ناريح اح ي اليوم االثنين" :إذا نم اعنماده كاانون ،فسوف يكون له
عواقب قانونية بريدة المدى بالنسبة إلسرائيل ،وسوف يالل احنماال

إلى حد كبير".

وأ اف أن المجنمع الرالمي ال يرنبر فاط المسنوطنا

السالم الرربي – اإلسرائيلي

غير قانونية ،ولكن أفيحاي مندلبلي

المسنشار الاانوني للحكومة االسرائيلية بن سه ،واف مشروع الاانون بدنه غير دسنوري ووعد بردم

الدفاع عنه أمام المحكمة الرليا في إسرائيل في حال نمريره.

رأي اليوم ،لندن2017/2/6 ،

" .57القدس" :مؤتمر أمني إقليمي بحضور زعماء عرب ونتنياهو
واشنطن :علم

"الادس" من ماادر ماربة من إدارة الرئيس األميركي دونالد نرامب إن واشنطن

نري أن حابة رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نننياهو على وش االننهاء بسبب الا ايا الني ينم

النحايم مره بشدنها واحنمال ناديمه للمحاكمة وهو سيال إلى واشنطن قريبا بهدف إنااذ ن سه.

وأ اف

الماادر إن واشنطن ننوقع إن يطلب نننياهو عاد مؤنمر إقليمي أمني لبحث "اإلرهاب

اإلسالمي المنشدد" ،بحيث يوجه نرامب ن سه الدعوة لراد المؤنمر بح ور زعماء عرب ونننياهو.
وعلم

"الادس" من ذا

الماادر إن واشنطن ال نمانع مثل هذه الدعوة ألنها ننسجم مع سياسة

نرامب على أية حال في مواجهة "النطرف اإلسالمي" عوايران ومكافحة اإلرهاب وهي أمور نؤرم

أي ا كافة الزعماء الررب وتااة زعماء التليال.
وقال

الماادر أن نرامب سيطلب بالماابل من إسرائيل للموافاة على عاد المؤنمر وح ور نننياهو

السير مره في تطة سالم شاملة للاراع ال لسطيني -اإلسرائيلي أو كما يسميها نرامب "الا اة

الكبرى" أو "ا اة الحد األقاى".

وأشار الماادر ذانها إلى أن الزعماء الررب بما في ذل زعماء التليال ال يمكن أن يوافاوا على
ح ور مثل هذا المؤنمر اإلقليمي بمشاركة نننياهو دون موافاة نننياهو بالماابل على حل شامل

للاراع ال لسطيني اإلسرائيلي.

القدس ،القدس2017/2/7 ،

 .58سورية تفقد معظم طاقتها وتعود قس ارً إلى مصادر بدائية ُم َّلوثة
عبدالهادي النجار :أزمة الطاقة في سورية ،الني ن اقم

تالل السنوا

نحول
األحداث .فتالل الراد األول من الارن الواحد والرشرينّ ،
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في نوفير

الن طية إلى بلد مسنورد لها .ونزامن ذل مع ارن اع في أسرار الن ط ّأدى إلى اروبا
الدعم الحكومي ألسرار الوقود وحاول ناص في المشناا الن طية .كما ارن ع الطلب على الطاقة
ننيجة االسنثما ار

طويلة.

وقد حاول

السيار
ا
الجديدة في البالد واالن ناح على اسنيراد

الحكومة السورية مواجهة ال

بينها البدء برفع الدعم الحكومي عن المازو

قياسية برد فنرة ناييد

بمردال

وط في الاطاع الن طي بانتاذ عدد من النرنيبا  ،من
الديزلن والبنزين والكهرباء .وكان

الزيادا

كبيرة ،إذ

ارن ع سرر اللينر الواحد من وقود الديزل من  15إلى  25ليرة سورية عندما كان سرر ارف الدوالر

األميركي يرادل  45ليرة .ن يير أسرار الطاقة كان أحد األسباب المباشرة لألزمة الني ن ّجر في
شهر آذار مارسن  .2011ومع أنه نم النراجع عن رفع أسرار الوقود ،إال أن االحنجاجا كان
نطور وترج

األمور عن السيطرة.

تصاعد أزمة الطاقة
بدأ

مشاكل الطاقة في سورية نزداد بشكل مطرد مع ازدياد حدة النون ار

بن رر شبكا

الكهرباء ومراكز النحويل

من المدن ،ثم بدأ

النرديا

الداتلية .وكان

بداينها

على تطوط نال الوقود

بين المحاف ا  ،فنررض تط نال الديزل بين حمص وحلب للنتريب والسرقة في أكثر من سنين

ناطة على طول التط.

وفي آب أغسطسن  2011فر

الواليا

المنحدة واالنحاد األوروبي مجموعة من الراوبا

على

قطاع الن ط السوري ،وفي كانون األول ديسمبرن من الرام ذانه نوقف عمل جميع الشركا

األوروبية ال اعلة في سورية ،وكذل امننر الشركا الموّردة للديزل وال از عن نن يذ النزامانها.
نوسر االشنباكا شرقي البالد حيث حاول الن ط ،وبدأ المجموعا المسلحة ن رض
عام ّ 2012

سيطرنها في المنطاة ندريجيا ،إلى أن اسنول

على أهم وأكبر حال ن طي في البالد هو حال الرمر

في محاف ة دير الزور في نشرين الثاني نوفمبرن  .2013وبهذا نراجع إنناج الن ط اليومي في سورية

من  387ألف برميل مطلع عام  2011إلى  15ألف برميل نهاية عام .2013
وبما أنه كان ينم إنناج مجمل الكمية المنباية في المنطاة الوسطى ،نراجر

هذه الكمية مع اسنيالء

"نن يم الدولة" على مدينة ندمر وسيطرنه على عدد من الحاول في جوارها ،ال سيما حال جزل

الن طي في أيار مايون  2015وفي كانون األول ديسمبرن .2016

وعلى نحو مشابه ،نراجع اإلنناج اليومي لل از من  23.8مليون منر مكرب في عام  2011إلى 14.8

مليون منر مكرب في عام  ،2014ثم إلى  8.2مليون منر مكرب في نهاية عام  ،2016برد فادان
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السيطرة على حاول شاعر والهيل وجحار ،الني نرد أ تم حاول ال از في سورية وناع قرب مدينة
ندمر.

الحكومة السورية مر م ماادرها الن طية وال ازية ومحطانها الكهرمائية الرئيسية ،برد

وهكذا ،فاد

سيطرة المجموعا المسلحة على سدود نهر ال ار الثالثة نشرين والثورة والبرثن الني وفّر ما
نسبنه  6في المئة من أال  46.4مليون مي اواط -ساعة من الكهرباء جرى نوليدها في عام .2010

وفم ناارير رسمية ،بلا الطلب على الطاقة الكهربائية في سورية ما مجموعه  50.7مليون مي اواط-

ساعة في عام  ،2011وكان مجمل اإلنناج من الكهرباء  49مليون مي اواط -ساعة ،أما في عام

 2015فاد نراجع اإلنناج إلى  19.9مليون مي اواط -ساعة فاط.
وكان

محطا

كهربائية كبيرة ترج

عن التدمة في سنوا

الحرب ،أهمها محطة حلب الح اررية،

أكبر محطة لنوليد الكهرباء في سورية ،وكذل نوقف الرمل في نوسرة محطة نشرين قرب دمشم في

عام  ،2012ونرر
أما أقسى

للااف محطا

نوليد الكهرباء في محردة وال ازرة

من محاف ة حماة.

ربة نررض لها قطاع الطاقة في سورية ،برد فادان ماادر الطاقة الكهرمائية على نهر

ال ار  ،فينمثل بن كي ونهب محطة زيزون الح اررية في محاف ة حماة تالل الناف الثاني من عام
 ،2015واسنيالء "نن يم الدولة" على أهم منشدة لل از في البالد هي مرمل غاز كونيكو قرب مدينة
دير الزور ،ثم قا ها وتروجها عن التدمة في آذار مارسن  ،2016وكذل

قيام "نن يم الدولة"

بن جير مرمل غاز حيان قرب مدينة ندمر مطلع عام  2017الذي كان يوفّر نحو ثلث حاجة البالد
من ال از لنوليد الكهرباء.
تفجير معمل غاز حيان
وفي المحالة ،نراجر

حاة األسرة من وقود الديزل من ألف لينر مطلع عام  2011إلى مئني لينر

مطلع عام  ،2017وارن ع سرر اللينر من  25ليرة إلى  180ليرة وفم السرر الرسمي ،ونجاوز أكثر

من  300ليرة في السوم السوداء .علما أن سرر ارف الدوالر ارن ع في ال نرة ن سها من  45ليرة

سورية إلى أكثر من  500ليرة ،ولم ينرافم ذل مع زيادا
أما الطاقة الكهربائية فت ر

ملموسة في الروانب واألجور.

للنانين منذ نهاية عام  2011وبل

مدة قطع الكهرباء  18ساعة

يوميا مطلع عام  2017في أف ل الحاال  ،حنى أن مناطم عديدة نحول

لالعنماد على مولدا

الكهرباء المشنركة كما في مدينة حلب .وارن ع سرر الشريحة الرليا السنهال الكهرباء في األغراض

النجارية والمنزلية من  7لي ار

األسرار الرسمية.
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بدائل الطاقة
مع نراجع ماادر الطاقة الناليدية المناحة ،قام السوريون باتنبار الرديد من البدائل ،سواء لندمين
محروقا

الندفئة في الشناء أو لنوفير الطاقة الكهربائية على مدار الرام.

اعنبا ار من عام  2012ازداد

بشكل كبير النرديا

أساسيا لنوفير الندفئة في الكثير من المنازل ،وارن ر

الحطب أكثر من  100ليرة سورية في مطلع .2017
وقد جرى نكرير المشناا

والاطع الجائر لألحراج ،وأابح الحطب ماد ار
أسراره حنى نجاوز سرر الكيلوغرام الواحد من

الن طية بشكل بدائي ،ال سيما في المناطم الشرقية من البالد ،حيث

هر أمراض احية ننيجة سوء روف النكرير ،إ افة إلى حاول برض الوفيا

مسنوعبا

النكرير.

ننيجة ان جار

نوسع اسنتدام فحم الكو الن طي كمادر للطاقة بديل عن الديزل في برض االسنثما ار ،
كما ّ
وبشكل تاص في منشآ نربية الدواجن .أما المتل ا الالبة لرار الزينون الج ن ،الني كان
نج ف ون

ط على شكل

هما بالنسبة ألاحاب المراار ،فاد أابح
النتلص منها يمثل ّ
أسطوانا  ،وأتذ نلاى رواجا في ندفئة المنازل كبديل عن الحطب ،حيث نجاوز سرر الكيلوغرام
الواحد من األسطوانا

الجافة  80ليرة سورية مطلع عام .2017

وبشكل عام ،اعنمد

األسر السورية على كهرباء الشبكة الرامة كمادر للندفئة تالل الساعا

الاليلة الني نناح فيها يوميا ،ومن نوافر لديه الادرة المالية اسنتدم الديزل أو ال از ،وفي المرنبة
الثالثة جاء اسنتدام الحطب ومتل ا
باي

الزينون ومواد أترى كمادر للطاقة.

الشبكة الرامة المادر الرئيس للطاقة الكهربائية .ومع نراجع فن ار

اعنمد السوريون على شحن بطاريا

السيا ار

الباعثة لل وء "الليدا "  .LEDsواننشر

الن ذية الكهربائية اليومية،

وندمين اإلنارة باسنتدام أشرطة الاماما

الليدا

الثنائية

على نطام واسع في المدارس والمؤسسا

الحكومية والتااة إلى جانب المنازل والمحال النجارية.
يبلا طول شريط الليدا

منر واحدا ،وينراوح ثمنه ما بين  200إلى  600ليرة سورية بحسب شدة
ا

اإل اءة ،وهو يك ي إلنارة غرفة منوسطة األبراد بشكل جيد لردة ساعا

الطاقة.

أما المولدا

ذا

الكهربائية الراملة على البنزين ذا

مع اسنهال محدود من

االسنطاعة الا يرة أو نل

االسنطاعة المنوسطة والكبيرة ،فانحار اسنتدامها في برض المؤسسا

المناطم الني غاب

عنها ن ذية الشبكة الرامة ،فاد نحول
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للنيار الكهربائي حنى في المنازل ،وأابح ماطلح "األمبي ار " نربي ار رائجا نسبة إلى وحدة الاياس
نسرر بها الكهرباء.
الني ّ
أما االعنماد على ماادر الطاقة المنجددة الطاقة الشمسية وطاقة الرياحن فباي محدودا ن ار
الحل الوحيد في الحاال

الرن اع كلف الندسيس ،ولكنها كان

الني ال ينوافر فيها نيار الشبكة الرامة

أو الوقود الالزم لنش يل المولدا  ،كما في المناطم النائية والمتيما .

الحياة ،لندن2017/2/7 ،

" .59العفو الدولية" :السلطات السورية أعدمت آالف المدنيين في سجن صيدنايا العسكري
يكشف نارير جديد مروع ،من إعداد من مة الر و الدولية ،النااب عن وجود حملة مدروسة نن ذها

السلطا

السورية على شكل إعداما

داتل سجن ايدنايا .فاد اقنيد

تارج نطام الا اء ،وننم عن طريم عمليا

مجموعا

شنم جماعية

من نحو  50شتاا من زنزانانهم كي ينم إعدامهم

شناا تالل ال نرة ما بين  2011و ،2015ونكرر هذه الرملية بشكل أسبوعي ،وبواقع مرنين في
األسبوع أحيانا .ونم شنم نحو  13000شتص س ار في ايدنايا على مدار تمس سنوا  ،غالبينهم
من المدنيين الذين ُيرناد أنهم من مرار ي الحكومة.
وي هر النارير المرنون "المسلخ البشري :عمليا لشنم الجماعية واإلبادة الممنهجة في سجن
ايدنايا بسوريا" أي ا أن الحكومة ننرمد تلم

روف الإنسانية للمحنجزين في سجن ايدنايا؛

وذل عن طريم اللجوء بشكل منكرر إلى نرذيبهم وحرمانهم من الحاول على الطرام والماء والدواء
والرعاية الطبية .ويوثم النارير كيف نسبب
وجاء

هذه الممارسا

سياسا

اإلبادة هذه بمانل أعداد كبيرة من المحنجزين.

الني نال إلى مااف جرائم الحرب والجرائم

الحكومة السورية على أعلى المسنويا .

د اإلنسانية بن ويض من

منظمة العفو الدولية "أمنستي"2017/2/3 ،

 .61قلق فلسطيني من توقف الدعم األميركي في عهد ترامب
عدنان أبو عامر

األميركية الجديدة ،في ّل
لسطينية تشينها من مسنابل عالقانها مع اإلدارة
لم نتف السلطة ال
ّ
ّ
األميركية للادس وعدم اعنباره
كنوجهه إلى نال الس ارة
ّ
ؤيدة إلسرائيلّ ،
مواقف الرئيس دونالد نرامب الم ّ

مما دفع بالسلطة في  5كانون الثاني/يناير إلى نشكيل لجنة للبحث
االسنيطان عابة بطريم السالمّ ،
في و ع تطّة لمواجهة األسوأ في عهد دونالد نرامب.
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أن نرامب سيريد الن ر
أعلن الناطم باسم البي األبيض شون سبايسر في  25كانون الثاني /ينايرّ ،
ألن نرامب يريد
بارار الرئيس السابم با ار أوباما بمنح السلطة مساعدا بايمة  221مليون دوالرّ ،

المالية ال لسطيني
أن األموال الني نن اها واشنطن في التارج نتدم ماالحها ،فيما أعلن وزير
الند ّكد ّ
ّ
ّ
عدة لنجريم السلطة
أن الكون رس
سن قوانين ّ
األميركي ّ
شكري بشارة في  26كانون الثاني /يناير ّ
ّ
وسنحد
نم نبنيها،
ألنها ندعم ماليا أسر الشهداء والمرنالين ،وسنكون لهذه الاوانين نداعيا
ّ
ّ
سلبية إذا ّ
لسطينية في الواليا المنّحدة والتارج.
من الادرة على إدارة الحسابا ال
ّ

غسان
في هذا السيام ،قال وزير الرمل ال لسطيني السابم ومدير مركز اإلعالم
الحكومي السابم ّ
ّ
ّ
حيادية في الاراع
أقل
"إننا أمام إدارة
التطيب لر"المونينور"ّ :
ّ
ّ
أميركية أكثر انحيا از إلسرائيل ،و ّ
ال لسطيني  -اإلسرائيلي ،ونحن مابلون على فنرة اربة مع نرامب ،من حيث ناليل الدعم األميركي
ّ
ّ
ّ
النسبب بانهيارها ،فالرالم يتشى هذا السيناريو ،حنّى واشنطن
مكانية نت ي ه ،من دون
ّ
للسلطة عوا ّ
لسطينية ،مع احنمال قدرة نرامب على الندثير على
حرياة على بااء الو ع الاائم في األ ار ي ال
ّ
رف الندثير

الدولية لوقف الدعم المالي عن السلطة ،كبريطانيا وأسنراليا ،بسبب
مواقف األطراف
ّ
ّ
ال لسطيني على الواقع السياسي الدولي".
ّ
ّ
ّ
وكان جون كيري وزير التارجية األمريكي السابم قد حذر يوم  15كانون أول/ديسمبر  2015من
انهيار السلطة ال لسطينية.

أن الواليا المنّحدة كان
وكان رئيس الحكومة ال
لسطينية رامي الحمدهلل أعلن في  27آب/أغسطس ّ
ّ
سنويا لدعم السلطة ال لسطينية منذ إنشائها في عام  .1994وفي عام  ،2015لم
ندفع مليار دوالر
ّ

الرامة.
ندفع سوى  250مليون دوالر للمشاريع و ّ
المؤسسا  ،وليس نادا إلى التزينة ّ
لسطينية في  28أيلول/سبنمبر من عام  ،2015فننه بين عامي -2007
المالية ال
ووفاا لبيانا و ازرة
ّ
ّ

لسطينية  300مليون دوالر ،وبدأ الدعم ينراجع منذ
منوسط الدعم األمريكي للموازنة ال
 ،2015بلا
ّ
ّ
وية
نوجه الرئيس ال
عباس إلى األمم المنّحدة ،والحاول على الر ّ
لسطيني محمود ّ
عام  ،2012برد ّ
ّ
با ة مراقب.

من جهنه ،قال أسناذ االقنااد بجامرة النجاح في نابلس نار عبد الكريم لر"المونينور"" :لدى إدارة

نهائيا ،والندقيم أكثر في طرم ارف
نوجه جديد بناليل الدعم المالي للسلطة ،وليس وق ه
ّ
نرامب ّ
ّ
مساعدانها لل لسطينيين ،بهدف ال ط السياسي على السلطة أكثر ،للرودة إلى الم او ا المباشرة
ّ
أن الدعم األميركي في عام  2016لم يزد عن  200مليون دوالر ،ذهب مر مه إلى
مع إسرائيل ،مع ّ
ّ
نحنية وبرامال الحكم الرشيد ،وليس إلى موازنة السلطة ،مع
مؤسسا غير
ّ
حكومية ومشاريع بنى ّ
ّ
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فلسطينية أن نؤثر واشنطن على دول أترى العنماد سياسنها الجديدة كبريطانيا وأسنراليا
تشية
ّ
وهولّندا وسن افورة واليابان".
في  31كانون

لسطينية اائب عرياا
يذية لمن ّمة النحرير ال
ّ
سر اللجنة النن ّ
وذكر أمين ّ
نبني مجلس األمن الدولي
أن الكون رس
األميركي هدد يوم  3كانون الثاني /يناير ،عاب ّ
الثاني/يناير ّ
ّ
ّ
األول/ديسمبر ،باطع المساعدا عن السلطة إن
الارار ّ 2334د االسنيطان اإلسر
ائيلي في كانون ّ
ّ
الدولية.
اسنمر بمساعيها ّد إسرائيل في المحافل
ّ
ّ
فيما أعاد موقع "أن آر جي" اإلسرائيلي في  14نشرين الثاني /نوفمبر نشر ماال لهيئة نحرير
ّ
احي ة وول سنري جورنال األمريكية ،يوم  13نوفمبر ،دع فيه ،نرامب إلى وقف الدعم المالي
ّ
الرمليا المسلّحة ّد إسرائيل.
ألن جزءا من النمويل يذهب من أجل دعم
للسلطةّ ،
ّ
نتوفها من إقدام
وقال وزير
فلسطيني حالي ،رفض كشف اسمه ،لر"المونينور"ّ :
"إن السلطة رغم ّ
ّ
ننكيف مع ذل بسياسا
نرامب على انّتاذ ق ار ار
سياسية واقناادية ّدهاّ ،
لكنها يمكن أن ّ
ّ
أن السلطة نرنمد بنسيير شؤونها أكثر من الدعم األميركي على أموال
ّ
الناشف ونوجيه اإلن ام ،مع ّ
ّ
الماااة وال رائب مع إسرائيل البال ة  180مليون دوالر شهرّيا ،ونش ّكل  75في المئة من موازننها،
ّ
عملية
والسلطة لديها متاوف أن ن ط واشنطن على إسرائيل السنتدام هذه األموال ،للرودة إلى
ّ

ائيلية من دون وقف االسنيطان".
السالم بالشروط
األميركية واإلسر ّ
ّ
أهم أسباب نراجع الدعم األميركي في عهد با ار أوباما بين عامي  2016-2008للسلطة
رّبما نكمن ّ
ّ
لسطينيين
ائيليين وال
الرملية
مكانية نالياه باورة كبيرة في عهد نرامب ،لجمود
ّ
السلمية بين اإلسر ّ
ّ
ّ
عوا ّ
أميركية
وط
الدولية ،وممارسة
سياسية الني نننهجها السلطة كاالن مام إلى المن ّما
والمواقف ال
ّ
ّ
ّ
عليها لت ض ساف مطالبها.

لسطينية دو ار بنراجع الدعم األميركي ،في ّل نادير فلسطيني
الداتلية ال
ورّبما أي ا نلرب األسباب
ّ
ّ
ّ
ّ
عباس ،كما طوى الرئيس
ي في
ّ
طي ا حة ّ
بدن الناريخ قد يريد ن سه ،ورغبة نرامب الجمهور ّ
ّ
ي األسبم جورج بوش االبن ا حة الرئيس ياسر عرفا  ،حين دعا في عام  2002إلى
الجمهور ّ
على رأسها.

لسطينية الني وقف عرفا
ن يير الايادة ال
ّ
وفي هذا السيام ،قال مدير "دائرة البحوث في المركز ال لسطيني ألبحاث السياسا والدراسا
ّ
احنمالية وقف الدعم األميركي للسلطة قائمة
"إن
انيجية – مسا ار " تليل شاهين لر"المونينور"ّ :
ّ
االسنر ّ
ّ
المجمدة مع إسرائيل منذ نيسان/إبريل من
ط عليها للرودة إلى الم او ا
وباوة ،باعنبارها أداة
ّ
ّ
لمادم إلى السلطة يدني من
أن الدعم المالي
عام  ،2014وليس قطع المساعدا
األساسي ا ّ
كليا ،مع ّ
ّ
ّ
ّ
أن مواقف
االنحاد األوروبي ،وليس الواليا المنّحدة ،واإلشكال الذي يواجه السلطة ال
لسطينية ّ
ّ
ّ
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بريطانيا بان

نناارب مع واشنطن ،وفرنسا على أبواب االننتابا

إسرائيل".

ئاسية ،وقد نانرب أكثر من
الر ّ

األربع المابلة من عهد نرامب سنكون

أن السنوا
وأتي ار ،رّبما ننّ م اآلراء ال
لسطينية بمر مها على ّ
ّ
لكن اإلشكال
لسطينية ،وقد يكون وقف الدعم
اربة مع السلطة ال
المالي عنها أبرز الاروبا ّ ،
ّ
ّ
مما يرني عدم نوافر شبكة
الذي يواجه السلطة هو الموقف الرر
بي ال ريف في مواجهة واشنطنّ ،
ّ
مالية عر ّبية لنرويض السلطة عن نراجع الدعم األميركي.
أمان ّ
ّ
المونيتور2017/2/6 ،

 .61شفافية أوروبا ..وموظفو قطاع غزة
هل احا

د .فايز أبو شمالة

مير األوروبيون فجدة ،وتجلوا من دافع ال رائب الذي يحاسبونه و ي يا على تمس

دقائم ندتير عن الرمل ،في الوق

الذي غ وا فيه الطرف عن اسننكاف أالف المو ين في قطاع

غزة عن أعمالهم عشر سنوا  ،وبارار من رئيس السلطة ال لسطينية؟

جاء قرار االنحاد األوروبي بوقف ارف روانب مو ي السلطة المسننك ين مندت ار ولكنه منوازنا ،إذا
قرر نحويل مبلا  300مليون دوالر يادمها سنويا من حساب المو ين المسننك ين عن الرمل إلى
حساب الشئون االجنماعية ،والبنية النحنية والننمية االقناادية لمواطني قطاع غزة.

عمليا ،لن ينناقص المبلا المادم من االنحاد األوروبي إلى سكان قطاع غزة ،إال إذا نالعب مسئولو
السلطة ال لسطينية في طرياة النوزيع للمحناجين وللبنية النحنية ،مثلما فرلوا مع أموال الوقود المادمة

لسكان قطاع غزة ،وهذا ليس من حاهم ،عوانما الناص سيكون على حساب بند المو ين في ميزانية
السلطة ،والني ينوجب عليها أن ننحمل المسئولية كاملة ،وأن نوفر روانب  42ألف مو ف في قطاع

غزة ،طلب

منهم االسننكاف عن الرمل عمدا.

تطوة االنحاد األوروبي نشكل بداية تطوا

الحاة لمؤسسا

وحكوما

غربية وشرقية أترى لما

نزل نادم دعمها للمو ين ال لسطينيين ،وهذه رسالة سياسية إلى رئيس السلطة ،ورئيس الوزراء كي
ينوبوا عن كبرهم وعنادهم ،وأن يسروا إلى إدراج المو ين المسننك ين عن الرمل في مؤسسانهم،

وهذا ينطلب الننسيم الكامل مع حركة حماس ،الني مأل

الشواغر بمن اسنرد للرمل بددنى ماابل

مالي ،وأ حوا جزءا مركزيا من الو ي ية الرمومية في قطاع غزة.

إن مدساة المو ين المسننك ين عن الرمل ال نكمن في ماير روانبهم الني اار نح

رحمة

محمود عباس مباشرة ،والذي لن ينورع في لح ة عن عاابهم ،واالدعاء بدن ميزانية السلطة ال نسمح
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بارف روانبهم ،وهذا منوقع ،مدساة المو ين المسننك ين نكمن في فادانهم لشتاينهم المسنالة من
تالل فادانهم لرملهم الذي منحهم إنسانينهم أوال ،وفادانهم لادرنهم على الندقلم مع الحياة بال عمل
ثانيا ،وهذا أوقرهم في المشاكل االجنماعية جراء نرودهم على الارود في البي

لسنوا

طويلة ،وثاوا

تاللها بالسلطة ال لسطينية ورئيسها ،ليكنش وا الحاياة المرة مندت ار.

يا حبذا لو الناى مو و سلطة رام هللا مع بر هم البرض ،وندارسوا أمرهم ،وناقشوا مسنابل أوالدهم،

وفنشوا عن مترج قانوني لما قد يلحم بهم من

رر ،فالركون إلى الاراف اآللي متادع ،والوثوم

بالو ي ة غير الاائمة باطل ،والنوم الهانئ على قرار محمود عباس باالسننكاف عن الرمل أ

أحالم ،انجلى ليله ،واناشع غباره.

اث

رأي اليوم ،لندن2017/2/6 ،

 .62هذا سينتهي بالبكاء
ناحوم برنياع

المنحدة ن ام غذائي ليس فيه سوى وجبة

منذ أشهر يمطر على مسنهلكي اإلعالم في الواليا

وفي ال نرة االنناالية برد االننتابا  ،وهكذا

واحدة :نرامب ،نرامب ومرة نرامب .هكذا حنى االننتابا

اآلن أي ا – برد أسبوعين من الننايب .نرامب ال ينادر جدول األعمال فاط بل هو جدول
األعمال الوطني والدولي :وال غيره .هذه الحمية اسنثنائية جدا وغير احية جدا .وهي نذكر بال يلم
الوثائاي "األكل بوفرة" الذي أننال في الراد الما ي عن همبورغر ماكدونالز :فبرد شهر من الحمية
الني كلها ماكرويل سمن بطل ال يلم بر  12كيلوغرام وندهورن احنه .ولو واال الريش على الطرام

الجاهز جان فودن لما .

والن ريدا

ينب ي للنرامبية أن نالانا لردة أسباب :أوال ،ألن للا ار ار

الني نادر عن البي

األبيض

ندثير ال بدس به على حياننا ،كمواطني الرالم ،كسكان الشرم األوسط ،كيهود وكنسرائيليين؛ ثانيا،
ا
الن نرامب يشكل نموذجا لالقنداء .الكل يريدون أن يكونوا نرامب – ليس فاط نننياهو وبيني
ال بين ،بل وميري ري ف؛ ثالثا ،الن الثورة ليس

ومارين

سياسية فاط؛ فالنطلع هو إلى ثورة ثاافية

واجنماعية ،نساط الايم األساس في المجنمع األميركي ون رض قيما أترى بدال منها .هذه ليس
الدولة الني نطلع إليها الرالم الحر كله ،واإلسرائيليون بينهم .هذه أميركا أترى.
ناول ال ريزة األساس فلينجح .إذا كان مسراه إلغالم بوابا

اإلسالم المنطرف – فلينبار ؛ إذا أعاد ال
الواليا

ط الذي يمارسه على المكسي

المنحدة ماانع وأماكن عمل ،فلينمجد؛ إذا حسن
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النووي وأوق

برنامال الاواريخ اإليراني – فسيكون األع م بين الجميع .شجرة سن رسها على

شرفه ،هي األكبر بين األشجار ،في جادة محبي أمم الرالم.
الدرامانيكية والناريحا

أحيانا نكون من رلة في التطوا

الجديد ونردع األعداء .فدميركا نح
سلبية وانهزامية .لرله حان الوق

لبي

ال ة :فهي نزيد مجال المناورة للحاكم

أوباما اعنبرها تاومها من الداتل ومن التارج كراالنية جدا،
أبيض من نوع آتر ،فاعل ،هجومي وغير منوقع.

نوجد فاط مشكلة واحدة في أقوال المواساة هذه :فهي نذكر بالرد في الرالم برد ارود موسوليني إلى

الحكم .إيطاليا المنبطحة ،المشلولة من الداتل ،ارد

وال

من الرماد .الاطا ار

في الوق ؛

الراطلون عن الرمل عادوا إلى اإلنناج؛ كل واحد عرف مكانه ،ومن لم يررف ابرد واتن ى؛ روح
جديدة نب

في الشرب ،روح طيبة ،بطولية ،موحدة .وقد سحر الكثيرين في الرالم – في التارج

أي ا .هذا اننهى بالبكاء.

ده .الناريخ يكرر

نرامب ليس موسوليني؛ كما أنه ليس هنلر ،كما يدعي برض من المن اهرين

ن سه فاط في الااائد .ولكن الدروس موجودة ،وأحد أهمها هو أن الن ام الذي يريش على كراهية

األجانب ،كراهية األقليا  ،االن الم واالنرزالية هو ن ام تطير .تطير قبل كل شيء على اليهود

وعلى اإلسرائيليين .إسرائيل يمكنها أن نسنتلص من رة هامشية من ن ام كهذا في أذربيجان أو في

روسيا البي اء .وهي ال يمكنها أن نسمح لن سها بدميركا كهذه.
لاد ثبن

إسرائيل مكاننها في الواليا

المنحدة ب

ل عدة عوامل .ثبننها جيدا :اسنطالع مرهد "يو

– جوب" الذي نشر األسبوع الما ي يررض إسرائيل في المكان الر  16بين الدول المحبوبة مكان
تامس بين الجمهوريين 28 ،بين الديماراطيينن .في  2014كان و رنا أف ل :كنا في المكان

السادس .لم نكن كراهية المسلمين بين أسباب الرطف إلسرائيل ،وال حنى بالنلميح .وال ال الوحيد
في ناريتنا الذي تلا
التمسينيا

مان

فيه الحرب

د الررب مالحة مشنركة كان في الحلف مع فرنسا في

والسنينيا  ،والذي بني على الحرب في الجزائر .عندما انسحب

الايم المشنركة ،ما

نرليم ال رنسية في المدارس ،مان

الشانسونا

فرنسا ،ما

الحلف.

االناشيد ال رنسيةن.

هذا الدرس يجب أن يح ه عن

هر قلب كل من يبني على الحرب بين إيران وأميركا نرامب.

حرب مشكو أن نكون ،وان كان

مشكو أن نجدي أمن إسرائيل .تيانة سنكون .نرامب ،الذي

يريش على نحو ممناز مع بونين ،يمكنه أن يريش على نحو ممناز مع آية هللا تامنئي أي ا.

هذه الااة سنننهي بالبكاء .السؤال هو أين سنكون إسرائيل عندما نننهي الااة.

يديعوت
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 .63ق اررات العار األمريكي
أوري سافير
ماذا كان سيحال ليهود أوروبا برد الكارثة لو كان دونالد نرامب ،وليس هاري نرومان ،رئيس

الواليا

المنحدة في حينه وأمر بمنع دتول الالجئين والمهاجرين؟ إن مرسوم نرامب لمنع المهاجرين

والالجئين من سبع دول إسالمية الواول إلى الواليا

أادقاء الحركا

المنحدة ،هو نوع من الرنارية من مانع
األبيض .في هذه

من أجل ن وم اإلنسان األبيض ،المنواجدين إلى جانبه في البي

األثناء ،وان كان قا ي فيدرالي علم المرسوم الرئاسي ،إال أن هذا المرسوم هو وامة سينطلب من
الواليا

المنحدة سنوا

عديدة كي نمحوها.

بتالف ما زعم ،ليس لهذا المرسوم أي الة باعنبا ار

األمن .كل من يطلب ندشيرة إلى الواليا

المنحدة ،حنى لو لم يكن مسلما ،يررف بانه ال نوجد دولة ننشدد جدا في ال حص األمني قبل منح
بانه ينوجه إلى قاعدنه اليمينية

الندشيرة .والسياسة الني انتذها نرامب منذ  20كانون الثاني نثب

االفنجيلية .وهو يمس بجمهور السود في نطلره المرلن بان يكون لكل ناتب في االننتابا

النالية

بطاقة هوية مع اور األمر الذي يمس بالسكان األفار ،الذين يارب عليهم الدفع لااء إادار

الهوية أو لنوفير الوثائم الالزمة إلادارهان؛ وهو يمس بالهسبانيين بردم ناديم المساعدة لمدن اللجوء
للمهاجرين؛ وهو يمس بالنساء ،بنياافه المساعدة الحكومية للمن ما

األمريكية الراملة في الرالم من

أجل اإلجهاض؛ وهو يمس بالمكسيكيين با ارره بناء سور على الحدود الجنوبية بنمويل مكسيكي.
في غ ون وق

قاير نجح نرامب في أن يسير بالواليا

المنحدة سنوا

وء إلى الوراء .يبدو

أن الرالم كله مادوم ،باسنثناء زعيمين :الرئيس الروسي فالديمير بونين ورئيس وزراء إسرائيل

بنيامين نننياهو .الناد األشد الذي أطلانه المسنشارة األلمانية أنجيال ميركل هو الذي يرى في سياسة
نرامب في مو وع الالجئين
نسنوعب عش ار

ر ار أتالقيا .وهي ن سها ،المحاف ة في فكرها أي ا ،مسنردة الن

آالف الالجئين رغم الثمن السياسي الذي قد ندفره .يبدو أن الرالم انالب :بينما

نطرد الايادة األمريكية الالجئين ،ناوم الايادة األلمانية باسنيرابهم.
سهل على نرامب أن يمنطي الموجة الرنارية

د المسلمين ألنه يربط ذل

بنرهاب داعش

والااعدة .غير أنه في حاياة األمر ليس لهذا أي الة .فحسب الاحافة األمريكية ،نسرة أمريكيين

قنلوا في السنة الما ية من إرهاب إسالمي ارف من إنناج الواليا
على أيدي أمريكيين آترين .عمليا

المنحدة ،بينما  137.1قنلوا

 11أيلول  2001اسن لها الرئيس جورج بوش لحربين زائدنين في

أف انسنان وفي الررام .ويسن ل نرامب هذه الادمة في حملة عنارية

شربوية في أوساط ناتبيه اليمينيين .مر م المتربين في عمليا
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ولكن المملكة السرودية لم ندتل في قائمة مااطرة نرامب؛ وحاياة أنه اسنثمر هنا من أجل شبكة
فنادقه ك يلة بدن نشرح ذل .

كل هذا يبدو بالندكيد مرروفا لألذن اإلسرائيلية .عندنا أي ا يسن ل اإلرهاب لحملة عنارية

ال لسطينيين في المناطم وعرب إسرائيل .هذه الرنارية ،سواء في الواليا
ليس فاط ال نساهم في األمن بل ونمس به .فهي عائم في وجه النسويا

د

المنحدة أم في إسرائيل،

السياسية ،الني هي الحل

الوحيد للمدى البريد لمسدلة اإلرهاب .من هذه الناحية ،فان نرامب ونننياهو هما أتوان في السالح.

معاريف 2017/2/6
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