
   
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 

  
 
 
 
 

  
 

  

  
 
 

 ر من محاوالت االحتالل تصدير أزماته باتجاه غزةهنية خالل استقباله السفير التركي: نحذ   
م من إيران إلى حماس لم يتوق  : الدعم ممث ل حماس في إيران  فالسياسي  والمالي  العسكري  المقد 

 مسؤوليته ينفي واالحتالل..  تجاري  نفق على غارة في سقطا رفح شهيدا
 "خطر يستهدف مصر"تتأهب وتحذر من  "إسرائيل.. و"صواريخ على إيالتاليتبنى إطالق  "والية سيناء"

 "2000–1975وًة بمناسبة إطالق كتابه "الجماعة اإلسالمية في لبنان: مركز الزيتونة يعقد ند

 إسرائيليين في عملية ستةإصابة 
شرقي تل أبيب  إطالق نار وطعن

 واعتقال المنفذ
 

   4 ... ص

 
 

 4196 10/2/2017 الجمعة



 
 
 
 

 

 2 ص             4196 العدد:        2/10/2017 الجمعة التاريخ: 

                                    

  :أخبار الزيتونة
 5 "2000–1975مركز الزيتونة يعقد ندوًة بمناسبة إطالق كتابه "الجماعة اإلسالمية في لبنان:   2.

 
  السلطة:

 5 االستيطان اإلسرائيلي هديده باللجوء للمحاكم الدولية ضد  عباس يجدد ت  3.

 6 وحدة استيطانية جديدة تدمير لعملية السالم 1,243قريع: مصادقة االحتالل على بناء   4.

 6 ية"قانون التسو "األحمد يوجه رسالة التحاد البرلمان الدولي حول   5.

 7 أيامثالثة وزارة الداخلية في غزة: مصر تفتح معبر رفح السبت لمدة   6.

 7 سلطة الطاقة تحذر من تجدد أزمة الكهرباء بعد عودة الضرائب على الوقودغزة:   7.

 7 الفلتان في نابلس برزت نتيجة لسياسات أمنية خاطئة مظاهر :أكرم الرجوب  8.

 8 بعدد ممثلياتها الدبلوماسية حول العالم "إسرائيل"فلسطين تتفوق على : "يديعوت أحرونوت"  9.

 8 عة بريطانية للفلسطينيينحساسيان: دعوة نتنياهو إلى إحياء ذكرى مئوية "وعد بلفور" صف  10.
 

  المقاومة:
 9 ر من محاوالت االحتالل تصدير أزماته باتجاه غزةهنية خالل استقباله السفير التركي: نحذ     11.
 9 دعو مقاومي الضفة للمزيد من العمليات البطوليةوت بارك عملية تل أبيبحماس ت  12.
م من إيران إلى حماس لم يتوق ف: الدعم ممث ل حماس في إيران  13.  10 السياسي  والمالي  العسكري  المقد 
 13 الفلسطينيين بحقجريمة  المصرية-قصف الحدود الفلسطينية حماس:  14.
 13 مع قطاع غزة ميع إلى فتح المعابر وكل البوابات التجاريةالجيدعو  البردويل  15.
 14 االتفاقيات الدوليةكل تنصل من اليعني " قانون التسوية"تصويت الكنيست على قيادي بفتح:   16.
 14 حماس حركة تفاصيل صفقة تبادل األسرى المطروحة على تكشف القناة العاشرة  17.
 15 مصادر عبرية: فيديو حماس ُيسجل أعلى نسبة استماع لدى اإلسرائيليين  18.
 15 مواقع حكومية إسرائيلية! "هاكرز حماس"صحف إسرائيلية: هكذا اخترق   19.

 
  :اإلسرائيليالكيان 

 16  نياهو للسفراء: يجب أن نعمل على تغيير طبيعة تصويت دول أفريقيا باألمم المتحدةنت  20.

 17 القادم / يونيو"لبيد": الحكومة اإلسرائيلية الحالية ستنهي واليتها في شهر حزيران  21.

 17  ل لجنة تحقيق برلمانية حول الحرائقالكنيست يرفض اقتراح النائب جبارين بتشكي  22.

 18 مليار دوالر للمرة األولى 100البنك المركزي اإلسرائيلي: احتياطات النقد األجنبي تجاوزت   23.

 18 ية"معاريف": حزب الليكود يطالب نتنياهو بإصدار موقف حازم ضد قيام دولة الفلسطين  24.

 18  ألف مستوطن بالضفة 421مجلس "يشع": أكثر من   25.

 19 يكون الطيران المصري هو من قصف النفق برفح أنستبعد أقائد المنطقة الجنوبية سابقًا: ال   26.

 19 ما فيها ليس سوى مواطنة فارغةقراطية و و بورغ: "إسرائيل" ليست ديم  27.

 20 "إسرائيل": تأسيس موقع إلكتروني استعدادًا لـ"تهميش السلطة الفلسطينية أو غيابها"  28.
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 20 كية للقدسيمن اإلسرائيليين يؤمنون بنقل السفارة األمر  %35استطالع:   29.

 20 ه من رجال األعمال ليقدموا الهدايا لـ"سارة"ئصدقاأل"يديعوت": "نتنياهو توسل   30.

 21 للتجنيد مواجهات بين الشرطة و"الحريديم" رفضاً   31.

 21 بب ارتكابه جرائم حربيدين النظام السوري بس أممياً  موقع "واال": "إسرائيل" قاطعت تصويتاً   32.
 

  :األرض، الشعب
 21 مسؤوليته ينفي واالحتالل..  تجاري  نفق على غارة في سقطا رفح شهيدا  33.
 22 عائالتنا إلى العودة سوى  نقبل ولن مرفوض اإلبعاد: البرغوثي األسير نائل  34.
 22 تستنكر القدس وهيئات األقصى جنوب األموية القصور في" الهيكل مطاهر" يفتتح االحتالل  35.
 23 مؤقتاً  باإلبعاد إسرائيلياً  عرضاً  يرفض القيق محمد األسرى: األسير شؤون  هيئة  36.
 23 سنوات دام ثالث عتقالا بسورية بعد التعذيب تحت فلسطيني استشهاد  37.
 23 والليونة الجسم حركات في غينيس موسوعة يدخل غزة من طفل الشيخ محمد  38.
 24 الغربية الضفة في أراضيهم إلى الوصول من الفلسطينيين يمنع اإلسرائيلي الجيش  39.
 24 2016 خالل اإلعالمية الحريات ضد انتهاكاً  383": مدى"  40.
 25 282 إلى القدس انتفاضة شهداء ارتفاع عدد للدراسات": القدس "مركز  41.
 25 سالم أبو كرم تغلق و"إسرائيل" غزة يدخل النيتروز غاز  42.
 26 عربياً " فيسبوك"لـ استخداماً  األكثر قائمة يتصدرن  فلسطين د: إناثراش بن محمد كلية  43.
 26 الميت البحر مخطوطات تخفي كانت جديدة مغارة اكتشاف  44.

 
  : مصر
 27 "طر يستهدف مصرخ"تتأهب وتحذر من  "إسرائيل"و.. صواريخ على إيالتاليتبنى إطالق  "والية سيناء"  45.
 28 المصرية بتحديد موقفها من الغارة على رفح بغزةلسلطات ا ةمطالب  46.

 
  األردن: 

 28 "إسرائيل"مركز أبحاث إسرائيلي: تفاهم غير مسبوق بين األسد واألردن و  47.
 

  دولي:
 29 سيا تندد بـ"قانون شرعنة االستيطان" وتحذر من نتائجه الوخيمة على حل الدولتينرو   48.
 29 رلندا تقترب من االعتراف بفلسطينيإصحف إسرائيلية:   49.
 30 وطنة"السالم اآلن" تربط اختيار "فريدمان" سفيرا لواشنطن لدى تل أبيب بتوسيع مست  50.
 30 يثير استياء العالم "التنظيم"ترامب وصهره مموال مستوطنات في الضفة وقانون تقرير:   51.
 32 لتل أبيب معادياً  باحث إسرائيلي: كندا تشهد نشاطاً   52.
 33 وية االستيطاني الذي أقره الكنيستالبرلمان الدولي يستنكر قانون التس  53.
 33 النرويج تدين بشدة قانون تشريع االستيطان األخير  54.
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 34 "إسرائيل"نتنياهو يرد على رئيس حكومة بلجيكا بتوبيخ سفيره لدى   55.

 35 في بالدها حول معاناة الفلسطينيين اً ناشطة ليتوانية تفتتح معرض  56.

 35 إلى ليبيا لألمم المتحدة اً خاص اً فياض مبعوثيرشح سالم  سغوتيري  57.

 36 ارتفاع الكراهية لليهود في الواليات المتحدة منذ انتخاب ترامب وتحذيرات من الرهان عليه  58.
 

  مقاالت:حوارات و 
 36 عبد الستار قاسم... اإلسرائيلي وإسقاط نقاط الضعف االستراتيجيالتقدير   59.
 39 سعيد عكاشة... هل ينفذ ترامب وعده بنقل السفارة األمريكية إلى القدس؟  60.
 42 د. رؤوبين باركو... ن ويطلقون لعبة حماس المزدوجة: يتحدثو  61.
 43 هيريرافرايم ... أالعرب غير غاضبين من قانون التسوية  62.

 
 45 :كاريكاتير

*** 
 

 شرقي تل أبيب واعتقال المنفذ إطالق نار وطعن إسرائيليين في عملية ستةإصابة  .1
الشررر ة ارسررراةي ية اعتا ررب الشررا  ، أن احمررد و ررد، عررن اراسرر   9/2/2017، 48موقــع عــرب نشررر 

عااا(، بشبهة ض وع  بعم ية إ الق رصاص و عن التي وقعب اسرا   19صادق ناصر أبو اازن )
 يوم الخميس، في ادينة بيتح  كفا.

الضرفة وأشارت وسراة  ارعرالم ارسرراةي ية إلر  أن انفرم العم يرة ارن اناارة بيترا بمدينرة نراب س شرما  
 لتنفيم عم ية الاعن. "افك"ان صنع اح ي و "كارلو"الغربية المحت ة، استخدم سالح 

 ( أن ستة .فو )أ. األناضو ان الادس نااًل عن ، 9/2/2017رأي اليوم، لندن، وأضافب 
شما   "بيتح  يكفا"جروح بين اتوساة و فيفة في عم ية إ الق نار في ادينة وا بإسراةي يين أصيب

بعد ظهر يوم الخميس، فيما  م اعتاا  المنفم وهو ف سايني، حسب بيان ل شر ة  إسراةي ،
، أن العم ية "األناضو "وذكرت اتحدثة باسم الشر ة، في البيان المي ا  عب ع ي   ارسراةي ية.
؛ إذ أن المنفم ف سايني ان سكان ادينة ناب س )شمالي الضفة الغربية(، "خ فية قواية"نفمت ع   
 ان عمره. 19لر وهو في ا

اصرابين فري الهجروم؛ اثنران  4العبريرة عرن  "يديعوت أحرنوت"وفي وقب سابق،  حدث اوقع صحيفة 
انهما في الخمسينيات ان أعمارهما، واارأة، أصيبوا في األ راف السف ية ان أجسادهم، بينما أصريب 

قررر  النرررار، لكرررن وأضرررافب المنفررم فررررك ارررن المكررران بعررد إ ال شررا  رخرررر فررري الجرررن  الع رروي ارررن جسرررده.
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 "اعراري "وقا  شهود عيران لصرحيفة  الشر ة  عابت ، و مكنب ان اعتاال ، وضبط سالح ناري اع .
 لت اي العالج. إسراةي ياستشف   إل ونا  المصابون  العبرية إن إ الق النار  م ان اركبة اارة.

 
 "2000–1975لبنان:  إطالق كتابه "الجماعة اإلسالمية في بمناسبةمركز الزيتونة يعقد ندوًة  .2

، نرردوة لمناقشررة الكتررا  الررمي 9/2/2017عاررد اركررن النيتونررة ل دراسررات وا ستشررارات يرروم الخمرريس فرري 
 بيروت. -"، في فندق راادا بالزا 2000–1975أصدره المركن بعنوان "الجماعة ارسالاية في لبنان: 

ستاذ عرنام األيروبي، والمر رل الردكتور وقد شارك في الندوة ك  ان األاين العام ل جماعة ارسالاية األ
حسان حالق، واألستاذ الدكتور راان  نبور، عميد ك ية ارعالم في جااعرة الجنران، واألسرتاذ إبرراهيم 

األاين العرام السرابق ل جماعرة ارسرالاية. وحضرر النردوة ث رةا ارن قيرادات الجماعرة وراوزهرا  ،المصري 
 وحشد ان المثافين وارعالايين والمهتمين.

ان إعرداد الباحثرات أار  عيتراني، ورنرا سرعادة، "، 2000-1975وكتا  "الجماعة ارسالاية في لبنان: 
وفا مررة عيتررراني، و شرررراف و حريرررر الررردكتور احسرررن احمررد صرررالح، اررردير عرررام اركرررن النيتونرررة. وهرررما 

اية هو كتا   أريخي، وهو يأ ي اسرتكماً  لجهرد سرابق ىامر  ارح رة  أسريس الجماعرة ارسرالالكتا  
، ويتررابع  ررأريس خمررسي وعشرررين سررنة أخرررم اررن عمررر الجماعررة، وهرري فترررة 1975فرري لبنرران حترر  سررنة 

 حرصب فيها ع   البروز كحركة إسالاية جااعة.
صفحة ان الاارع المتوسرط، يبردأ بتارديم ل ارين العرام السرابق ل جماعرة األسرتاذ  382ياع الكتا  في و 

  بارضافة إل  ااداة و مهيد؛ عالجب التاور التنظيمي إبراهيم المصري. ويُضم الكتا  أربعة فصو 
وا نتشررار الرردعوي، واألدا  السياسرري والجهررادي، والعمرر  التخصصرري ل جماعررة ارسررالاية. بارضررافة 
إل  قاةمة  عريفية بالشخصيات التي  مك إجرا  اارابالت اعهرا، وا حاري صرور ووثراةق  غاري المرح رة 

 التي أركخها الكتا .
الكتررا  بشررك  كبيررر ع رر  الترراريس الشررفوي، بارضررافة إلرر  الوثرراةق المترروفرة، والمع واررات  واعتمررد هررما

وكوادرهرا  ،وقاد هرا ،المنشورة، حيث أجريب ااابالت اع أكثر ان سرتين شخصرية ارن راروز الجماعرة
 الفاع ة، والمين عايشوا اعظم األحداث والمواقف التي  حتاج إل   وثيق.

10/2/2017 

 
 االستيطان اإلسرائيلي الدولية ضد   للمحاكميده باللجوء عباس يجدد تهد .3

د رةيس  :بروكس  احمود عباس ااالبة المجتمع الدولي بالمساعدة في  ابيرق  يةف ساينال الس اةجدك
وأكررد  ، بشررأن ا سررتياان ارسررراةي ي فرري أرل دولررة ف سرراين المحت ررة.2334قرررار اج ررس األاررن رقررم 
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رةرريس الرروزرا  الب جيكرري شررار  ايشرري ، فرري بروكسرر  يرروم  ارر  مر صررحفي اشررترك اررع عبرراس، خررال 
، ع رر  اررا جررا  فرري بيرران ارر  مر برراريس، إزا  أهميررة الحفررا، ع رر  حرر ك الرردولتين، 9/2/2017 الخمرريس

، 1967 سررنة، و نهرا  ا حرتال  ارسررراةي ي الرمي بردأ 2334ووقرف ا سرتياان وفررق قررار اج رس األاررن 
 في صنع السالم. و نشا  اجموعة اتابعة دولية ل مساعدة

 شررريع فرري الكنيسررب يجيررن سرررقة األراضرري الف سرراينية لصررالح المسررتو نين، وارعررالن  وقررا  إن سررنك 
عن بنا  اآل ف الوحدات ا ستياانية في أرضنا المحت رة، هرو عردوان ع ر  شرعبنا، واخرالف ل ارانون 

اصرر  عم نررا اررع المحرراكم الرردولي، و حرردي سررافر ل موقررف الرردولي، وسررنواجه  فرري المحافرر  الدوليررة، وسنو 
 الدولية لحماية وجودنا وبااةنا ع   أرل ف ساين.

 9/2/2017 ،وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
 

 وحدة استيطانية جديدة تدمير لعملية السالم 1,243بناء  علىقريع: مصادقة االحتالل  .4
حمرد قريرع، قيرام أةررة شر ون الاردس، استنكر عضو ال جنة التنفيمية لمنظمة التحريرر، رةريس دا :الادس

وحدة استياانية  1,162، بالمصداقة ع   بنا  ارسراةي يةاا  سم  بال جنة الفرعية لش ون ا ستياان 
 ي "ىي رو وراارات عمر وحرده اسرتياانية فري اسرت 181 إلر جديدة في الضفة الغربية المحت ة، بارضافة 

، ع رر  خاررورة اررا 9/2/2017 حفي يرروم الخمرريسفرري بيرران صرر ،وشرردد قريررع شرر واو" فرري شرررقي الارردس.
 إلر ارن  مررد واضرح وسياسرة  هويرد اع نر  سرتاود بنهايرة حتميرة  ارسرراةي ي اوم ب  حكواة ا حرتال  

  داير حاياي لعم ية السالم، وستنهي ك  فرص امكن  لتسوية س مية.
 9/2/2017 ،وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
 قانون التسوية""الدولي حول  البرلمانلة التحاد األحمد يوجه رسا .5

، رسرالة عاج رة   حراد 9/2/2017 أرس  رةيس كت ة فتح البرلمانية عنام األحمد، يوم الخمريس :رام هللا
البرلمرران الرردولي ياالبرر  فيهررا با خرراذ اوقررف واضررح واحرردد  جرراه الكنيسررب ارسررراةي ية بعررد أن أقررر اررا 

بيرران لكت ررة فررتح البرلمانيررة، فاررد  الررب األحمررد لجنررة الشرررق األوسررط  ووفررق يسررم  "باررانون التسرروية".
بتجميررد عارد "الااولررة المسرتديرة" المارررر  -بصررفت  عضروا فرري ال جنرة -التابعرة   حراد البرلمرران الردولي

عارردها بدايررة الشررهر المابرر  فررري شرررم الشرريس، والترري ينظمهررا ا حررراد البرلمرران الرردولي حررو  الميرراه فررري 
بمشرراركة عرردد اررن برلمانررات دو  المنااررة، وأنرر  فرري ضررو  ذلررك قرررر ا  حرراد  أجيرر  الشرررق األوسررط، 

 "الااولة المستديرة" إل  أج  ىير اسم . 
 9/2/2017 ،وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
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 أيامثالثة تفتح معبر رفح السبت لمدة  مصروزارة الداخلية في غزة:  .6

ة الداخ ية في قااع ىنة إن الس اات المصرية قررت فرتح اعبرر رفرح قالب وزار : عال عاا هللا -ىنة 
وقالررب الرروزارة، فرري  أيررام. 3، ولمرردة 11/2/2017 السرربب يرروماررن  الحرردودي، فرري كررال ا  جرراهين، بررد اً 

فري كرال ا  جراهين ارن  ، إن السر اات المصررية أب غتنرا باررار فرتح المعبرر الحردودي اسرتثناةياً لهابيان 
 دم وحت  ا ثنين الماب ، لسفر الحا ت ارنسانية في قااع ىنة، وعودة العالاين.يوم السبب الاا

 ولم يصدر عن الجانب المصري أي  ع يق بشأن نبأ فتح المعبر حت  ال حظة.
 9/2/2017 ،، أنقرةلألنباء األناضولوكالة 

 
 سلطة الطاقة تحذر من تجدد أزمة الكهرباء بعد عودة الضرائب على الوقودغزة:  .7

، أن وزارة الماليرررة بالضرررفة أعرررادت 9/2/2017 كشرررفب سررر اة الااقرررة بغرررنة، اسرررا  يررروم الخمررريس :ىرررنة
فرررل الضررراةب ع رر  وقررود احاررة  وليررد الكهربررا  بعررد نفرراد الدفعررة األولرر  اررن انحررة الوقررود الااريررة 

هررا، أن وأكرردت سرر اة الااقررة، فرري بيرراني ل والتركيررة؛ اررا ينررمر باشررتداد أزاررة اناارراع التيررار الكهربرراةي.
الدفعة األول  ان انحة الوقود الاارية والتركيرة، اسرتنفدت،  فترة إلر  أنهرا سرارعب ارن  رفهرا لشررا  

 الوقود لضمان استمرار عم  المحاة بال أي إعاقات حت  وصو  الدفعة الثانية.
تررو  وقالب: "فوجئنا هما اليروم بععرادة فررل كاار  الضرراةب ع ر  أسرعار الوقرود كمرا أب غتنرا هيئرة الب

 شواك  لك  لتر؛ أي أكثر ان ثالثة أضعاف السعر األص ي!!". 5.4برام هللا ليص  سعر الوقود إل  
"  يمكننا ان شرا  الوقود، وُيخالف بشك ي صريح التفاهمرات   عجينياً  وشددت ع   أن ذلك يعد سعراً 

وحمرت بأن هما التاور  .التي رعتها الفصاة  وال جنة الو نية ألزاة الكهربا  بارعفا  ان الضراةب"
 يعركل المحاة ل توقف و جدد األزاة الخاناة ل كهربا  في قااع ىنة خال  األيام الا ي ة الااداة. 

 9/2/2017 ،المركز الفلسطيني لإلعالم
 

 في نابلس برزت نتيجة لسياسات أمنية خاطئة الفلتانمظاهر  :أكرم الرجوب .8
ل مروا ن يتا رب  األان وفير  إنكرم الرجو  أظ ناب س ال وا  ": قا  احافارلكترونية"األيام  -ناب س 

ل رررررو ن  األارررررنالحسرررررم وا سرررررتاااة والشرررررفافية، وان سياسرررررة "الابابرررررة" وا حتررررروا  السررررر بي لرررررن  ررررروفر 
الخمرريس  فرري نرراب س، يرروم ارعررالمواعتبررر الرجررو  خررال  لاررا  صررحفي نظمرر  اكتررب وزارة  والمرروا ن.

خا ئرة فري السرابق، وان سياسرة  أانيرةجا ت نتيجة لمعالجات  نياألاحوادث الف تان  أن، 9/2/2017
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وشدد ع ر  ضررورة انتهراج سياسرة صراراة وحاسرمة فري اواجهرة كر   "الابابة" يكون لها نتاةج أسوأ.
 في ظ  الكي  بمكيالين. إيجابيةنتاةج  أولن يكون هناك أان  ألن اظاهر الف تان، 

 9/2/2017 ،األيام، رام هللا
 

 بعدد ممثلياتها الدبلوماسية حول العالم "إسرائيل"تتفوق على  فلسطين: ونوت""يديعوت أحر  .9
لندن:  تفوق دولرة ف سراين ع ر  دولرة ا حرتال  ارسرراةي ي فري عردد السرفارات والبعثرات الدب وااسرية. 

 ."إسراةي ر"عدد الدو  التي  عترف ب وكما هو اع وم فعن عدد الدو  التي  عترف بف ساين يفوق أيضاً 
 78سررفارة، ااابرر   95 إلرر حرونرروت فررعن عرردد السررفارات الف سرراينية وصرر  أوحسررب صررحيفة يررديعوت 

 بعثة. 102 "إسراةي ر"بعثات دب وااسية ل ف ساينيين يوجد ل 103. واااب  "إسراةي ر"سفارة ل
 10/2/2017 ،القدس العربي، لندن

 
 بريطانية للفلسطينيين صفعة "حساسيان: دعوة نتنياهو إلى إحياء ذكرى مئوية "وعد بلفور .11

وصرف السرفير الف سرايني فري المم كرة المتحردة البروفيسرور اانوير  حساسريان  :فا نة الدجاني -لندن 
الرردعوة الترري وجهتهررا الحكواررة البرياانيررة الحاليررة برةاسررة  يريررنا ارراي، إلرر  رةرريس الحكواررة ارسررراةي ية 

لمشر وم الرمي ارنح اليهرود و نرًا قوايرًا لهرم بنيااين نتنيراهو لحضرور إحيرا  ذكررم "ائويرة وعرد ب فرور" ا
في ف ساين، بأنهرا "صرفعة ل ف سراينيين قيرادة وشرعبًا" بردً  ارن العمر  ع ر   صرحيح هرما الخارأ عبرر 

 ا عتمار ل شعب الف سايني وا عتراف بدولة ف ساين.
برراريس وكشررف حساسرريان لررر"الحياة" أن الرررةيس احمررود عبرراس "كرران اررع )الرررةيس فرنسرروا( هو نررد فرري 

عنداا   ا  خبر الدعوة البرياانية إل  نتنياهو، فك كف )وزيرر خارجيتر  ريرال( المرالكي ا  صرا  بري 
فررورًا لكررري أ وجررر  إلررر  وزارة الخارجيررة البرياانيرررة". وكشرررف أيضرررًا أن الرروزارة  ما ررر  فررري  حديرررد اوعرررد 

رق األوسط(  وبياس إلوود، وبعد ل اا ، قاةاًل: "  بنا اوعدًا لمااب ة )وزير الدولة البريااني لش ون الش
 إصرار اكثكف ان جانبنا، قالوا أن  سي تاينا، لكن حت  اآلن لم يحَدد اوعد ل اا ".

واعتبررر السررفير أن اوقررف الحكواررة البرياانيررة "صررفعة ل شررعب الف سررايني وقياد رر . هررمه إهانررة. دعرروة 
اليرروم برياانيررا بالتنااهررا  نتنيرراهو  كررريس لخ ررق كيرران صررهيوني ع رر  أرل ف سرراين، وهررما اررا   كررده

 دعو   بدً  ان أن  تخم اوقفًا لتصحيح الوضع".
 10/2/2017 ،الحياة، لندن
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 ر من محاوالت االحتالل تصدير أزماته باتجاه غزةهنية خالل استقباله السفير التركي: نحذ    .11
تال   صدير إسماعي  هنية ان احاو ت قادة ا ح ،حمر ناةب رةيس المكتب السياسي لحركة حماس

 أزاا هم الداخ ية با جاه قااع ىنة.
جا  ذلك خرال  اسرتابا  هنيرة يروم الخمريس، ل سرفير التركري لردم السر اة الف سراينية، ىورجران  رورك 
أوى ررو، حيررث دار ناررا  اوسررع حررو  العديررد اررن الاضررايا المهمررة أبرزهررا التصررعيد ارسررراةي ي وأزاررة 

  الكهربا .
 ح همه التصرفات الحماا  التي قد  خ رق أزارات أكبرر فري المسرتاب .وأكد هنية ع   ضرورة كبح جما

وشرردد ع رر  رفررن قررانون شرررعنة المسررتو نات الصررادر عررن الكنيسررب ارسررراةي ي، اعتبرررًا إيرراه احاولررة 
 لالستيال  ع   المنيد ان األراضي و ضفا  شرعية زاةفة ل مستو نات.

ه  قااع ىنة وخاصة أزاة الكهربا ، حيث أشاد وبحث الارفان الجهود التركية ل تخفيف ان اعاناة أ 
هنية بالجهود التركية لح  أزاة الكهربا  اشيرًا إل  المنحة التي وفرت الوقرود لمحارة الكهربرا  لثالثرة 
أشهر، إضافة إل  وصو  وفد س اة الااقة التركية ل اااع األسربوع الماضري فري سربي  حر  الاضرية 

 ع   نحو كاا .
تركرري ل مسرراهمة فرري الحرر  الجررمري ألزاررة الكهربررا  فرري قارراع ىررنة، وحررث بررالده ودعررا هنيررة السررفير ال

ع   سرعة  شغي  المستشف  التركي في الاااع، إضافة إل  بم  المنيد ان الجهد في اوضرع إعرادة 
البنا  و عمار الاااع، واستيعا  الارال  فري إ رار ارنح ل دراسرات الع يرا وعرالج العديرد ارن الحرا ت 

 صة ارض  السر ان.المستعصية وخا
بدوره أكد السفير التركي أن بالده سروف  برم  جهودهرا فري هرمه الاضرايا وسروف  عمر  بجرد ارن أجر  

 المساهمة الفاع ة في ح  العديد ان األزاات التي يعاني انها أهالي قااع ىنة.
 9/2/2017موقع حركة حماس، غزة، 

 
 من العمليات البطولية دعو مقاومي الضفة للمزيدوت بارك عملية تل أبيبحماس ت .12

بت  أبيب، والتي  الخميسباركب حركة حماس عم ية إ الق النار والاعن الباولية التي جرت اسا  
 إسراةي يين بجراح اخت فة. 6أصيب فيها 

ودعررا النررا ق باسررم الحركررة، حسررام برردران، اارراواي الضررفة الغربيررة إلرر  المنيررد اررن العم يررات الباوليررة 
 عب الف سايني وعن أسراه المين يواجهون  صعيًدا إسراةي يًا بحاهم.دفاًعا عن اادسات الش
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عاًاررا( وهررو اررن سرركان بيتررا  18وحيررا برردران انفررم العم يررة الباوليررة الشررا  صررادق ناصررر أبررو اررازن )
الفوقرررا فررري نررراب س، اعتبرررًرا أن عم يتررر   عتبرررر جرررن ًا ارررن س سررر ة ارقررردام والفررردا  التررري شرررك ها الشررربا  

   الكبيرة خال  انتفاضة الادس.الف سايني بتضحيا 
 9/2/2017موقع حركة حماس، غزة، 

 
م من إيران إلى حماس لم يتوق ف: الدعم ممث ل حماس في إيران .13  السياسي  والمالي  العسكري  المقد 

كشررف امثكرر  حركررة حمرراس فرري إيررران خالررد الارردواي عررن  ارروكرات إيجابيكررة  حصرر  : عرردنان أبررو عرراار
ا كردًا أن  ماس و يران، اع استمرار الدعم المراليك والعسركريك اريرانريك ل حركرةأخيرًا لتاوير عالقات ح

م ان إيران إل  حماس، لم يتوقكفالدعم    .السياسيك والماليك وحتك  العسكريك المادك
رردًا عرردم وجررود وسررا ة  كمررا نفرر  وجررود   ررب اررن أيك دولررة عربيكررة قاررع عالقررات حمرراس بررعيران، ا كك

 .ةاع سوري إيرانيكة لمصالحة حماس
وأب غ الادواي "المونيتور" أنك  عم  في السنوات األخيرة ضمن دواةر العالقات ارسالايكة والدوليكرة فري 
ة في ىر  رسيا وجنو  ىربها لم يفصح عنها، وشرارك فري وفرود الحركرة  حماس، واثك ها في دو  عدك

 بنيارات إل  دو  في رسيا وأفريايا وأوروبكا.
، فرررري حررررواره الحصررررريك اررررع 2011ترررررأكس اكترررب حمرررراس فرررري  هررررران انررررم عرررام وأككرررد الارررردواي الررررمي ي

"المونيترور" أنك ا نتخابرات الداخ يكرة لحمراس سرتدفع فري ا كجراه إيجرابيك لتحسرين عالقتهرا برعيران، كاشررفًا 
رات الرسرميكة فري إيرران  عن لارا ات بينهمرا خرارج إيرران، ارع وجرود ا كصرا ت لحمراس بالعديرد ارن الجهك

 ريك ووزارة الخارجيكة واكتب المرشد.كالحرس الثو 
 :"المونيتور" اع الادواي ان  هرانو ليكم النص الكاا  ل حوار الها فيك الخاص المي أجراه 

 
رات األخيــرة لعالقــة حمــاس وإيــران حت ــى هــذه المرحلــة أي أوائــل عــام  المونيتــور: كيــف تــوجز التطــو 

 ؟2011رات العربي ة منذ عام ، بعد سنوات من بقائها بين مد  وجزر، عقب الثو 2017
،  شرركك  ارح ررة جديرردة فرري عالقررة حمرراس و يررران،  تكسررم 2017الارردواي: يمكررن الاررو  إنك برردايات عررام 

باريجابيكررة، والبنررا  ع رر  المسررتاب ، اررن دون حررديث عررن  عايرردات الماضرري، فحمرراس    ترردخك  فرري 
.  المشاك  الداخ يكة ل عالم ارسالايك

ررررة   فررررتح اليرررروم عالقررررة حمرررراس د األاك يات الخايرررررة الترررري  هرررردك بررررعيران صررررفحة جديرررردة، ل تصرررردكي ل تحرررردك
. ويدرك عاال  حماس و يران أنك المرح ة الماب ة خايررة،  ارسالايكة، وع   رأسها ا حتال  ارسراةي يك
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ويجرررب إدار هرررا باريارررة اخت فرررة عرررن الماضررري،  كرررون بوصررر تها الاضررريكة الف سررراينيكة، ونصررررة الشرررعب 
 ، .الف ساينيك  واواجهة ا حتال  ارسراةي يك

 
المونيتور: هل تواصل إيران تقديم الدعم المالي  إلى حماس، والعسكري إلى جناحهـا المسـل ح؟ وهـل 

دة حول هذا الدعم؟ م لنا أرقامًا محد   تقد 
الادواي: سأجيب عن الس ا  بعيدًا عن لغة األرقام، ألنكها لغة   يمكن الحديث عنها و  يجرب ذلرك، 

م اررن إيررران إلرر  حمرراس، لررم لسررريك  تها وحساسرريكتها، لكررنك الرردعم السياسرريك والمرراليك وحتكرر  العسرركريك المارردك
 يتوقكف.

رررة لرررداعمي حمررراس ارررن العرررر  والمسررر مين،  اررردكرها الحركرررة، و ارأهرررا  وارررع ذلرررك، فهنررراك ظرررروف خاصك
ان  واصرر  دعمهررا بعنايررة، و حتراهررا، لكررن اررا نريررده اررن إيررران، أن  بارر  ف سرراين فرري أولويكا هررا، و يررر 

ررا قيمررة هررما الرردعم وحجمرر ، فحمرراس  ترررك المعايررات الرقميكررة لتاررديرات الدولررة  ل اضرريكة الف سرراينيكة، أاك
 الداعمة، وك ك ان يدعمنا، نشكره.

 
، 2016المونيتور: مر  وقت طويل على زيارة قيادة حمـاس السياسـية إلـى طهـران منـذ شـباط/فبراير 

 هل من زيارة قريبة؟
ررررة لمكرررران ال اررررا ، المهررررمك هررررو الارررردواي: ل اررررا ات حمرررراس    نااررررع اررررع إيررررران، والجغرافيررررا ليسررررب اهمك

اضمون ، وقد قااب حماس بأدا  واجب العنا  بوفاة الررةيس اريرانريك األسربق هاشرمي رفسرنجاني فري 
 كانون الثاني/يناير الماضي، وك كما استدع  الظرف لنيارة أو لاا ، يتمك ذلك.

 
يقــول إن  إيـران تريــد طــي  صــفحة خالفهــا مـع حمــاس عقــب إجــراء انتخابــات  المونيتـور: هنــاك مــن

 الحركة الداخلي ة قريبًا، وانتخاب زعيم آخر للحركة غير السي د خالد مشعل، ما دق ة هذه التقديرات؟
سريكة، قرارا نرا شروريكة، نمرارس  الادواي: المسألة اتع كاة بحماس، وليس بعيران وىيرها. نحن حركة ا سك

 4مارا كيررة فرري  نظيمنررا، ولرردينا قيررادات انتخبررة  عبكررر عررن إرادة كرروادر الحركررة، يررتمك انتخابهررا كرر ك الدي
، وك ك اا يصدر ان قرارات يمثك  الحركة ك كها.  سنوات، ع   المستوم الاياديك والجغرافيك
، ودعمهرا ل مااوارة، واصرال حنا المشرتركة عالقا نا اع إيران  تكسم بادر اواجهتها لالحرتال  ارسرراةي يك

 ، اعهرررا، وعارررال  حمررراس و يرررران، يررردركون التحررردكي المابررر ، وحايارررة المعركرررة ارررع ا حرررتال  ارسرررراةي يك
ولرررملك فالمسرررألة    تع كرررق بتغييرررر قيرررادات حمررراس، أو انتخابا هرررا الداخ يكرررة، ارررع أنك هرررمه ا نتخابرررات 
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دكي إلر  إيجابيكرة أكثرر لتجديرد سيكون لها أثر بالغ في  كريس الديمارا يكرة والشرورم فري حمراس، وسرت  
.  عالقتها بالمحيط العربيك وارسالايك

 
المونيتور: كيف ترى حماس مستقبل عالقتها بـإيران فـي ّـل  التـوت ر الطـائفي  بـين السـن ة والشـيعة 

 في المنطقة؟
الادواي: هما التو كر جن  ان أارال المنااة التي نعيش فيها، وي ثكر ع   اجم  عالقرات األ رراف 
 ، ببعضها، لكنك حماس  بني عالقا ها السياسيكة اع إيران بما يتناسب اع اواجهة ا حتال  ارسراةي يك
، ارن دون  رردخك  ارع  ررف ع ر  حسررا  رخرر، وعالقرات حمرراس  ة التررو كر الاراةفيك ودورنرا  خفيرف حردك

ردم الهوكة في األاكة بعيران  ساعد ع    حجيم التو كر الااةفيك واواجهت . فحماس  شكك  جسرًا إيجابيكًا ل
 ارسالايكة.

 
؟  المونيتور: أليس من جهود تقودها إيران إلجراء مصالحة بين حماس والنظام السوري 

 الادواي: هما الموضوع ىير ااروح.
 

المونيتور: ترتفع أصوات إيراني ة أحيانًا تهاجم حماس، وتطالبها بشروط لترميم العالقة معها، ألن ها 
لوقوف مع سياسـة إيـران فـي المنطقـة وبقيـت علـى الحيـاد، هـل مـن تـأثير لهـذه لم تحسم خيارها با

 األصوات؟
الادواي:    وجد أيك دولة  فرل شرو ها ع   حماس، ع ر  الررىم ارن ا سرتااابات السياسريكة فري 
المناارة، و  أ حرردكث عرن إيررران فارط، برر  عرن كرر ك المناارة، حيررث  حراو  هررمه ا سرتااابات أن  ميرر  

ل  هنا وهناك. لكن    وجد ضغوط ع   الحركة، ألنكها اعنيكة بعقااة عالقات اتكننة اع ك ك بحماس إ
 أ راف المنااة.

 
دة كالحرس الثوري   ات محد  المونيتور: هل ترى حماس أن  عالقتها هي مع إيران الدولة، أم مع جه 

 ومكتب المرشد فقط؟
أنك عالقتنا انفتحة ع   ك ك أ ياف الشعب في الادواي: هناك قنوات ل عالقة بين حماس و يران، اع 

إيررران، وع رر  كرر ك أدوات صررناعة الارررار فيهررا، ونوصرر  رسررالتنا إليهررا، قيررادة وشررعبًا. وقررد وجرردنا داةمررًا 
، ووزارة الخارجيكة، وبيب المرشد، ولملك  حترم حماس   سهيالت ان الانوات الرسميكة، كالحرس الثوريك

 ات صناعة الارار في إيران.ك ك الانوات الرسميكة، واستوي
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المونيتور: هل تصل إلى حماس مطالبات من بعض دول المنطقة لقطع عالقاتها مع إيران بصـورة 

 نهائي ة؟
ًا، لكرن   يوجرد   رب ارن العرالم العربريك  الادواي: حماس  عيش فري بيئرة  شرهد اسرتااابًا سياسريكًا حرادك

سرريكة الترري لااررع العالقررة اررع هررمه الدولررة أو   ررك، وانهررا إيررر  ان، فالمسررألة انو ررة بارررارات حمرراس الم سك
، و رياررة إدارة  ارر  اررن دعررم لصررمود شررعبنا الف سرراينيك د عالقتهررا اررع هررمه الدولررة أو   ررك، واررا  ادك  حرردك
 حماس لعالقا ها اع ك ك الجهكات، إيران وىيرها،  فرل داةمًا ع ينا إقااة عالقات اتكننة اع الجميع.

 
اس إلــى دعــم إيــران بعــض المجموعــات المســل حة فــي غــز ة، مثــل حركــة المونيتــور: كيــف تنظــر حمــ

 الصابرين؟
، وحمررراس  الاررردواي: ارررن حرررقك شرررعبنا الف سررراينيك البحرررث عرررن أيك سرررب  لمااوارررة ا حرررتال  ارسرررراةي يك
 سع  إل   وحيد البندقيكة ضدك ا حتال . العاا  األهمك هرو التنسريق برين اجموعرات المااوارة فري ىرنكة 

ة إدارة اواجهرة ا حرتال ، ولرم نجرد حتكر  ال حظرة اشرك ة فري إدارة العمر  العسركريك و نسريا  حو  كيفيك 
 ضدك ا حتال  في ىنكة.

 9/2/2017المونيتور، واشنطن، 
 

 الفلسطينيين بحق جريمة المصرية-الفلسطينيةقصف الحدود  حماس: .14
قرررع، وال ررمين قضرريا شررهيدي الحصررار الشررهيد حسررام الصرروفي، والشررهيد احمررد األ ،نعررب حركررة حمرراس

 في قصف ع   الحدود المصرية الف ساينية في رفح.
واستنكرت الحركة في  صريح صحفي يوم الخميس، همه الجريمة بحق عما  عن  يبحثون عرن لامرة 
عيشرررهم وقررروت أ فرررالهم، سررراة ًة هللا لهرررم الرحمرررة والغفرررران ولرررمويهم الصررربر والسررر وان والشرررفا  العاجررر  

 ب حماس إل  ضرورة وضع حد ل حصار الظالم المفرول ع   الاااع.ودع ل جرح  والمصابين.
 9/2/2017موقع حركة حماس، غزة، 

 
 مع قطاع غزة فتح المعابر وكل البوابات التجارية إلىالجميع يدعو  البردويل .15

وصررف الايررادي فرري حركررة حمرراس، الرردكتور صررالح البردويرر ، الاصررف الجرروي الررمي  عرررل لرر  : ىررنة
، وخ ررف شررهيدين وعررددا رخررر اررن الجرحرر ، بأنرر  الخمرريسدود اررع اصررر فجررر ف سرراينيون ع رر  الحرر

 "جريمة كبرم بحق الشعب الف سايني  ضاف لجراةم الحصار".
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ودعررا البردويرر  فرري حررديث اررع "قرردس برررس"، "الجميررع إلرر  فررتح المعررابر وكرر  البوابررات التجاريررة حترر  
عف اررن  مسررك الف سرراينيين  نتهرري اأسرراة حصررار الشررعب الف سررايني"، ا كرردا أن الحصررار لررن يضرر

وقا : "إذا كانب ضريبة الثبات ع   المبادئ والتمسك براألرل هرو هرما الرثمن الرمي يدفعر   بثوابتهم".
وناشررد  الشررعب الف سررايني اررن دااةرر  وداررا  أبناةرر ، فعنرر  اسررتعد أن يرردفع الررثمن حترر   حريررر أرضرر ".

ة ودو  العرررالم الحرررر أن  ارررف عنرررد جميرررع األ رررراف بمرررا فررري ذلرررك السررر اة الف سررراينية والررردو  العربيررر
اس وليا ها، ألن همه الجراةم المتكررة، وع   رأسها الحصار والعدوان والاتر  بردم برارد، ألن ارن شرأن 

 .ذلك أن يوقف ردة فع  إذا انفجر الشعب في وج  هما الظ م فعن ذلك سيدفع ثمن  الجميع
 9/2/2017، قدس برس

 
 االتفاقيات الدوليةكل تنصل من اليعني " ون التسويةقان"تصويت الكنيست على قيادي بفتح:  .16

أكد رأفب ع يان الايرادي فري حركرة فرتح فري الاردس أن  صرويب الكنيسرب  فادي أبو سعدم: –رام هللا 
ارسررراةي ي ع رر  اررا يعرررف باررانون التسرروية يعنرري أن ا حررتال  ارسررراةي ي  نصرر  اررن كرر  ا  فاقيررات 

 ا ا فاق أوس و.الدولية اع الف ساينيين وع   رأسه
وأضرراف أن السرر اة الف سرراينية جررا ت بنررا  ع رر  ا فرراق أوسرر و كمرح ررة انتااليررة ل وصررو  إلرر  دولررة 

وعاصررمتها الارردس الشرررقية بنررا  ع رر  ا فرراق  67ف سرراينية ع رر  حرردود الرابررع اررن يونيررو/ حنيررران عررام 
 أوس و واستنادا لارارات أامية صدرت بهما الخصوص.

ا حررتال  ارسررراةي ي   يعارري أي اعتبررار   لال فاقيررات الدوليررة و  ل ارررارات "و ررابع الايررادي فرري فررتح 
األامية ان أج   حايق السالم و قااة دولة ف ساينية استا ة، وهمه الممارسرات ا حتالليرة ارن شرأنها 

 . "نسف ك  الجهود المبمولة ان أج  ح  عاد  وشاا  في المنااة بشك  عام
 10/2/2017القدس العربي، لندن، 

 
 حماسحركة تفاصيل صفقة تبادل األسرى المطروحة على  تكشف القناة العاشرة .17

كشرررفب الانرررراة العبريررررة العاشرررررة، ال ي ررررة الماضررررية، عرررن  فاصرررري  صررررفاة  برررراد  األسرررررم الترررري : رام هللا
عرضررتها إسررراةي  ع رر  حركررة حمرراس عبررر عرردة وسرراا  كمررا كشررفب كتاةررب الاسررام الجنرراح العسرركري 

 رة عن الاضية.ل حركة ألو  ا
وبحسب المح   العسكري ل اناة ألون بن دافيد، فعن الصفاة  شم  إعادة جثث الجنديين هدار ىولردن 

 وأرون شاؤو  واألسيرين إفراهام انغستو وهاشم السيد.



 
 
 
 

 

 15 ص             4196 العدد:        2/10/2017 الجمعة التاريخ: 

                                    

ف سررراينيا أعرررادت اعتارررالهم بعرررد أن  رررم  80وأوضرررح، أن إسرررراةي  عرضرررب ع ررر  حمررراس ارفرررراج عرررن 
الجندي ج عاد شاليط و بعادهم إل  قااع ىنة وهو اا رفضت  حركرة حمراس ارفراج عنهم إبان صفاة 

 وأصرت ع   إبااةهم في الضفة الغربية.
وبين أن العرل ارسراةي ي يشم  ارفراج عرن الف سراينيين الرمين اعتا روا إبران حرر  ىرنة فري صريف 

 ، وكملك إعادة جميع الجثث التي احتجنت خال    ك الحر .2014
رفضرب   رك العررول و البرب برع الق سرراح أسررم ف سراينيين اردانين و رم إصردار  إن حماسوقا  

 أحكام بحاهم. ابينا أن إسراةي  رفضب إبدا  أي استعداد ل نظر في همه الاضية.
 9/2/2017القدس، القدس، 

 
 مصادر عبرية: فيديو حماس ُيسجل أعلى نسبة استماع لدى اإلسرائيليين .18

دكر اااررع ىنراةي جديررد بثتر  حركررة حمرراس، بعنروان "أيهررا الصررهيوني  صرر: إيهررا  العيسر  -الناصررة  
 ستموت في ىنة"، قاةمة أكثر األىاني استماعا في إسراةي .

و ع يارررا ع ررر  الماارررع األخيرررر الرررمي بثتررر  الحركرررة، قالرررب صرررحيفة "المصررردر" العبريرررة، ع ررر  اوقعهرررا 
غويرة فري ااارع الفيرديو، اضريفة أن ، إن  وخالفرا ل مررات السراباة،   يمكرن إيجراد أخارا  لارلكتروني

 لهجة نشاا  حركة "حماس" بالعبرية أصبحب اثيرة لالهتمام، ع   حد وصفها.
الصررحيفة، أن المااررع المصررور، يظهررر إلمررام "حمرراس" بتفاصرري  ال غررة العبريررة، كمررا يشررهد  وأضررافب

رة الجريش فري  ر  ا الع الحركة ع   اع واات إسرراةي ية دقيارة، ع ر  ىررار كيرف  بردو بنايرة اارر وزا
 أبيب المعروفة بالر "هكرياه".

ولفتب الصحيفة إل  أن األىنية، ليسب هي األول ، فاط حظيب أىنية اشابهة نشر ها الحركة، أثنرا  
، بعنرروان "اهجررم، نفرم عم يررات" حظيررب هرري األخرررم بماليررين المشرراهدات 2014الحرر  ع رر  ىررنة عررام 

 تماعي في إسراةي .ع   اوقع "يو يو " وفي اواقع التواص  ا ج
 9/2/2017، قدس برس

 
 مواقع حكومية إسرائيلية! "هاكرز حماس" اخترق صحف إسرائيلية: هكذا  .19

،  اريرررًرا، الخمررريس، ي كرررد اخترررراق قراصرررنة "برررالو إلترررو"أصررردرت عمالقرررة  رررأاين المع وارررات والسرررايبر، 
خررم  ابعرة ل سر اة اع واات )هاكرز( ان حركرة حمراس فري قاراع ىرنة، لمواقرع حكوايرة إسرراةي ية وأ

 ودو  أوروبية وعربية، باستخدام  رق حديثة واحكمة.
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 روا  ’ سرايبر جرانج جررو ‘قااب اجموعة ان ىنة  ا رق ع ر  نفسرها اسرم  "وأوضح  ارير الشركة:
فترررة ليسررب باصرريرة باسررتخدام أسرراليب اتعررددة لارصررنة البريررد ارلكترونرري و  ررالق ارشرراعات و عاررب 

 ."لمخت فة والتجسس ع يهاالوزارات ارسراةي ية ا
وأضافب الشركة في  اريرها المنشور عبر اوقعها ارلكتروني، أنها  حظب احاو ت اتكررة لارصنة 
اع واات ان أهداف إسراةي ية وعالمية، ا كدة، أن المحاو ت  دار ان قااع ىنة، وأن قسًما انها قد 

 العبرية.’ ذا ااركر‘نجح، حسبما ذكرت صحيفة 
( الرررمي IPشرررركة: "أن الخرررادم الرررمي اسرررتخدم لتنفيرررم الهجمرررات شرررارك نفرررس رقرررم التعريررر  )و ابعرررب ال

يسررتخدا  قراصررنة اع واررات فرري قارراع ىررنة، وأن األهررداف واألخاررا  بررال غتين، العبريررة وارنج ينيررة، 
 ررمكر بهجمررات اماث ررة شررنب فرري السررابق، وأوقررات الهجمررات واألدوات المسررتخداة  شررير إلرر  الشرررق 

سرررتخدم الاراصرررنة العديرررد ارررن الاررررق، انهرررا  حديرررد الررروزارة أو الهررردف المرىرررو  اختراقرررر  األوسرررط. وا
والتجسررس ع يرر ، واررن ثررم إرسررا  بريررد إلكترونرري يحرروي عنرراوين  جررم  الهرردف المرسرر  إليرر ، بمجرررد 

 ضغا  ع   الرابط يتم  ثبيب برنااج ع   حاسوب  يرس  البيانات إل  المجموعة.
قرولهم إن الاررق التري اسرتخداب خرال  الهجمرة ارلكترونيرة  شرير إلر   عرن خبررا ’ ذا اراركر‘ونا ب 

 اررور قرردرات حمرراس التكنولوجيررة، وأن التاررديرات  شررير إلرر  وجررود عشرررة أشررخاص ضررمن المجموعررة 
 ."المهاجمة ع   األق ، و م ك قدرات أع   ان المعتاد

د خارج السرب، واشنطن،   9/2/2017موقع وطن يغر 
 

 باألمم المتحدة أفريقيا تغيير طبيعة تصويت دولجب أن نعمل على للسفراء: ي نتنياهو .21
التا  رةيس الوزرا  ارسراةي ي بنيااين نتنياهو أاس األربعا  سفرا  إسراةي  في الدو  األفرياية، وأكرد 
لهررم ضرررورة  عنيررن العالقررات اعهررا ضررمن  وجرر  جديررد ل حكواررة ارسررراةي ية لكسررب صرروت أفريايررا إلرر  

 المتحدة. جانبها باألام
وياضي هما التوج  بحث الدو  األفرياية التي  عارل إسراةي  أو  متنع عن التصويب ع ر  الوقروف 
بجانبها بعد أن نجحب العام الماضي في  حوي  اوقف عدد ان الدو  اآلسيوية التي  صوت بصورة 

  ا يدية ضدها إل  ا اتناع عن التصويب، وكانب الهند أبرز اثا  ع   ذلك.
الكا ب في اوقع أن رر جي ارخباري أريئي  كهانا إن نتنياهو لفب أثنا  ال ارا  ارع السرفرا  إلر  وقا  

دولررة أفريايررة فرري األاررم المتحرردة، و ذا نجحررب إسررراةي  فرري  غييررر  بيعررة  صررويب هررمه  54أن هنرراك 
 الدو  فعنها سوف  نجح في  غيير اوازين الاوم ضدها بالمنظمة الدولية. 

 9/2/2017، وحةالجزيرة نت، الد
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 القادم / يونيوالحكومة اإلسرائيلية الحالية ستنهي واليتها في شهر حزيران": لبيد" .21

 ارسرراةي يةبرأن الحكوارة « يئيرر لبيرد» ارسرراةي ي« يوجرد اسرتاب »يعتاد رةيس حن  : الادس المحت ة
جري هرمه السرنة، وفري سرت 21الحالية ستنهي و يتها في شهر حنيران الاادم وان انتخابرات الكنيسرب الرر

  حديدا. وكشف لبيد رأي  هما خال  لاا  اع المراس ين البرلمانيين. أي و شهر 
فان  لرن يردعم  شركي  حكوارة بدي رة فري حرا  اضرارار رةريس الحكوارة بنيرااين نتنيراهو  أقوال وحسب 

 ا ستاالة ان انصب ، في حا  قرر المستشار الاانوني  اديم  ةحة ا هام ضده.  إل 
يمنرع الحصرو  »فيما يتع ق بالتحايق الجاري ارع رةريس الحكوارة فري اوضروع الهردايا، قرا  لبيرد انر  و 

الوحيد المي   ايتر  كهديرة كران كتابرا  واألارع   هدايا،  أبداع   هدايا. كشخصية رسمية لم احص  
 «.في عيد ايالدي

 إاكانيرة إلر لمرح بالرمات يسرار ارع حرن  العمر ، لكنر  ا -اعسركر وسرط  إلر وقا  لبيد ان  لن ينضرم 
 برةاسة وزير المالية اوشي  كح ون.« ك نا»التحالف اع حن  

بالتحرالف ارع كح رون، لكنر   أشركك أنرايوجرد اسرتاب  وك نرا.  -يوجد حنبا وسط في الكنيسرب »وقا : 
 «. م التحالف إذاسيسرني 

 10/2/2017، الرأي، عم ان
 

 نة تحقيق برلمانية حول الحرائقجبارين بتشكيل لج النائبالكنيست يرفض اقتراح  .22
رفرن الكنيسرب بأى بيرة ا ةرتالف الحكرواي ا قترراح الرمي قدار  باسرم الااةمرة المشرتركة، : قاسم بكري 

الناةرب د. يوسرف جبرارين، رقااررة لجنرة  حايرق برلمانيررة حرو  ظرروف الحراةررق األخيررة التري اجتاحررب 
"عم يرات عداةيرة" ع ر  خ فيرة قوايرة والتصرريحات البالد، و حديًدا حو  قرار الحكواة اعتبار الحراةق 

ت إلر  جانرب ا قترراح أعضرا  الااةمرة المشرتركة وايرر س بينمرا  الرسمية ضد الموا نين العر . وصوك
 غيب ان الااعرة ىالبيرة أعضرا  "المعسركر الصرهيوني" وحرن  "يرش عتيرد". وقرد  الرب جبرارين وزيرر 

  هاا  ل عر  دون أي دلي  وبالتراجع عن ا هااا  . عاد إردان، با عتمار عن اجاألان الداخ ي 
وجا  في بيان أصدره اكتب الناةرب جبرارين البرلمراني، "رفرن إردان التراجرع عرن ا هااا ر  ل مروا نين 
العر  وا عتمار لهم عن همه ا  هااات رىم أن  لم يادم في خااب  أي دلي  يربط المروا نين العرر  

ة أية  ةحة ا هام ع ر  خ فيرة "قوايرة"، األارر الرمي ي كرد َزور ا هاارات بالحراةق، كما ولم  ادم الشر 
 إردان".

 9/2/2017، 48عرب 
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 مليار دوالر للمرة األولى 100 تاحتياطات النقد األجنبي تجاوز البنك المركزي اإلسرائيلي:  .23

ي صرررعدت احتيا رررات إسرررراةي  ارررن النارررد األجنبررري، فررري ينررراير/ كرررانون ثررران: احمرررد خبيصرررة - الاررردس
ا يرررار دو ر أاريكرري، ل مررررة األولرر  فررري  رراريس احتيا رررات الرربالد ارررن  100الماضرري، لتتجررراوز حرراجن 

 العمالت الصعبة.
وجرررا  فررري  اريرررر ا حتيا رررات الناديرررة لبنرررك إسرررراةي  )البنرررك المركرررني(، الصرررادر اسرررا  األربعرررا ، أن 

ا يرررار  101,6  الشرررهر الماضررري ع ررر  أسررراس سرررنوي، إلررر %12.3احتيا رررات النارررد األجنبررري صرررعدت 
 ا يار دو ر. 90,5دو ر، صعودًا ان 

ا يررار دو ر فرري  98,45ار فاعررًا اررن  %3.2وع رر  أسرراس شررهري، صررعدت احتيا ررات الناررد األجنبرري 
 ديسمبر/ كانون أو ، وهو الرقم األع   السابق المسج  في  اريس البنك.
ر "حاررروق السرررحب الخاصرررة وب غرررب احتيا رررات إسرررراةي  لررردم صرررندوق النارررد الررردولي، أو ارررا  عررررف بررر

SDR ا يار دو ر أاريكي. 1,18"، خال  يناير/ كانون ثاني الماضي 
 9/2/2017، ، أنقرةلألنباء األناضولوكالة 

 
 نتنياهو بإصدار موقف حازم ضد قيام دولة الفلسطينية يطالب : حزب الليكود"معاريف" .24

إن حررن  ال يكررود يشررهد حراكررا ع رر   قالررب صررحيفة "اعرراري " ارسررراةي ية،: برهرروم جرايسرري - الناصررة
بنيرااين استوم الفروع، ورؤسا  المجالس الب دية والاروية، لتشك  اجموعة ضغط ع   رةيس حرنبهم 

 نتنياهو، رصدار اوقف واضح وحازم، ضد قيام دولة ف ساينية في ف ساين التاريخية.
 10/2/2017، الغد، عم ان

 
 ضفةألف مستوطن بال 421مجلس "يشع": أكثر من  .25

ألرف  421أع رن اج رس "يشرع" ا سرتيااني ارسرراةي ي أارس أن أكثرر ارن : ا ف   -الادس المحت رة 
 .2016العام  أواخراستو ن كانوا يعيشون في الضفة الغربية المحت ة 

 عدد المستو نين المين يايمون في الادس الشرقية المحت ة. األرقامو   شم  همه 
ا سرتياانية فري الجرن  الشررقي ارن الاردس بحسرب اعهرد  حيرا األشخصا يايمون في  203.490وكان 

 .2014الادس ل دراسات ارسراةي ية حت  العام 
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ف سرراينية  أرالبعررد أن أقررر الكنيسررب ا ثنررين الماضرري قانونررا يشرررع اصررادرة  األرقررامو ررم نشررر هررمه 
 خاصة لصالح المستو نين في الضفة الغربية المحت ة.

 10/2/2017، الغد، عم ان
 

 النفق برفح يكون الطيران المصري هو من قصف أنستبعد : ال أسابقاً المنطقة الجنوبية قائد  .26
بيران وزارة الصرحة فري قاراع ىرنة برأن إسرراةي ية اسرتهجنب أوسراط عسركرية : أسعد   حمري –الناصرة 

يكرون أن  الايران ارسراةي ي نفرم هجوارًا ع ر  نفرق وقتر  ف سراينيين، وهرو ارا نفراه الجريش ارسرراةي ي
الايرررران الحربررري هرررو الرررمي أ  رررق صرررواريس ع ررر  نفرررق ع ررر  الحررردود برررين قاررراع ىرررنة واصرررر وقتررر  

  .ف ساينيين
يكرررون الايرررران  أنوقرررا  قاةرررد المناارررة الجنوبيرررة فررري الجررريش سررراباًا يررروم  ررروف سرررااية إنررر    يسرررتبعد 

 «.حادث عم »المصري هو ان قام بالاصف أو أن يكون الحديث عن 
 10/2/2017الحياة، لندن، 

 
 قراطية وما فيها ليس سوى مواطنة فارغةو ليست ديم "إسرائيل"بورغ:  .27

ليسرب  إسرراةي قا  رةيس الكنيسب السابق، ورةيس الوكالرة اليهوديرة السرابق ابراهرام برور" إن ": رام هللا
ديموقرا ية ، واا فيهرا سروم اوا نرة فارىرة، حيرث إنهرا  ارف ع ر  افتررق  ررق حاسرم، وسرتكون بعرد 

اا إاا جمهورية دينية اتناتة أو ضمن كونفدرالية  جمعها بدولة ف ساين بين البحر والنهر عشرين عا
 ويرباهما دستور اشترك".

جا  ذلك خال  لاا ه اع عضو ال جنة المركنية لحركرة فرتح احمرد المردني، رةريس لجنرة التواصر  ارع 
 م هللا، يوم الخميس.المجتمع ارسراةي ي، وذلك في انظمة التحرير الف ساينية في ادينة را

وبحث الجانبان فرص إنها  ا حتال  و قااة الدولة الف ساينية، حيث  رح بور" أفكارا اخت فة. وشدد 
، وع   رأسها نتنياهو إسراةي ع   ضرورة  حرك الايادة الف ساينية با جاه إحراج الايادة السياسية في 

 ينيين.فيما يتع ق بالارارات والاوانين المجحفة بحق الف سا
،  اركررا إسررراةي وانضررم بررور" إلرر  الجبهررة الديمارا يررة ل سررالم والمسرراواة، الحررن  العربرري اليهررودي فرري 

 عضويت  في حن  العم .
 9/2/2017، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
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 "أو غيابهاالفلسطينية تهميش السلطة "تأسيس موقع إلكتروني استعدادًا لـ": إسرائيل" .28
أع نررب سرر اات ا حررتال  ارسررراةي ية أاررس  أسرريس اوقررع إلكترونرري ل تعاارر  : احمررد يررونس -هللا رام 

المباشر اع الجمهور الف سايني، األار المي اعتبره اراقبون استعدادًا لسيناريوات عديدة احتم ة، ان 
 بينها ىيا  الس اة الف ساينية عن المشهد في ضو  التاورات السياسية األخيرة.

الموقع  ع يمات لسب   اديم الف ساينيين   بات اباشررة لرادارة المدنيرة ارسرراةي ية لالسرتيراد  ويتضمن
التجرررارة أو العمررر  أو العرررالج  ألىررررالوالتصررردير أو الحصرررو  ع ررر   صررراريح دخرررو  إلررر  إسرررراةي  

قاراع وىيرها. كما يتضمن الشروط التفصي ية لدخو  التجار أسواقًا اعينة أو إدخرا  سر ع اعينرة إلر  
ىررنة، اثرر  احركررات السرريارات واألدويررة وىيرهررا، و ع يمررات لسرركان قارراع ىررنة المايمررين فرري الضررفة أو 
الخارج في شأن سب   اديم   بات ل حصو  ع    صريح وىيرها، إضافة إل   ع يمرات ل جمهرور فري 

النراعيرة شأن سب  ا  صا  بالجانب ارسراةي ي ارن خرال  الموقرع ارلكترونري ل ردخو  إلر  األراضري 
 الواقعة خ ف الجدار.

 10/2/2017الحياة، لندن، 
 

 كية للقدسيمن اإلسرائيليين يؤمنون بنقل السفارة األمر  %35استطالع:  .29
دونالررررد  رااررررب، سررررينا  السررررفارة  بررررأن الرررررةيس األاريكرررري ارسررررراةي يينيرررر ان ىالبيررررة : الارررردس المحت ررررة

ل رأي، فحرص الموضروع.  إسراةي يستاالع الادس، حسب اا يستد  ان ا إل  أبيباألاريكية ان    
 إلرر اررن المشرراركين فرري ا سررتاالع انهررم ي انررون بررأن  رااررب سررينفم وعررده بنارر  السررفارة  %35وقررا  

انهم   ي انون بأن  سيفع   %22انهم ي انون بملك بشك  اتوسط، بينما قا   %38الادس، فيما قا  
لتابرر  رةرريس حكواررة اترردين، فاررا   اةي إسررر ذلررك. كمررا فحررص ا سررتاالع السرر ا  حررو  ارردم نضرروج 

ناضرجة لرملك، وقرا   إنهرا %23لم  نضج بعد لتاب  رةيس حكواة اتدين، فيما قا   إسراةي  إن 58%
 ناضجة لملك بشك  اتوسط. إنها 16%

 10/2/2017، الرأي، عم ان
 

 سارة"ـ"من رجال األعمال ليقدموا الهدايا ل هئصدقاأل"نتنياهو توسل "يديعوت":  .31
قررا  أحررد المرروظفين الررمي عمرر  اررع رةرريس الحكواررة بنيررااين نتنيرراهو، إن األخيررر كرران : حيرردرراارري 

 ضراً يتوس  ألصدقاة  ان رجا  األعما  المين  اا عهم زوجرب، سرارة، كري يحضرروا لهرا الهردايا، داح
 بملك ادعا  نتنياهو بأن  لم يكن ع   ع م بالهدايا التي  ت ااها زوجت .
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رونرروتع عررن الموظررف قولرر  إن عنتنيرراهو  وسرر  أصرردقا  لرر  ليحضررروا لهررا ونا ررب صررحيفة عيررديعوت أح
الهدايا بعد أن قا عتهم بسبب رفضهم  اديم هدايا لها، و  ب نتنياهو ذلك حت  يكون بعاكانر  لاراةهم 

 ع ًنا وليس بشك  سريع.
 9/2/2017، 48عرب 

 
 للتجنيد مواجهات بين الشرطة و"الحريديم" رفضاً  .31

 ف ارن "اليهرود الحريرديم" اسرا  الخمريس، التظراهر فري عردة اردن برالبالد ضرد واصر  اآل: احمد و د
الخداة العسكرية ارلنااية، حيث شهدت المظاهرات اواجهات ارع قروات الشرر ة التري حاولرب ارنعهم 

 اتظاهرا ل تحايق. 18ان إىالق الارقات الرةيسية، فيما اعتا ب 
انرم أيرام وياوارون بمسريرات  إسرراةي  اريبرا ارن سركان  %10ويتظاهر اليهود "الحريديم" الرمين يمث رون 

 في الشوارع ويصاداون بالشر ة في عدد ان المدن.
 9/2/2017، 48عرب 

 
 يدين النظام السوري بسبب ارتكابه جرائم حرب أممياً  قاطعت تصويتاً  "إسرائيل": "الاو موقع " .32

راةي   غيبرب عرن التصرويب فري األارم ارخبراري  را  شري و إن إسر " او "قالب المراس ة السياسية لموقع 
المتحدة ع   قرار يدين النظرام السروري بسربب ار كابر  جرراةم حرر ، وياالرب بعقاارة لجنرة  حايرق فري 

 ذلك، بنعم أن المنظمة الدولية اعادية لها.
ونا ب المراس ة عن  سيبي حو روبي ي ناةبرة وزيرر الخارجيرة ارسرراةي ية قولهرا إن إسرراةي  ااتنعرب عرن 

ر التصويب األامري، ألن إجررا  التصرويب بحرد ذا ر  يوسرع صرالحيات األارم المتحردة، وهرو ارا حضو 
 ان شأن  ارضرار بها في المستاب  ألن األام المتحدة با ب  تخم قرارات اعادية لها.

 9/2/2017، الجزيرة نت، الدوحة
 

 مسؤوليته ينفي واالحتالل..  تجاري  نفق على غارة في سقطا رفح شهيدا .33
 اتفاو ة بجروح رخرين خمسة وأصيب شابان استشهد": ارلكترونية األيام" - الجم  احمد - رفح
 المصرية الحدود ع   ياع  جاري، نفق فتحة استهدفب افاجئة، ىارة جرا  ،"اصريين عاا ين بينهم"

 .اليوم فجر ان ابكرة ساعة في رفح، ادينة جنو  الف ساينية
 األق  ع   واحد صارول أ  اب إسراةي ية أنها ُيعتاد  اةرة إن عيان وشهود اح ية اصادر وقالب
 .داخ    جارية بضاةع بسحب العما  ان اجموعة قيام خال  ،"النفق عين"  جاه
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 ارسعافات لهم وقداب برفح، النجار يوسف أبو الشهيد استشف  إل  إصابات خمس إخال   م كما
  حوي  و م والخايرة، المتوساة بين اا ينالمصاب حالة وصفب وقد الالزاة، الابية والعالجات
 .العالج  ستكما  يونس، خان بمحافظة األوروبي ىنة لمستشف  بعضهم
 .الخميس يوم فجر ىنة قااع  جاه ىارات أي بشن  اةرا   قيام نف  ا حتال  جيش وكان

 10/2/2017األيام، رام هللا، 
 

 عائالتنا إلى العودة سوى  نقبل ولن مرفوض اإلبعاد: البرغوثي األسير نائل .34
 . بعبعادهم يتع ق اقتراح أي يرفضون  األحرار، وفا  صفاة أسرم  أن البرىوثي، ناة  األسرم  عميد أكد
 أسرم  إنهم": ج بوع" سجن في ل  زيار   بعد األسير نادي احااي نا ها  صريحات في البرىوثي وقا 
 ".عاةال هم إل  يعودوا وأن أحرارا، يكونوا أن سوم  ياب وا األحرار، لن وفا  صفاة
 بين ل سرم، جديدة  باد  بصفاة  تع ق ااترحات عن الحديث  نااي في البرىوثي  عايب وجا 
 األحرار وفا  أسرم  جميع سراح إ الق ع   األول   صر حيث ا حتال ، وس اات الاسام، كتاةب
 .الجديدة ل صفاة الفع ي التفاول قب  اعتاالهم، المعاد

 9/2/2017لإلعالم،  نيالفلسطي المركز
 

 تستنكر القدس وهيئات األقصى جنوب األموية القصور في" الهيكل مطاهر" يفتتح االحتالل .35
 نير" المتارف الادس، في ارسراةي ي ا حتال  ب دية رةيس أن عبرية إعالاية اصادر أكدت
 اليمينية ا األحن  قادة ان وعددا ،"ى يك يهودا" المتارف الحاخام" الكنيسب" وعضو" براخات

 بمنااة( المغاس" )الهيك  اااهر"بر يسم  اا افتتاح في الخميس، يوم شاركوا ،"حاخااات"والر
 .الجنوبية خاصر   ان األقص  ل مسجد المالصاة األاوية الاصور

 والديار الادس وافتي الادس، في ارسالاية والرمادسات والش ون  األوقاف اج س أصدر جانب ، ان
 الخصوص بهما اشتركا بيانا بالادس، ارسالاية والرمادسات والش ون  األوقاف اةرةود الف ساينية،

 ".الريح اهب في األاوية الاصور" عنوان  حب
 لالحتال  يمكن   التاريس و نييف الحااةق  نوير احاولة أن" المشترك ارسالاية الهيئات بيان وأكد
 الدولية الهيئات و عرفها والداني، الااصي رفهايع األاوية الاصور فتاريس بغربا ، الشمس ُيغاي أن

 اادسة أصبحب أنها الهيك  ُيسم  لرما األاوية الاصور في( اغاس) فتح يعني  "و ،"والرسمية
 ".ل يهود

 9/2/2017، (وفا) الفلسطينية والمعلومات األنباء وكالة
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 مؤقتاً  ادباإلبع إسرائيلياً  عرضاً  يرفض القيق محمد األسرى: األسير شؤون  هيئة .36

 الضفة عن ربعاده إسراةي يا عرضا الايق، احمد الصحفي األسير سمودي: رفن ع ي -جنين
 ليوا  وص  المي الاعام، عن المفتوح ارضرا  خول في استمراه  وأكد ا قتة، لفترة الغربية
 .التوالي ع   الخااس
 عن اربعاد ع ي  عرضب ارسراةي ية المخابرات أن األسير، عن األسرم  ش ون  هيئة احااي ونا 
 .الايق قب  ان بالرفن قوب  اا وهو ا قتة، لفترة البالد

 في شرع أن بعد ،"هداريم" سجن زنازين في عنل   م الايق احمد األسير أن الهيئة إل  وأشارت
 .التعسفي اعتاال  ع   احتجاجا الاعام عن ارضرا 

 9/2/2017القدس، القدس، 
 

 سنوات دام ثالث اعتقال بسورية بعد بالتعذي تحت فلسطيني استشهاد .37
 التعميب  حب اليراوك اخيم وسكان 1978 اواليد ان يوسف ع ي بسام الف سايني الالجئ استشهد

 .السوري  النظام سجون  في
" فيسبوك" عبر صفحتها ع   اليواي  اريرها في سورية ف ساينيي أج  ان العم  اجموعة وذكرت
 لرأونروا التابع والفني المهني التدريب اركن ان 2013 عام اعتا  يوسف أن ،2017-2-9 الخميس
 (.الفيتسي) داشق في المنة بمنااة
 ب غ السوري  النظام سجون  في التعميب  حب استشهدوا المين الف ساينيين الالجئين عدد أن يمكر
 .العم  لمجموعة الموثاة ارحصاةيات بحسب  جئًا، 459
 داشق ري  اواليد ان سويد، صالح عاةشة الف ساينية الالجئة عن األربعا  اسا  أفِرج كما
 المس حة السورية المعارضة واجموعات السوري  النظام بين ل معتا ين  باد  صفاة ضمن ،(1962)
 .النظام لدم اعتا ين واارأة   ف ( 54) شم ب والتي الشما ، في

 9/2/2017الين،  أون  فلسطين
 

 والليونة الجسم حركات في غينيس عةموسو  يدخل غزة من طفل الشيخ محمد .38
 قااع ان الشيس احمد الف سايني الاف  خبر جداً   فب بشك  ا جتماعي التواص  اواقع  داولب
 في برياانية شركة  مت ك  المي العالمية ىينيس اوسوعة في المسج  الاياسي الرقم حام المي ىنة،
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 الف ساينية اوباي  الو نية شركة برعاية يمأق حف  في ىينيس بدخول  و وج وال يونة، الجسم حركات
 .عمان األردنية العاصمة في األربعا ، اسا  ف ساين وأورانج
م الاف  ادر  لبد احمد وكان  ل مجموعة احمد لضم   باً  العالمية ىينيس لموسوعة شهور انم قدك

 .حركا   في احمد لتمين الفورية الموافاة ع   حص  وقد وال يونة، جسم  بحركات
 دوران حركة 38 بر الاياسي الرقم حام أن بعد ىينيس، اوسوعة "العنكبوت" بر الم اب احمد ودخ 
 ف سايني  ف  أو  ليكون  واحدة، دقياة في األرل ع   الساعة عاار  با جاه درجة 360 والتفاف
 .الفريد ارنجاز هما يحاق وعربي

 10/2/2017العربي، لندن،  القدس
 

 الغربية الضفة في أراضيهم إلى الوصول من الفلسطينيين يمنع اإلسرائيلي الجيش .39
 عمونة استعمرة بعخال  الع يا المحكمة قرار  نفيم ان الرىم اج ي: ع   نظير -أبيب    

  سمح بأ  ل س اات واريعاز أصحابها، إل  المنهوبة الف ساينية األرل و عادة والمستو نين
 أرض ، إل  الوصو  ان ف سايني اوا ن حراان أو خاصة، ا كية ذات ف ساينية بمصادرة أرل

 رام شما  قرم  الف ساينيين في ل منارعين السماح الغربية، الضفة في ارسراةي ي الجيش قاةد يرفن
 .أراضيهم بنراعة هللا،

 10/2/2017الشرق األوسط، لندن، 
 

 2016 خالل اإلعالمية الحريات ضد انتهاكاً  383": مدى" .41
 عن ارعالن خالل   م صحافيا، ا  مرا" ادم" ارعالاية والحريات ل تنمية الف سايني المركن نظم
 .2016 العام خال  ف ساين في ارعالاية الحريات حو  السنوي   اريره
. ود ادم، اركن عام ادير الريماوي  اوس  ارعالايين ان حشد حضره المي الم  مر في و حدث
 .ارنسان لحاوق  المستا ة الهيئة عام ادير الدويك عمار

 الحريات ضد ا نتهاكات عدد في ا حوظا نسبياً  انخفاضا شهد 2016 العام أن الريماوي  وأوضح
 .سبا  المي 2015 بالعام ااارنة ف ساين في ارعالاية
 ف ساين في ارعالاية الحريات ضد انتهاكا 383 اجموع  اا رصد" ادم" اركن أن إل  وأشار
 ار كبب حين في( %65 نسبت  اا) انها اعتدا  249 ارسراةي ي ا حتال  ار كب ،2016 العام خال 
 %35 نحو يعاد  اا) انتهاكاً  134 اجموع  اا ىنة وقااع الغربية الضفة في ف ساينية جهات
 (.انها
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  شهد لم الف ساينية األراضي أن إل  ارسراةي ية ا نتهاكات عدد  راجع في الرةيسي السبب وعنا
 أاا ارسراةي ي، وا حتال  الف ساينيين بين واسعة جماهيرية جهاتاوا أي 2016 العام خال 

 ،2015 العام في ع ي  كانب عما %30 بنحو انخفضب التي الف ساينية ا نتهاكات  راجع بخصوص
 في حساسية ع    غايتها  ناوي  اح ية أحداث وقوع عدم إل  أساسا يعود  راجعها في السبب فان
 الداخ ية العالقات سادت التي النسبي والهدو  السكون  حالة إل  ةإضاف والاااع، الضفة ان ك 

 .الداخ ي ا ناسام لحالة  داعيات أي  سجي  وعدم الف ساينية
 9/2/2017اإلخبارية،  معاً  وكالة

 
 282 إلى القدس انتفاضة شهداء عدد ارتفاع للدراسات": القدس "مركز .41

 التي الادس انتفاضة شهدا  عدد بأن ف سايني،وال ارسراةي ي الشأن لدراسات الادس اركن أفاد
 الموا ن استشهاد بعد شهيدًا، 282 ب غ ،2015 عام أو   شرين/ أكتوبر ان األو  في انا اب
 الشابين واستشهاد المستو نين، أحد قب  ان دهس  عاب لحم بيب ان( عاااً  81) صالح س يمان
 إسراةي ي جوي  قصف خال  ىنة، قااع نا( عاااً  38) األقرع واحمد( عاااً  24) الصوفي حسام
 .جنوباً  رفح ادينة ع  

 العام اا ع انم شهدا  11 سج ب الادس انتفاضة أن المركن، أعدها إحصاةية دراسة وأوضحب
 .ىنة قااع ان ثالثة بينهم ،2017 الجاري 

 9/2/2017، غزة، (صفا) الفلسطينية الصحافة وكالة
 

 سالم أبو كرم غلقت "إسرائيلو" غزة يدخل النيتروز غاز .42
 المعبر وهو البري، سالم أبو كرم اعبر الخميس، يوم ارسراةي ي، ا حتال  قوات حيدر: أى اب رااي
 إدخا   م دولية، انظمات ان ضغط وبعد ىنة، إل  األساسية والمواد البضاةع يدخ  المي الوحيد
 . ىنة قااع استشفيات في التخدير في المستخدم النيتروز ىاز
 الصناعي والوقود والغاز الغماةية المواد لنا  المخصص الوحيد المعبر سالم أبو اعبر كرم روُيعتب

 وربما الحصار،  حب الواقع ىنة قااع أحوا  ستتردم وبعىالق  الكهربا ،  وليد بمحاة الخاص
 . رفح لمعبر المستمر ارىالق ظ  في خاصة ع ي ، كان اما أكثر الوضع يتفاقم
 المستشفيات، في ل تخدير المستخدم النيتروز، ىاز إدخا  ان دولية انظمات كنب م ارىالق، وقب 
 ىنة.  قااع إل 
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 ىاز بعدخا  سمحع ارسراةي ي ا حتال  إن الادرة، أشرف الدكتور الصحة، وزارة باسم النا ق وقا 
 يكون  أنب يسمح و  فاط ل  الموردة الشركة خال  ان التخدير عم يات في يستخدم المي النيتروز
 ع.ىنة قااع في الغاز هما ان استرا يجي اخنون  هناك

 9/2/2017، 48 عرب
 

 عربياً " فيسبوك"لـ استخداماً  األكثر قائمة يتصدرن  فلسطين راشد: إناث بن محمد كلية .43
 لموقع ارناث استخدام نسبة في عربيًا، األول  المر بة ف ساين خبيصة:  صدرت احمد -هللا  رام

 في الحكواية لادارة راشد بن احمد ك ية عن صادر  ارير وفق ،"فيسبوك" عيا جتما التواص 
 .اراارات
 عن الصادر العربية، الدو  في ا جتماعي التواص  وساة   ستخدام السنوي  التارير في وجا 
 %55.4و ارناث، ان ف ساين داخ  فيسبوك استخداي ان %44.6 أن األربعا ، اليوم الك ية،
 .ذكور

 دولة 20 يتضمن المي التارير، بحسب فيسبوك لر ارناث استخدام في الثانية المر بة  ونس واحت ب
 .%41.6 بنسبة ثالثاً  ولبنان ،%42.6 ب غب بنسبة عربية،
 ب غب النرقا  ل صفحة ارناث استخدام بنسبة التارير، وفق األخيرة المر بة في عمان س انة وجا ت

 .%20.9 بنسبة خيرةاأل قب  المر بة في قار ثم ،20.6%
 8/2/2017أنقرة،  لألنباء، األناضول وكالة

 

 الميت البحر مخطوطات تخفي كانت جديدة مغارة اكتشاف .44
 رقم المخاو ات اغارة ع   العبرية الجااعة ان اآلثار ع ما  عثر: سعدم أبو فادي ان -هللا  رام
 المغارات عدد أن يعتادون  السابق في الع ما  وكان. الميب ل بحر الشرقية الشمالية الجهة في 12
 هو ا كتشاف وهما. فاط 11 كانب قمران واخاو ات الميب البحر اخاو ات ع   احتوت التي
 .المنااة همه ع   األردن سيارة فترة أي عااا 60 ياار  اا بعد نوع  ان األو 
  حتوي  لمغارةا كانب فاد ارسراةي ية، بوسب جيروساليم صحيفة ذكرت اا حسب حظهم، لسو  ولكن
 األردن، س اة زان أي الماضي الارن  ان الخمسينيات في احتويا ها البدو سرق  احامة جرار ع  

 .ألخمها البدو يرجع لم ربما اخبأة كانب ف وس ع   وعثروا
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 المخاو ات بها   ف كانب التي األرباة وبعن احام فخار فاط هو قديمة رثار ان وجدوه اا
 .الحديث الحجري  العصر ان يةالحجر  الرااح رؤوس وبعن

 10/2/2017العربي، لندن،  القدس
 

خطر يستهدف "تتأهب وتحذر من  "إسرائيل.. و"صواريخ على إيالتاليتبنى إطالق  "والية سيناء" .45
 "مصر
 - سارعب األحداث ع   جانبي الحدود المصرية: أسعد   حمي -الناصرة ، فتحي صبكاح -ىنة 

ةي ية خال  الساعات األخيرة، فساط عدد ان الصواريس ع   ادينة ارسرا -الف ساينية والمصرية
ان دون  " أهب"ل مرة األول  ووضع إسراةي  في حا   "داعش"إيالت السياحية في قصف  بناه  نظيم 

ولم  عتبر أوساط عسكرية إسراةي ية إ الق صواريس ان شب  جنيرة سينا   ."خارًا داهماً "اعتباره 
 الت حدثًا افاجئًا، لكنها قالب إن  يستوجب الباا  في حا   أهب. المصرية ع   انتجع إي

وذهب الرةيس السابق لمج س األان الاواي الجنرا  يعاوف عميدرور، إل  أن الماصود هو المس 
بالنظام المصري أوً  ثم بعسراةي  ان انا ق الكراهية وا نتاام ع   التنسيق األاني الكبير بينها وبين 

ع   إسراةي ،  "خارًا داهماً "مات الجهادية. لكن  لم يعتبر أن همه التنظيمات  مث  اصر ضد المنظ
 ."اقترابها ان الحدود يستوجب أن نبا  اتأهبين لعم يات اماث ة"و ن كان 
،  بن  المس ولية عن إ الق "داعش"التابع لر  "و ية سينا "أو اا يعرف بر  "بيب المادس"وكان 

، وأن  أ  ق سبعة صواريس "الحر  ع   العدو"الخميس، إذ أع ن التنظيم  -الصواريس لي  األربعا 
ان شب  جنيرة سينا  المصرية ع   المدينة. وقا  في بيان نشره أاس ع   اوقع  "ىراد"ان  راز 

 ع   إيالت. "افرزة عسكرية أ  اب األربعا  صواريس عدة"ع   ارنترنب إن 
إ الق صواريس ع   إسراةي ، ويع ن الحر  ع يها في  "اعشد"وهمه المرة األول  التي يتبن  فيها 

وقب يتراجع يوايًا عن أرال سيار ع يها في العراق وسورية، ع مًا أن عددًا ان الصواريس كان 
أ  ق ان سينا  ع   إسراةي  بعد أسبوع ع   شن إسراةي  عدوانها األخير ع   قااع ىنة صيف 

 .2014عام 
اةي ي اس وليت  عن قصف النفق، ولم يستبعد أن يكون الايران ان جانب ، نف  الجيش ارسر 

 ."حادث عم "المصري هو ان قام بالاصف، أو أن يكون الحديث عن 
 10/2/2017، لندن، الحياة
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 لسلطات المصرية بتحديد موقفها من الغارة على رفح بغزةا ةمطالب .46
لتي استهدفب أنفاقا  جارية ع   الحدود أدانب المنظمة العربية لحاوق ارنسان في برياانيا الغارة ا

المصرية اع قااع ىنة فجر األربعا ، اا أدم إل  اات  اثنين ان عما  األنفاق، هما حسام 
 عااا(، وجرح خمسة أشخاص رخرين ع   األق . 38عااا(، واحمد األقرع ) 24الصوفي )

انااة األنفاق، فاد نفمت  إل  أن همه الغارة ليسب األول  ان نوعها ع  ، وأشارت في بيان لها
 اةرات إسراةي ية  وا  سنوات الحصار ع   قااع ىنة ىارات اكثفة ع   األنفاق راح ضحيتها 

 المئات ان المدنيين.
وأوضحب المنظمة أن همه الغارة والمس ولية عنها  خت ف عن ىيرها ان الغارات الساباة، حيث 

ات اصرية هي ان نفمت الغارة ع   انااة روجب اصادر رسمية و عالاية إسراةي ية بأن  اةر 
األنفاق، دون أن يصدر عن الس اات المصرية أي اوقف رسمي ي كد أو ينفي المس ولية عن 

 الغارة.
وأكدت أن الس اات المصرية  تعاون اع قوات ا حتال  ارسراةي ي بشك  وثيق ان أج   شديد 

جير ائات األنفاق، كما قااب بعىراق الحصار ع   قااع ىنة، فاد قااب الس اات المصرية بتف
الحدود، األار المي أدم إل  اات  العديد ان عما  األنفاق، كان رخرهم أربعة قت وا في نفق  م 

 .2016 شرين الثاني/ نوفمبر  25إىراق  بتاريس 
واستاردت المنظمة العربية قاة ة: "كما  ستبيح حكواتا اصر و سراةي  انااة سينا ، و نفمان 

ت ضد ان  سميهم المجموعات اررهابية، اا أدم لساوط ر ف الضحايا ان األبريا  نتيجة عم يا
 همه العم يات، في ظ   عتيم إعالاي واسع وىير اسبوق".

ودعب المنظمة الس اات المصرية إل   حديد اوقفها ان الغارة التي وقعب، فجر األربعا ، في ظ  
جم اآللة العسكرية ارسراةي ية التي استهدفب انا ق اخت فة ا  هااات ارسراةي ية، ااالبة بضرورة ل

 ان قااع ىنة في األيام الساباة، حت     ندلع حر  رابعة  نهق فيها أرواح المدنيين.
 9/2/2017، لندن ،في بريطانيا اإلنسانالمنظمة العربية لحقوق 

 
 "ئيلإسرا"مركز أبحاث إسرائيلي: تفاهم غير مسبوق بين األسد واألردن و .47

قا  اركن أبحاث إسراةي ي وثيق الص ة بدواةر صنع الارار في    : صالح النعااي -21عربي -ىنة
أبيب، إن هناك "التاا  اصالح ىير اسبوق" بين إسراةي  وك  ان نظااي الحكم في األردن وسوريا 

 بشأن اا يجري في جنو  سوريا.
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  ان    أبيب ونظااي الحكم في عمان وذكر "اركن يروش يم لدراسة المجتمع والدولة"، أن لك
وداشق اص حة اشتركة في المس بالحركات الجهادية العاا ة في جنو  سوريا و"المث ث الحدودي 

 المشترك" المي يربط كال ان األردن وسوريا وف ساين.
"، إل  أن الهجمات 21ونوه المركن في  ادير اوقف نشره ع   اوقع  اليوم الخميس، و رجمت  "عربي

لتي نفمها األردن ا خرا ضد اواقع "جيش خالد بن الوليد" جنو  سوريا  عد اثا  ع   التاا  ا
 المصالح بين األ راف الثالثة.

 9/2/2017، "21موقع "عربي 
 

 روسيا تندد بـ"قانون شرعنة االستيطان" وتحذر من نتائجه الوخيمة على حل الدولتين .48
يس، عن ق اها البالغ إزا   صديق الكنيسب ارسراةي ي عبكرت الحكواة الروسية اليوم الخم: اوسكو

 ع   قانون شرعنة الب ر ا ستياانية ع   أرال خاصة ام وكة ل ف ساينيين في الضفة الغربية.
وبهما الصدد، قا  بيان صحفي وزعت  وزارة الخارجية الروسية ع   الصحفيين: "إن اوسكو قاب ب 

ةي  ببالغ الا ق، وبال شك، ستكون ل  رثار س بية جدا ع   قرار شرعنة ا ستياان المتخم في إسرا
وشدد البيان ع   أن  بني هما  اهمة التوص  إل  التسوية الف ساينية ارسراةي ية الثابتة والداةمة".

الاانون "يعرل ل خار رفاق  حايق صيغة ح  الدولتين ل اضية الف ساينية"، عالوة ع   "الجهود 
 ادة إ الق العم ية الس مية" في الشرق األوسط.الدولية الرااية إل  إع

وأضاف البيان إن اوسكو    نا   نا ق ان أن  يجب إيجاد ح  لمسألة الوضع النهاةي ل راضي 
الف ساينية، بما في ذلك الحدود، عن  ريق الحوار السياسي المباشر بين  رفي الصراع، ون كد أن 

 المفاوضات، ىير بنا ة"."جميع األفعا  التي  ستبق نتاةج اث  همه 
 9/2/2017، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
 رلندا تقترب من االعتراف بفلسطينيإصحف إسرائيلية:  .49

بعث السفير ارسراةي ي في العاصمة اررلندية دب ن زاف بوكر برقية  حمير : وكالة اعاً  -بيب لحم 
رلندية بالدولة الف ساينية، يس عن قر  اعتراف الحكواة ارإل  وزارة الخارجية ارسراةي ية أو  ان أا

 وفق المواقع العبرية أاس.
رلندا بالدولة يو الب السفير ارسراةي ي الخارجية ارسراةي ية والحكواة بالتحرك السريع لمنع اعتراف إ
رسة الضغوط الف ساينية ان خال  الا ب ان اردارة األايركية الجديدة والرةيس دونالد  رااب بمما
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رلندية وانعها ان ا عتراف بالدولة الف ساينية، أو ان خال  ا صا  ها في يجري  يع   الحكواة ار
 رلندي إندا كني.يرةيس الوزرا  ارسراةي ي بنيااين نتانياهو اع نظيره ار

 10/2/2017، لندن، الحياة

 
 يب بتوسيع مستوطنة"السالم اآلن" تربط اختيار "فريدمان" سفيرا لواشنطن لدى تل أب .51

رباب انظمة يسارية إسراةي ية، اختيار دافيد فريداان )الداعم : الادس/عبد الرؤوف أرناؤوط
لالستياان( ارشحًا ل رةيس األاريكي دونالد  رااب لمنصب سفير الو يات المتحدة لدم    أبيب، 

 بتوسيع استو نة في الضفة الغربية. 
رية ارسراةي ية في  صريح اكتو  حص ب األناضو  ع   نسخة و سا لب حركة "السالم اآلن" اليسا

وحدة في استو نة "بيب إي " الاريبة ان رام هللا وسط  20ان ، عما إذا كان دفع اخاط لبنا  
 الضفة الغربية "هدية ل سفير األاريكي المعين؟".

اي "، التي  تخم  وفي هما الصدد، لفتب إل  أن فريداان يرأس جمعية "األصدقا  األاريكيين لبيب
 3.78ا يون شيك  )الدو ر=  2.47وقالب إن همه الجمعية "قداب  ان الو يات المتحدة اارًا لها.

لجمعية "سوكات عوفاديا" ىير الحكواية التي  شجع البنا  في استو نة  2015شيك ( في العام 
 "بيب اي ".

 وابق ويحتوي ع    5بنا  ابن  ان وأشارت الحركة إل  أن   م يوم األحد الماضي "إيداع اخاط ل
 وحدة سكنية استياانية في بيب اي ". 20

وأضافب " مب ارشارة إل  هما المخاط كأحد المخااات التي  ارر دفعها بموجب إعالن وزير 
وحدة في الضفة  3000يناير/كانون ثان الماضي" والمي شم  بنا   25الدفاع )أفيغدور ليبراان( في 

" م دفع هما المخاط بعد أن بدأت المنظمة ىير الحكواية )سوكات عوفاديا( عام و ابعب  الغربية.
وأوضحب أن  البنا  ىير الاانوني في المنااة بما في ذلك ع   أرال ف ساينية خاصة". 2014

المخاط يتضمن "هدم الجن  المي  مب إقاات  ع   أرل ف ساينية خاصة والمصادقة بأثر رجعي 
   وبما يسمح بعضافة  وابق جديدة ع ي ".ع   اا  با  ان المبن

 9/2/2017 ،لألنباء األناضولوكالة 
 

 يثير استياء العالم "التنظيم"ترامب وصهره مموال مستوطنات في الضفة وقانون تقرير:  .51
ا حتجاج الدولي ىير المسبوق، سبات  احتجاجات دولية وعربية : راا  شحادة -الادس المحت ة 

ا ستياان الجديدة التي أع نتها الحكواة ارسراةي ية، عشية يوم إخال   وف ساينية ع   اشاريع
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وحدة  م إقرارها قب  أيام ان ذلك، وهو رقم  2500ر ف وحدة سكنية لتضاف إل   3عااونة، و شم  
. الف ساينيون اعتبروها قرارات 2016يضاعف عدد الوحدات ا ستياانية التي أقيمب خال  عام 

و ضع المنيد ان العراقي  أاام العم ية الس مية. واألردن عبر عن استياة  وندد   ضاعف حدة األزاة
 5600بهمه المشاريع واعتبرها استفنازية لمشاعر الف ساينيين والعر ، فيما رأت فرنسا، في قرار بنا  

، وحدة سكنية  حديًا أيضًا لها، بعد عاد الم  مر المي ناقش اوضوع التسوية الس مية وا ستياان
 خالفًا لرىبة إسراةي ، فشجبب الارار واعتبر    هديدًا خايرًا لفرل  حايق السالم العاد .

لكن نتانياهو اال في اشاريع ، ف م يأب  لهمه األصوات وواص  جهوده لتمرير قانون التسويات 
يع الجديد، المتوقع يوم ارثنين، المي يعاي شرعية في الاانون ارسراةي ي، ووعد بتمرير اشار 

 استياان كبيرة أخرم في الضفة الغربية.
نتانياهو يستغ  ك  الس اات في إسراةي  )الس اة التنفيمية، أي الحكواة، والس اة التشريعية، أي 
الكنيسب والس اة الاضاةية(، لكي يبعد لهيب نيران وساة  ارعالم الموج  ضده في قضايا الفساد. 

والتسريبات التي  اوم بها عناصر في الشر ة  ظهره فالرج  بدأ يشعر بالضيق ان النشر حول  
ألف  150ألف شيا  ) 600بوضوح كرةيس حكواة ىير صالح، ب  اشبوه بت اي رش  اادارها 

دو ر(. وهو ااتنع ليس ببرا   ، ب  بادر   ع    جنيد أدوات ووساة   جهن همه التحاياات. فمع  
الناةب العام شاي نيتسان. وهما صاحبا الارار المستشار الاضاةي ل حكواة، أبيحاي اندي بيب و 

المبدةي بتوجي   ةحة ا هام أو  . وهما المارران وفق أية بنود ا هام سيحاكم نتانياهو. فه   كون 
إدانت  بتهم رش  أو خيانة األاانة. وفي اوضوع خيانة األاانة، فعن  سيستايع ا ستمرار في الحكم. 

 ي  أن يترك الحكم ويج س في قفص ا  هام.و ذا كانب  هم رشوة فسيكون ع 
ويتوقع  أيام،لاا  اع  بعد خمسة  وسيتوج  إل بالنسبة إل  نتانياهو، الرةيس دونالد  رااب هو العالم. 

أن يتحدثا  وياًل أيضًا في اوضوع ا ستياان. فهمه المرة  وجد عالقة أخرم بين الب دين. وع   رىم 
دة، والمفاجئ لنتانياهو وحكوات ، بأن  وسيع المستو نات ارسراةي ية ارعالن األخير ل و يات المتح

في الضفة الغربية   يساهم في المساعي الرااية إل  إحال  السالم اع الف ساينيين، إ  أن رةيس 
الحكواة ارسراةي ية اا زا  اتفاةاًل ب ااة  الاريب اع  رااب، ب  حرص ع   الترويج عبر ااربين 

ب أعااه الضو  األخضر، خال  احادثتهما األسبوع الماضي ل بنا  ا ستيااني في ان  أن  راا
وج  رساة   حمير إل  الف ساينيين. ففي اليوم  إن  راابالادس الشرقية والكت  ا ستياانية. وقي  

ر ف وحدة سكنية، كانب اردارة  3المي أع ن نتانياهو عن المستو نة الجديدة لسكان عااونة و
كية قد ردت ع   نية الس اة الف ساينية التوج  إل  احكمة  هاي الدولية ضد إسراةي  بسبب األاير 

اشاريعها ا ستياانية، برسالة  هدد فيها بخاوات أايركية شديدة ضد الس اة الف ساينية، ان شأنها 
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ادية المس بمكانتها وانظمة التحرير، كعىالق اكتب المنظمة في واشنان ووقف المساعدات ا قتص
ل س اة. همه الرسالة التي  م  سريب اضمونها دفعب الس اة الف ساينية إل   جميد قرارها التوج  
إل  المحكمة الدولية حو  ا ستياان، في اااب  انح إسراةي  حق ا ناالق بهمه المشاريع و عنين 

 ا ستياان، وهي اشاريع  جع  اشروع ح  الدولتين أاام خار حاياي.
عن أن الرةيس دونالد  رااب المي هو واحد ان أكبر امولي  "واشنان بوسب"يفة واا كشفت  صح

، يا ق العنان 1977الماااة ع   أراضي ف ساينيي ادينة رام هللا، انم عام  "بيب إي "استو نة 
رسراةي ، ليس فاط رقااة المستو نات ب  ل توى  أكثر في أراضي الضفة الغربية والادس والسيارة 

يد ان األراضي لتوسيع ا ستياان. فبعد فوز  رااب بفترة قصيرة، وع   رىم الارار بعدم ع   المن 
بنا  أي اشروع جديد داخ  همه المستو نة، أقيمب ادرسة دينية. ووفق اا نشرت الصحيفة 

، التي  جمع ان التبرعات "أصدقا  ا سسات بيب إي  األايركيين"األايركية، فان فريداان هو ادير 
نحو ا يوني دو ر لهمه المستو نة. و رااب كان  برع لهمه المستو نة بعشرة ر ف دو ر عام سنويًا 
 ."بيب إي "واستشاره، وهو صهره أيضًا، جاريد كوشنير  برع بآ ف الدو رات لمستو نة  2003

يررك، في اررشروع لملك، يررررشعر نتانياهو بررأن سياسترر  ستررركون اآلن ارابرولة في العررالم و راارررب شر 
 ا ستياان.

 10/2/2017، الحياة، لندن
 

 لتل أبيب معادياً  باحث إسرائيلي: كندا تشهد نشاطاً  .52
قا  اوقع إسراةي ي إن    أبيب  واج  حم ة  ديرها حركة السود في كندا )بالك  يفس اا ار( 

لة في ااا  كتب  وأضاف اوقع المعهد األورش يمي لش ون الدو  بالتعاون اع الحركات اليسارية.
يهونا ان داحوح ليفي، الباحث في ش ون الشرق األوسط والحركات ارسالاية، أن همه الحركة  سع  
ريجاد دعم دولي ألنشاتها المعادية رسراةي ، و قااة  كت  ان عدة جهات، بما فيها انظمات 

  ع   إسراةي  كدولة إسالاية، لايادة خط ا يد ل ف ساينيين و حايق  ا عا هم، بما يعني الاضا
 يهودية.

، إل  أن همه استرا يجيةوأشار ليفي، وهو ا سس اجموعة الشرق ل بحاث التي  ادم استشارات 
الحركة نظمب قب  أيام اظاهرة بمشاركة اآل ف في و ية  ورنتو ضد اا عدك ها السياسة العنصرية 

 ي .ل رةيس األايركي دونالد  راب، والتنديد بما  اوم ب  إسراة
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عن  -وهي سوزان فايس، الناجية ان المحرقة النازية-وعبرت إحدم المتحدثات في المظاهرة 
 ضاانها الكاا  اع الشعب الف سايني وارسالم ضد الحركة ا ستعمارية الكولونيالية، وهتف 

 المشاركون في المظاهرة بشعارات  نادي بتحرير ف ساين.
المي عم  استشارا بوزارة الخارجية ارسراةي ية، أن  قب   وأوضح ليفي، الضابط ارسراةي ي السابق

عدة أشهر قادت همه الحركة حم ة سياسية اعادية رسراةي  بصورة واضحة، لدعم الف ساينيين دون 
  ردد، و أييد حركة الماا عة العالمية )بي دي إس(، التي  صف إسراةي  بدولة األبار هايد.

 9/2/2017، الجزيرة نت، الدوحة
 

 البرلمان الدولي يستنكر قانون التسوية االستيطاني الذي أقره الكنيست .53
عبر رةيس ا  حاد البرلماني الدولي صابر شودري، اليوم الخميس، عن عمق خيبة  :وفا -رام هللا

أا   واستنكاره لتبني الكنيسب ارسراةي ية "قانون التسوية"، أو اا سمي قانون  نظيم يوم السادس ان 
 اري.الشهر الج

يهدد وبشك  خاير ك  الجهود التي  أنوقا  في بيان ل ، اليوم الخميس، "هما التشريع ان المرجح 
 بم  لتأاين الح و  الس مية ل نناع في الشرق األوسط بما فيها ح  الدولتين التي التناب األ راف بها 

قاب ة  سيادةذات دولة ف ساينية  إنشا بدعم المجتمع الدولي، وهما سيشك  واقعا سيمنع فرص 
ع   الممت كات الخاصة  إسراةي يةاستعمرات  إنشا ل حياة، كما ان  سيخو  وبأثر رجعي 

 بالف ساينيين، وهمه الممارسات ست دي لمنيد ان عدم ا ستارار واألان في المنااة كك ".
الاانون الدولي كما عبر رةيس البرلمان عن اننعاج  الشديد ان هما الارار، المي   يتفق ويتناف  اع 

 .2334والواضح في قرار اج س األان ل ام المتحدة 
 9/2/2017، الحياة الجديدة، رام هللا

 
 النرويج تدين بشدة قانون تشريع االستيطان األخير .54

أدانب وزارة الخارجية النرويجية، الاانون ارسراةي ي الجديد الااضي بالسماح ببنا  : رام هللا
 لف ساينية، ودعب لعدم  نفيمه.استو نات ع   األراضي ا

وأدان وزير الخارجية النرويجي بورى  برندي، وفاا لبيان صادر عن الخارجية النرويجية اسا  اليوم 
بشدة الارار. وأكد أن الاانون الجديد يعتبر انتهاكا ل اانون الدولي، واا اا  2017-2-9الخميس 
 ل غاية.
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ام وكة ا كية خاصة، ووضعها  حب الو ية الاضاةية وأضاف أن  شريع اصادرة امت كات ف ساينية 
 المدنية ارسراةي ية هو  اور جديد اثير.

 إسراةي والنرويج يعتبران هما الاانون، قانونا يثير شكوكا جدية حو  دعم  األوروبيوبين أن ا  حاد 
لتحايق ح   المع ن لح  الدولتين، وينبغي عدم  نفيم هما الاانون، حيث سيعتبر عابة خايرة جدا

وأوضح أن جميع المستو نات في الضفة الغربية  شك  انتهاكا ل اانون  الدولتين، في حا   نفيمه.
الدولي، وعابة خايرة أاام السالم، وأن ارعالنات في األسابيع األخيرة عن خاط لتوسيع عدة 

 استو نات هي إعالنات ا سفة ل غاية و بعث ع   الا ق.
 9/2/2017، فلسطين أون الين

 
 "إسرائيل"نتنياهو يرد على رئيس حكومة بلجيكا بتوبيخ سفيره لدى  .55

  ا  رةيس الوزرا  ارسراةي ي، بنيااين نتنياهو، صفعة سياسية اج ج ة، ان نظيره     أبيب:
إسراةي يين، اما  الب جيكي، شار  ايشا ، المي قام بنيارة رسمية رسراةي ، التا  خاللها، اجموعة

 أثار ىيظ ، فأار بتوبيس السفير الب جيكي بشدة.أىضب نتنياهو و 
 "دلياًل ع   الصداقات الواسعة"وكان نتنياهو اعتبر زيارة رةيس الحكواة الب جيكي، أو  ان أاس، 

. و باه  بأن   رح "الخارج كم  المعارضة التي  نعم بأن   سبب بعنلة رسراةي  في"في عهده، و
التي  عم  ضد جنود الجيش ارسراةي ي، خصوصا ع   ايشا ، أن يوقف  موي  الجمعيات 

 "بتسي م"خروقات الجيش ارسراةي ي ضد الف ساينيين(، و )التي  عم  ع   كشف "يكسرون الصمب"
 )التي  نشط في الدفاع عن حاوق ارنسان(.

واع أن نتنياهو خرج باناباع أن ايشا  سيستجيب لا ب ، فاد اكتشف اصادفة، أن ايشا  اجتمع 
يكسرون "الممكور ين  حدًيدا:  اعة األخيرة التي سباب اغادر      أبيب، اع قادة الجمعيتينفي الس
. وجرم ال اا  ان دون إ الع السفارة ارسراةي ية في بروكس ، أو وزارة الخارجية "بتسي م"و "الصمب

ارسراةي ية بأنهم و بين أن أعضا  البرلمان الب جيكي المرافاين لميشا ، أب غوا السفارة  ارسراةي ية.
سيشارك  أيضاً  ، لكنهم لم يب غوا بأن رةيس الحكواة الب جيكية"يكسرون الصمب"ينوون التاا  امث ي 

في ال اا  المي جرم في فندق الم ك داود في الادس. وحسب اصادر سياسية في    أبيب، فعن 
جاي إلعاد، المدير وح "يكسرون الصمب" ايشا  اختار أن يجتمع بنفس  اع يهودا شاؤو ، ا سس

، ليرد ع   سياسة نتنياهو ا ستياانية. وهو لم يكبِ ف بملك، ب  نشر خال  "بتسي م"العام لمركن 
حو  النيارة، بما في ذلك صورة ان ال اا  اع رةيس الدولة،  وجوده في إسراةي ،  غريدات عدة
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نشر صورة ان لااة  اع نتنياهو. ، لكن  لم ي"ياد فاشيم"رؤوبين ريف ين، والنيارة إل  اتحف الكارثة 
 ذلك، أوعن نتنياهو إل  وزارة الخارجية بتوبيس السفير الب جيكي لدم إسراةي  بشدة. وفي أعاا 

 10/2/2017، الشرق األوسط، لندن
 

 في بالدها حول معاناة الفلسطينيين ناشطة ليتوانية تفتتح معرضاً  .56
 يتوانية ىابريال فايكاس اعرضًا ل صور بعنوان افتتحب الناشاة في الاضية الف ساينية ال ":الغد"

 "الناس في ف ساين" في ادينة كاوناس في جمهورية ليتوانيا بدعم ان وزارة الخارجية ال يتوانية.
ويهدف المعرل لتعري  الناس في ليتوانيا بمعاناة الشعب الف سايني وادم صعوبة الظروف 

ي، وذلك بعرل العديد ان الصور وااا ع الفيديو المحياة بهم وعنف وعنصرية ا حتال  ارسراةي 
وشهد المعرل حضورًا  فتا ان عدة دو  أوروبية ودو  الب اان، وأقيم  حو  الحياة في ف ساين.

وعاشب فايكاس خمس  ع   هااش أعما  المنتدم التدريبي المي  اوم ب  انظمة "ااارسوس".
 روبا.سنوات في ف ساين و عد ان الناشاات البارزات في أو 

 9/2/2017، الغد، عم ان
 

 إلى ليبيالألمم المتحدة  اً خاص اً فياض مبعوثيرشح سالم  سغوتيري .57
 سر ان احمد المصري: رشح األاين العام ل ام المتحدة أناونيو ىو يري "الادس العربي"لندن ر 

فيال خ فا لمنصب المبعوث الخاص ل ام المتحدة إل  ليبيا رةيس الوزرا  الف سايني السابق سالم 
نسخة انها رفعها األاين العام  "الادس العربي"في رسالة   اب  سوجا   رشيح ىو يري لمار ن كوب ر.

 ليب غ الدو  األعضا  في المج س ل موافاة ع   الترشيح. األانرةيس اج س  إل 
ن نعم رشحني األاي"خبر  رشح  ل منصب، وقا   "الادس العربي"وأكد فيال في ا صا  أجر   اع  

  تم المصادقة في ىضون أسبوعين. أن. ويتوقع "العام وينتظر الترشيح اصادقة اج س األان
، وعم  في صندوق الناد الدولي قب  أن 1952وولد فيال في قرية دير الغصون في  ولكرم عام 

وان ثم  رأس  2005حت  عام  2002يتول  حايبة المالية في الس اة الو نية الف ساينية عام 
 .2013حت   2007الف ساينية انم أواسط عام  الحكواة

 10/2/2017، ، لندنالقدس العربي
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 ارتفاع الكراهية لليهود في الواليات المتحدة منذ انتخاب ترامب وتحذيرات من الرهان عليه .58
: فيما يبتهج ارسراةي يون خاصة حكواتهم بانتخا  دونالد  رااب رةيسا "الادس العربي" –الناصرة 
 "الالسااية"المتحدة  فيد اعايات هناك أن ار فاعا حادا في كراهية اليهود أو اا يعرف بر  ل و يات

 شهده أاريكا انم انتخاب  قب  شهور، فيما  حمر أوساط إسراةي ية ان رهان أو  ع يق راا  كبيرة 
 ع ي ، ب  يمهب بعضها ل تحمير ان أن الاصة ستنتهي بالبكا .

يكاد   يمر يوم دون أن  تعرل ا سسات يهودية ل تهديد ان قب  جهات و فيد جهات إسراةي ية بأن  
ا يدة ل نازية أو كتابة شعارات اعادية ل يهود في الشوارع والمرافق العااة. وباألاس  م استدعا  
الشر ة ألحد الكنس في شيكاىو بعد رسم ص بان نازية ع   جدران . وقب  ذلك  م   ايس جدران 

يستحق "ن بشعارات نازية وداخ  احاات قاار ثبتب  فتات كتب ع يها جااعة رايس في بوسا
 ."اليهود األفران

صمب الرةيس  رااب ع   الظاهرة التي  فاقمب و ضاعفب  "يديعوت أحرونوت"وانتادت صحيفة 
عدة ارات وقالب إن  انشغ  بمهاجمة خصوا  في التويتر يوايا. كما استمكرت بيان البيب األبين 

يوم العالمي رحيا  ذكرم المحرقة دون ذكر ك مة يهود ولو ارة واحدة، اعتبرة ذلك  كتيكا بمناسبة ال
ل تنكر لها بارياة ذكية أصابب اليهود في الو يات المتحدة بالدهشة. كملك استمكرت أن  اريس 
ستيف بانون أحد أبرز الموظفين في البيب األبين في التعبير عن اواقف  سااية، اا ق جدا. 

اليهود الوحيدون حو   رااب هما ابنت  ايفانكا وزوجها جارد كوشنر وهما أيضا   ينبسان "ابعب و 
. وع   خ فية البيان األخير ل بيب األبين المي يعترف "ببنب شفة في هما المضمار حت  اآلن

ب با ستياان ويعارل بنا  استو نات جديدة  حمر أوساط إسراةي ية ان الرهان الكبير ع    راا
 وسياسا   حيا  الصراع و سراةي .

 10/2/2017، ، لندنالقدس العربي
 

 اإلسرائيلي وإسقاط نقاط الضعف االستراتيجيالتقدير  .59
 عبد الستار قاسم

العسكري ارسراةي ي والمي اهتم بصورة أساسية بالتحديات العسكرية  ا سترا يجيصدر ا خرا التادير 
حظ أن التادير ركن ع   قوة الغير، قوة األعدا ، لكن  لم يبرز التي  واجهها إسراةي  اآلن. وان المال

نااط ضعف إسراةي  ربما ألن هما يندرج  حب عنوان األسرار العسكرية الداخ ية. لكن ان المعروف 
ع ميا أن نااط الضعف الما ية أهم بكثير ان نااط قوة العدو ألن ضعف البيب يعني ساوة اآلخرين 
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عف الداخ ي هو المي يفتح الثغرات ا جتماعية واألخالقية والسياسية واألانية الخارجيين ع ي . والض
 والعسكرية فينفم الاااعون ان خاللها.

ذكر التادير ا سترا يجي أن إسراةي   واج   حديات خايرة ان جهات ثالث وهي إيران وحن  هللا 
رة هاة ة، وهي فعالة وذات  انية وحركة حماس. ياو  التادير إن قوة إيران الصاروخية قد  نااب بصو 

عالية، و ستايع أن  ضر  ك  النااط في إسراةي  وبدقة. و ذا نشب صراع فعن الصواريس اريرانية 
ستكون ادارة وستحدث خ ال استرا يجيا في الادرات العسكرية ارسراةي ية. و يران استمرة في  اوير 

خية ع   صواريس ان أنواع اتعددة. هما فضال  رسانتها ان الصواريس، وفي إجرا  التجار  الصارو 
عن أن برنااج إيران النووي لم يتال ، وهو اوجود وقاةم، وستعود إيران إل  نشا ها النووي بعداا 
ينتهي افعو  ا  فاق النووي الغربي اع إيران بعد سنوات. هي  عتبر أن دو  الغر  جمدت البرنااج 

كان إيران أن  عود إل  سابق عهدها في أية لحظة إن أرادت. النووي اريراني العسكري ا قتا، وبعا
و سراةي   او  إن هما التجميد يترافق اع رفع العاوبات والمي يمكن إيران ان الحصو  ع   األاوا  
الكافية لتنفيم البرااج والسياسات ا قتصادية وا جتماعية والع مية التي  جع ها أكثر قدرة في 

 أي ضغو ات خارجية وعسكرية ع يها. المستاب  ع   استيعا 
يأ ي حن  هللا خارا ثانيا بعد إيران ألن الحن  يم ك ان األدوات الاتالية والادرات اا ي ه   ألن 
يكون قوة رادعة في اواجهة إسراةي .  او  التاديرات ارسراةي ية إن الحن  يمت ك عشرات ر ف 

سراةي  بألف صارول يوايا، و صابة أهداف الصواريس وربما ائات اآل ف التي   ه   لاصف إ
إسراةي ية بدقة. ارسراةي يون ع   قناعة بأن حن  هللا قادر ع   أن ياا  ك  اوقع في إسراةي ، 
وهو اا زا  استمرا في الحصو  ع   األس حة التي  خرق التوازن العسكري في المنااة، أي التي 

 عي قدرة حن  هللا ع   ش  افعو  الايران اث ما   نهي الهيمنة العسكرية ارسراةي ية. و سراةي 
، وع    داير أر ا  الدبابات التي يمكن أن  عبر الحدود ا فتراضية بين لبنان 2006حص  عام 

وف ساين. واألهم أن إسراةي  با ب  ار بادرة الحن  ع   اختراق الحدود والسيارة ع   استو نات 
 في شما  ف ساين.

مااواة الف ساينية في قااع ىنة بخاصة قوة حماس. هي  رم أن لحماس و خش  إسراةي  قوة ال
اآلن اا يشب  الجيش المي  تناا  قدرا   العسكرية، و تنايد أعداد صواريخ  التي  خضع ل تاوير ان 
حيث الحمولة والدقة. ولحماس شبكة اعادة ان األنفاق  حب المدن الف ساينية والتي  متد عبر 

ار وقد  ص  إل  بعن المستو نات ارسراةي ية في جنو  ف ساين. هي   خاوط وقف إ الق الن
 رم اآلن أن حماس  شك  قوة ردع ضد إسراةي  لكنها  ستايع أن  شاى  قااعات واسعة ان 
الجيش ارسراةي ي في حا  نشو  حر ، و ستايع أيضا أن   ثر بشك  كبير ع   حركة الناس في 
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ياية في  أاين سكان إسراةي  الهاربين ان انااتي الشما  الجنو  الف سايني و صنع أزاة حا
والوسط. لم  عد صواريس حماس بداةية وهي  ستايع أن  ص  إل  اخت ف أنحا  الكيان الصهيوني 

 إنما ليس بغنارة.
 

 هنالك نقاط ضعف لدى الكيان الصهيوني لم يتم التركيز عليها في التقدير االستراتيجي وهي:
، وان السه   غاية ك  المساحة 2كم 21000لصهيوني صغيرة جدا و ب غ حوالي اساحة الكيان ا -1

بالصواريس المتفجرة، وان السه   هجير كاا  السكان فتضيق ع يهم األرل.  بنب إسراةي  انم 
البد  ابدأ احتدام المعارك ع   أرل العدو، فعذا بها اآلن    ستايع  حصين أي باعة ان األرل 

حن  هللا يتمكن ان  هديد ك  النااط، وكملك إيران، وقريبا ستكون اااواة ىنة  التي  اوم ع يها.
 قادرة ع   ذلك.

لم يسأ  التادير ا سترا يجي عن ادم  حم  الشعو  ل حر ، وقدر ها ع   ااتصاص أهوالها.  -2
ه  ارسراةي يون قادرون ع    حم  اا يتحم   العر ؟ وه  هم قادرون ع   المضي بالحياة 

السة دون أعبا  نفسية جسيمة وبدون استعدادات و كاليف باهظة؟ لاد جربنا العر  في لبنان بس
وف ساين، وحص ب  جار  اع ارسراةي يين في عدد ان الحرو . كان الشعب ال بناني قادرا ع   
 حم  التبعات المحننة والم لمة، لكن  سرعان اا استفاق واض  في الحياة، وكملك كان شأن الناس 

ي ىنة ع   الرىم ان ك  الداار المي حص  والداا  التي سفكب. ارسراةي يون أكثر استعدادا ف
لتجنب بعن  بعات الحرو ، لكنهم أق  قدرة ع   ااتصاص اآل م واألحنان، وأق  قدرة ع   
الصمود. هم يهرعون خوفا وجنعا اع أو  رصاصة  نا ق في اواجهتهم، والعر  يجرون إل  

ليكونوا شاهدين ع   اسار المعارك. الخساةر التي   حق بالعر  في العادة أكثر  أساح العمارات
بكثير ان الخساةر التي   حق بارسراةي يين، فكيف يكون س وك ارسراةي يين إذا أصبحب خساةرهم 
أكثر ان خساةر العر ؟ في الحر  الااداة، خساةر ارسراةي يين ستكبر وستص  اعد ت لم 

، وان المحتم  أ  يجدوا لهم اكانا رانا إ  في الارم العربية اث  سخنين وأم الفحم يشهدوها ان قب 
 وكفر قاسم، هما ن فتح الف ساينيون لهم البيوت.

أاا نااة الضعف األخرم والكبيرة فتتمث  بالجندي. الجندي العربي اخت ف اآلن عما كان ع ي   -3
العربي اآلن انضبط وواعي ويعرف الهدف وادر  في السابق، وكملك الجندي ارسراةي ي. الجندي 

جيدا ع   استعما  السالح. الجندي الصهيوني ادر  وانظم، لكن  أق  انضبا ا اما كان ع ي ، 
وأق  انتما  والتنااا. جندي إسراةي  اآلن أشب  اا يكون "بالكيب كات"، أاا جندي المااواة العربية 

لاتا  التي   ان بالنصر أو الشهادة. الجندي ارسراةي ي فيحم  في داخ   عايدة اريمان وعايدة ا
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السالح اهم، وسالح إسراةي   يهر  اآلن ان المعارك، والجندي العربي يت ا  الرصاص في صدره.
 اتاور جدا، لكن العبرة األهم في اليد التي  ابن ع   النناد.

 9/2/2017، "21موقع "عربي 
 

 مريكية إلى القدس؟هل ينفذ ترامب وعده بنقل السفارة األ .61
 سعيد عكاشة
أثنا  حم ت  ا نتخابية وعد دونالد  رااب بنا  السفارة األاريكية في إسراةي  ان    أبيب إل  الادس، 

، وظ  الرؤسا  األاريكيين انم بي  ك ينتون وحت  1995وهو الارار المي ا خمه الكونجرس عام 
األاريكية في العالمين العربي وارسالاي، رىم أن أوبااا ي ج ون  نفيمه خشية  أثيره ع   المصالح 

الارار  م ا خاذه عاب  وقيع ا فاق أوس و بين إسراةي  وانظمة التحرير الف ساينية بنحو عااين. لكن 
ارسراةي ي  -كان ان شأن  ابيق ذلك الارار أن ياول جهود التسوية النهاةية ل صراع الف سايني

 الوقب.والتي كانب  بدو ابشرة في ذلك 
ويبدو الس ا  األكثر إلحاحا اآلن ه  سينفم  رااب وعده بنا  السفارة األاريكية إل  الادس؟ خاصة 

نفس   ع  ل وفا  بوعود أخرم كان قد قاعها  executive ordersأن  شرع في إصدار قرارات  نفيمية 
يات المتحدة، وأيضا أثنا  حم ت  ا نتخابية، اث  انع رعايا دو  عربية و سالاية ان دخو  الو 

 الشروع في بنا  جدار عاز  ع   الحدود األاريكية اع المكسيك!!!
واقع األار إن اد الخاوط ع   استاااتها في هما الجانب قد ياود لتنب ات ىير دقياة، فوعد  رااب 

مها الخاص بنا  السفارة يخت ف في  ك فت  السياسية واألانية عن الوعود األخرم التي شرع في  نفي
يناير الماضي بأن  ان السابق  26عاب دخول  البيب األبين. وان ثم يبدو أن  صريح  رااب في 

ألوان  اناقشة كيفية  نفيم قرار نا  السفارة يعني بوضوح أن  و ن كان قد بدأ في إدراك الصعوبات 
ري البحث في التي  كتنف  نفيم الارار، إ  أن  لم يغ ق الم ف  مااا، وبالتالي يصبح ان الضرو 

ااهية همه الصعوبات ل حكم ع ي ادم قدرة  رااب و دار   ع   التغ ب ع يها في المدم المنظور، 
وكيف يمكن ل ف ساينيين، بدعم عربي و سالاي، وربما حتي دولي، ارباا  ع   الارار في حالة 

ر ان عشرين  أجي  استمر كما كان ع ي  األار انم صدور قرار الكونجرس بهما الشأن قب  أكث
 عااا.

 التك فة األانية لتنفيم الارار  -1
إذا كان بوسع  رااب أن يتجاه  العواقب السياسية في حالة  نفيمه قرار نا  السفارة، والمتمث ة 
باألساس في إاكانية  و ر العالقات األاريكية اع أى ب الدو  العربية وارسالاية التي ستتعرل 
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ها ل رد باوة ع   همه الخاوة األاريكية المفترضة في حالة بدورها لضغو ات هاة ة ان شعوب
 حااها، ف ن يكون قادرا ع    جاه  التداعيات األانية ل ارار، إذ سيتا ب ذلك وضع إجرا ات 
اشددة لحماية البعثات الدب وااسية األاريكية ليس في العالمين العربي وارسالاي وحدهما، ب  في 

ر ذا   ع   التك فة المنتظرة لحماية الرعايا األاريكيين سوا  كانوا ساةحين العالم بأكم  . وينابق األا
 أو عاا ين في الشركات األاريكية خارج الحدود.

إن بم  الجهود الدب وااسية ان جانب الدو  العربية وارسالاية لتبصير أصحا  ا ستثمارات 
أداة استباقية لمنع إدارة  رااب ان  األاريكية بعواقب الارار وخاور   ع   اصالحهم يمكن أن  كون 

 التفكير في ا خاذ الارار في المدم المنظور، وربما حت  نهاية و يت  بعد أربعة سنوات.
ع   الجانب اآلخر، ان المتوقع أن  حاو  أجهنة األان األاريكية إقناع الرةيس  رااب بعدم وضع 

قراره بمنع رعايا سبعة دو  عربية ان  الاضية ع   الااولة ان األص ، خاصة بعد أن ا خم  رااب
دخو  األراضي األاريكية، وهو الارار المي أثار ردود فع ية س بية واسعة النااق في العالم العربي. 
ويخش  المراقبون ان أن يحفن هما الارار بعن ارسالايين المتشددين داخ  الو يات المتحدة 

ا إذا أ بع  رااب ذلك بارار نا  السفارة األاريكية إل  ل تخايط لعم يات إرهابية انتاااية، فما بالن
الادس؟! والمي يمكن أن يضاعف ان حوافن وفرص المتشددين لتوجي  ضربات انتاااية داخ  

 الو يات المتحدة وضد اصالحها في العالم ع   نااق واسع.
ن حدوث اث  هما إن استغال  الدو  العربية وارسالاية لمخاوف األجهنة األانية األاريكية ا

السيناريو يمكن أن يساعد في كبح إدارة  رااب ودفعها ل تريث في  نفيم عم ية نا  سفار ها إل  
الادس، حت  لو كانب  نوي الشروع في  خالفا لما أع ن   رااب ا خرا ان أن  ان السابق ألوان  

 الحديث في هما األار كما أشرنا ساباا.
 ار ا عترال األوروبي ع   الار  -2

في الخااس عشر ان يناير الماضي وأثنا  انعااد ا  مر السالم المي دعب إلي  فرنسا لمناقشة سب  
استئناف عم ية السالم بين إسراةي  والف ساينيين، حمر وزير الخارجية الفرنسي، جون اارك أيرولب، 

ب خايرة جدا، وأنها ان أن قرار اردارة األاريكية الجديدة نا  سفار ها إل  الادس ستكون ل  عواق
 أا  أن يص  الرةيس المنتخب دونالد  رااب إل  قناعة بأن "قرار كهما استحي   ابيا  ع   أرل 
الواقع". وفي اليوم التالي اباشرة لصدور التصريح الفرنسي حمرت الممث ة الع يا ل ان والسياسة 

ع   همه الخاوة قاة ة: "ان المهم  الخارجية لال حاد األوروبي، فيديريكا اوجريني، ان إقدام واشنان
 بالنسبة لنا جميعا أن نمتنع عن ا خاذ إجرا ات أحادية الجانب قد يكون لها عواقب وخيمة".
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وهكما، يمكن الاو  هنا أيضا إن استغال  المخاوف األوروبية ان  نفيم الارار األاريكي يمكن أن 
بية لمنع  رااب ان  نفيم وعده السابق، حيث يشك  بدوره أداة اهمة في يد الف ساينيين والدو  العر 

يشك  الارار خارا أكبر ع   األان األوروبي نظرا لاربها الجغرافي ان المنااة العربية، وأيضا 
لوجود جالية ذات أصو  عربية و سالاية كبيرة في أوروبا اما يفاقم ان اخا ر  مكن الجماعات 

اليات لتوجي  ضربات انتاااية داخ  أوروبا  حب ذريعة اررهابية ان  جنيد العديد ان أبنا  همه الج
أن األوروبيين لم يبملوا جهدا كافيا لمنع إدارة  رااب ان  نفيم قرارها. ب  يمكن أن  انع همه 
الجماعات أنصارها بأن الارار األاريكي قد  م بموافاة ضمنية ان األوروبيين أو بتوافق اعهم، بما 

لتنفيم عم يات انتاااية  -وفاا لحسابات همه الجماعات -يدولوجية"يعاي اشروعية "أخالقية" و"أ
داخ  أوروبا أو ضد المصالح والمنشآت األوروبية خارج الاارة األوروبية، خاصة إذا اا  عمر  نفيمه 

 همه العم يات داخ  األراضي األاريكية أو ضد المصالح األاريكية.
 األا  األاريكي في إحيا  عم ية السالم  -3
 ي الرىم ان أن  رااب لم يظهر اهتمااا واضحا بمسألة إحيا  عم ية السالم بين إسراةي  ع

والف ساينيين، إ  أن رسالت  التي وجهها إل  "الكونجرس اليهودي العالمي" ) جمع لممث ي الاواةف 
في  أفصح فيها عن أا   أن   عب إدار   دورا  اريخيا 2016اليهودية في العالم( في شهر ديسمبر 

ارسراةي ي. وبابيعة الحا  ربما  أخم إدارة  رااب في حسابا ها أن  – سوية الصراع الف سايني 
 حايق هما األا  يتعارل اع خاوة اث  نا  السفارة األاريكية إل  الادس، خاصة أن رةيس 
الس اة الف ساينية، أبو اازن، كان قد صرح في انتصف يناير الماضي بأن الس اة ستسحب 

 افها بعسراةي  حا   نفيم واشنان قرار نا  السفارة.اعتر 
إن  نفيم الف ساينيين لهما التهديد )سحب ا عتراف بعسراةي ( سيكون نهاية ا كدة لجهود التسوية 
التي بملب انم  وقيع ا فاق أوس و، وربما ياود إل   دهور أاني شديد داخ  األراضي الف ساينية 

إسراةي  وع   العديد ان الدو  العربية، خاصة اصر واألردن،  سيكون ل   داعيا   الخايرة ع  
وبالتالي ان الضروري أن  نيد اصر واألردن ان ا صا  هما اع الو يات المتحدة و سراةي  

 رقناعهما بخاورة اث  هما السيناريو. 
وانها  بشك  اختصر، يمكن الاو  إن  ا بات  رااب يمكن أن  اود إل  ا خاذ قرارات ىير احسوبة

ا خاذ قرار بنا  السفارة األاريكية في إسراةي  إل  الادس، ىير أن استغال  و وظيف الضوابط 
الثالثة السابق ذكرها يمكن أن يدفع بعدارة الرةيس  رااب ل تريث في ا خاذ أي خاوات افاجئة في 

ح ة، وأن يكون لديها هما ا  جاه. وبالتالي فعن الجهود المصرية والعربية يجب أن  توحد في همه المر 
أجندة واضحة  عم  وفاها و كون بمثابة إجرا ات استباقية لمنع  حو  وعد  رااب ا نتخابي رسراةي  
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إل  سياسة فع ية  اضي ع   أي أا  في  سوية الاضية الف ساينية بشك  س مي، فضال عن 
 خاور ها ع   األان وا ستارار في الشرق األوسط بأكم  .

 5/2/2017، القاهرة واالستراتيجية،للدراسات السياسية  األهراممركز 
 

 لعبة حماس المزدوجة: يتحدثون ويطلقون  .61
 د. رؤوبين باركو

وا ستخبارية  األانية األجهنةشارك قادة حماس في عدد ان ال اا ات اع قادة  األخيرة األسابيعفي 
 "خيانة"كان قاد ها يدركون  المصرية. حماس  تعرل ايدانيا ل خنق ارسراةي ي والمصري، وسياسيا

 و يران ركيا التي استأنفب عالقتها اع إسراةي ، و بين اع ارور الوقب أن التاار  بين حماس 
وحن  هللا في اوضوع التموي  والتس ح والتأثير، يسبب لهم الضرر أكثر ان الفاةدة بسبب الصراع 

 السني. ارسالايوبين العالم  إيرانبين 
ىنة ضعيف، في الوقب المي  ستمر في  الس اة  إل في قار  اررها ان بنك  األاوا إن  دفق  

الف ساينية في فرل العاوبات المالية ع   الاااع، ويرفن أبو اازن اقتراح اصر المتحمس لتعيين 
ان اج  استبدال ، كنوع ان جسر ل مصالحة الو نية. بعد شتا  صعب  إجماعدحالن كمرشح ع ي  

، أن ح م الاضا  األنفاقوالتي  اوم بحفر  "المنتصرة"صااد،  بين لحماس الجرف ال أناالع   
النظر في اسار  إعادة إل ع   إسراةي  يجب أن يتأج . وبسبب الوضع الصعب اضارت حماس 

وجودها ان جديد. في ظ  الوضع الجيوسياسي  عتبر حماس عدو لمصر بسبب اشاركتها في قت  
المس مين، عدو النظام  ارخواني، واساعدة الحركة األم، هشام بركات، المدعي العام المصر 

داعش في سينا  المي يستهدف  األيديولوجيالمصري، والتعاون العسكري بين حماس وبين األل 
 الجيش المصري.

كان  األو المصرية.   ب المصريين  األواارب ع  إل اضار امث و وفود حماس  األخيرةفي اآلونة  
ليها جن  ان المواثيق. إالمس مين، التي يعتبر ا نتما   ارخوانا اع حركة أن  ااع حماس عالقته

. والا ب الثاني هو  س يم الما وبين ان سينا  أيديولوجيةوا ستجابة لهما الا ب هي اثابة خيانة 
 ارسراةي يين إعادةذلك   ب  إل الموجودين لدم حماس، وهما اثابة خيانة فع ية. ويضاف 

 حماس. الموجودين لدم
وضع حماس الصعب والمحرج يفسر انفعا  أحد قاد ها، احمد بحر، المي أع ن ا خرا أن إسراةي  

 رحداثال  ا ستجابة لا بات حماس فيما يتع ق باألسرم والمفاودين. همه احاولة  "ستضار"
ط  غيير في المستاب  في هما الموضوع بمبادرة ان حماس، المي   يعتبر خضوعا أو نتيجة لضغ
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وخاةنة  لااال اتالمنااة، لكنها    ريد الظهور كمهنواة و خضع  إشعا اصر. حماس يمكنها 
النار نحو  إ القان اج   "ىير المنضباين"في الموضوع ارسالاي. وهي  اوم باستخدام ابعوثيها 

 .األسبوعإسراةي  و سخين الجبهة اث ما حدث في هما 
الرد ارسراةي ي(    وجد  إضعاف إل يسع   أوروبي)اصا ح  "اعيارية"بالنسبة رسراةي  فان ك مة 

في الاااوس ضد إرها  حماس، سوا  كان ان يا اون النار  ابعين لها أم  . ويبدو أن المتم اين 
في الغر  المين يحاربون اررها  ارسالاي يفهمون هما الدرس، أن  فاط بواساة اارقة بوزن 

 يش ارسراةي ي الحفا، ع   الردع.كغم ع   رأس حماس، يستايع الج5
 9/2/2017إسرائيل اليوم 

 9/2/2017، رأي اليوم، لندن
 

 العرب غير غاضبين من قانون التسوية .62
هيريرافرايم أ  

العام ل جااعة  األاين ركيا، اصر، األردن والجااعة العربية نددت باانون التسوية. أحمد أبو الغيط، 
حمر ان خار التدهور  أردنيرقة األراضي الف ساينية. وزير العربية وصف الاانون بأن  ىاا  لس

المي يسمح بالبنا  ع   "إل  العنف والاضا  ع   فرصة ح  الدولتين.  ركيا استنكرت الاانون 
يبدو أن هناك خارا حايايا و هديدا  ستارار المنااة.  األول . ل وه ة "امت كات الف ساينيين الخاصة

 صحيح؟.ه  هما 
يد التركي بالتناان اع زيارة وزير السياحة التركي رسراةي . لم يا ب ان  العودة إل   ركيا، جا  التند

في المواقع. ونحن  األساسيةولم يتم استدعا  سفيرنا لالستيضاح، وا ستنكار   يمكر في األخبار 
سوية، لكن نشهد الظاهرة نفسها في دو  عربية: صحيح أن وزير الخارجية المصري استنكر قانون الت

في الصفحة  أيضالم يتم ذكر الموضوع.  "األهرام"في اوقع الصحيفة الرسمية  األول في الصفحة 
لم يمكر قانون التسوية و  ا نتاادات  "اليوم السابع"المصري المعروف  األخبارالرةيسية لموقع 
ول  السعودية، ركن ل خبار، المي  وجد اكا ب  في برياانيا و م "الشرق األوسط"المصرية. اوقع 

ع   رد ياسر عبد رب ، عضو ال جنة التنفيمية في م.ت.ف، المي قا  إن الف ساينيين يفادون 
، لكنهم لن يتوجهوا إل  الم سسات الدولية الاانونية خشية ان رد الو يات المتحدة و سراةي . أراضيهم

 .اأيضلم يتم ذكر قانون التسوية  "الجنيرة"في الصفحة الرةيسية لر 
، هما   نخائيبدو أن قانون التسوية ليس ع   رأس أولويات الدو  ارسالاية. ولكن   يجب أن 

ينبع ان حب إسراةي . إ  أن العالم السني المي يوجد في حالة حر  داوية ضد العالم الشيعي 
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اصر  عتمد  بايادة إيران وح يفا ها سوريا وحن  هللا، يدرك أهمية التحالف ىير الرسمي اع إسراةي .
ع   إسراةي  في اجا  ا ستخبارات، والعسكري حسب بعن المصادر، في حربها ضد  نظيم الدولة 

قالب ا خرا إن األردن يحص  ع   اساعدة إسراةي  في  "رويترز" األنبا ارسالاية في سينا . وكالة 
جار ها  في األردن. السعودية  خش  كثيرا ان أخرم  إسالايةحرب  ضد داعش وضد انظمات 

الفارسية، ونشرت ا خرا أنبا  عن عالقات اقتصادية وىيرها بين المم كة السعودية و سراةي ، وهي 
العالقات التي يمكنها أن  شك  درعا واقية هااة أاام  هديد إيران. ليس ىريبا أن المظاهرات ضد 

 قانون التسوية في الدو  ارسالاية لم  تم  غايتها.
سوا  كان ع نيا أو خفيا، بين إسراةي  والدو  ارسالاية، إن  العالج األفض   يبدو أن التعاون يثمر،

أللف سنة ان التربية ارسالاية ع   كراهية اليهود ووصفهم كارود وخنازير، وأنهم األسوأ في العالم 
 بعد الشياان. 

 أنهو يعتبر ولبنان، و  واألردنهما ارسالم الراديكالي يهدد الدو  ارسالاية وع   رأسها اصر 
الحدود بين الدو  ارسالاية هي بمثابة كفر في ارسالم. وهو يحار  في سوريا والعراق وليبيا 
ويتسبب بات  ائات ر ف الناس وااليين المشردين، ويدار ا قتصاد ويتسبب بالجوع والتعميب 

 لماليين الفارين ان النار ارسالاية.
بالاانون، لكنها  م  فمها بالما  أاام الات  الجماعي في  إل  التنديد األوروبيةلاد سارعب الدو  

 سوريا، وأاام ا بر هايد الوحيد في المنااة ر
ابر هايد الف ساينيين المين   يسمحون ألي يهودي بالسكن في انا اهم. ليس ىريبا أن الدو   

ع   شك  االيين  يجب ع يها أن  واج  بنفسها نتاةج التسااح اع الحركات ارسالاية األوروبية
 ليها.إالالجئين المس مين المين يتدفاون 

 9/2/2017إسرائيل اليوم 
 10/2/2017، القدس العربي، لندن
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