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*** 
 

 أصبحت وشيكة مع حماس جولة الحرب القادمةوزراء إسرائيليون:  .1
ت اليهااود،   نتاااببا بي ياات  يااوء الن "اااء       ولااة قاال الااوزير اائااراايبا ال ااارز  زز اايب حااز   ال يا

الحاار  الدادمااة أ اا حت زشاايلة   زبااالقزاما معااه قااال الااوزير يااطاة اال اات  قااااد م  دااة ال  ااو  فااا 
 السابق   نه يددر أ  ال ولة الحربية الدادمة مع حماس ئقكو  فا الربيع الدريب.

زقاات دز  الق اارى  لاام زقاات معاايا  باام ااارار زقااال بي ياات  نااه يااطما أ  الحاار  الدادمااة  ااا مساا لة 
اال ت. زشّدد الوزير الذ، يعد أقوى حبيا  ل ق ياا و فاا الحلوماة اائاراايبية   بام أ   ئارااي  المارة 
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ئقسعم  لم حسب المعركاة ززعاع نهاياة لاه. زلاب يحنار بي يات حديناه فاا الد ااد   نماا بحاد   اا 
  بم  ئرااي   زاحقمال خوض معركة عد ا كذلك.القهديد الذ، بشلبه م ظمة حز  هللا الب  انية 

أما اال ت  فدد أزعح أ  ائقمرار  ط ى ال ار ما ق اد ازة نحو  ئرااي  ئي ر رد حازء ما  هة 
 ئااارااي   ز لاااك ئااايطد، فاااا نهاياااة الم ااااة  لااام خاااوض معركاااة شاااامبة عاااد حمااااس المساااطزلة  اااا 

  ئاارااي ب ئاايلو  ند ااة زم يااة ي ااب  باام الد اااد لال ساا ة ائاارااي . زأعاااة اب اات أ  الربيااع الدرياا
 االئقعداد لها.

 7/2/2017، المصدر، إسرائيل
 

 األمريكية إلى القدس ونقل السفارة ويحذر من تشريع االستيطان الدولتينبحل  هتمسكؤكد عباس ي .2
  ااس م اادداق  قارار القسااوية  ل نااه  رااي  السااب ة التبسا ي ية محمااود ز اا : آرلياات خاور،  -لااري  
خاا ل   ي يااز ئاارقة األراعااا التبساا ي ية زيشاارد االئااقي ا  الم ااال  لبدااانو  الاادزلا. زأشاااربشااريع 

 أما   داب ائاقد اله فاا قنار االيزياه   فرانساوا  والنادنضاير  الترنساا مطبمر  حافا مشاقر  ماع 
 لاام أ  ال انااب التبساا ي ا  ااازء  باام موا اابة العماا  فااا المحافاا  الدزليااة زم ال ااة الم قمااع الاادزلا 

  دف ا  و الس ء زإقامة دزلقيا   لكا  أ ق   فوات األزا . زأكد  2334لمسا دة  بم ب  يق الدرار لا
 دزلة زاحدة ب ظاء الاربييد  ز ذا كار"ة  بي ا ز بم الم قمع الدزلا .  قامة ئرااي   بعم   بم 

ز اير  ااز ق   الددس ألنه   م  خاطئ يدمر الح  السيائا    لمزحذر ما ند  الستارة األمريلية 
. زحماا   باام بري انيااا القااا د اات 1967حاا  ئيائااا زائااقعادة األراعااا المحقبااة  اااء    لاامالقو اا  

ل د  ل حقتال لالذكرى المئة لا ز د ببتور  الذ، ز ته   لمراي  الحلومة اائراايبا ب ياميا نق يا و 
 ة لتبس يا .ل نه  ئ ب نكسق ا بدالق ما اال قذار ما الشعب التبس ي ا زاال قرا

  لاااامالتبساااا ي ييا مسااااقمرز  فااااا ب اااااء مطئسااااابهب زدزلااااقهب زالقو اااا   أ   لاااام   اااااس ال ظاااار زلتاااات
القزامهاا الشار ية الدزلياة  زالعما  لعاد ا  بام بشالي  حلوماة  أئااسمنالحة مع حركة حمااس  بام 

 زحدة زط ية زإ راء انق الات.
 8/2/2017 ،الحياة، لندن

 
 بفتح تحقيق قضائي فوري حول جريمة االستيطانالدولية  نائيةجلاالفلسطيني" يطالب  "الوطني .3

ا ق ر الم ب  الوط ا التبس ي ا قانو  شر  ة االئقي ا  الناادر  اا الك يسات اائاراايبية  :ا  مّ 
ارادة الم قمع الدزلا الذ، قرر ل   كافة أشلال  ل حق ل اائراايبا  زبحدياق   زنهب األرض بكريساق 

فا بنريح  در  ا رايسه   زأكد يع األراعا التبس ي ية المحقبة اير شر ية .المسقعمرات فا  م
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  أ  الدانو   و  ئرقة زعب لألراعا التبس ي ية  زملافا ة ار اا  7/2/2017 ئبيب الز  و  الن "اء
المسقوط يا  ز و م ال  لبدانو  الدزلا زقرارات الشر ية الدزلية  زخرى  ارخ لدارار م با  األماا 

الم ب   أكدز  الذ، رفض االئقي ا    زطالب حلومة االحق ل لالوق  التور، له. 2334رقب  الدزلا
  لمنالة دفا لعمبية الس ء القا ققبقها  ئرااي  لائقي انها ز راامها . دعأ   قرار ي  

 أماء المحلمة ال  ااية الدزلية  م ال ااق    ئرااي  زأعاة الم ب  أنه لا بسق يع دزلة  ظمم حماية 
المد ية العامة لبمحلمة  لتاقح بحدياق قضاااا فاور، حاول  ريماة االئاقي ا  االئاقعمار، اائاراايبا 

 فا فبس يا  ألنها برقم لمسقوى  ريمة حر  زانقها  م اشر لبدانو  الدزلا زاالبتاقيات الدزلية .
 7/2/2017 ،وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
 ضّد األرض والحقوق الفلسطينية أوسعتمهد لحرب  "إسرائيل"بحر:  .4

أ  قااانو  شاار  ة   ال ااااب األزل لااراي  الم باا  القشااريعا  أحمااد لحاار .أكااد د أشاارة الهااور: -ااازة 
زأكاد  األرض زالحداوى التبسا ي ية. االئقي ا  الذ، أقار  الك يسات اائاراايبا يمهاد لحار  أزئاع عادّ 

فاا   حق ل الم اشار لبدادس زالضاتة الةربياة . زد ااا ادة اال عد  بشريعاق دانو  ي  المنادقة اللحر أ  
 لااام موا هاااة  اااذا الداااانو    ااار د اااب زبتعيااا  زب اااوير  انقتاعاااة الدااادس  زأدزابهاااا   بناااريح  اااحتا

زد ااا السااب ة  لام  الق بااا  ااا أز امهااا زنتااض يااد ا مااا  الكتاحياة فااا ز ااه االحااق ل زالمسااقوط يا.
 ا زالم   اااات زاا اااراءات الناااهيونية اار ابياااة .مشااارز ها السيائاااا الع ناااا الاااذ، ئاااحدقه الداااواني

زطالب كذلك السب ة باا  العاودة  لام أحضاا  شاع ها زالقناالح ماع قاوا  زملوناباه السيائاية زالوط ياة  
 ما أ   القكاب  ال اد لموا هة  ذا الدانو  زئاار الدوانيا زالم   ات النهيونية .

 8/2/2017 ،القدس العربي، لندن
 

 ترامب االستيطان يضع العراقيل أماموتؤكد أن  "...التسوية قانون "دين ت طينيةالحكومة الفلس .5
 خا ل  بساقه األئا و ية القاا  داد ا فاا راء هللا ياوء الن "ااءالتبسا ي ا  أكد م ب  الاوزراء  :راء هللا

ة   براائااااة راااااي  الااااوزراء رامااااا الحمااااد هللا  أ  اله مااااة االئااااقي انية اائااااراايبية المسااااعور 7/2/2017
ت الضاااتة الةربياااة لماااا فيهاااا عمرالااااا     اااا  قاماااة آالة الوحااادات االئاااقي انية فاااا م قبااا  مساااق

الددس  زإقرار الك يست اائراايبية لدانو  القسوية الذ، يشرد نهب األراعا التبسا ي ية  ات المبكياة 
لضااتة الةربيااة  ة  ئااراايبية  دياادة فااا اعمر ال ا ااة  زإ اا   راااي  الااوزراء اائااراايبا  ااا  قامااة مسااق

 خ ؤ ااب مااا مسااقوط ة   مونااا   القااا كااانوا قااد أقامو ااا  باام  ملافاا ة زإرعاااء لبمسااقوط يا الااذيا باابّ 
 ز عوبة. أراض فبس ي ية خا ة لال هب زالقززير  ئيزيد األزعاد بعديداق 
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زشدد الم ب   بام أ    ارار الحلوماة اائاراايبية  بام بناعيد ئيائاابها زم   ابهاا االئاقي انية 
يضااع العراقياا  أماااء  هااود الااراي  األمريلااا دزنالااد برامااب القااا بعهااد بهااا خاا ل حمبقااه االنق ابيااة  ئ

زأكاااد  لإن ااااز  اااتدة باري ياااة   اااز الكنيااارز   اااا بحديدهاااا  ب هاااا الناااراد التبسااا ي ا اائاااراايبا.
  بم األرض  و بدمير زنس  لح  الدزلقيا. الم ب  أ  ما ي ر، فع ق 

 7/2/2017 ،مات الفلسطينية )وفا(وكالة األنباء والمعلو 
 

 إذا نقلت السفارة األمريكية إلى القدس "إسرائيلـ"اعترافها ب تسحبعريقات: منظمة التحرير  .6
حاذر أمايا ئاار الب  اة الق تيذيااة لم ظماة القحريار التبساا ي ية  اااب  ريدااات  أما   مااا : )أ.ة. (

دادس  ئقساحب الم ظماة ا قرافهاا لإئارااي  أنه فا حال باّب ندا  الساتارة األمريلياة ماا با  أبياب  لام ال
خاا ل   ريدااات زقااال  م ظمااة دزليااة . 16فااا اليااوء نتسااه  زئااق الب دزلااة فبساا يا لاالنضااماء  لاام 

    ا قاء األمريليو  أز أ، كا  ب د  ئتاربهب  فسيلو  أمراق زاقعاق  اال قاراة لضابّ   مطبمر فا لاري 
 لي ااا نحااا التبساا ي ييا  قياااء دزلااة باادز  الداادس الشاارقية  الداادس الشاارقية المحقبااة   مضاايتاق:  لال ساا ة

زبالع أنه فا حال ئحب اال قراة لالكيا   ئ  الب لعد  لك الداوة  كعا مة لها لي  له أ، مع م .
المحقبااة اائااراايبية بقحماا  مسااطزليابها . زأعاااة:  لااا بكااو    ااا  حا ااة ارئااال المااال ل ااا  ألنهااا 

زأكد  "ب ئ قو ه  لم األمب المقحادة زئا  الب لا   ياقب  بة دفع الرزابب .ئقكو  مسطزلية الدزلة المحق
 بعبيق انضماء  ئرااي   القا ال ب ناد أل، قرار زال أ، قانو  دزلا   لم حيا بةير ئبوكها .

 8/2/2017 ،الخليج، الشارقة
 

 الدولتين حلّ  ي حمايةفالتسوية يعزز الشكوك بجدية المجتمع الدولي  قانون : الفلسطينية الخارجية .7
  ل شااد الع ااارات 7/2/2017 فااا بيااا   ااحتا يااوء الن "اااء التبساا ي ية  أداناات ززارة ال ار يااة :راء هللا

منادقة الك يست اائراايبا  بم قانو   القسوية   زقالات  ناه يعازز الشالو  ل دياة الم قماع الادزلا 
 فا حماية ح  الدزلقيا.

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

 إلعادة النظر في عملنا يدعواشتية: قانون االستيطان  .8
ا ق ر  ضو الب  ة المركزية لحركة فقح محمد اشقية  بمرير  الك يست  لمشرزد قانو  يسمح  :راء هللا

يد و ا اادة ال ظار  خ يراق  ات  بنعيداق عمر لاالئقحوا   بم أراض ممبوكة لبتبس ي ييا لنالح المسق
خاا ل لداااءيا م تناابيا ماااع   زأعاااة اشااقية لمسااار الااذ، بسااير  بيااه الدياااادة التبساا ي ية.فااا كاا  ا
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الد ناا  ااي ااالا فااابيو ئاايلولولتيقر زالسااتير الد ر ااا ئااافاس ف ديمياارز فااا ملق ااه بااراء هللا يااوء 
 لبديااادة التبساا ي ية ا ااراء درائااة معمدااة طارااااق       مااا ي اار، يسااقد ا ا قما اااق 7/2/2017 الن "اااء

 لبمقةيرات ال ديدة زال رزج بقو يات لح ب القحد،  مشددا  بم عرزرة ب تيذ ما يقب القعهد له.
 7/2/2017 ،وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
 من عقاب إسرائيلي وأمريكي ا  " وال نذهب للجنائية خوفالبلدياسر عبد ربه: "نخسر  .9

   الساااب ة    ضاااو الب  اااة الق تيذياااة لم ظماااة القحريااار قاااال يائااار   اااد رباااه : كتااااب زباااو   - راء هللا
الدزليااة ل بااب بحديااق فااا مباا  االئااقي ا    ةياااالتبساا ي ية لااب بقو ااه  حقاام ام    لاام محلمااة ال  ا

زأ ااااد  اااذا الموقااا   لااام  ال اااوة ماااا  داااا   ئاااراايبا    بااام الاااراب ماااا    نهاااا المقكااارر  اااا  لاااك
     ااا    اار م ااالم فيااه مااا رد فعاا  الواليااات المقحاادة .:  لنااراحةقاااا ق  زأعاااة   ااد ربااه زأمريلااا .

زرأى   اااد رباااه أ   اااذا ال اااوة الاااذ، ال يساااق د  لااام أ، رئااااا  ماااا اادارة األمريلياااة   اااو ماااا يتسااار 
 زك نه  حاد  ئير .  القعام  ال ارد مع قانو  شر  ة مسقوط ات  بم أرض فبس ي ية خا ة  

ح ة ب  اب  دوباات أمريلياة  زقاال    ماا ئ  سار  أك ار زرفض   د ربه  دء القو ه  لم ال  ايات ل
زحااذر   ااد ربااه مااا أ  الدااانو  اياار المساا وى ياا با عااما ئبساابة خ ااوات  للنياارإ  ن ااا ن ساار ال بااد.

 لضب أ زاء زائعة ما الضتة الةربية.   ئرااي  بدأبها 
 8/2/2017 ،الشرق األوسط، لندن

 
 ل الدولتين وتشريع لالستيطانقتل نهائي لح اإلسرائيليقريع: قانون التسوية  .11

حذر  ضو الب  ة الق تيذية فا م ظمة القحرير التبس ي ية  راي  دااارة شاطز  الدادس  أحماد  :الددس
قرياااع  ماااا م ااااطر زبااادا يات مناااادقة الك يسااات اائاااراايبية  بااام قاااانو  ب ظااايب مناااادرة األراعاااا 

  رفضه لهاذا 7/2/2017 ا يوء الن "اءفا بيا   حت  زأكد قريع (.التبس ي ية )قانو  القسوية زالضبّ 
 ل يار ح  الدزلقيا. الدانو  الذ، ا ق ر  انقهاء كام ق 

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

 دولة فوق القانون  "إسرائيل"للعالم بأن  رسائلمجدالني: نتنياهو يوجه  .11
العاااء ل  هااة ال ضااال الشااع ا أحمااد  األمااياياار  ا ق اار  ضااو الب  ااة الق تيذيااة لم ظمااة القحر  :راء هللا

م دالنا   قرار الك يست اائراايبية لالدراءبيا النانية زالنالناة قاانو   ب يايض المساقوط ات زبشاريعها  
فاااا األراعاااا التبسااا ي ية  لمنالاااة  ريماااة حااار   ديااادة بربك هاااا الحلوماااة التاشاااية زالع نااارية لدياااادة 
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زقااال م اادالنا فااا بيااا   ااحتا يااوء  دزلااة فااوى الدااانو .   ئاارااي  نق يااا و  ز ااو رئااالة لبعااالب لاا   
 اذا الداانو  بحاد خ يار لدارارات الشار ية الدزلياة زلبداوانيا الدزلياة  لماا   قرار     7/2/2017 الن "اء

 .2334فيها قرار م ب  األما األخير 
 7/2/2017 ،وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
 أخطر القوانين على الشعب الفلسطيني من التسوية""قانون  :الخضري  .12

رااااي  الب  اااة الشاااع ية لموا هاااة الحناااار  أ    أشااارة الهاااور: أكاااد ال اااااب  ماااال ال ضااار،  -اااازة 
ات زئبب الممقبكات زاألرض زما  بيها ماا عمر منادقة الك يست اائراايبا  بم قانو  ي شرد المسق

 ال ضار،  الداوانيا  بام الشاعب التبسا ي ا. زقاالم ا  زمزارد ماا أ احابها الشار ييا  ماا أخ ار 
 لك  العالب النامت  بم  ذ  ال ريمة الك رى . زشدد   نه يمن   بحدياق   فا بنريح  حتا

 8/2/2017 ،القدس العربي، لندن
  

 الدولية لعقاب الكنيست اإلسرائيلية البرلمانياتفتح البرلمانية تدعو كتلة  .13
  م قبا  المطئساات 7/2/2017 نية  فا بيا   ادر   هاا ياوء الن "ااءد ت كقبة فقح ال رلما :راء هللا

 دابيااة لحااق برلمااا  االحااق ل اائااراايبا  الك يساات  الااذ،  ااوت    ااراءاتال رلمانيااة الدزليااة الب ااا  
أداناات كقباااة فاااقح ال رلمانيااة مناااادقة  الك يسااات   بااام ز  يااوء  بااام مشااارزد قااانو  شااار  ة االئاااقي ا .

نقهاكاااا فاعاااحا لكافاااة الداااوانيا الدزلياااة زابتاقياااات   يااا  الرالعاااة  زيعمااا   بااام الداااانو   الاااذ، يشااال  ا
 التبس ي ية المحقبة . األراعابشريع االحق ل زاالئقي ا  اائراايبا فا 

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

 باستمرار صرف رواتب موظفي قطاع غزة الحكومةكد التزام يؤ  الحمد هللا .14
 خ ل  بسقه األئ و ية القا  دد ا فا راء هللا يوء الن "اءالتبس ي ا  أ ر  م ب  الوزراء  :راء هللا

  براائاااة رااااي  الاااوزراء راماااا الحماااد هللا   اااا بدااادير  زامق اناااه لباااد ب األزرزباااا الم اااقظب 7/2/2017
ك ياارة  باام  بااذل  هااوداق لشااع  ا  زكاا ك ر مااانح لبسااب ة الوط يااة م ااذ  نشااااها  زأكااد راااي  الااوزراء أنااه 

مدى أكنر ما  اء لن ا االبحاد األزرزبا  ا قرار  بق  ا ئيائة د ب مالا  ديدة فيما يقعبق لد اد 
  ز لك بوق  بو يه أموال الد ب األزرزبا لنرة رزابب موظتا الساب ة فاا ق ااد 2017 س ةازة ل

 االبحاد األزرزبا. ازة  زشدد  بم رفضه بق نيص أموال الد ب لبد اد ال اص كما اققرب
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زأزعح أ   راي  الوزراء القزاء الحلومة لائقمرار  رة رزابب موظتا السب ة فا ق اد ازة.كد زأ
 1000ألتا ما رزابب الموظتيا المدنييا فا ق اد ازة لمعدل  17رزابب  االبحاد األزرزبا يدفع حالياق 

ألتاا   عاافة  لام  11نييا ز ادد ب شهريا  فا حيا بقحم  الحلومة رزابب لاقا الموظتيا المد شيل 
فرزى الرزابب المسقحدة ل ميع الموظتيا المدنييا  زرزابب موظتا السب ة العسلرييا كامبة فا ازة 

 لم أ  الدرار األزرزبا ئيزيد ما األ  اء المالية  زئيطد،  لم   ز  عافا  ألتا  مشيراق  35ز دد ب 
 مبيو  دزالر شهريا. 39ي بم  2017 س ةل مالياق    زاق  فا الموازنة العامة القا بعانا أ  ق 

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

 األمنية على الحدود مع مصر إجراءاتهاالداخلية تزيد غزة:  .15
أ در زكي  ززارة الداخبية زاألما الوط ا لةزة البواء بوفيق أباو نعايب بعبيماباه لدياادة األ هازة األم ياة  :ازة

 زيادة اا راءات الم ذزلة  بم الحدزد التبس ي ية المنرية  لما ي عزز الض ط زالسي رة  بم الحدزد .ب
  فااا  طااار بتدااد الحاادزد 7/2/2017 ااء  لااك خاا ل  ولااة بتددياة نظمقهااا قيااادة الااوزارة  ظهاار الن "ااء 

 بيا ق اد ازة زمنر زاالط د  بم انقشار األ هزة األم ية.
الاوزارة  ياااد ال اازء أ  الداخبياة لااديها ئيائااة "ابقاة فااا حتااا أماا زائااقدرار الد اااد  أكاد المقحااد  لائاابز 

زلتت ال زء  لام أ  زكيا  الاوزارة أ ادر بعبيماات لداادة  زخا ة الحدزد زأال يلو    ا  أ، بهديدات.
  داة األ هزة األم ية بزيادة اا راءات زبذل مزيد ما االحقياطات األم ية لبمحافظة  بم ائاقدرار الم

ز دد المقحد  لائب الداخبية ب كيد   بم حرص الوزارة أ  بكاو  حادزد الد ااد ماع منار  الحدزدية.
  اداة ال ب هدد االئقدرار المنر، أز التبس ي ا. 

 7/2/2017 ،فلسطين أون الين
 

 باإلفراج الفوري عن مروان البرغوثي وندعم ترشيحه لجائزة نوبل "إسرائيل"الحمد هللا: نطالب  .16
التااااور،  ااااا ماااارزا   لاااااافراج   ئاااارااي  رامااااا الحمااااد هللا  التبساااا ي ا طالااااب راااااي  الااااوزراء :هللا راء

 د ب برشيحه ل اازة نوب  لبس ء.  ال راو"ا  مطكداق 
 اا مسايرة الم اعا   اا  مياة   اء  لك خ ل كبمقه فا العارض األزل لبتايبب الو"ااادا لشا لة  معااق 

 فا راء هللا. 7/2/2017 مرزا  ال راو"ا  يوء الن "اء
 7/2/2017 ،وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
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 " توصي بقرار سياسي لتصفية الفلتان األمنيالبرلمانية"تقصي الحقائق نابلس:  .17
طال اات ل  ااة بدنااا الحدااااق ال رلمانيااة حااول أحاادا  مدي ااة نااابب  السااب ة الق تيذيااة لضاارزرة  :نااابب 

م اا مساقمر أيدضاا بقناتية باطر التوعام زالتبقاا  األم اا  زالديااء لعما  اب ا  قرار ئيائا زاعاح 
فاا ناابب   بوعاع خ اة  7/2/2017 خا ل ماطبمر  احتا  داد ياوء الن "ااء  زأز ت الب  ة زدااب.

شاااامبة انهااااء حالاااة التبقاااا  زالتوعااام  زمناااادرة األئااابحة ايااار الدانونياااة ماااا الم ااااطق التبسااا ي ية  
ة المق ننااة لالرقالااة  باام قااوى األمااا  زم حدااة زمقالعااة   ا اار األمااا زبتعياا  المطئسااات األم ياا

 الدانونية لحدهب. اا راءاتالمشاركة فا التبقا  زالتوعم  زاب ا  
 7/2/2017 ،وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
 "القسام": مسيرة اإلعداد مستمرة حتى دحر االحتالل .18

العساالر، لحركااة  حماااس   ائااقمرار مساايرة اا ااداد زالقاادريب حقاام  أكاادت كقااااب الدساااء ال  اااب: ااازة
 دحر االحق ل النهيونا.

 اء  لك خ ل مهر ا  نظمقه لم يب الشاطئ  ار  ازة  مساء الن "اء  لق بيا الداااد الميادانا فاا 
ود  الدساااء  محمااد الدوقااا  الااذ، ائقشااهد  ااراء انت ااار  رعااا أ" اااء اا ااداد زالق هيااز  م بااع األئاا 

زحضاار المهر ااا  العديااد مااا قااادة حماااس زم ا ااد، كقااااب الدساااء  زحشااد مااا المااواط يا  ال ااار،.
 الذيا زحتوا لق بيا شهيد اا داد.

زشااددت كقااااب الدساااء  فااا كبمااة ألدا ااا مقحااد  لائاامها   باام أّ  معركااة اا ااداد زالقاادريب مسااقمرة 
  المعركاة زلاا بن ي اا امالء  اا  اذا حقم دحار االحاق ل  مضايتة أناه  ال خياار ل اا ئاوى خاوض  اذ

 شاهداء اا اداد  اب شاامة  از ززئااء ف ار لشاع  ا الم ا اد زبكاريب لهاب أ  نمضاا  زقالات: ال ريق .
زز هااات الكقاااااب القحياااة ألرزاب شاااهداء اا اااداد ماااا المداااازميا  زلاااذزيهب ز ااااا بهب   بااام طاااريدهب .

 المع اءة  كما حّيت األئرى فا ئ و  االحق ل.
قب حتااا  القااا بيا بقكاااريب  اابااة الشاااهيد الدوقاااا  لااعاااافة لعاارض مرااااا بضاااما لعاااض القااادري ات زاخقاا

 العسلرية لبشهيد  ز انب ما  مبه بوحدة القن يع العسلر، القالعة لبدساء.
 7/1/2017، المركز الفلسطيني لإلعالم

 
 ة مع مصرالمتعلقة بالعالقويستعرض التطورات هنية يستقبل وفودا  قيادية من الفصائل  .19

ائااقد   نااااب راااي  الملقااب السيائااا لحركااة حماااس   ئااما ي    يااة  فااا ملق ااه لمدي ااة ااازة ظهاار 
الياااوء  زفاااداق قياديااااق ماااا ال  هاااة الديمدراطياااة لقحريااار فبسااا يا  براائاااة  اااالح زيااادا   ضاااو الملقاااب 
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ي ا فا الضتة زائقعرض ال رفا  اا راءات اائراايبية األخيرة لحق شع  ا التبس  السيائا لب  هة.
 زالد ادإ حيث أكدا  بم رفض الدرار اائراايبا ال اص لالمسقوط ات.

زأدا  ال ان ااا  القنااعيد األخياار  باام ق اااد ااازة خاا ل السااا ات الماعااية  مطكااديا  باام عاارزرة 
 القحر  العا   ما أ   مدي ة الددس المحقبة.

الق اااورات ااي ابياااة فاااا الموقااا  زائاااقعرض   ياااة الق اااورات األخيااارة المقعبداااة لالع قاااة ماااع منااار ز 
 بم عرزرة بربياب ال يات التبسا ي ا زإنهااء االندسااء فاا  طاار    يةزشدد  المنر، ما ق اد ازة.

 رؤية زط ية شامبة زإرادة حديدية لبدياء ل  وات  ات مةزى  بم األرض.
ودباه ماا  ولقاه كما ائقد     ية يوء أم  زفداق قياديااق ماا ال  هاة الشاع ية لقحريار فبسا يا   داب  

 ال ار ية.
ززار   ياة أماا  لناح ة  اادد مااا قياادات الحركااة بيات  اازاء الشااهيد الدسااما محمااد زلياد الدوقااا  فااا 

 م يب الشاطئ ار  مدي ة ازة  الذ، ائقشهد أ" اء اا داد زالق هيز.
 7/1/2017موقع حركة حماس، غزة، 

 
 ء االنقسامأسامة حمدان: ال انتخابات فلسطينية وال حكومة قبل إنها .21

قااال الدياااد، فااا حركااة  حماااس   أئااامة حماادا   ل نااه  ال انق الااات ق اا  : ناديااة ئااعد الااديا -  مااا 
   م و ااا  لاام أ  خ ااوة  بشاالي  حلومااة الوحاادة الوط يااة زإ ااراء االنق الااات باا با لعااد االندساااء نهاااء 

لاا الةد  ماا ل  اا    زأعاة حمدا   ز و مسطزل الع قاات ال ار ياة فاا الحركاة  بحديق المنالحة .
    الراي  محمود   اس لب يق از  ماع خ اوة بشالي  حلوماة الوحادة الوط ياة   القاا ب ازلهاا لداااّا 

 بيرزت زموئلو الشهر الماعا  ز لك  لعيداق  ا مس لة ب ييد  حماس  لها ما  دمه   زفق قوله.
حماادا   ال بو ااد مشااازرات  زحااول مساا لة قياااء   اااس لمشااازرابه مااع التناااا  لقشاالي  الحلومااةإ قااال

بهذا ال نوص حسب معبومابا   معق را أ    ذا األمر ينير شلا فيما   ا كانت لدى الاراي    ااس 
  .االندساءنوايا  ادة زحديدية ل رزج الوعع التبس ي ا الرا ا ما م زى 

معق ااارا أ  زشاادد  باام   ن ااااز المنااالحة أزالق "اااب بشاالي  الحلومااة زالحاااديث فااا   اااراء االنق الااات   
  ااشلالية بكما فا أ    اس ال ي تذ ما يقب االبتاى  بيه .

زأشااار  لاام أنااه  ال يو ااد بربيااب لبداااء قريااب باايا حركقااا  حماااس  ز فااقح   اياار أ   ال هااود ئااقظ  
 مسقمرة لقحديق المنالحة  فيما الكرة ام  فا مبعب الراي    اس .

وط ية لموا هة العدزا  النهيونا  زبحديات المرحبة زأكد عرزرة  ن از المنالحة زبحديق الوحدة ال
زا ق اار  المد باة  فااا ظاا  المشااهد ااقبيماا العربااّا المضاا ر  ز هااد الاراي  األميركااا دزنالااد برامااب.
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أ     ا  ما  و أخ ر ما مرحباة الاراي  براماب  الفقاا  لام  المشارزد الناهيونا االئاقي انا الاذ، 
 محازلة االئقي ء  بم الددس المحقبة زمددئابها الدي ية . يسقهدة قضب األراعا التبس ي ية  ز 

 8/1/2017الغد، عمان، 
 

 بيد الرئيس عباس المصالحةالبردويل: مفتاح  .21
أكد الدياد، فا حركة حماس   ب ال ردزي   أ   متقاب المنالحة زإنهاء االندساء بيد الراي   :ازة

 ل  فية زالقوقيع  بم ابتاقات لش نها .محمود   اس  لعد أ  بب القوافق  بم ك  الدضايا ا
زأشااار ال ردزياا  فااا حااديث خاااص لااا  قاادس باارس   يااوء الن "اااء   لاام أ   البداااءات القااا  اارت فااا 
األ ااواء األخياارة فااا الدااا رة زالدزحااة زبياارزت زموئاالو ز ي ياا  زق بهااا فااا ااازة  ب ازلاات كاا  الدضااايا 

 زلب يعد التبس ي يو  فا حا ة  لم حوارات  ديدة . ال  فية زانقهت  لم ابتاقات الدوائب المشقركة 
زأكاااد ال ردزيااا   أ   متقااااب المناااالحة لعاااد أ  باااب القوافاااق بااايا الترقااااء  بياااد الاااراي  محماااود   ااااس 
ش نيا     أنه  و الم اول لالاد وة لقتعيا  م ظماة القحريار زلعداد الم با  القشاريعا أز ل نق الاات 

 فا أ، ما مسقويابها .
ما بب اا ا    اا االنق الاات ال بدياة ئاار  ا اباداء موافدق اا لبمشااركة فيهاا  لكاا ماا زأعاة:    د

  اد ز  بها  و الراي  محمود   اس نتسه .
زز ااا  ال ردزيااا  بهدياااد قياااادات فاااا  فاااقح  باااد وة التبسااا ي ييا لب اااززل  لااام الشاااارد لبقظاااا ر عاااد 

  حماس   ل نه   زء ما القضبي  اا  ما .
 7/1/2017قدس برس، 

 
 منظما   إرهابا   وتعّده االستيطان شرعنةرفض إقرار االحتالل لقانون ت حماس .22

رفضاات حركااة حماااس  قاارار االحااق ل اائااراايبا قااانو  شاار  ة االئااقي ا  زا ق ربااه  ر الااا م ظمااا  
 ز ربدة  هيونية  زائقمرارا لبعدزا  اائراايبا السافر  بم حق الشعب التبس ي ا فا أرعه.

ق لائاااب الحركاااة    اااد الب يااا  الداااانود      اااذا الداااانو  يااا با لتااارض أمااار زاقاااع زبةييااار زقاااال ال ااااط
ديمااوارافا خ ياار لقرئااين أركااا  الدزلااة اليهوديااة الع ناارية المق رفااة  زعاار  لعاارض الحااااط كاا  
الدوانيا زالدرارات الدزلية القا  رمت االئقي ا   مشددا  بم  دء شر ية االحق ل  بم أ،  رة ماا 

زأكااد فااا بنااريح  ااحتا  باام  اادء شاار ية  ااذا الدااانو   م ي اااق أ  الااد ب زالة اااء  بساا يا.باارا  ف
األمريلااا زالناامت العربااا زالاادزلا زئيائااات السااب ة التبساا ي ية عااد المدازمااة ز اادء اب ا  ااا أ، 
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  اااراءات بب اااب  اااذا العااادزا  زبضاااع لاااه حااادا ئاااواء  بااام المساااقوى الاااوط ا أز الااادزلاإ شااا ع العااادز 
 بم  راامه زانقهاكابه.اائراايبا  

د ااا  لاام القحاار  فااا كاا  االب ا ااات  زمااع المسااقويات كافااة  قبيميااا زدزليااا لتضااح م   ااات العاادز ز 
 زخبق أك ر حالة  ئ اد لشع  ا زحدوقه ز دالة قضيقه زبعزيز  مود   بم أرعه.

 7/1/2017موقع حركة حماس، غزة، 
 

 عنصرية بينما السلطة تالحق المقاومةقوانين  ات وتسنّ عمر مستالتبني  "إسرائيلالهندي: " .23
ال هااااد اائاااا ما فااااا ق ااااد ااااازة  لدااااانو  شاااار  ة  ةفااااا حركاااا الدياااااد،نااادد  :أشاااارة الهااااور -اااازة 

د ااا الاادكقور محمااد اله ااد،  ضااو   ز االئااقي ا  الااذ، أقاار  الك يساات اائااراايبا البيبااة ق اا  الماعااية
المةااادرة  زإفساااب الم ااال أماااء الشااعب  الملقااب السيائااا لب هاااد اائاا ما  السااب ة التبساا ي ية  لاام

قاااال اله اااد، فاااا بناااريحات  اااحافية م قدااادا الداااانو  اائاااراايبا ال دياااد زدزر ز  لمدازماااة االحاااق ل.
   السااب ة القااا ال بسااق يع حمايااة أماا   مواط يهااا زأراعاايهب  بيهااا  أ  »السااب ة فااا القنااد، لااه 

 بم السب ة أ  »زأعاة «. أرعه زممقبكابهبةادر زبتسح الم ال لبشعب أ  ي دازء المحق  زيحما 
ب  ا  مااا م حدااة الم ا ااديا زالم اعاابيا فااا الضااتة الةربيااة المحقبااة  خدمااة لبمحقاا  الااذ، ينااادر 

كااااذلك انقدااااد خ ااااوات السااااب ة السيائااااية  زبهديااااد ا لالقو ااااه  لاااام محلمااااة  «.أرعااااهب زيهاااادء بيااااوبهب
ويح لالقو اه لبمحلماة ال  ااياة الدزلياة ي اذكرنا القبا»ال  ايات الدزلياة ماا أ ا   داناة االئاقي ا   زقاال 

 «.لل  األز اء السالدة القا َلَمحت بها السب ة التبس ي ية
بي ما السب ة ب حاق المدازماة  "اب »زقال     ئرااي  ب  ا ك  يوء مسقوط ات زبسا قوانيا   نرية 

 «. بقو ه لبمطئسات الدزلية بقوئ   ننافها
 8/1/2017، القدس العربي، لندن

 
 سمهدانة: حكومة االحتالل حولت حل الدولتين إلى وهم أبو .24

ندد المتوض الق ظيماا لالهيئاة الديادياة العبياا لحركاة فاقح   اد هللا أباو ئامهدانة محاافا الم  داة : ازة
الوئاا م لمنااادقة حلومااة  باام االحااق ل  باام مااا يساامم لدااانو  القسااويات زالااذ، يشاارد االئااقي ا  

 المحقبة.فا الضتة  التبس ي ية األراعا بم 
زقااال أبااو ئاامهدانة فااا بنااريح  ااحتا أ  الدااانو  ال ديااد يشاارد المسااقوط ات الداامااة زياادفع لاب ااا  

التبس ي ييا ال ا ة زبحويبها لنالح االئقي ا   مطكاداق فاا الوقات  اباه ا  القةاول  أراعامنادرة 
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ات يهاادد الو ااود التبساا ي ا  باام األرض التبساا ي ية بعاادى مرحبااة ائااق احة األرض زقااد لاا اائاراايبا
  بم أرعه.

 7/1/2017، رام هللا، الحياة الجديدة
 

 فتح يطالب السلطة بمقاضاة "إسرائيل" بسبب "قانون التسوية"ب قيادي .25
طالاب حاابب   اد الداادر مساطزل مبا  الدادس فاا حركاة فاقح الساب َة بق تياذ بعهاادابها : الدادس المحقباة

إ فا عوء قرار الك يست النهيونا الداعاا لشار  ة االئاقي ء لالقو ه  لم محلمة ال  ايات الدزلية
  بم األراعا التبس ي ية لنالح االئقي ا .

زقاال   اد الداادر  فاا بياا   احتا     زماا ااداناة زالارفض لبدارارات الناهيونية زم ال اة الم قماع 
ااي    بم  راامهاا الدزلا بقحم  مسطزليابه قد انقهم  زي ب ام  اب ا  خ وات فعبية لمداعاة   ئر 

 لحق الشعب التبس ي ا زمددرابه الوط ية.
زأعاة   د الدادر أنه زراب المرارة القا يشعر بها التبس ي يو   زاء  ذا الدرار   ال أنه لالمداب  يعاّد 
فّ اااق زقعاات فيااه   ئاارااي   ي ااب ائااقنمار  لنااورة  مبيااة مااا خاا ل رفااع قضااية عااد ا أماااء محلمااة 

 اب ك  القدا يات السيائية زاالققنادية القا قد ب  ب  ا  ذا القو ه.ال  ايات الدزلية ر 
زيرى المسطزل التقحااز، لا   السالوت  اا  اذا الدارار يع اا  اا ى ال رياق نهاايااق أمااء حا  الادزلقيا 

 زبمليا   ئرااي   ما فرض ح   زي  لبدضية  بم األرض.
 7/1/2017، المركز الفلسطيني لإلعالم

 
 في العنصرية وتكريس االحتالل ونتنياهو وجهان لعملة واحدةالصالحي: ترامب  .26

ال ديادة براائاة  األميركياة اادارةالعااء لحاز  الشاعب التبسا ي ا     األمياقال لساء النالحا : ازة
نق يااااا و ز هااااا  لعمبااااة زاحاااادة فااااا الع ناااارية زبكااااري   اائااااراايبيةدزنالااااد برامااااب زراااااي  الحلومااااة 

السااالدة كاناات م حااازة  األميركيااة ااداراتا بنااريح ز اا   معااا  أ  زأعاااة النااالحا فاا االحااق ل.
 لااام د ماااه العسااالر،  لااعاااافةزمقواطئاااة ماااع االحاااق ل زبساااعم لحمايقاااه فاااا كافاااة المحافااا  الدزلياااة 

لتكاار االحااق ل  أيااديولو ا لااك  ااا شااريك   لاام لااعااافةال دياادة  األميركيااة اادارة ال أ   زالماااد، 
زالضاب  ز او ماا يادفع االحاق ل لبمزياد ماا القوئاع زالعادزا   حلومة نق يا و  زالع نرية الذ، ب سد 

 التبس ي ية  . األراعاما يسمم لدانو  )القسويات( لشر  ة ااقنا    قرارفا  لك  لما
 7/1/2017، وكالة معا  اإلخبارية
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 تحضيرية المجلس الوطني تطالب بتحديد موعد جديد الجتماع الفلسطينية القوى  .27
أكااادت قياااادة الداااوى الوط ياااة زاائااا مية  بااام أ مياااة مقالعاااة ال هاااود الرامياااة انهااااء االندسااااء زة: اااا

زائاااقعادة الوحااادة التبسااا ي ية. زطال ااات بق تياااذ قااارارات زقااا  بعامااا  الساااب ة لاالبتاقياااات الموقعاااة ماااع 
اء  ئاارااي   زئااحب اال قااراة بهااا  لساا ب ائااقمرار ا فااا ب اااء المسااقوط ات  ز اادء الم ااازل  زائااق د

زشددت فا بيا  لها فا خقاء ا قما ها المركز، فا مدي ة راء هللا زببدت  «.الق هير العرقا»ئيائة 
نس ة م ه   بام عارزرة مقالعاة نقااات ا قمااد الب  اة القحضايرية لبم با  الاوط ا « الددس العربا»

داااد فاااا بيااارزت فاااا األئااا ود الناااا، ماااا ي ااااير/ كاااانو  الناااانا الماعاااا  زا قمااااد  التبسااا ي ا الاااذ،   
موئالو  ماا أ ا  بشاالي  حلوماة زحادة زط يااة فبسا ي ية لمشااركة ال ميااع زإ اراء االنق الاات العامااة 

بعزيااز زب ااوير دزر م ظمااة »زائااقمرار القحضاايرات لعدااد م باا  زط ااا بوحيااد، لمشاااركة ال ميااع لااا 
ت كاااذلك زد ااا«. القحريااار التبسااا ي ية الممنااا  الشااار ا زالوحياااد لشاااع  ا زانضاااواء ال مياااع فاااا  طار اااا

 لقحديد مو د ل بسة ا قماد الب  ة القحضيرية المد    ما أ   مقالعة ال هود زال قاات زإن احها.
زفا موعاود مداطعاة االحاق ل  أكادت  بام مقالعاة فارض المداطعاة زالعزلاة الشاامبة  بام االحاق ل 

 عد الشعب التبس ي ا.« حر  متقوحة»الذ، يدوء با 
معركاة  امود ب فاا موا هاة كا  محاازالت االحاق ل الهادفاة  لام  س و   فاالزأشادت لاألئرى فا 

 «.السيائات العدزانية اا رامية الهادفة لدمع األئرى ز زلهب»كسر  رادبهب. زأكدت كذلك رفضها لا 
 8/1/2017القدس العربي، لندن، 

 
 أسيرا  قياديا  من حماس 15االحتالل يعزل  .28

 15  أ   دارة ئااا و  االحاااق ل قامااات لعااازل 2017-2-7 "اااء موقاااع  زالااا   الع ااار،  الن : قااالراء هللا
قياديااا مااا حماااس   "اار  مبيقااا ال عااا البقاايا نتااذ ما أئاايرا  مااا الحركااة نهايااة األئاا ود الماعااا  
كعداااا  لبحركاااة  كاااو  اال قدااااد الساااااد أ   مبيقاااا ال عاااا كانقاااا م   اااا لهماااا  زن تاااذبا بقو ياااه ماااا 

  قيادات أئيرة ما الحركة.
موقاااع الع ااار،   اااا مساااطزل ك يااار فاااا  دارة ئااا و  االحاااق ل  رفاااض   اااراء أ، حاااوارات ماااع زندااا  ال

ممنبااا أئاارى حماااس  مشااددا  باام أ    ااا  بنااميما لائااقمرار فاارض المزيااد مااا العدوبااات  زفاارض 
أخاارى بقمناا  فااا م ااع الزيااارات  زالحرمااا  مااا االئااقتادة مااا  الكانقي ااا   زإ ااراء  مبيااات نداا  ز اازل 

 ئرى.لبمزيد ما األ
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زكا  ملقب     ء األئرى   أفاد ل    دارة ئ و  االحق ل أقدمت  بم  زل  دد ما قياادة الحركاة 
داخ  الس و   ما بي هب محمد  رما   راي  الهيئة الديادية ألئرى حماس  الذ، بب ندبه ما ئ ا 

 (.1948 اء   ريمو   النحراز،    لم العزل االنتراد، فا ئ ا  ال بمة  )شمال فبس يا المحقبة
 7/1/2017، فلسطين أون الين

 
 بداية السالم مع الفلسطينيين "دولة يهودية" "إسرائيلـ"نتنياهو: االعتراف ب .29

قاااال رااااي  الاااوزراء اائاااراايبا ب يااااميا نق ياااا و    بداياااة السااا ء ماااع  ل:األناعاااو  - الدااادس المحقباااة
ق يا و  خ ل لداء ماع نظيار  ال ب يلاا زأعاة ن التبس ي ييا  ا لاال قراة لإئرااي   دزلة يهودية .

شااارل ميشااي    ن ااا أب بااع  لاام اليااوء الااذ، يلااو  لاادي ا فيااه فبساا ي يو  يسااقعدز  ل  قااراة  أخيااراق  
 لالدزلة اليهودية  ئيلو   لك بداية لبس ء زخ وة ك يرة  لم األماء لقحديق  لك .

ناعااول  أ   المشاالبة بكمااا فااا زا ق اار  لحسااب نااص بنااريحابه القااا أرئاا  ملق ااه نساا ة م هااا لأل
 الرفض التبس ي ا الدااب لاال قراة بدزلة يهودية فا أ، حدزد   ذا  و  و ر  را  ا .

ما  هة "انية  شدد نق يا و  بم موا ابة القعااز  ماع برزكسا   فاا م اال ملافحاة اار اا  زالعدياد 
  .ما األشياء األخرى القا أ قدد أنها مهمة ما أ   ئ مة زأما شع ي ا

 زبالع الدول  نحا نقشار  معبوماب ا االئق  ارية حول اار ا  .
 زلب يقضما ال يا  أ، بنريحات لراي  الوزراء ال ب يلا.

 8/2/2017القدس العربي، لندن، 
 

 قد تلغي قانون التسوية "العليا"باالدعاء:  "إسرائيل"تعليمات لسفراء  .31
الن "اء   بم ممنبيابها فا كافة أنحاء العالب   مباة زز ت ززارة ال ار ية اائراايبية  :  اشب حمدا 

مااا الرئاااا  بماات ببوربهااا فااا ملقااب راااي  الحلومااة ب ياااميا نق يااا و  زبهاادة  لاام  ااد االنقدااادات 
الدزلياة  بام المنااادقة  بام  قااانو  القساوية  الااذ، يناادر أراعااا فبسا ي ية خا ااة لناالح شاار  ة 

 االئقي ا   بيها.
بب ما ئتراء  ئرااي  فا العالب القشديد  فا حادينهب ماع دببومائاييا أ اناب زعما  ذ  الرئاا   ط

زأ ضااااء برلماناااات ز اااحافييا   بااام أ  الداااانو  ئااايقب فحناااه ماااا ق ااا  المحلماااة العبياااا  زأناااه ماااا 
 المملا أ  يقب  لةاؤ .
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ندااا    8زندباات  ااحيتة   ااعرب    ااا مسااطزل  ئااراايبا ك ياار قولااه     ااذ  الرئاااا   القااا بقضااما 
 اااادى  بيهاااا نق ياااا و ب تساااه  مشااايرا  لااام أناااه  ااادرت بعبيماااات لبساااتراء لعااادء الم اااادرة  لااام الق ااارى 

 لبدانو   زائق داء زرقة الرئاا  فدط فا حال بو يه أئئبة لهب بهذا ال نوص.
 7/2/2017، 48عرب 

 
 ةلبيد: نظرية بن جوريون حول الحسم والردع انتهت إلى غير رجع .31

يمااايا )يااار -ززيااار المالّياااة اائاااراايبّا الساااابق زز ااايب حاااز  المركااازقاااال  ز يااار أنااادرازس: - ال ا ااارة
 قيااد(  يااااير ل يااد  فااا مااطبمر القحااّديات زالقهدياادات السيائااّية زاألم ّيااة القااا ب وا ااه  ئاارااي   زالااذ، 

محاعاارةق  باام أّنااه ال يااطما  شاادد فااانّظمااه مركااز ألحااا  األمااا الدااومّا  القااالع ل امعااة باا  أبيااب  ز 
نااا بح الحساااب  ز اااو زاحاااد ماااا العوامااا  الن "اااة القاااا زعاااعها باااا  ورياااو  فاااا ئااا وات بقعريااا  م

ال مساايا مااا الداار  الماعااا:  لاام  انااب الااردد زاانااذار الم  ّلاار  الفقاااق  لاام أّ  قضااية حسااب الحاار  
 بّية لسر ٍة ما ق   ال ير اائراايبّا لب بع د قاامةق فاا التقارة الحالّياة  زبحدياداق فاا الم وا هاات الم ساقد

 عّد حز  هللا الب  انّا زحركة حماس التبس ي ّية.
زقال ل يد لالحرة الواحد  فا المحاعرة القا ألدا ا أماء الماطبمريا  ّ  منا بح الحساب الاذ،  رف اا  
فا الماعا لب يع د ئار، المتعول فا  اذا العنار   بام حاّد بع يار .  ا زة  بام  لاك  فإّناه قاال ماا 

راايبّا  ب يااميا نق ياا و  لالقناريح لاه: القهدياد الو اودّ،  بام  ئارااي  زال ي شم راي  الوزراء اائا
ما العالب لعد انهيار ال ير السورّ، زل ب ال رنامت ال اوزّ، اايراناّا  لتضا  االبتااى الاذ، باّب القوقياع 

 ( زال مهورّية اائ مّية فا  يرا .1+5 بيه بيا م مو ة الدزل )
بم أّنه  وعاق  ا القهديد الو ودّ،  ب وا ه  ئارااي  ئبسابةق طويباةق زك يارةق زأّكد فا المحاعرة  ي ها  

مااا القهدياادات اار ابّيااة  زانهيااار  اادٍد مااا الاادزل العربّيااة  لااعااافة  لاام  مبيااة ناازد الشاار ّية  ااا 
 الدزلة الع رّية ز زلها دزلياق  لحسب بع ير .

 7/1/2017، رأي اليوم، لندن
 

 تقليص الحاجة إلى هدم بيوت بنيت قبل سنواتانون التسوية" الهدف منه مكتب نتنياهو يزعم: "ق .32
  أ  الدااانو  ن "اااءز ااب ملقااب راااي  الحلومااة اائااراايبية ب ياااميا نق يااا و  مساااء ال:  اشااب حماادا 

يهاادة  لاام موا هااة مشاالبة ال يااوت اائااراايبية القااا ب ياات فااا الضااتة الةربيااة المحقبااة  باام أراض ال 
 ل  أراعا دزلة .يعق ر ا االحق 
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زز ب ملقب راي  الحلومة أ  اال ية  ذا ال  اء الذ، ي ر، الحديث   اه قاد حنا  ق ا   داديا ماا 
الزمااا   زأ  الدااانو  ياا ص  باام أ  حدااوى ائااق داء األرض ب قداا  لبسااب ات  لاام حاايا القو اا   لاام 

 ح  ئيائا  زيحن  أ حا  األرض  بم بعويض مالا أز أرض بديبة م ازرة.
ملقب راي  الحلومة أ  قاانو  القساوية  او  حا  مقاواز   أل احا  األرض  زالمساقوط يا  كما ز ب

 الذيا يوا هو  ااخ ء ما ال يوت القا ائقوط و ا.
 أ  الهدة  و  بدبيص الحا ة  لم  دء بيوت ب يت ق   ئ وات كنيرة . أيضازز ب 

 7/2/2017، 48عرب 
 

 ق حول اتهام العرب بالحرائقتطالب بإقامة لجنة تحقي "المشتركة"القائمة  .33
وء األربعاء  ال باب الاذ، بدادء لاه ال اااب د. يوئا  اليب اقر الهيئة العامة فا الك يست  : محمد زبد

  ااااريا لائاااب الدااماااة المشااااركة لإقاماااة ل  اااة بحدياااق برلمانياااة حاااول ظااارزة الحراااااق األخيااارة القاااا 
ومة لا ق ار الحرااق   مبياات  دااياة   بام ا قاحت ال  د فا نهاية الس ة الماعية زحول قرار الحل

زأكاد   اااريا فاا طرحااه لب باب أ  قاارار الحلوماة ا ق ااار الحراااق   مبيااات  داايااة  ال  أئااس قااوما.
يسق د  بم أية أدلة أز حدااق  خا ةق زأ  ال يالة لب بددء أية الاحة ابهاء ب سب  لم المقهميا العر  

 أئ ا  قومية فا  شعال الحرااق.
زقاال   ااريا فاا بساويةات طب اه لاإ   قاماة ل  اة بحدياق برلمانياة ئاقمّلا الك يسات ماا القحدياق كما 

فااا ئاايرزرة اب ااا  الداارار الحلااوما لاا   الحرااااق اناادلعت لساا ب أ مااال  باام أئاااس قااوما  زبالقااالا 
بعويض المقضرريا  بم  ذا األئاس  مطكداق  بم أ  من   ذا قرار كاا  ي اب ا  يعقماد  بام أدلاة 

 " ابات زاعحة لك  حاد"ة حريق.زا
 8/2/2017، 48عرب 

 
: كّل  .34  ثانية  ينشر اإلسرائيليون تحريضا  ضّد العرب والفلسطينيين على الفيسبوك 46بحٌث علميٌّ

نشر مركز حمبة  المركاز العرباّا لق اوير اا ا ء اال قماا ّا فاا الاداخ   ز ير أندرازس: - ال ا رة
ت مدبدة ل حث أ را  ير د الع نرية زالقحريض فا م شورات ال اش يا التبس ي ّا  يوء الن "اء  نقاا

اائااراايبّييا  باام الشاا لات اال قما ّيااة  زبظهاار ال قاااات بتاااقب الع ناارّية زبتّشااا الكرا ّيااة زالقحااريض 
 عّد العر  زالتبس ي ييا.

حااداق  باام األقاا  ألاا  مقنااتح  ئااراايبّا كق ااوا  باام االنقرناات م شااوراق   يتاااق زا 60زيلشاا  ال حااث أّ  
م شااور   ناارّ، أز بحريضااّا كقااب عااد العاار   باام الشاا لات  675,000عااد العاار   حيااث ز ااد 
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"انية  اال ّيقها  بم  فيس و    أ، ِعع  ما كا   46  لمعدل م شور ك  2016اال قما ّية فا  اء 
 م شور مشاله. 280,000  زالذ، نشر فيه 2015 بيه العدد فا  اء 

 7/1/2017، رأي اليوم، لندن
 

 "تبواح معراف" وحدة استيطانية في 17مر بهدم أت اإلسرائيلية"العليا"  .35
 اانسااا ماادير قسااب ال حااث المياادانا فااا م ظمااة ياار ديااا لحدااوى  أفاااد :زكااا ابااو الحاا زة -الداادس 

فاا ال اطرة  ائاقي انيةزحادة  17امارت الن "ااء بهادء  اائاراايبيةفراس العبما ل   محلماة العادل العبياا 
أ قيماات  بااام أراعااا فبسااا ي ية خا ااة بالعاااة لدريااة يائاااوة فاااا  ال نهاااا ب اااواب معااراة   ئااقي انيةاال

 محافظة ئبتيت.
ز ااااء أمااار ااخااا ء لعااااد أ  قااادء أ اااالا الدريااااة القاااا ئاااب ت ال ااااطرة االئاااقي انية أراعااايهب  ا قراعاااااق 

 .2018م  م حقم شهر حزيرا   17لبمحلمة العبيا  القا أمرت لإخ ء 
 7/2/2017، دسالقدس، الق

 
 الضفة ضمّ  أوات عمر توسيع المست ضدّ  اإلسرائيلييننصف استطالع:  .36

لبديمدراطياااة  اائاااراايباائاااق بع  مديااااس السااا ء الشاااهر،  الناااادر الن "ااااء  اااا المركاااز  :بيااات لحاااب
منا   األخيرةما  دة مواعيع ز تها لال ارزة زالمبحة فا التقرة  اائراايبييامواق   أبيبز امعة ب  

 براماااب  فر اااة لقوئااايع ال  ااااء االئاااقي انا فاااا الضاااتة الةربياااة زقضاااية القسااا ي ت   دارةبشااال    ااا 
النوبية المقعبدة لدضايا فساد نق يا و ز ااحب م مو اة  ياديعوت احرزناوت  الناحتية زاير اا ماا 

 . ئرااي ال داش ال ما ير، العاء فا  أ  دةالمواعيع الم رزحة  بم 
 اا ا قدااد ب لضارزرة بداديب  آرااهابما المسق بعة  %55 أ ر نق يا و  زفيما يقعبق بقس ي ت فساد

قااالوا لااا   %39نق يااا و ائااقدالقه فااا حااال قاادمت ال يالااة العامااة الاحااة ابهاااء بهااذا ال نااوص مداباا  
 ي دم فا م ن ه طالما ئمح الدانو  بذلك. أ نق يا و ي ب 

باام اب ااا  الداارار الم ائااب حااول بدااديب  ااا "دااقهب لداادرة المسقشااار الدااانونا لبحلومااة   %56زأ اار  
يعقدادز   %35ي ضاع لبضاةو  مدابا   أ ال لشال  مه اا محقارة دز   أءالاحة ابهاء عد نق يا و 

  ل   لك بماما.
:  ا  ي شار براماب لعنار  دياد فاا الضاتة الةربياةف قاال ننا  اليهاود األئاسزفيما يقعبق لالسطال 

ااي  ائاااااقة ل انق اااااا  دزنالاااااد براماااااب لقوئااااايع لاااااا  لاااااي  ماااااا المساااااموب ائااااار  آرااهااااابالمساااااق بعة 
 المسقوط ات فا الضتة الةربية.
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لااب  آرااهابليااه المساق بعة  المعساالر السيائاا الاذيا ي قماو   أئااس بام  اا الاااتزابضاح ماا بدسايب 
لياه المساق بع رأياه خا ل  زفدا لبحز  الذ،  اوت  اا الاتمتا ئة زحيا بدسيب  ذ   اا الاتبكا 

ماااا مطياااد،  يهااادزت  قاااورا   انهاااب يطيااادز  بوئااايع ال  ااااء االئاااقي انا  %83قاااال  ألخيااارةااالنق الاااات 
االاااق ة الحاااكب  أركااا  أحاادمطيااد، حااز   كوالنااو   الااذ، يشاال   أزئااا فااا  %58مداباا  معارعااة 

ماا  آرااهاببوئيع ال  اء فاا المساقوط ات فيماا ببةات نسا ة المعارعايا لهاذا القوئايع لادى المساق بعة 
 .%78 األخضرس ي ييا داخ  ال ط العر  التب

براماب الحلاب فاا الوالياات المقحادة ال بشال    دارةبولا  أ  آرااهبما اليهود المسق بعة  %50زيعقدد 
ماا اليهاود انهااب يعقدادز  فاا حااال  %31الضاتة الةربياة زقااال  أراعااازائاعة ماا  أ اازاءفر اة لضاب 

 . ئراايبايا الداط يا فيها ملانة  مواطا  م ها لضرزرة م ح التبس ي ي أ زاء أزعب الضتة الةربية 
اال ية مطيد، اليميا اليهود، يعقددز  لعادء عارزرة ما ح التبسا ي ييا ملاناة  ماواطا  فاا حاال عاب 

قااالوا بو اااو  مااا ح  %55عاائيبة ماااا مطيااد، اليساااار لم قباا  بتر اباااه  ااب ياااهالضااتة الةربياااة مداباا  
 بية.التبس ي ييا  ذ  الملانة فا حال عب الضتة الةر 

 8/2/2017، وكالة معا  اإلخبارية
 

 االستيطان رسل مذكرات دولية ضدّ ي" المستقلة"تجمع الشخصيات  .37
ب مع الش نيات التبس ي ية المسقدبة فا فبس يا زالشقات براائة الدكقور يائار الوادياة  أرئ  :ازة

ة مذكرات  ا بة  ضو ااطار الدياد، لم ظمة القحرير التبس ي ية زراي  ب مع الش نيات المسقدب
 لبم قمع الدزلا عد االئقي ا .

زاكاااد  يسااام العمباااة  ضاااو قياااادة ب ماااع الش نااايات التبسااا ي ية المساااقدبة زم ساااق الب  اااة الشاااع ية 
لمدازمة ال دار زاالئقي ا     قرار ك يست االحق ل يعم   بم  عتاء مظهر قاانونا يشار ا نهاب 

ق اار بحااد، لبم قمااع الاادزلا زم باا  األمااا الااذ، زابااق د األرض التبساا ي ية لنااالح االئااقي ا  زيع
 اب ذ قرارا ق   أئابيع معدزدة لإدانة االئقي ا .

زطالاااب ماااراد الاااري   ضاااو قياااادة ب ماااع الش نااايات التبسااا ي ية المساااقدبة فاااا ق ااااد اااازة الحلوماااة 
فاا  التبس ي ية برفع شلوى  لم المحلماة الدزلياة عاد  اذا االنقهاا  الواعاح لبداانو  الادزلا زالمقمنا 

منااادقة الك يساات اائااراايبا لشاار  ة المسااقوط ات فااا الضااتة الةربيااة أل  االئااقي ا  يعق اار  ريمااة 
 زم ال  لبدانو  الدزلا.
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 بي   ضو قيادة ب مع الش نيات التبس ي ية المسقدبة فا الضتة الةربية  بم أبو زأكد الشين زياد 
يااع المبتااات المددمااة لااي  فااا المحلمااة زبوحيااد الموقاا  التبساا ي ا لااد ب  م االندساااءعاارزرة  نهاااء 

 الدزلية ب  فا ال رلما  األزرزبا زالمطئسات الدزلية.
 أ زشاادد الاادكقور محمااد الحااداد  ضااو قيااادة ب مااع الش ناايات التبساا ي ية المسااقدبة فااا السااعودية 
باام قاارارات الك يساات اائااراايبا بحولاات  لاام مد اارة لسااب ة الدااانو  زالشاار ية الدزليااة لعااد منااادققها  

  بم قانو  شر  ة المسقوط ات. اائراايباقانو  شر  ة المسقوط ات منادقة الك يست 

 8/2/2017، وكالة معا  اإلخبارية

 

 االحتالل يشدد إجراءاته ببلدة حزما المقدسية .38
قحااااديات بقعاااارض بباااادة حزمااااا الواقعااااة شاااامال شاااارقا مدي ااااة الداااادس لعاااادد مااااا ال: محمااااد أبااااو التااااي ت

زالمضاااايدات ماااا ق ااا  االحاااق ل اائاااراايبا  بقمنااا  لاااإا ى مااادخبيها الشااامالا زال  اااوبا لالملع اااات 
اائااام قية م اااذ نحاااو شاااهر  لااعاااافة  لااام بسااابيب بباااديقا االحاااق ل فاااا الدااادس زمساااقوط ة بيااات  يااا  

  شرات السلا  أزامر  دء لم ازلهب زمح بهب الق ارية بذريعة  دء القرخيص.
 7/2/2017نت، الجزيرة.

 

 في غزة معهد األزهر بإغالقأزمة مالية تهدد  .39
يوا اااه معهاااد األز ااار  أقااادء المعا اااد الدي ياااة فاااا فبسااا يا  أزماااة مالياااة بهااادد : خالاااد أباااو  اااامر -اااازة

 لإا قه  فا ظ   دء ز ود أ، خ ة اندا   ذا النرب األكاديما الدي ا األزل فا فبس يا.
بيميااة التبساا ي ية األزلاام فااا ق اااد ااازة القااا ب مااع باايا القعباايب زيعق اار معهااد األز اار المطئسااة القع

 لا  حلب اادارة  1955الدي ا زاألكاديما  ز و امقداد لبمعا د األز رية فا منر. زب ئ  فا العاء 
 المنرية لد اد ازة  فا  هد الراي  المنر، الراح   مال   د ال ا ر.

  8/2/2017، "21موقع "عربي 

 

 أبريل القادم نيسان/ فييخوضون إضرابا  جماعّيا  عن الطعام قراقع: األسرى س .41
أفاد راي   يئة شاطز  األئارى زالمحارريا   يسام قراقاع  لا   األئارى فاا ئا و  االحاق ل : راء هللا

ي ااوز  خااوض  عاارا   مااا ا  ااا ال عاااء فااا نيسااا / أبرياا  المد اا   عااد ئيائااات  دارة الساا و  
تية لاه ياوء الن "اااء   لام أ  األئارى يعااانو   ادة انقهاكااات زأشاار قراقااع فاا بناريحات  ااح لحدهاب.

 أبرز اإ ئيائة اا مال ال  ا  زاال قدال اادار،  زالمحاكب ال اارة  زم ع الزيارات.
 7/2/2017، المركز الفلسطيني لإلعالم
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 يتهددهم الموت بسبب مرض السرطان  أسيرا   22: "أسرى فلسطين" .41

أئاايراق فااا ئاا و   22أفااادت مع يااات حدوقيااة فبساا ي ية  لاا    :ت() زكاااال- الداادس  دزت كااوء-ااازة 
 امااق  زئاط   ماال ط اا  15االحق ل اائراايبا  يعاانو  ماا مارض السارطا إ لعضاهب معقدا  م اذ 

زقال مركز  أئارى فبسا يا  لبدرائاات )ايار حلاوما( فاا بياا  لاه أما       ما ق    دارة الس و .
فااا ئاا و  االحااق ل مهااددة لااال  ر  نظااراق ألزعااا هب النااحية حياااة األئاارى المنااابيا لالساارطا  

 النع ة ز دء ببديهب الع ج الم ائب.
 8/2/2017القدس، القدس، 

 
 بالضفة ويستهدف المزارعين والصيادين بغزة مواطنا   18االحتالل يعتقل  .42

ضااتة الةربيااة  مااواط يا مااا  اادة م اااطق لال 8ا قدباات قااوات االحااق ل  ف اار اليااوء الن "اااء   :راء هللا
زقااااال ناااااطق  ساااالر،  فيمااااا ائااااقهدفت قوابااااه الماااازار يا زر اااااة األا اااااء زالنااااياديا فااااا ق اااااد ااااازة.

فبس ي يا خ ل  مبيات  سالرية  مشايرا  لام أ  ااال يقهب ماا  18 ئراايبا     قوات ال ير ا قدبت 
 الم بوبيا لدوات األما زبب ندبهب لبقحديق معهب ما ق   ع ا  الشالا .

د ازة  أطبدت قوات االحق ل  نيرا  أئبحقها الرشاشة النديبة ب ا  المزار يا زر ااة األا ااء زفا ق ا
 زالنياديا ق الة أكنر م اطق م قبتة ما الد اد.

 7/2/2017القدس، القدس، 

 
 غاز النيتروز لمرضى غزة  إدخالاالحتالل يوافق على  .43

لن "اااء   باام  دخااال ااااز ال يقاارزز لنااالح زافداات ئااب ات االحااق ل اائااراايبية  مساااء اليااوء ا :ااازة
 .أياءلبد اد م ذ " "ة   دخالهمرعم ق اد ازة لعد أ  م عت 

ئااب ات االحااق ل  أ ببداات ب كياادات مااا المسااطزليا   أنهااا  لاامززارة النااحة فااا ق اااد ااازة  زأشااارت
 .األربعاء ]اليوء[زافدت  بم  دخال الةاز لشل  دااب  بدءا ما   اب اد 

 7/2/2017دس، القدس، الق
 

 سيارات إسرائيلية تجاهإلقاء زجاجات حارقة  .44
 كاارت اا ا ااة الع ريااة   اا اب اليااوء األربعاااء  أّنااه بااب  لداااء ز ااا قيا  : الداادس  دزت كااوء -  ابااا 

 حارققيا لاب ا  ئيارات  ئراايبية  فا م  دة   ابا شمال شرى الددس  البيبة الماعية.
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 ّ،   الات فا  توة  ئراايبييا  زفداق لبمندر.زلب ب ستر الز ا ات الحارقة  ا أ

 7/2/2017القدس، القدس، 

 
 في سجون "إسرائيل" الفلسطينيينارتفاع عدد األطفال  .45

أفاااد مسااطزلو  فبساا ي يو  ز يئااات فااا م ااال حدااوى اانسااا   أ    ااا  زيااادة فااا أ ااداد : )أ ة  (
 السا ة األخيارة  ااح ها ئاوء معامباة لهاب.األطتال التبس ي ييا المعقدبيا فا السا و  اائاراايبية فاا 

  أ    اااا  2016زقاااال رااااي  نااااد، األئاااير التبسااا ي ا قااادرزة فاااارس لاااا رزيقرز    ال فااات فاااا العااااء 
اربتا اااق فااا حاااالت ا قدااال األطتااال  عااافة  لاام بحوياا   اادد ماا هب  لاام اال قدااال اادار، . زأعاااة: 

ئاا ة  زلكااا  18ئاا ة  لاام  15ز 13ز 12ز 11 زنحااا حي مااا نقحااد   ااا أطتااال  نقحااد   ااا أ مااار 
  .15ز 14ز 13الةال ية  ب ما أ مار 

زيااارى فاااارس أ     اااا  ئيائاااة  ئاااراايبية زاعاااحة ار اااا  األطتاااال ئاااواء كاااا   لاااك ماااا حياااث  ااادد 
 حاالت اال قدال المربتع أز األحلاء العالية القا يقب الحلب بها  بم  دد م هب .

ربتاد  دد األطتال المعقدبيا فا الس و  اائراايبية  حياث ببام زبشير ااحناءات التبس ي ية  لم ا
 .2015طت ق فا العاء  220مدارنة مع  2016طت ق خ ل العاء  420المعدل الشهر، احق از 

  8/2/2017المستقبل، بيروت، 

 

 جنوب نابلس مسرحية جديدة وتضليل للعالم استيطانيةدغلس: قرارات هدم بؤرة  .46
مسااطزل مباا  االئااقي ا  شاامال الضااتة الةربيااة  اسااا  داباا      مااا بااب بدازلااه قااال  :زفااا -نااابب  

الداعا بهدء ال طرة االئقي انية  بتاوب  اائراايبية بم المواقع الع رية ل نوص قرار المحلمة العبيا 
 الةربية    و  نابب    و مسرحية  ديدة زبضبي  لبعالب.

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

 

 يدفعون ثمن كل عدوان إسرائيلي على القطاع  واألطفالالميزان": المدنيون مركز " .47
قاااال مركاااز الميااازا  لحداااوى اانساااا   مسااااء الن "ااااء     المااادنييا زاألطتاااال يااادفعو  "ماااا كااا  : اااازة

 . دزا  بش ه قوات االحق ل اائراايبا  بم ق اد ازة  ألنهب يشلبو   دفا لها فا أ،  دزا 
زائق كر المركز  فا بدرير له  بنعيد قوات االحق ل له مابها الحربية  بم أنحاء مقترقة ما ق اد 
ازة  مضيتا أ  األ واء القا شهد ا ق اد ازة يوء أم  اال" يا بعيد  لم األ  ا  مددمات العمبيات 
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  القاا كاا  آخر اا العسلرية زائعة ال  اى القا ش قها قوات االحاق ل  بام الد ااد فاا أزقاات ئاالدة
 .2014العدزا  الحربا  اء 

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

 
 العنصرية والتحريض في الشبكات االجتماعّية اإلسرائيلّية  على مركز "حملة" يسلط الضوء .48

 حاااث أ ااارا  راء هللا: نشااار مركاااز  حمباااة  المركاااز العرباااا لق اااوير اا ااا ء اال قماااا ا  نقااااات مدبداااة ل
ير اد الع ناارية زالقحااريض فاا م شااورات ال اشاا يا اائااراايبييا  بام الشاا لات اال قما يااة زبظهاار 

 ال قاات بتاقب الع نرية زبتشا الكرا ية زالقحريض عد العر  زالتبس ي ييا.
اة زاحاد  م شورات اانقرنتأل  مقنتح  ئراايبا كق وا  بم  60زيلش  ال حث أ   األقا   م هاال  يتق

م شاااااور   نااااار، أز بحريضاااااا كقاااااب عاااااد العااااار   بااااام الشااااا لات  ألااااا  675العااااار  زز اااااد عاااااد 
"انياة اال يقهاا  بام  فيسا و   أ، ِعاع  ماا كاا   46  لمعدل م شاور كا  2016اال قما ية فا  اء 
 م شور مشاله. 280000الذ، نشر فيه  2015 بيه العدد فا  اء 

  8/2/2017القدس العربي، لندن، 

 

 الطعام بعد إعادة اعتقاله عنصحفي فلسطيني يضرب  .49
باادأ  ااحتا فبساا ي ا  عاارالاق  ااا ال عاااء لعااد أ  أ ااادت ئااب ات االحااق ل اائااراايبا : )رزيقاارز(

الن "ااااء. زندبااات المناااادر  اااا رااااي   يئاااة شاااطز   أمااا ا قدالاااه  حسااا ما  كرباااه مناااادر    مياااة  
ئاير الناحتا محماد الدياق بادأ األئرى زالمحرريا فا م ظمة القحرير التبس ي ية  يسم قراقاع أ  األ

 م ذ يوء أم  األزل اال" يا  ل وض  عرا  متقوب  ا ال عاء عد ا قداله اادار،. 
  8/2/2017، الخليج، الشارقة

 
 بين تل أبيب والسيسي بلغ مستويات "مذهلة" التعاون دراسة إسرائيلية:  .51

الس و، لمركز ألحا  األما  االئقرابي اكشتت درائة  ئراايبية عما القدرير : معقز لاهلل محمد
الدوما فا  ئرااي   أنه زراب حرص الدا رة زب  أبيب  بم  لداء القعاز  األم ا بي هما خب  
األبوا  المو دة  لم أ    ا  دالا   بم ز ول  ذا القعاز   لم  مسقويات مذ بة  لعد ز ول 

 .2013الراي    د التقاب السيسا لبحلب  ي  
السيسا ائرااي  لدن  أ داة بالعة لب هادييا لسي اء ل اارات  ئراايبية  زقالت الدرائة    ئماب

 بدز  طيار  زالقعاز  االئق  ار، بيا الدا رة زب  أبيب  و أحد األز ه الملشوفة لهذا القعاز . 
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زخبنت  لم أ   ئرااي  حرينة  بم  الحتاظ   بم نظاء السيسا  زان  قا ما  ذا الحرص 
) حدى م ظمات البوبا اليهود، لالواليات المقحدة(   بم بدديب الد ب   مبت م ظمة   ي ا  

 الدببومائا لب ظاء المنر، فا ال ارج  زن حت فا رفع ب ميد بيع الس ب األمريلا لبدا رة.
 7/2/2017، مصر العربية، القاهرة

 
 غير قلقة من التقارب "التكتيكي" بين حماس ومصر "إسرائيل": "مركز يروشليم" .51

ائق عدت مراكز القددير االئقرابي ا فا ب  أبيب أ  بتضا االبناالت القا ب ريها : ال عاما  الح
حركة  حماس  ب ظاء الراي  المنر،    دالتقاب السيسا  زالهادفة لبقو    لم بتا مات لش   
ب ميا الحدزد المشقركة بيا ق اد ازة زشمال ئي اء   لم  حدا  بحول ائقرابي ا  بم طالع 

قات بي هما. زنو   مركز يرزشبيب لدرائة الم قمع زالدزلة   زالذ، يعد أز"ق مراكز ال حث الع 
اائراايبية  بة بدزاار   ع الدرار فا ب  أبيب   لم أ  االئق  ارات المنرية زععت األ هزة 

ار  األم ية اائراايبية فا  ورة ابناالبها لحركة  حماس   زقدمت بدديراق حول دزافع  حماس  لبقد
مع منر  زا مة أ   ذا القحول يع ر  ا   دء را ة الحركة فا  نهاء ال  ة مع حركة فقح  
زأنها مع ية لعدء زعع حد ل ندساء الداخبا زأ   ك  ما يع يها  و عما  لداء  ماربها فا ازة   

  بم حد بع ير المركز.
رأس م ب   داربه الوكي  زفا بددير موق  نشر  موقعه  أم  الن "اء  أزعح المركز  الذ، ي

السابق لوزارة ال ار ية اائراايبية  دزر، اولد  أ  القدار   القكقيلا  بيا منر زحركة  حماس  لا 
يط"ر  بم طالع الع قة االئقرابي ية بيا نظاء السيسا زإئرااي . زأشار المركز  لم أ  الق سيق 

ل يشيا المنر، زاائراايبا ب ور لشل  األم ا زالقعاز  االئق  ار، زالقكام  العمبيابا بيا ا
ك ير  مشيراق  لم أنه ز    لم حد قياء ئ ب ال يرا  اائراايبا بق تيذ اارات عد أ داة 

 لب هادييا داخ  ئي اء  لضوء أخضر ما السيسا.
زلتت  لم أنه فا الوقت الذ، ز تت حركة  حماس  البداءات بيا ممنبيها زاأل هزة األم ية المنرية 

بةيير درامابيلا   فإ  ال انب المنر، حرص  بم  دء الم الةة فا بددير دالالت  ذ  با  
البداءات  مشيراق  لم أ  زئاا  اا  ء الواقعة بحت ب "ير ال ظاء فا الدا رة بوا   اله وء  بم 

  حماس .
 8/2/2017، العربي الجديد، لندن
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 ات يقوض فرص حل الدولتينعمر تبتقنين وضع المس الكنيست: قرار " المصريةالخارجية" .52
ز تت ززارة ال ار ية  فا بيا   در   ها اليوء الن "اء  منادقة الك يست اائراايبا : أ.ش.أ

 بم قانو  يسمح بقد يا أزعاد المسقوط ات ل نها  ام  مدوض لترص ح  الدزلقيا  زبرئين 
ية زقرارات م ب  األما  ات الدزل زاأل راةلبوعع اير الشر ا لبمسقوط ات فا م التة لبدوانيا 

بة.  النِّ
زأشار ال يا    لم أ   اب ا  من   ذ  ال  وات أحادية ال انب ما ش نه   اقة ال هود الرامية احياء 
 مبية الس ء زائقئ اة المتازعات الم اشرة بيا ال ان يا التبس ي ا زاائراايبا  كما بمن  افقئابا 

 زلقه  بم كام  أراعيه ز ا مقها الددس الشرقية . بم حق الشعب التبس ي ا فا  قامة د
 7/2/2017، المصري اليوم، القاهرة

 
 األردن يدين قرار الكنيست اإلسرائيلي بشرعنة مصادرة األراضي الفلسطينية .53

دا  األرد  لشّدة قرار الك يست اائراايبا الذ، يشر ا منادرة األراعا التبس ي ية  :بقرا - ما 
 بقوئع لإقامة الوحدات االئقي انية.فا الضتة الةربية ل

ال اطق الرئما لائب الحلومة الدكقور محمد الموم ا    ما بدوء  اا  ءزقال ززير الدزلة لشطز  
ما منادرة لألراعا التبس ي ية م ال  لبشر ية الدزلية زقرارات األمب المقحدة زالدانو    ئرااي له 

 ا الدوة الداامة لاالحق ل  م ال ة لالمحافظة  بم الوعع لا ق ار  اائراايبيةالدزلا  زأ  الحلومة 
 التبس ي ية. األراعاالدااب ز دء السماب لإقامة الوحدات االئقي انية زاالئقي ء  بم المزيد ما 

زأعاة أ   ذ  ال  وة االئقتزازية اائراايبية ما ش نها الدضاء  بم أ، أم  لح  الدزلقيا زإح ل 
فض ق  ا ب  يت مشا ر المسبميا  ز ّر الم  دة لمزيد ما الع   زالق رة  الس ء فا الم  دة  

 مشيراق  لم أ  االئقي ا  ي ّب  ا  دبية ال بد   الس ء زال بطما له.
 7/2/2017، الغد، عّمان

 
 باستدعاء السفير اإلسرائيلي تطالبمذكرة نيابية : عّمان .54

ناا اق  لائقد اء الستير اائراايبا فا  ما   24طال ت مذكرة نيابية موقعة ما  :حمزة د  ا - ما 
 لقسبيمه رئالة احق ا ية لبعدزل  ا قانو  ب اء زحدات ائقي انية  ديدة  بم األراعا التبس ي ية.

ز اء فا المذكرة القا ب  ا ا ال ااب خبي    ية اليوء الن "اء   نحا الموقعيا أدنم لعد أ  ب  م 
عا قرارا ي الب االحق ل اائراايبا بوق  االئقي ا  فورا  زأ با م ب  األما الدزلا الشهر األرا

ال يت األبيض األئ ود الماعا أ  ب اء زحدة ائقي انية  ديدة فا األراعا التبس ي ية المحقبة لا 
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قانو  يشرد  يلو  مسا داق لح  ال زاد اائراايبا التبس ي ا   ا  ا العربدة اائراايبية المق رفة بدر
 الة الوحدات االئقي انا فا الضتة الةربا .ب اء اال

 7/2/2017، الغد، عّمان
 

  اإلسرائيلي "قانون التسويةيدين " حزب هللا .55
أدا  حز  هللا الب  انا فا بيا   در   ه اليوء الن "اء  : د   أ -)أ ة  ( -بيرزت -لاري 

وة أخرى فا مسيرة االئقي ء  بم  قرار  قانو  القسوية  ما ق   الك يست اائراايبا  معق راق  يا  خ 
 األراعا التبس ي ية.

قانو  ئبب األراعا التبس ي ية ال ا ة زالذ، أقر  ك يست   زأدا  الحز  فا بيانه ما ز ته با
العدزا  النهيونا  المسمم لدانو  القسوية   قاا   نه  ذ  بعق ر  خ وة أخرى فا مسيرة االئقي ء 

ب ات االحق ل  زائقكماال لعمبية بةيير  وية األرض زالشعب فا  بم األراعا التبس ي ية ما ئ
 فبس يا .

أ   ائقمرار العدز فا زعع يد   بم أراعا المواط يا التبس ي ييا  و ز مة   لمزأشار ال يا  
 ار فا   يا ك  الدوى القا بد ا ئعيها لبس ء فا الم  دة  ز و دلي    ز زبواطط الم قمع 

ء ل ،   راءات  مبية لمعاق ة العدز زم عه ما االئقمرار فا انقها  الدوانيا الدزلا الذ، ال يدو 
 الدزلية زالحدوى اانسانية .

زأّكد الحز  فا بيانه أ   ك  االئقي ا  زاالاقنا  لا يلسر  رادة الشعب التبس ي ا ز زمه  بم 
 ائقر اد حدوقه زأراعيه زكرامقه القا يةقن ها االحق ل الم رء .

 المدازمة القا يق ذ ا الشعب التبس ي ا خيارا فا موا هة المحقبيا   ا ال ريق الوحيد  زقال   
زال ا ع لكسر  رادة النهاي ة زالدضاء  بم حبمهب القوئعا زم عهب ما بةيير الهوية الحديدية 

 لألرض العربية  بم كام  القرا  التبس ي ا ما ال حر  لم ال هر .
 7/2/2017، رأي اليوم، لندن

 
 تالذي يضفي شرعية على المستعمرا  "الكنيست"إدانات عربية لقرار  .56

أدا  األميا العاء ل امعة الدزل العربية أحمد أبو الةيط  الدانو  الذ، بب  قرار  فا  ئرااي   : زكاالت
الذ، يضتا شر ية  بم المسقوط ات الم دامة  بم أراٍض فبس ي ية لالضتة الةربية  مطكدا أ   ذا 

 عل  ال وايا الحديدية لحلومة  ئرااي  زي  سد موقتها الم عاد، لبس ء زال ارج  ا الدانو .الدانو  ي
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زقال األميا العاء لب امعة العربية أحمد أبو الةيط:     الدانو  الم شار  ليه لي  ئوى ا اء لِسرقة 
دة فا ئبسبة األراعا زاالئقي ء  بم الممقبكات ال ا ة لبتبس ي ييا   زأ ق ر أ  الدانو   حب

مقوا بة ما السيائات  اائراايبية  القا برما  لم بدمير أ،  ملانية لق  يق ح  الدزلقيا زإقامة 
 الدزلة التبس ي ية .

زدانت م ظمة القعاز  اائ ما لشدة منادقة حلومة االحق ل  بم ب اء آالة الوحدات 
يها مدي ة الددس   ادةق  لك انقهاكاق ئافراق االئقي انية ال ديدة فا األراعا التبس ي ية المحقبة لما ف

 لدرارات الشر ية الدزلية.
 8/2/2017، الخليج، الشارقة

 
 وكالة بيت مال القدس تتعهد بمواصلة دعم المدينةالمغرب:  .57

لموا بة د ب المدي ة  -زمدر ا المةر -بعهدت زكالة بيت مال الددس : الحسا أبو يحيم -الربا  
مبيو  دزالر أميركا أنتدت  بم الد ا ات  40يائيا زماديا  مطكدة أ  المحقبة دببومائيا زئ

 اال قما ية  ات األزلوية لالددس خ ل الس وات العشر األخيرة.
زقال مدير الشطز  العامة زاا  ء لالوكالة محمد ئالب الشرقاز، فا حوار مع ال زيرة نت    

 ة فا حدزد مبيونا دزالر أميركا.الوكالة مسقمرة فا  مبها بوبيرة  ن از ئ وية "ابق
زشّدد  بم أ  الوكالة  الم  ندة  ا م ظمة القعاز  اائ ما   ا األداة المنبم لبعم  العربا 
اائ ما المشقر  لبددس   مما يضع  بم كا   ال ميع مسطزلية د مها ل ئقمرار فا الوفاء 

 لالقزامابها  زاء الددس زأ بها .
ب  ن از حددقه زكالة بيت مال الددس الشري   و  ائقمرار ا فا العم  فا زيعقدد الشرقاز، ل   أ 

 الددس  بوبيرة  ن از م قظمة راب ندص القموي  .
ما  هة "انية  قال الشرقاز،  نه ينعب بدويب بو هات اادارة األميركية ال ديدة ل نوص مب  

تارة ب د  فا  ئرااي   لم الددس  الددس  فا ظ  ببويح رايسها ال ديد دزنالد برمب لإملانية ند  ئ
 كما حذر ما خ ورة ك يرة لمن   ذا الدرار.

 7/2/2017، الجزيرة نت، الدوحة
 

 بأفضل شكل اإلسرائيلييناستقبال السياح  واجبناوزير السياحة التركي: من  .58
و ها زيارة ما ن أزلفا   ئرااي الن "اء  أز ازار ززير السياحة القركا نابا  :أ ة   -ب  أبيب

 راب ال  فات لشا  االئقي ا . 2010لوزير بركا م ذ 
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 ائرااي زئط انقدادات بركية لدانو  يقيح  أبيبياري  ليتيا فا ب   اائراايبانظير   أز ازالقدم 
 فبس ي ية فا الضتة الةربية المحقبة. أراضائقم   

زبركيا  ا   ئرااي  ااية بيا الع قة الن أ  ا قدد  الو ازقال ليتيا فا مطبمر  حافا مشقر  مع 
 لقحتيز ال مو االققناد، . أئائافا ائقدرار الم  دة ز ام   أئائا ام  

  .اائراايبيياشل  السياب  ل فض بسقد    أ ما  هقه قال از ا انه ما زا ب ب د   
 بم بياض  قانونا يم ح  لا اائراايباال رلما    قرارزقالت ال ار ية القركية فا بيا   نديا لشدة 

 فيها )..( اير مد ولة .  ئرااي السيائة القا بمعا      زأعافت لبعديد ما المسقوط ات .
 7/2/2017، الغد، عّمان

 
 افتتاح المركز الثقافي التركي في يافا .59

افققح ززير السياحة القركا نابا أز ا  اليوء : ب  أبيب/ يبدز أق اش    د الرؤزة أرناؤز 
 لوكالة األناعول  زالمركز الندافا القركا لمدي ة يافا. الن "اء  معرض  ور 

زفا كبمة له خ ل حت  االفققاب قال أز ا   ّ  فكرة  نشاء المركز الندافا القركا بدأت فا  اء 
  زأّ  المركز أنشئ فا م  م كا  يسق دء فا العهد العنمانا كمدر لبحاكب  يحم  ائب  بيت 2004

 السرايا . 
يافا   - بم مذكرة بتا ب مع ببدية  ب  أبيب 2008ئتارة ب د  زقعت فا  اء زأعاة أز ا أّ  

  اماق لةية بحويبه  لم مركز "دافا بركا.  25ائق  رت لمو  ها الم  م المذكور لمدة 
مبيار دزالر  زأنها أكمبت  مبية  1.3زأزعح أز ا أّ  حلومة ب د  أنتدت  بم ب هيز الم  م 

 ير أّ  االفققاب ب ّ   لعدد ما األئ ا  الم قبتة  لب يذكر ا.   ا2009النيانة فا  اء 
زأ ر  الوزير القركا  ا "دقه ل ّ  المركز ئيحقضا العديد ما التعاليات الندافية زالت ية المق و ة  

   اائراايبيةزأّ  معرض  ور زكالة األناعول الذ، يحم  ائب  معرض  ور الع قات القركية 
 لتعاليات  حيث يداء داخ  المركز. يعد زاحدة ما  ذ  ا

-أياء   ورا بعرض بارين الع قات القركية  3زبضما المعرض الذ، ما المدرر أ  يسقمر 
   لحسب الدااميا  بيه. اائراايبية

 7/2/2017 ،لألنباء األناضولوكالة 
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 لمالحقات قانونية "إسرائيل"يعرض التسوية"  قانون " األمم المتحدة: .61
ال ديد الذ،  اائراايباالدانو   أ زالتبس ي ييا   ئرااي المقحدة لعمبية الس ء بيا  األمبا ق ر ممن  

 يشرد ال طر االئقي انية يق ازز  خ ا احمر  ريضا   بم طريق عب الضتة الةربية المحقبة.
رة الدانو  يشل   ئالدة خ ي   المقحدة ال اص لعمبية الس ء  األمبزقال نيلوال، م دي وة م سق 

  دا . 
التبس ي ية المحقبة زخنو ا فا  األراعايندر الك يست قانونا يشم   األزلمالمرة   نهازاعاة  

الدانو   قد يتسح     أيضازقال  زبالع  لدد بب ا قياز خط احمر  ريض .   خا ة.أم  مساا  
فبس ي ية ح  الدزلقيا  الدااب  بم دزلة  أئائاعب كام  لبضتة زيدوض فا شل   أماءالم ال 

 . ئرااي بقعاير مع 
المحلمة ال  ااية الدزلية  دا يا  أماءلم حدات   ئرااي الدانو  قد يعرض  أ   لمم دي وة  زأشار

دزنالد برامب القا ن ت ب تسها  ا مب  االئقي ا    دارةب ديد دزلا شديد  لك ه امق ع  ا انقداد   لم
 .اائراايبا

 8/2/2017، ، عّمانالرأي
 

 الفرنسي: قانون "شرعنة االستيطان" مناقض لحل الدولتين الرئيس .61
قال الراي  الترنسا فرانسوا  والند     َئاَّ ال رلما  اائراايبا قانونا يشر ا  :زفا -لاري 

 االئقي ا   أمر م اقض لح  الدزلقيا.
   محمود   اس  فا لاري السب ة التبس ي ية زأعاة  والند فا مطبمر  حتا مشقر   مع راي 

اليوء الن "اء  أ  فرنسا ئعت ما خ ل  دد المطبمر الدزلا لبس ء فا لاري    لم ب مع أك ر 
 دد ما الدزل  زالق كيد أ  ح  الدزلقيا بعيشا     ا  لم   ب لس ء   و الح  الوحيد المملا 

 .اائراايبالبنراد التبس ي ا 
ة االئقي ا   الذ، ز د ا اء قانونيا   ر زبالع: م ذ انعداد المطبمر بدأنا نشهد بسار ا فا حرك

 قرار الك يست اائراايبية قانونا لشر  ة المسقوط ات  ز ذا الدانو    ا ما أكدبه المحلمة العبيا 
التبس ي ية   األراعااائراايبية  فسيطد، لقشريع المسقوط ات  العشوااية   زيتقح ال ا  لضب  ذ  

 ز ذا م اقض لح  الدزلقيا.
راي  الترنسا  ا ا قداد  ل   الحلومة اائراايبية يملا أ  بقرا ع  ا  ذا الدرار زبعود زأ ر  ال

  لم المتازعات.
 7/2/2017، الحياة الجديدة، رام هللا
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 بعد إقرار قانون شرعنة المستوطنات "إسرائيل"االتحاد األوروبي يؤجل لقاء  مع : هآرتس .62

اليوء الن "اء  أ  االبحاد األزرزبا قرر ب  ي   دد  كر موقع  حيتة   عرب   الع رية  : ب  أبيب
 لداء مع مسطزليا  ئراايبييا ك ار لعد  قرار قانو  شر  ة المسقوط ات.

زحسب الموقع  فإ  البداء كا  ئيعدد فا  طار محازالت بحسيا الع قات بيا ال ان يا لعد بد ور ا 
 ات فا أرزقة المطئسات األممية زكذلك مطخرا نقي ة الدرارات الدزلية القا اب ذت عد المسقوط

 األزرزبية كمداطعة م ق ات المسقوط ات.
زأشار الموقع  لم أ  مو ة ال  اء األخيرة فا المسقوط ة زالقنويت  بم قانو  بشريع المسقوط ات 
زمنادرة األراعا التبس ي ية كانت ئ  ا م اشرا فا ب  ي  البداء الذ، كا  مدررا  دد  فا الناما 

 شريا ما الشهر ال ار،.زالع
زقال مسطزلو  دببومائيو  أزرزبيو     البداء كا  ئيعدد لعد خم  ئ وات ما الد يعة ش ه 
الكامبة بيا االبحاد األزرزبا زإئرااي  فا محازلة ا الة ال بيد فا الع قات بيا ال ان يا   ال أ  

 ه.ال  وات اائراايبية األخيرة أ ادت األزعاد  لم ما كانت  بي
زبحسب  ات المنادر  فإ  دزل فرنسا زالسويد زإيرل دا زال مسا ز ول دا زف ب دا أ معت خ ل 
ا قماد  دد فا برزكس  أم   بم عرزرة ب  ي  البداء  معق ريا أ   دد  فا الوقت الحالا 

 ئيلو  خ   زئيلو  لمنالة م ازاة لسوء ئبو   ئرااي .
زلة  ب أ ضاء االبحاد األزرزبا ال يملا  دد اال قماد  د 28زأشارت المنادر  لم أنه دز  بوافق 

زأ  األمر ال يقعبق فدط لمو د اال قماد زلكا أيضا ل دزل أ ماله زالدضايا الم رزحة زمحقوى 
 ال يا  ال قاما.

زقالت  ات المنادر  نه فا  ذ  المرحبة ال يو د بوافق فا امراء  زقد بدرر   راء م اقشة  ديدة 
ا اال قماد المد   لم ب  ززراء خار ية االبحاد األزرزبا الذ، ئيعدد فا أزاا  حول الدضية ف

 شهر مارس/ آ ار المد  .
 7/2/2017، القدس، القدس

 
 نتنياهو بالواليات المتحدة بتهمة ارتكابه "جرائم حرب" دعوى قضائية ضدّ  .63

واليات المقحدة زيحمبو  ناش ا فبس ي يا زيهوديا يديمو  لال 35أقاء : األناعول –الددس المحقبة 
ال  سية األمريلية د وى قضااية عد راي  الوزراء اائراايبا ب ياميا نق يا و  زززير دفا ه 

 أفيةدزر لي رما   بقهمة اربكا    رااب حر    عد التبس ي ييا  لحسب    ء  ئراايبا.
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بوزارة العدل زلب يقسا الحنول  بم بعديب فور، ما السب ات اائراايبية  زال ما مندر 
 األمريلية حول األمر.

زكش  موقع  حيتة  معاري   االكقرزنا  اليوء الن "اء  أ  الد وى شمبت أيضا لااعافة  لم 
 نق يا و زلي رما  ززيرة ال ار ية السالدة بسي ا ليت ا.

ييا ززفق النحيتة  يقهب ال ش اء نق يا و زلي رما  زليت ا  لاربكا    رااب حر   عد التبس ي 
 زبموي  زد ب ال  اء االئقي انا فا الضتة الةربية  لالم التة لبدانو .

كما يقهب ال ش اء فا الد وى  ابها  زفق المندر نتسه  السيائا اليهود، ديتيد فريدما   الذ، 
رشحه الراي  األمريلا دزنالد برامب لقولا م نب ئتير ب د  فا  ئرااي  مطخرقا  بق ييد ال  اء فا 

 ط ات المدامة فا الضتة الةربية  لالم التة لبدانو .المسقو 
زأزعحت النحيتة أ  المحاما الشهير بواش  ا  ماربا ملما و   ئيقرافع  ا ال ش اء الذيا لب 
بوعح معبومات   هب  مشيرة  لم أنه كقب فا رئالة  لكقرزنية حنبت  بم نس ة م ها أ  موكبيه 

مقه زفا الواليات المقحدة  يعمبو   بم  رقبة ب تيذ ح   يعق رز  أ  نق يا و زالمقهميا فا حلو 
 الدزلقيا .

زلب بوعح النحيتة  مزيد ما القتا ي  حول الد وى زم لسات االبهاء  زآلية  قامقها  زمدى ق ول 
 الدضاء األمريلا لها.

 7/2/2017، ، عّمانالرأي
 

 من عواقب قانون شرعنة االستيطان "إسرائيل"غوتيريش يحّذر  .64
قال األميا العاء لألمب المقحدة  أن ونيو اوبيرير   اليوء الن "اء      قرار : ور / محمد طارى نيوي

 ئرااي  قانو  لشر  ة االئقي ا  ي ال  الدانو  الدزلا زيعرعها لعواقب قانونية    زة  بم  رقبة 
طبمر  حتا زفا بيا  ب    بم النحتييا المقحد  لائمه ائقيتا  دزاريك فا م ح  الدزلقيا.

لمدر الم ظمة الدزلية ب يويور   قال األميا العاء     ا قماد ما يسمم قانو  القسوية ما ق   
 الك يست اائراايبا ي ال  الدانو  الدزلا زئيلو  لع  واقب قانونية  بم  ئرااي  . 

يبية(  زأكد  بم  عرزرة ب  ب أ،   راءات ما ش نها  رقبة ح  الدزلقيا )التبس ي ية زاائراا
زي  ةا ح   ميع الدضايا ال و رية ما خ ل المتازعات الم اشرة بيا ال رفيا  بم أئاس قرارات 

 م ب  األما زاالبتاقات  ات النبة . 
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زقال المقحد      أن ونيو اوبيرير ي ئ  لشدة ال قماد  ذا القشريع الذ، يعد م التة لبدانو  
قوط ات زال طر االئقي انية فا الضتة الةربية المحقبة الدزلا  زالذ، يدال  نه يوفر الحنانة لبمس
 القا ب يت  بم أرض ممبوكة لتبس ي ييا . 

 7/2/2017 ،لألنباء األناضولوكالة 
 

 قانون شرعنة االستيطان "إسرائيل"االتحاد األوروبي والسويد يدينان إقرار  .65
ا زالسويد  الن "اء   قرار أدا  االبحاد األزرزب: ئقوكهولب/ حسا أئا  أبي  ألقون اش-برزكس 

 الك يست )ال رلما ( اائراايبا قانو  شر  ة المسقوط ات اائراايبية فا الضتة الةربية المحقبة.
 اء  لك فا بيا   ادر  ا الممنبة العبيا ل بحاد األزرزبا لبشطز  ال ار ية زالسيائة األم ية  

 يست  اال" يا  لشل  نهااا.فيدريلا مواري ا  حول الدانو  الذ، زافق  بيه الك 
زقالت مواري ا     االبحاد األزرزبا يديا الدرار اائراايبا المذكور  الذ، يق ازز   ر منادرة 
الحدوى ال ا ة لبتبس ي ييا داخ  األراعا المحقبة   ق ة  ديدة زخ يرة  ما خ ل شر  ة 

زأعافت أنه  ما ش   الدانو    ة .منادرة حدوى المبكية لبتبس ي ييا فا  طار الدوانيا اائراايبي
شر  ة حقم العديد ما المسقوط ات القا كانت بعق ر ا الدوانيا اائراايبية اير شر ية  زأ   لك 

 يقعارض مع القزامات الحلومات اائراايبية السالدة زالدوانيا الدزلية .
ل  وات القا ما ش نها أ  زد ت مواري ا اادارة اائراايبية  لم  االبقعاد  ا ب  يق الدانو   زا

 بطد،  لم القوبر زبهدد  ي اد ح  ئبما محقم  لبمشلبة .
آالة زحدة ئل ية  4ما  هة "انية  أ ب ت السويد  دانقها الدانو  اائراايبا الذ، يسمح لشر  ة 

 م  ية  بم األراعا ال ا ة لبتبس ي ييا.
لما  اائراايبا  بم العديد ما ال طر زقال بيا   ادر  ا الحلومة السويدية:  نديا موافدة ال ر 

آالة زحدة ئل ية  م  ية فوى الممقبكات ال ا ة لبتبس ي ييا  زالدرار  4االئقي انية المطلتة ما 
زأعاة أنه  لحسب الدوانيا الدزلية    .2334يشل  خرقا  ريحا لدرار م ب  األما الدزلا رقب 

الدزلقيا   دا يا  لم عرزرة بعبيق  ئرااي   ي ب الضةط  بم  ئرااي  ما أ   ائقمرار مس لة ح 
 لبدرار زح  ال  فات لشل  ئبما   ر الحوار.

 8/2/2017 ،لألنباء األناضولوكالة 
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 المكسيك تدعو إللغاء "قانون التسوية" .66
د ت ززارة الشطز  ال ار ية الملسيلية  الن "اء  الحلومة اائراايبية  لم  لةاء  قانو   :الددس

 .2334زالقنرة زفدا لدرارات األمب المقحدة  ات النبة  خا ة قرار م ب  األما  القسوية  
 اء  لك فا بيا  أ دربه  ال ار ية الملسيلية    دب ا قماد زفد ل  ة األمب المقحدة المع ية 
 لممارئة الشعب التبس ي ا لحدوقه اير الداببة لبقنرة براائة الستيرة ماريا رزبيالي  د، كامورز.

خ ل اال قماد م اقشة ب ورات الدضية التبس ي ية زال بب ما المسطزليا الملسيلييا  ز رى 
  دار بيا  حول  قرار الك يست اائراايبا لما يسمم  قانو  القسوية  الذ، يشرد نهب األراعا 

 التبس ي ية  ات المبكية ال ا ة.
ار الك يست اائراايبا  ذا الدانو  زأ ربت  ال ار ية الملسيلية   فا بيانها   ا أئتها الشديد اقر 

الذ، ما ش نه  عتاء الشر ية  بم المسقوط ات اائراايبية المدامة  بم أراعا ممبوكة 
زأكدت أ  أنش ة االئقي ا  اائراايبية فا الضتة الةربية زالددس الشرقية بشل  العد ة  لتبس ي ييا.

اي  زفبس يا بعيشا     ا  لم   ب فا ئ ء الرايسة أماء  مبية الس ء زبحديق ح  الدزلقيا   ئرا
 زأما زعما حدزد معقرة بها دزليا.

 8/2/2017، وكالة معا  اإلخبارية
 

 في غزة أحكام باإلعدام وحفظة للقرآن .67
 د. فايز أبو شمالة

ك ت أحس هب أ ضاء فرقة موئيدية  حيا ئ لت ال ااب الشين يون  األئ  : ما أزلئك المهذبو  
 زا هة قا ة رشاد الشوا  زيب سو  رب ات   ق م سدةف الذيا ي بسو  فا

قال: أزلئك م مو ة ما ئ  اء الحق العاء  زال عض م هب  در لحده حلماق لاا داء!!  طالء  ب 
 الس  اء الذيا نحقتا بهب  ذا اليوء  بكريماق ل هد ب فا نسن المنح  لالرئب العنمانا.

المه دء  زالذ، يدوء بقنوير االحقتال داخ   زأعاة الشين يون  األئ  : أبرى  ا  النحتا
 قا ة رشاد الشوا   نه ئ يا  ئ ناديه كا بقعرة  بيه  زبسقمع  ليه.

قال النحتا: ائما أئامة الةول  أنا أ رفك يا دكقور  زقد نظمت لك أكنر ما لداء   ر 
زر ااا لاهلل ال التضاايات  زلك  ا أخ  ت  ز در لحدا حلب لاا داء  زمع  لك لب أفدد األم   

ي د ع  زكما برى  فع ققا ال ي ة مع الس  اء زالس انيا  بط ب ا لبظهور لم لسا المدنية  زأعع 
 رب ة الع ق  زأقوء بقنوير االحقتال!!
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كدت أال أ دى أ   طالء ئ  اء  زلكا   رار حركة حماس  بم ش ب لتظة )الس و ( زا قماد 
 بو  الس  اء م س ماق مع القسمية!.لتظة مراكز اا  ب زالق  ي    ع  ئ

ة بحاكا زاقعهب  زبحضور ال ااب األزل لراي  يلدد  رض الس  اء  بم خش ة المسرب بمنيب
الذ، ” منح  اا  ب“الم ب  القشريعا الدكقور أحمد لحر   رض الس  اء لاكورة أ مالهب 

 نس و  ل يديهب المديدة فا ارة الس ا  ز ب يدولو  بقواعع:
  ل ا  بم قبة  بم ا أ  ن وض  ذا ال حر الع ا  ب  مرشٍد  أز دلي  ك ٍء  ي خذ أيدي ا    زما كا“

نحا أخ  نا  أز حارت خ انا  ف نعب هللا  بي ا ل ير مرشٍد ال ااب الدكقور   د الرحما ال م   فما 
 ”.خ له احقمي ا لل   العبب زالتده

ا فا مراكز اا  ب زالق  ي  فا ازةا يعددز  لدد دى قب ا حيا ئمعت أ   طالء ال زالء المدنيي
 بسات "دافية زفكرية  زي بيهب ر ال  رشاد زز ا  لي خذزا بيد ب  ب  بوفر حركة حماس لهطالء 
الس  اء ك  ما يبزمهب ا دار م بقهب الندافية زإبدا ابهب الت ية داخ  )الس ا( مراكز اا  ب 

ش ونا  زاققبع ا ما قا ة رشاد الشوار  زحمب ا لعيداق  زالق  ي   زب ط أيديهب  ز ذا الذ، أ"ار 
  الك  لم ئ ا نتحة زئ ا  سد    حيث دأ  الس  اء العسلريو  التبس ي يو   بم بحد، 
الواقع  زكسر الديود  زالدياء بهذ  األ مال اابدا ية خب  األئوار  زما  طالء األئرى األخ بوفيق 

األحرار  زيشة  حالياق زظيتة زكي  ززارة الداخبية  زالذ،  أبو نعيب  الذ، بحرر فا  تدة زفاء
 شدنا للبمابه االنتعالية  حيا قال أ" اء  لداء كبمقه:

 طالء أب اء شع  ا  لا نق بم   هب  لا نقركهب فريسة لبهوا    لا نكو  لهب  ال خير م ا ر 
ئرى التبس ي ييا فا زمعيا  لدد حس ت فا ال داية أ  األخ بوفيق أبو ال عيب يقحد   ا األ

الس و  اائراايبية  فإ ا لالر   يقحد   ا ال زالء المدنييا فا مراكز اا  ب زالق  ي   حيا 
 قال:  نها مسئوليق ا الدي ية زاألخ قية ب ا  أب اء شع  ا  زأعاة:

ابن  با يوء أم  مدير ئ ا دير ال بح  يسق    فا  خراج الس  اء  لم الساحة كا يشا دزا 
 اراة كرة الددء بيا منر زالكاميرز   زراب  دء  شدا لكرة الددء  زراب ازدحاء الوقت  آ"رت أ  م

 أكو  زئط الس  اء المدنييا  زأ  أشاركهب فرحقهب فا مشا دة الم اراة.
انقهم االحقتال فا قا ة رشاد الشوا  زلب ي قه الحديث  ا الق ظيب زاا داد ال يد  زلب ي قه حدينا 

زأنا أقول:  لذا يلو  ااحساس لاانسا    لذا ينير االربداء لال ت  ال شرية  زالنعود  مع نتسا 
 بها ما حضيض ال ريمة  لم فيافا األح ء  زاألم  لحياة أفض .

 7/2/2017، رأي اليوم، لندن
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 المؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج وإرادة الحياة .68
 زياد العالول

ارج  بم اال قماد  بم الدوائب المشقركة  ما أ   خدمة قضية ائقدر رأ، اال ية فبس ي يا ال 
 شع هب  الذ، أع ا  االحق ل زأنهلقه الم افا.
مندر ا شع ا  ز دفها كذلك  فدد ببم السي    ئ   ولد وة البداء المربدب نهاية الشهر ال ار، فا 

ا منار ة أمواج الزبم  زعاقت أرض العر  زالةر  لالتبس ي ييا  ب     كنيرا م هب قضم ف
ال حار أم  فا ال  اة  بي ما ئائق ا م دسمو  بيا مرا ا  بم مسار ئيائا أ" قت الق ربة  دء 

 زاقعيقه ززاد  الق سيق األم ا فش   زبيا طامح فا مدازمة يحا ر ا الدريب ق   ال عيد. 
العدز م ه  زبحت زط ة المعاناة القا يئا م ها الشعب التبس ي ا  بم مرأى زمسمع العالب 

زالنديق  يسعم م ذ ئ وات زئ اء ل رب م ادرات منالحة داخبية ما عم ها فرض شرز  
االحق ل زاال قراة له  ز ا م ادرات بدر األمر الواقع زب ها حق العودة لم ييا التبس ي ييا  

 زب و،  تحة الحبب لالدزلة زبالددس زاألقنم.
عمق العربا زاائ ما  لدضايا  الداخبية  ب     زقد عا   ما زعع ا ال اا   ذا  انشةال ال

لعضهب انشة  لشع  ا زقضيقه  رزبا ما موا هة مشاكبه الداخبية  زبدا كما لو أ  االحق ل قد بترد 
لالشعب التبس ي ا  زلب يعد يديب ززنا حقم لبم قمع الدزلا الذ، بوحد مطخرا لشل  اير مس وى فا 

السيائية لابت اير مطدية  زأ  الحبول لما فيها ح  الدزلقيا قد  رفع النوت  اليا ل   ك  المسار 
ادا حبما اير قاب  لبقحديق  منبما أ  الح  العسلر، ب كد لالمبموس أنه لب يحدق االئقدرار لي  

 ل حق ل فحسب  ب  لبم  دة زالعالب لشل   اء.
ب د  قواف  المها ريا الذيا زمع أ   ور الم ئاة القا نرا ا  بم شاشات العالب  المقحضر   ز ا 

لتظقهب أرض العر  زبحار ا   ال أ   لك لب ي مد  رادة الحياة التبس ي ية  داخ  ال ط األخضر  
حيث بد  ال ساء ق   الر ال فا حماية األقنم زحرائقه  زلدى أ   الضتة ز ب يلابدز  الحوا ز 

اد الذيا مضم  بم حنار ب فوى األم ية زال دار الذ، قّ ع أرحامهب  زال حقم لدى أ   الد 
 األرض زبحقها ما يزيد  ا العشرة أ واء  زمات أب اؤ ب بردا.

ما  رادة الحياة التبس ي ية  ذ   العودة  لم الشعب اشراكه  فا بدديب الرأ، زالمشورة  ا ئ   
 بتعي  مطئسات ب ا ا بدمااه  زادت أ"را ما لعد  يا ال بنبح  ال لبذكرى زالق ئا.

نق ه التبس ي يو   ز ب ي وعو  معركة  نهاء االحق ل   لم أ  الشقات الذ، يتوى  ددا ززادا زلدد ا
فبس ي يا الداخ   زالذ، أقعد  ابتاى أزئبو  ا ممارئة دزر  المعهود  يمل ه أ  ي عث الحياة لي  

زإنما فا  فدط فا المحاف  الدزلية زبذكير ب  ل   احق ل أرض الةير لالدوة م ال  لك  الدوانيا 
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القتكير ما  بم  امر المطئسات الناز، لعضها خب  أئوار االحق ل أز بحت   اءة السب ة  
 زبالنوت العالا زأماء العالب أ مع زبحضور شع ا  فا أفض  الس   الكتيبة بقدديب قضيق ا لبعالب.

ب ما م قب   ذ  ب ساطة  و ر فكرة المطبمر الشع ا لتبس ي يا ال ارج الذ، اخقار م ظمو   ز 
القركية   ئ   ولالمشار  التكرية زالسيائية زالدي ية  شّد الرحال  ليه نهاية الشهر ال ار، فا مدي ة 

 القاري ية لعد أ  عاقت ب د العر  لتبس يا زأ بها.
 زفا ك  األحوال فالتبس ي يو   ب أكنر ال اس  يمانا لدول ابا الرزما:

 اير، له الّد ر مالكا زلا زطٌا آليت أاّل أبيعه زأاّل أرى 
 7/2/2017، "21موقع "عربي 

 
 كيف وظفت إسرائيل تعثر الربيع العربي؟ .69

 رندة حيدر
مّرت ئت ئ وات  بم  الربيع العربا   اّيرت لنورة  ذرية األزعاد فا  دد ما الدزل العربية 

ة القا مّزققها   مرزراق لسوري2011فا الم  دة  بدءاق ما منر القا لب ي ق شاء يذّكر بنورة ي اير
الحر  األ بية زالقدخ ت ال ار ية  زانقهاء ببي يا  حيث التوعم زاالندساء  بم أشّد ما  زاليما 
الذ، يئا بحت زط ة  راد ئيزيتا  نا يك لالنما ال ا ا الذ، دفعقه دزل الم  دة   ّراء بتّشا 

 ظا رة اار ا  ال هاد،  زبتاقب أزمة ال  ئيا السورييا.
ااي  لديت خارج داارة االع رالات الك رى القا  نتت  زما بزال بعن   لالم  دة  زحد ا  ئر 

زب دز ظا رياق ك نها لب يبحق بها أ ى حديدا. ال ب  ي ّي  أحياناق ما مقالعة ال داشات الداخبية 
اائراايبية أنها ن حت فا بوظي  فش   الربيع العربا  زاالع رالات فا الم  دة كا بحدق 

 اائراايبا.-قرابي ية  زأبرز ما يظهر  لك فا ال زاد التبس ي املائب ائ
زظتت حلومة نق يا و االع رالات القا  مت دزالق م ازرة  من  منر زئورية  ل د اء ل   حال 
التوعم ز دء االئقدرار ال يسمحا  بق  يق ح  الدزلقيا لشع يا. زخ ل الس وات الست الماعية  

ا   ميع المحازالت القا قامت بها  دارة لارا  أزباما  أز دزل أزرزبية دأبت  ذ  الحلومة  بم  ح 
من  فرنسا  ما أ   ائقئ اة المتازعات السيائية  بحت  رااع شقم. فا الوقت  ي ه  ائقةبت 
 ئرااي  التوعم ااقبيمية ما أ   العم   بم ز ز ة ئب ة الراي  التبس ي ا  محمود   اس  

الشعب التبس ي ا  زب نه لي   شريلاق لبس ء . زائقةبت بتاقب حالة االندساء زالقشليك لشر ية بمنيبه 
زال  ة بيا حركقا فقح زحماس اععاة ال رفيا. كما ش ت  مبيقيا  سلريقيا لضر  الدوة 

 ال رة  2014 مبية   مود ئحا    زالنانية فا  2012العسلرية لحركة حماسإ األزلم فا 
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خساار لشرية ك يرة زدماراق  اا ق  ما يزال أ   ازة يرزحو  بحت زط به. النامد  القا بركت زراء ا 
زخ ل ببك التقرة  شّددت السب ات اائراايبية الحنار المترزض  بم الد اد  زبتاقب الوعع 
لنورة ك يرة  لعد  ا ى حلب ال  رال   د التقاب السيسا مع ر رفح ما ال هة المنرية أزقاباق 

 ة حماس ب ظيماق  ر ابياق.طويبة  زإ    حرك
ا ق رت  ئرااي  األحدا  الدموية القا بشهد ا دزل الم  دة أك ر دلي   بم أ  الدضية التبس ي ية 
زال زاد مع  ئرااي  ليسا ئ ب الحرز  ز دء االئقدرار فا الشرى األزئط  زأ  فبس يا لب بعد 

ل دزل الم  دة. فا  ذ  األ" اء  قضية العر  األزلم  فه ا  قضايا أخرى أكنر  لحاحاق بشة  لا
زا بت  ئرااي  بوئيع مسقوط ابها زئيائة القمييز زالعزل عد التبس ي ييا فا الضتة الةربية زعد 

. زيملا الدول    الدضية التبس ي ية  ا ال ائر األك ر ما االع رالات فا الم  دة  48 ر  
ود ال  ا  اليمي ا المقشّدد زبتاقب العداء زالقا برافدت مع بةيرات  ئراايبية داخبية  بمنبت فا  ع

 زالكرا ية لك  ما  و فبس ي ا. 
فا مداب   لك  كانت لبحر  األ بية الدموية الم دلعة فا ئورية ب "يرات مقعارعة  بم  ئرااي   
فما الق "يرات السب ية لهذ  الحر   بنا دت قوة حز  هللا العسلرية  راء ان راطه فا الدقال فا 

زيادة ال تو  اايرانا فا ئورية زل  ا  حنيبة القدخ  العسلر، اايرانا فا الدقال  لم ئورية  ز 
 انب حبيتهب لشار األئد. زيق وة اائراايبيو  حالياق لعد االنقنار الذ، حدده أخيراق بحال  رزئيا 

   حز  هللا فا حبب  ما بمّدد الو ود العسلر، اايرانا فا ئورية  لم  ض ة ال وال - يرا –
زفقح   هة  ديدة عد  ئرااي . لكا  فا المداب   أّدى االقققال األ با فا ئورية  لم بتكك ال ير 
السور، الذ، كا  يشل  الدوة العسلرية ال ظامية األئائية القا بشل  خ راق  بم  ئرااي  فا أ، 

 حر  مسقد بية  األمر الذ، يشل  ند ة  ي ابية فا نظر  ئرااي . 
دا  فا ئورية  انقه ت  ئرااي  ئيائة  ال  و  الحمر  القا رئمها ززير الدفاد م ذ بداية األح

السابق  موشيه يعبو   زالقا أزعح فيها رفض  ئرااي  الم بق بهريب ئ ب نو ا ما ئورية  لم 
حز  هللا يلسر  بواز  الردد إ زبنّديها لع    لم أ،   وء بقعّرض له  ئرااي  ما ئورية أز 

ا الوقت  ي ه  مارئت  ئرااي  ئيائةق أخرى ما زراء الكوالي   ئعت بوائ قها  لم ل  ا . لكا  ف
 قامة   قات  ا قر  مع الم مو ات المسبحة القا ئي رت  بم م اطق قري ة ما الحدزد فا 
 ض ة ال وال   ما خ ل بدديب المسا دات ال  ية زاانسانية لب رحم ما المداببيا زلبمدنييا 

  ربة  ال دار ال يب  مع   و  ل  ا  فا ئ عي يات الدر  الماعا. لنورة بذّكر بق
لكا ال د ة األكنر ئب يةق األخرى القا أقبدت  زما بزال بدبق  اائراايبييا  كانت زما بزال بنا د 
ملانة  يرا   لتع  بدخبها فا الحر  السورية.    بمن   يرا   فا نظر المسطزليا زال  راء فا 
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الو ود، األزل  بيها  ال ئيما لعد بوقيعها االبتاى ال وز، مع الدزل العظمم   ئرااي   ال  ر 
زإملانية حنولها فا أ، لحظة  بم ئ ب نوز،. ز ا بعق ر بمّدد الو ود العسلر، اايرانا فا 

 ئورية  يشل  بهديداق م اشراق  بيها. 
قّيد  امر الم ازرة اائراايبية  أما فيما يقعبق لالو ود العسلر، الرزئا فا ئورية فهو  ما ناحية  

ال ئيما لال س ة لس ب ال و اائراايبا فا األ واء السورية  لك ه  ما ناحية أخرى أيضاق  فرض 
برأ،  ئرااي  قيوداق  بم حرية العم  العسلر، لك  ما  يرا  زحز  هللا عد  ئرااي .   زة  بم 

ت الهّشة القا نش ت  ّراء الحر  السورية  زدزر  لك  يسق يع الرزس أ  يبع وا دزر ال اظب لبقوازنا
الكالح لك  ما  يرا  زحز  هللا   د الضرزرة. لكا  ئرااي  بدر   يداق أ  ما يحّر  الراي  
الرزئا  ف ديمير بوبيا   و أزالق زآخراق منالح ب د . زكنيراق ما بقعارض المنالح الرزئية مع 

 مت موئلو  فا ديسم ر/ كانو  األزل الماعا  قرار المنبحة اائراايبية  كما حد    دما د
 م ب  األما الدزلا الذ، دا  المسقوط ات  زا ق ر ا اير قانونية.

فا الوقت الرا ا  ال بعق ر  ئرااي  ب ظيب الدزلة اائ مية خ راق م اشراق  بيها  ألنه مقوّر  
اار ابا بيا السلا  العر  داخ  لنرا ات  دة اير ا. لكا ما يدبق  ئرااي  بةب  التكر ال هاد، 

  ئرااي   زأ، محاكاة فبس ي ية ألئبو  ب ظيب دا ر فا اله مات.
 8/2/2017، العربي الجديد، لندن

 
 هل "حماس" معنية بالتصعيد؟ .71

 شيمريت مئير
القنعيد اائراايبا  بم ازة خ ير زاير م رر زي ب أ  يقوق   ز و محازلة لبقة ية  بم »

فا « حماس»   ذا ما  اء فا بيا  «رى زأ ب ا لالددس زبندير ألزمابهب الداخبية راامهب لحق األئ
ظ    مات ال ير اائراايبا  بم الد اد  رداق  بم  ط ى ال ار ما ِق   ال  اب العسلر، لحركة 

 أز م ظمات بعم  أماء أ ي ها  زلك ها ال ب حدها.« حماس»
القحديدات مع راي  الحلومة نق يا و  زلكا ما الذ، ي ع   برمز  ذ  القبميحات الم  ّ  ة لالق كيد  لم

 ب   ال  ض اائراايبا  زبنّعد األزعاد فا الوقت الحالّا لشل  خاصف« حماس»
ال رة »بذّكر اا الة  ا  ذا السطال ل قوال االئق  ارات اائراايبية  القا زردت أ" اء  مبية 

كانت  ذ  األقوال  حيحة  زايًّا حي ها  زما «. حماس ليست مع ية لالقنعيد»ز كرت أ  « النامد
   زز الملانة العالية  «(حماس أ»)نسميهب « حماس»زالت  حيحة  زايا ام  أيضا. ئيائيو 

الذيا يق ز و  فا اامارات العربية المقحدة أز يديرز  ازة  زالذيا  بم زشك بحديق  ن از مهب فا 
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يشل  مع ر رفح م تذ  -قد يسمح لتقح مع ر رفح الع قات مع نظاء السيسا فا منر  زالذ، 
 دا   طالء الذيا يقندرز  مركز « حماس»لب رزج ما ازة  لم العالب ز و عرزر، لبةزييا زلا 

 ا قماء زئاا  اا  ء زاالئق  ارات  ليسوا مع ييا لالقنعيد حدا.
لدى الحركة بداليد نشر « د،.   .  يه»كيا  مقعدد الديادات زمق ود. فه ا  فا الا « حماس» ال أ  

الدوى فا  دة مراكز  ب دار ما خ ل القواز  زاالئقشارة فيما بي ها. ب دء  ذ  ال ا ية الحركة  يدا 
فا من   ذ  األزقات الحر ة  القا بق بب المشا  بم ح   دقيق  زالحتاظ  بم   قات  يدة مع 

)ال  اب العسلر،( فما « حماس  »ما  هات بسود بي ها   قات مقوبرة  من  السعودية زإيرا . أ
  ال  اب السيائا  بحافا  بم   قات زدية «حماس أ»زالت ب مع األموال ما  يرا  فا حيا أ  

 مع السعودية  ق ر   يرا   زحاليا منر أيضا.
ال يد   ال ميع  ذ  االزدزا ية  ز ا بوعح الوعع االققناد، النعب ب  ال  ير الذ، بعانيه 

بو بت  لم نقي ة أ  ئ ة  عافية بعانا فيها ازة اخق اقات « حماس أ» ال أ    زازة.« حماس»
 هودا  مة لشق طريدها « حماس»لب  رإ لذا بذلت « حماس»بماما لا ب حقم   زقد بعرض ئي رة 

فا « دا ر»لبقدّر  ما ال ظاء المنر،. أزال  ق عت الحركة   قابها لشل  زاعح مع ب ظيمات 
فا منر  « ااخوا  المسبميا»"انيا ابقعدت  ا حركة األء ال ا ة بها  ئي اء زداخ  منر  

 خنوء السيسا األك ر  لشل  بنريحا  بم األق .
  ب ر، فا  ذ  األياء بيا «حماس»بدزر فا ال بتية أيضا أحدا  ئرية: انق الات راي   ديد لا 

راب طريدة  مبها السرية  ب بور ز هقها لبس وات الدادمة  ز « حماس»نش اء الحركة  ئرا. أعحت 
 فإ  القوبر بيا ال هات الم قبتة فا الحركة يلو  م ئويا أحيانا.

أيضا  القا أطبدت ال يرا  ما مواقع « دا ر»ي دز القنعيد الحالّا  الذ، بشار  فيه ب ظيمات من  
فا  م ء  -ال  اب العسلر،  -« حماس  »أش ه لمحازلة ما ِق   « حماس»قري ة ما مواقع 

لواقع. ربما   ا  نية لقت ير النتدة ال ادية مع منر  زربما القذكير  بم خبتية الرئاا  ال   ة ا
القا ينرب بها برامب زنق يا و  أ   يرا  زأب ا ها قادرز   بم بنعيد الوعع فا الحدزد 

 اائراايبية خ ل ئا ات قبيبة.
 8/2/2017، األيام، رام هللا
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 فزاعة الهاي .71
 آريه الداد

لسرزر الدول الم سو  لراي  الوزراء ب ياميا « قانو  القسوية»يق  م األش اص الذ، يعارعو  
يطد،  لم بحديق عد مسطزلا  أ قانو  القسوية ما ش نه »نق يا و فا احدى مدازالت الكابي ت: 

المعارعيا مما ال يندقو  أ، كبمة  أزلئكما المشوى أ  نرى أ  «.  ئراايبييا ك ار فا ال ا،
   يق  و  قوله  ذا كقوراة ما ئي اء.أخرى  ق يا و فا شطز  ل

   ي شم نق يا و حدا ما أنه لس ب منادرة حدوى االئق داء فا لضع مئات الدزنمات فا يهودا 
( ئي رزنه مع ززراء فا حلومقه زقادة األرضزالسامرة )ز ذ  ليست حقم منادرة المبكية  بم 

الذيا  أزلئك ا،ف  راء زئوء طوية. ال يمل  ا أ  أفهب ال ير االئراايبا  لم المحلمة فا ال
 فإنهافإ ا كانت المنادرة أخ قية اربا ال ط األخضر  «. لي  أخ قيا»يد و  ل   الدانو  

الذيا يد و   أزلئك عوبة فا أ  أفهب  أ دكونية. زأكنر ما  لك  فاألخ ىأخ قية شرقيه أيضا. 
 أت ر ال قانو  يد و  العل  بماما.فدد قر «. الدانو  لي  دئقوريا»ل   

 أزلئكلتهب  ااط ى بم   ملانيةفا الدضاء  ب  فا انه ال بو د  أز األخ ىزلكا ال داش لي  فا 
الذيا يحازلو  فرض الر ب  بي ا بوائ ة المحلمة الدزلية فا ال ا،. لي  فا محلمة العدل 

بيا الدزل زفدط لعد أ  بوافق  ذ   بم  الدزلية  القا بدع فا ال ا، زال ب حث  ال فا ال زا ات
االحقكاء فا  ذ  المحلمةإ ب  فا محلمة ال  ايات الدزلية فا ال ا،. فهذ  المحلمة م ولة لب حث 

 30لحث فيها نحو  2002فا  رااب عد اانسانية  فا العدزا  ز رااب الحر . زم ذ ب ئيسها فا 
 بما  لب ب حث حقم اليوء فا  ذ  المحلمة  حالة. كبها عد أ مال قق  شعب فا أفريديا. زبددر

شلوى  ا منادرة حق ائق داء قسيمة مداب  بعويض. زإعافة  لم  لك  فتا محلمة ال  ايات 
زلب بسقنا نتسها ما « ميناى رزما»الدزلية فا ال ا، ال يملا  ال محاكمة الدزل القا زقعت  بم 

قحدة أيضا  فدد فعبت  لك زبالقالا ال يملا   من  الواليات الم ئرااي  أماالمحاكمة فا ال ا،. 
 محاكمقها فا  ذ  المحلمة.

  أ ب ت رايسة المحلمة ل نهب «ميناى رزما»  زفا أ دا  انضماء السب ة التبس ي ية  لم 2015فا 
ز لذا  لال  ع  «. فا الم اطق التبس ي ية»لال س ة املانية اربكا   رااب حر  « يتقحو  فحنا»

 ذا  ب   بم خبتية حمبة ال رة النامد  زاالد اءات « التحص»فقح «   القسويةقانو »لي  لس ب 
العربية لا   ئرااي  اربك ت   ا   رااب حر . لع   ذا  و  ذر  سقيريا بسي ا ليت ا القا ب اة 
ما  ال بقملا ما الق ول فا العالب   ا ما  در عد ا أمر ا قدال دزلا. ليست الدسااب فا  مونه 

مزدزج األخ ى الذ، فقح عدنا ق   قانو  القسوية للنير. « التحص» ا القا بدبدها  ب  أز  وفرا 
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بد ا ليت ا لحمائة  زأنا أ دقها  لانها ف ورة فا  ضويقها فا الحلومات القا قادت  ئرااي   لم 
حر  ل  ا  النانية   لم حمبة الر اص المن و  )زالقا فا أ دابها  در عد ا أمر ا قدال فا 

 انيا( زالم حمبة ال رة النامد. زحقم بو ود الق ييد الوائع الذ، ي اله التبس ي يو  فا العالب  بري
ما النعب أ  نرى كي  ئق ر، فا ال ا، محاكمة لس ب منادرة حق ائق داء فا أرض زلي  

 لس ب ما يعرعه العر  ك رااب حر   قق  مواط يا ابرياء  حنار  ب ويع زباقا فريات الدء.
  قامةمر األمور ي در لالذكر أ  أراعا لمبكية خا ة لبعر  قد  ودرت ألاراض زفا  ا

م ذ قيامها.  لذا اقيمت نقسيرت  يبيت زكرميئي   بم أيد،   ئرااي مسقوط ات يهودية فا 
بماما  لذا  ودرت أراض فا شرقا «: فا ن اى ال ط األخضر»حلومات اليسار. زلي  فدط 

 بم أيد، حلومات اليسار.  لذا  أيضاية لعد حر  األياء السقة  ز ذا الددس اقامة األحياء اليهود
بيرس زرابيا  البذيا ائقوليا  بم أراٍض لمبكية  ربية خا ة. زفدط قسيمة  أيد، وفرا  بم  أقيمت

 ةيرة لب يقب االئقي ء  بيها  ببك القا بدوء  بيها بسعة م ازل قررت محلمة العدل العبيا  دمها. 
اشلول  بيرس زرابيا  كبهب كانوا زا يا لو ود العالب زلبعداء الذ، يل ه ل ا. ق   ا  با اوريو  ز 

 ذ  الدوى. الدوى الشديدة. زلي  التزا ات. ز ب   أيضايدررزا خ وات  هيونية م ائ ة ا را وا 
 ل  ة نق يا و  لب يلونوا    اء.

 7/2/2017معاريف 
 8/2/2017، القدس العربي، لندن
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