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 للوصول إلى جرار لالحتالل خيط"ال: أجهزة أمن السلطة قدمت "طر  "القسام"  .1
سزززاال الحنزززاك العسزززئرم ل،رئزززج ،مزززاسل أن أح ززز   أمزززن أكزززدت ئتائززز  ال : أسزززمار صرصزززور -غززز   

السززل ج الفلسزز ينيجل  ززدمت ي ززرس خززياي لسززل ات اي،ززتلو السززرائيلي للوصززوو  لزز  ال زز يد أ،مززد 
ززا . نصزر حزرار  ززي ال زفج حززار كلزال خزلو  يززديو ن زرع المو ززل الرسزمي لكتائز  ال سززاا يعزر  تلخيص 

 ور،لج م اردته. لعمليج ال  يد حرار الفدائيج  ي مدينج نابلسل
وبينززت الكتائزز  أنززه  ززي التاسززل مززن ينززاير المنصززرا ان لزز  أ،مززد  ائززد الخليززج ال سززاميج لمدينززج نززابلسل 
لينفك عمليج  دائيج أسفرت عن م تل المستو ن أ رائيل  يفح  ر  مستو نج ي،لفات حلعاديل منس،ب ا 
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ش اي،ززتلو و يادتززه ال  بلززج ب صززدار ولفتززت  لزز  أنززه بعززد العمليززج مبا ززر  بززدأ حززي بر  ززج أ ززراد الخليززج.
ا بين  زوات اي،زتلو والسزل ج الفلسز ينيج للتعزرس  الت ديدات والوعيدل م ير   ل  أن التعاون بدأ سربع 

 عل  المنفكينل  يما ي دمت السل ج للعدو  رس الخياي.
 7/2/2018، فلسطين اون الين

 
 ؟"إسرائيل"أم  المتحدةالواليات أبو ردينة لسفير واشنطن بتل أبيب: هل تمثل  .2

 ي سززرائيلي  صززرارالفلسزز ينيج نبيززل أبززو ردينززجل  ن  السززل ج رئاسززج  ززاو النززا   الرسززمي باسززا :راا هللا
علزز  مواصززلج ا،تلل ززا لارا ززي الفلسزز ينيجل والم ززي  ززدما   ززي سياسززات ا ايسززتي انيجل  ززو السززب  

لسفير األمربئي تد عنا للتساؤو ،وو تصرب،ات ايوأ اس أزن  الرئيسي يستمرار العنف  ي المن  ج.
وأكزد أبزو ردينزج أن نصزائح واست زارات ي. عل ج السفير باي،تلول  ل  و ممثزل أمربئزال أا  سزرائيل 

السززفير  ززي التززي أدت  لزز   ززكع األ مززج  ززي العل ززات األمربئيززج الفلسزز ينيجل والتززي ي ت ززدس لت، يزز  
  يحزززاداو  ن السزززفير  ربزززدمان بزززدو أن يسززز ا  زززي و ززز سزززلا عزززادو  زززائا علززز  أسزززس ال زززرعيج الدوليزززج.

مناخززات للسززلال   نززه ي ززوا بتزززوتير األحززوارل وتززو ير ال،حززف لمثززل أعمزززاو العنززف  ززكعل والتززي ن،زززن ي
نر  زز ال ونؤئززد بززسن سياسززج الززرئيس وال يززاد  الفلسزز ينيج  ززي مززن خززلو الم اومززج السززلميج ال ززعبيجل 

دانتنامؤئدين ر  نا   .يمن  بل السفير األمربئي  ربدمان ل كا السلوال ال ار وا 
 7/2/2018 ،وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
 عباس يدعو لدور روسي أكبر في عملية السالم .3

مصادر روسيج و لس ينيج ل أن رائد حبر موسئول ن ل  عن 8/2/2018 ،الشرق األوسط، لندنن رت 
ي ور روسيا ايثنين الم بلل لحرار م،ادثات مزل م،مود عباس س السل ج الفلس ينيج أكدت أن رئيس

نظيزززرع الروسزززي  لديميزززر بزززوتينل ترئززز  علززز  ملزززف ال زززدس وياليزززات حديزززد  لدار  عمليزززج السزززلا  زززي 
وعل  الرغا من عدا  علن الكرملين رسميا ل عن تفاصيل ال بزار ل   نزه بزات معلومزا   ال رق األوساي.

الب،ر األسودل ثا ينت ل الرئيس الفلس يني  ل  موسئول ،يث أن الرئيسين سيلت يان  ي سوت ي عل  
يحرم م،ادثات مل مسؤولين  ي محلسي الدوما وال يوخل وبلت ي ممثلين عن الدار  الرو،يج لمسلمي 

 روسيا وب ربرئيج الكنيسج األرثوكئسيج الروسيج.
يات ايعتزززراس ولفتزززت مصزززادر  لسززز ينيج وروسزززيج مت اب زززجل  لززز  أن الب،زززث سزززوس يرئززز  علززز  تزززداع

ل والخ وات التي تتخك ا ال ياد  الفلسز ينيج بالتنسزي  مزل البلزدان ي سرائيلزياألمربئي بال دس عاصمج ل
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وبنزززوم الزززرئيس الفلسززز يني منا  زززج مزززا وصزززف بسنزززه ياليزززات حديزززد  لرعايزززج  العربيزززج ردا  علززز  الخ زززو .
 راع للتسويجي.العمليج السياسيجل بعد أن   د الحان  الفلس يني الث ج بوا ن ن ئ

ومززن بززين الن ززار الم رو،ززج تع بزز  الززدور الروسززي  ززي العمليززجل خصوصززا  أن موسززئو سززب  أن دعززت 
ل ئمززا لعبززت دورا  م مززا   ززي يالرباعيززج الدوليززجيل وسززعت 2007 لزز  ع ززد مززؤتمر دولززي للسززلا  ززي عززاا 

ئيلي بنيزززامين العزززاا الما زززيل مزززرتينل  لززز  تنظزززيا ل زززار مبا زززر يحمزززل عبزززاس بزززرئيس الزززو رار السزززرا
نتنيا ول ب زدس ئسزر الحليزد والتوا ز  علز  رؤيزج يسزتئناس المفاو زاتو لكزن ح ود زا  وبلزت بزت،ف  

وبت لززل الحانز  الفلسزز يني  لزز  ايسزتماع لوح ززات النظززر الروسزيج  ززي  ززكا ال ززسنل   سزرائيلي أ  ززل ا.
 .والمحايت التي يمئن لروسيا  ي ا أن تلع  دورا   ي  ن اج مبادرات حديد 

وئالززج مززل عبززاس  ززاو  ززي م ابلززج (ل أن د. .أل ن ززل  عززن وئالززج  7/2/2018 ،األيااام، رام هللاوأ ززا ت 
ل  نزه يرغز   زي أن يئزون لروسزيا دور أكبزر  زي 7/2/2018  نتر اكس الروسيج لانبار ن رت األربعزار

 ت زز لل بعززد كلززال عمليززج السززلا السززرائيليج الفلسزز ينيجل نظززرا ألن يالوييززات المت،ززد  مززن الممئززن أي
م ما للغايزج  زي  زكع العمليزجل ،يزث  ينعت د أن روسيا يمئن أن تؤدم دورا   :عباسو او  بدور  يادمي.

ينسع  لتكوبن ت،الف حديدل واليج حديزد ل مزن  :عباسو او  أن ا  الما أكدت أ ميج الح ود الدوليجي.
 يجي.أحل مفاو ات بيننا وبين  سرائيلل ،يث ما  لنا ملت مين بالعمل

وأ ززاس عبززاس أن مززا يعززرس برباعيززج ال ززرق األوسززال التززي ت ززا الوييززات المت،ززد  وروسززيا واألمززا 
 المت،د  وايت،اد األوروبيل لا تعد وسي ا ملئما  ي عمليج السلا.

 
 إلى أن يكون لليابان "دور يتناسب وحجمها السياسي واالقتصادي الكبير" وعباس يدع .4

م،مززود عبززاس المبعززوث اليابززاني لعمليززج السززلا  ززي ال ززرق  جالفلسزز يني جالسززل  الت زز  رئززيس :راا هللا
األوسزا ماسزا ارو ئونزول وا لعززه علز  اخزر مسزتحدات األو ززاع  زي األرا زي الفلسز ينيجل والمززس ق 
الزكم وصزلت  ليزه العمليززج السياسزيج ع ز  ال ززرار األمربئزي ب زسن ال زدسل داعيززا   لز  أن يئزون لليابززان 

 ا السياسي واي تصادم الكبيري.يدور يتناس  و،حم 
وبززدورعل أكززد المبعززوث اليابززاني اسززتمرار بززلدع  ززي ت ززديا الززدعا للعمليززج السياسززيجل ولل ززع  الفلسزز يني 
لبنار مؤسساتهل وا تصادعل خصوصا  م روع ممر السلا واي د زار الزكم تدعمزه بزلدعل م زددا  علز  

 لا.رغبج  وئيو  ي لع  دور  اعل وداعا  ي عمليج الس
 8/2/2018 ،الحياة، لندن
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 رئاسة السلطة الفلسطينية ترّحب با"الزيارة التاريخية" لرئيس وزراء الهند السبت المقبل .5
الفلس ينيج بال بار  التي وصفت ا بزيالتاربخيج والم مجي لرئيس و رار ال ند  السل ج راا هللا: ر،بت رئاسج

يوا السبت الم بلل و ي األول  لرئيس و رار  ندم  ل  ناربندرا مودمل الكم يصل  ل  مدينج راا هللا 
وأعلنت أن الرئيس م،مزود عبزاس سزيئون  زي اسزت بالهل ،يزث سزيع د مزل  .يجفلس ينأرا ي السل ج ال

 ززيفه يحلسززج مبا،ثززات م مززجيل تتنززاوو اخززر مسززتحدات العمليززج السياسززيج  ززي المن  ززج يلمززا لل نززد مززن 
 و ن دولي ئبيري.

أن ال بزار  ست ز د تو يزل عزدد مزن ايتفا يزات الثنائيزج بزين البلزدينل ب زدس تمتززين  وأ زارت الرئاسزج  لز 
 أواصر الصدا ج بين ال عبين الفلس يني وال ندمل وتع ب  التعاون  ي عدد من المحايت ال امج.

 8/2/2018 ،القدس العربي، لندن
 

 حتاللالوزير قبها يزور بيت عزاء الشهيد جرار فور اإلفراج عنه من سجون اال .6
عزن و بزر األسزرل السزاب   7/2/2018األربعار  أ رحت سل ات اي،تلو الص يونيج مسار يوا :حنين

وأ ززاد مراسززلنا أن الززو بر الم،ززرر توحززه  ززور ال ززراج عنززه لبيززت عزز ار  وصززفي  ب ززا ونحلززه أسززامج. .ا
 نئززين بسززلمتهل وأكززد الززو بر  ب ززا أنززه يعتززكر عززن اسززت باو الم ر  ززج نحلززه.بال زز يد أ،مززد نصززر حززرارل 

 وسيست بل الم نئين باست  اد حرار.
 7/2/2018 ،المركز الفلسطيني لإلعالم

 
 خريشة يطالب السلطة بوقف التنسيق األمني ورفع يدها عن المقاومةحسن  .7

،سززن خرب ززجل   الزز  النائزز  الثززاني لززرئيس المحلززس الت ززربعي د.: أ،مززد المصززرم  -غزز    ل ززولكرا
هللا بو ف التنسزي  األمنزي مزل اي،زتلو السزرائيليل وايلتز اا التزاا ب زرارات  ي راا  الفلس ينيج السل ج

 ي تصربح لص،يفج ي لس يني السل ج  لز   لودعا خرب ج المحلس المرئ م لمنظمج الت،ربر الساب ج.
 ر ل يد ا عن الم اومين و صائل الم اومجل وعدا الو وس  ي وحه تصعيد وتعمزيا اينتفا زجل م زددا  

علزز  التغززوو السززرائيلي علزز  ال ززع  الفلسزز ينيل  مناسززبا   كلززال ئلززه مززن  ززسنه أن يئززون ردا  علزز  أن 
 الحائر  التي مثل ا الرئيس األمربئي دونالد ترام  ب رارع ب،  ال دس. األمربئيجال حمج  وصد  

ورأل أن عوائ  أخرل لت ور اينتفا ج تتمثل  ي غيا  الرؤيج الوا ،ج لدل رئيس السزل ج م،مزود 
يمانه المستمر بمسار التسويجل وم،اولج  يحاد رعا  حدد يستئنا  ا بدي مزن الراعزي السزاب  عب اسل وا 

ودعززا للنخززرار الفعلززي والصززربح  ززي اينتفا ززج مززن  بززل الفصززائل التززي أسسززت مززن أحززل  وا ززن ن.
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ادت زا لوعزد  ي وو  زا   الد اع عن األر  والم دساتل وأن ت،كو ،كو ،رئج ،ماس التي انخر زت  عليزا  
 مخ  ات ترام  واي،تلو.   ي اينتفا ج  د  

 8/2/2018 ،فلسطين أون الين
 

 مليون دوالر 300إلى  سنةال هقطامي: القدس بحاجة هذناصر  .8
ل زززؤون الصزززنادي   الفلسززز يني مست زززار رئزززيس الزززو رار لأعلزززن د. ناصزززر   زززامي :بزززو ئزززامشأ  بزززرا يا
لحززززرار مززززا وصززززفه بززززبع   2018 سززززنجدوير لمليززززون  300عززززن ال،احززززج  لزززز   والسززززلميجلالعربيززززج 

التززدخلت الحرا،يززج  ززي مو ززوع ايسززتفاد  مززن الفززرل المتا،ززج  ززي ال ززدس الم،تلززج سززوار التززراخيل 
الكززر   أنمنو ززا  لزز   لدعززا المؤسسززات أو لبنززار مست ززفيات أو لبنززار مززدارس أو لتززرميا أو لالممنو،ززج

ل،يا  الحديزد ي: ياكا ت،زدثنا عزن  يمزج اي،تيزاج و زاو  زي ل زار خزال بززيا  ي ملع  العر  والمسلمين.
 وعززاحل   مليززار دويرل م لززو  تسمين ززا  ززورا   2نززه يفززوق عززن  لل ززدس الم،تلززج للخمززس سززنوات ال ادمززج  

حززل بنززار تززدخلت ، ي يززج تسزز ا  ززي ال،فزاا علزز  الوحززود العربززي والمسززلا والمسززي،ي  ززي ال ززدس أمزن 
 ي زا  أ لنزالزدعا ال زدس وصزمود  والسزلميسزتعداد العربزي لكن   امي ييسسف ين ،حا اي الم،تلج.

 للرئيس األمربئي  ل  مستول الت،دياتي. األخيرلا يرت  ،ت  بعد ال رار 
ت وبزززد المدينزززج و زززرد   لززز وا زززح المعزززالا ي زززدس  مخ  زززا   لإلسزززرائيليين أنو زززي ،زززين يؤئزززد   زززامي 

تيحيج متكاملزج لمواح ززج المخ ززا العززدواني اسززترا أونززه بالم ابززل يفت زد الفلسزز ينيون لمخ ززا  سزئان ال  
لت وبد ال دس الم،تلج وبين ما يرصدع  السرائيليون وبالم ارنج ما بين ما يرصدع  .السرائيليالت وبدم 

لل غيزر تلزال ئالفلس ينيون والعر   او   امي: يترصد بلديج اي،تلو موا نج سزنويج ب يمزج مليزار  زي
ستي ان وت وبد المدينج الم دسزج الم،تلزجل بينمزا ترصزد و ار   زؤون الموا نات التي يرصدون ا لدعا اي

 .يلئمليون  ي 150،ايت ا  أ،سنال دس  ي 
 7/2/2018 ،الحياة الجديدة، رام هللا

 
 أبو نعيم: حاالت الفكر المنحر  فرديةتوفيق  .9

تتززابل ،ززايت  أكززدت و ار  الداخليززج واألمززن الززو ني  ززي   ززاع غزز   األربعززار أن أح  ت ززا األمنيززج :غزز  
 رديززج ألصزز،ا  الفئززر المن،ززرس وت ززوا بمعالحت ززا علزز  المسززتول األمنززي والمحتمعززيل  يمززا ي ت ززئل 

و او مدير عاا  ول األح    األمنيج اللوار تو ي  أبو نعيا  خ را  عل  األمن المحتمعي.  كع ال،ايت
مرتب ج باي،تلوو ت،اوو خلو حلسج استماع بالمحلس الت ربعي  نه يتوحد ح ات خارحيج م بو ج 

  يحاد بع  ال،ايت الفرديج ل ساد المحتمل وبتا وأد ا من  بل األح    األمنيجي.



 
 
 
 

 

 9 ص             4549 العدد:             2/8/2018الخميس  التاريخ: 

                                    

و يما يتعل  بمخا ر تسليا المعابر  من المصال،جل أكزد أبزو نعزيا أن الزو ار  ئانزت تل،ز  العمزلر 
 وو والخروج من ا.وتمنل الفلتان من خلو تلال المعابرل  يما أدل تسليم ا لعدا  با الدخ

وبين اللوار أبو نعيا أدار الو ار   ي المر،لج ال،اليج والصعوبات التي تواح  زال  زي ظزل عزدا تواصزل 
الداخليزززج  زززي ال زززفج مزززل ال زززوا ا وئزززوادر الزززو ار  بغززز  ل وامتنزززاع ال،ئومزززج عزززن ال يزززاا بواحبات زززا تحزززاع 

 يجي. الداخليج ،يث يير  ون محرد  ع ار الو ار  النف ات الت غيل
 7/2/2018 ،فلسطين أون الين

 
 مستوطنون يعتدون على ضابط مخابرات فلسطيني ويحطمون مركبته .10

وليززد  ززوباش  الفلسزز ينيج ززاو  زز ود عيززان  ن مرئبززج ال ززابا  ززي ح ززا  المخززابرات العامززج  :سززلفيت
ر وأ زا أرئيزل ليلزج أمزس. عمر تعر ت للر   بال،حار  مزن   عزان المسزتو نين  زي من  زج دوار مسزت

 وتا تكسير مرئبتهل وسا مسبات و تائا المستو نين. لال  ود  ل  أن ال ابا أصي  بيدع
 8/2/2018 ،المركز الفلسطيني لإلعالم

 
 موظفًا مستنكفًا لوزارة الحكم المحلي بغزة 16عودة  .11

ر  موظفززا  مسززتنئفا  للعمززل بم ززر الززو ار ل وكلززال بنززا 16أعلنززت و ار  ال،ئززا الم،لززي بغزز   عززن عززود   :غزز  
و الت الو ار   ي بيان ل ا  ن عود  الموظفين حار و  ا  ي،تياج  عل  تعليمات الو بر ،سين األعرج.

 الو ار ل ي سيما أن عدد من ا كوم خبر   نيج  ي محاو العمل. 
 7/2/2018 ،فلسطين أون الين

 
 ساعات 8 كفيل بزيادة وصل الكهرباء لا يون دوالرمل 2سلطة الطاقة: جباية حماس  .12

ا تزز او مزظزا ر مل،زا أن ،رئزج ،مزاس  الفلسزز ينيج أكزد رئزيس سزل ج ال ا زج والمزوارد ال بيعيزج :راا هللا
مززن المززوظفينل أو  عفززائ ا مززن د ززل رسززوا  (مليززون دوير 2 ن،ززو  لئمليززين  ززي 7،ززو نت ززوا بحبايززج 

ولزد الثزاني  ي ،ديث لكاعج يصوت  لسز ينيل  لز  أن  زكا لو،زدع ئفيزل بت زغيل الم لالك ربارل منو ا  
و زاو  نزه  سزاعات. 8 لز   6بم، ج توليد الك ربزارل وبالتزالي  بزاد  عزدد سزاعات وصزل الك ربزار مزن 

 لززز  مزززن الفصزززائل خزززلو ايحتمزززاع الزززكم ع زززد  زززي غززز   ال زززغا علززز  ،مزززاس للتو زززف عزززن حبايزززج 
وبززل ل ،تزز  نززتمئن وب ززئل سززربل مززن تززو ير التم2007الك ربززارل وا عفززار المززوظفين الززكين عينززوا بعززد 

 الل ا من ت غيل الم، ج. 
 7/2/2018 ،وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
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 ولن نطبق بنود من خارج المصالحة ال يؤمنان بالشراكة أو الديمقراطية وعباسالبردويل: فتح  .13
 زززاو ع زززو المئتززز  السياسزززي ل،رئزززج ،مزززاس صزززلك البردوبزززلل  نزززه ي أ،زززد : أد زززا ال زززربف -غززز   

ن ال،رئج حا    لت بي  يست يل أن ي فر  عل  ،ماس ت بي  بنود من خارج اتفا ات المصال،جل وا 
وأكزززد البردوبزززل  زززي تصزززربح لززززي لس ينيل أن ،مزززاس تف زززا المصزززال،ج علززز  أن زززا  ايتفا زززات ئمزززا  زززي.

و زدد علز  أن ايتفا زات المو عزج وحزداول ا ال منيزج وا ز،جل   راكجل وليس  ،زلو  ربز  م،زل  ربز .
ال لكزن يالم زئلج  ديد ل ا.وي يوحد تح و او:  كا  ب ت  كع ايتفا ات   ننا نصل  ل  مر،لزج م مزج حزد 

 ززي عززدا تززو ر الراد  السياسززيج وارت ززان السززل ج  لزز  خيززار المفاو ززاتل وعززدا است ززعار أوراق ال ززو  
وأ ززاس: يلززو ئززان الززرئيس م،مززود عبززاس  ززد است ززعر مززا يملكززه  التززي يمتلك ززا ال ززع  الفلسزز ينيي.

 ع  من أوراق  و ل أل بل عل  المصال،ج ورئن  ل   ع   ادر عل  ت، ي  أ دا ه الو نيزجل لكزن ال
لاسززفل الززرئيس لززيس لديززه ث ززج بال ززع  أو ب ززواع و صززائلهل وث تززه الو،يززد   ززي عمليززج و ميززج اسززم ا 

 وأ ززاس ي ززي اليززوا الززكم ين لزز   يززه الززرئيس علزز   ززكا الززو ال ويعززود  لزز  ، ززن ال ززع   التسززويج(ي.
 والم اومج الفلس ينيجل سيئون من الس ل ت، ي  المصال،ج والو،د  الو نيج عل  أسس ثابتجي.

واعتبززر أن ي ززتح والززرئيس ي يؤمنززان بال ززراكج أو الديم را يززجل ولززو امنززوا لمززا ،ززدث ئززل مززا ،ززدث  ززي 
 عندما ان لبوا عل  اينتخابات الت ربعيج الن ب جل ولما ،دث ئل  كا اين سااي. 2006

 7/2/2018، سطين اون الينفل
 

 مصادر عسكرية إسرائيلية: جرار رفض االستسالم واختار المواجهة .14
ياأليززااي: ئ ززفت وسززائل  عززلا عبربززجل أمززسل الم بززد عززن التفاصززيل األخيززر  لمعرئززج اغتيززاو  -حنززين 

داا ال  يد أ،مد نصر حرارل وكلال ع   م،اويت اي،تلو المتكزرر  يعت الزهل والوصزوو  ليزه باسزتخ
وب،سزززز  مصززززادر عسززززئربج  سززززرائيليجل  زززز ن  ززززوات الحززززيش  أسززززلو  عسززززئرم للم،اصززززر  وايغتيززززاو.

السزززرائيلي اسزززتخدمت  حزززرار عسزززئربا يسزززم  يسزززير ي،زززاتسي أو مزززا يعزززرس بززززيوعار  زززغايل ب زززدس 
حبارع عل  ايستسلال مو ،ج أنه بالرغا من كلال اختار المواح ج.  م،اصر  ال  يد حرارل وا 

مليزج ايغتيزاو ت لبزت م زارئج و،زدات النخبزج  زي الحزيشل وو،زدات ييمزااي الخاصزج وأو ز،تل أن ع
 يل وح ا  ايستخبارات.8200بايغتيايتل بالتنسي  مل و،د  ي

و ززي تفاصززيل العمليززجل أ ززارت تلززال المصززادرل  لزز  أن الحززرار المسززتخدا ئززان ي ززدس  لزز  م،اصززر  
ن تسززليا نفسززهل ثززا تتحززه بعززد ا الو،ززدات المئززان مززن حميززل الح ززاتل وال لزز  مززن ال ززخل المت،صزز

 الخاصج  ل    لق رصال و نابلل ومن ثا صواربخ م اد  للدروع من نوع ييوي أو يمتادوري.
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وب،سزز  مززا أعلنتززه مصززادر اي،ززتلو العسززئربجل  زز ن و،ززدات حززيش اي،ززتلول  ززرعت بزز حرار  ززدا 
يل وكلززال ب ززدس D9دو ر مززن نززوع يألحزز ار مززن البيززت الززكم ت،صززن ال زز يد حززرار بداخلززه باسززتخداا بلزز

 ال غا عل  الم ارد للخروج.
 8/2/2018األيام، رام هللا، 

 
 أعضاء آخرون بخلية الشهيد جرار يؤرقون االحتالل: "معاريف" .15

ن لت ص،يفج يمعاربفي السرائيليج عن مصادر استخباربج تسكيزد ا علز  أن ت، ي زات يال زاباالي غ  : 
سا موا  ي ت ديا الزدعا اللوحسزتي لحزرار  خليج ال  يد أ،مد حرارتتحه ن،و وحود أع ار اخربن  ي 

وابزززن عمزززه  بزززل العمليزززج وبعزززد ال ئالسزززلك والمزززاو والسزززيار   بزززل العمليزززجل ومزززن ثزززا مسزززاعدت ا علززز  
وأو زز،ت الصزز،يفج ن ززل عززن المصززادر األمنيززج أن ت، ي ززات مخززابرات  ايختفززار بعززد تنفيززك العمليززج.

ار اخربن  ي الخليج ا تصزر دور زا علز  مسزاعد  المنفزكين الرئيسزين اي،تلو ئ فت عن وحود أع 
للعمليج ابنا العا يأ،مد  سماعيل حزرار وأ،مزد نصزر حزراري علز  ايختبزارل م زير   لز  أن  ائزد الخليزج 

 أ،مد نصر حرار ،صل عل  مساعد  بتسمين عد  منا و امنج له تن ل  يما بين ا خلو م اردته.
و عل  أن العمليج ئانت من تخ يا وتنفيك خليج منظمزج عملزت ألسزابيل مزن وأكدت مخابرات اي،تل

 أحل تنفيك العمليج بنحاكل وأن أح    اي،تلو ايستخباربج ي ت او تب،ث عن  ؤير األ خال.
 7/2/2018، وكالة الرأي الفلسطينية لإلعالم

 
 م": حماس تعلن النفير العام في غزة وتخلي معسكرات "القسا"قدس برس" .16

،رئج ،مزاس يالنفيزر العزااي  زي   زاع غز  ل و زررت  خزلر موا زل يئتائز  ال سزااي الزكراع  ت: أعلنلندن
العسئرم لل،رئجل وسا مؤ زرات عزن تصزعيد عسزئرم  سزرائيلي م،تمزل. و زاو مصزدر  زي ،مزاس لزز 
 ي ززدس بززرسي  الب ززا عززدا الك ززف عززن اسززمه  ن ي ززرار  يززاد  ال،رئززج حززار بسززب  المنززاورات العسززئربج

 ال خمج التي بدأ ا الحيش السرائيلي يوا األ،د الما ي  ي غلس مستو نات   اع غ  ي.
وأ اس المصزدر أن  يزاد  ال،رئزج  زي ال  زاع تتعامزل مزل  زكع المنزاورات يبحديزج بالغزجل ،يزث  امزت 
باتخزززاك  حزززرارات ا،ترا بزززج وا،تيا يزززجل ت زززمنت تعميمزززا  علززز  حميزززل  يادات زززا السياسزززيج والعسزززئربجل 

 رور  التوارم عن األنظارل وتغيير أماكن السئنل   ا ج  ل  عدا استعماو ال واتف الن الجي.ب 
وأ ار المصدر أن ئتائ  ال سزاا ي لبزت مزن عناصزر ا  خزلر مراكز  التزدرب  والمعسزئرات والمراكز   

 األمنيج التي  د تكون صيدا س ل ل ائرات اي،تلوي.
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ن سزززاب  أن يالمنزززاورات مخ زززا ل زززا مسزززب ا ل لت،سزززين مزززدل ورغزززا  عزززلن الحزززيش السزززرائيلي  زززي بيزززا
أكد أن  زخامج المنزاورات التزي  ايستعداد والحا  بج لدل  وات الحيش  ي الحنو يل  ي أن المصدر
 يحرب ا الحيش السرائيلي يأثارت  ئوال  ياد  ال،رئج  ي ال  اعي.

 7/2/2018قدس برس، 
 

 مصالحةيتهم حماس بالتضليل بملف ال عزام األحمد .17
،ززك ر ع ززو اللحنززج التنفيكيززج ل،رئززج ي ززتحي عزز اا األ،مززد مززن أن اي،ززتلو السززرائيلي  ززد يلحززس : راا هللا

للتصزعيد عسزئربا  زي ال زفج وال  زاعل مزن أحززل   زغاو الزرأم العزاا الفلسز يني والعربزي والزدولي عززن 
   يج ال دسل وايعتراس األمربئي ب ا عاصمج لسرائيل.

يث مل ي دس برسيل ،رئج ،ماس  ل  التسربل بتنفيك بنود المصال،ج و   ما تا ودعا األ،مد  ي ،د
ايتفززاق عليززه  ززي ال ززا ر ل لسزز،  أم مبززرر لل،ززتلو  ززي ت ززليل الززرأم العززاا الززدولي تحززاع الو ززل 

ورأل األ،مدل أن يال،ديث عن عزدوان اي،زتلو علز    زاع غز   دون ال زفج  زو حز ر   الفلس ينيي.
وأ زاس: يال،زديث الزكم ي زيعه اي،زتلو عزن أن ،مزاس ربمزا  ل  زيج الفلسز ينيجي.من التزممر علز  ا

 تنفحر بسب  تردم األو اع  ي   اع غ  ل يدخل  ي   ار خلا األوراق لتمربر م روع التصفيجي.
وات ا األ،مد ي،ماس بالت ليل ،ين ت وو بسن زا لزا تعزد  ر زا  زي اين سزاايل و زاو: ي زكا ال،زديث مزن 

 دا حديج من ا لتماا المصال،جل التي  ي مدخل للتخفيف من معانا  أ ل غ  ي.،ماس يعئس ع
ن زززار  وأ زززاس: يالم لزززو  مزززن ،مزززاس أن تسزززارع الخ ززز  لتنفيزززك مزززا تزززا التوا ززز  عليزززه  زززي ال زززا ر ل وا 

 ال،ئومج الموا بج التي تسي ر عل   دار  ئل  ؤون غ  يل عل  ،د تعبيرع.
 7/2/2018قدس برس، 

 
 ئيس سلطة الطاقة تبرير الستمرار العقوبات على غزةحماس: تصريحات ر  .18

 ن تصززرب،ات رئززيس سززل ج ال ا ززج السززيد ظززا ر مل،ززا بخصززول أ مززج  لأكززدت ،رئززج ،مززاس: غزز  
الك ربززار توتيربززج وم ززللجل وتززستي للت ززر  مززن مسززؤوليج ال،ئومززج عززن ال يززاا بواحبات ززا تحززاع أ لنززا  ززي 

و الت ال،رئج  ي تصربح ص،في مسار  ابيج عل  غ  .ال  اعل ولتبربر استمرار  حرارات عباس الع 
األربعزارل  ن  زكع التصززرب،ات تؤئزد عزدا حديززج ال،ئومزج والسزل ج  ززي  ن زار أ مزات أ لنززا  زي ال  ززاع 

ودعززت مل،ززا لل يززاا بالواحبززات المل ززا   وال يززاا بواحبات ززا تحززاع أبنززار  ززعبنا الفلسزز يني علزز  ،ززد  سززوار.
 دي  من  كع التصرب،ات المر و جل التي تعيدنا  ل  المربل األوو.عل  عات ه  ي   يج الك ربار ب
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ولفتت ،ماس  ل  أن الكم يدير   اع غ   اآلن والمسؤوو عن   اع الك ربار بالكامل  ي ،ئومج 
رامي ال،مد هللا والسل ج الفلس ينيجل وليس ل،رئج ،ماس أم تدخل  ي  كا المو وعل وي  ي غيرع 

 من  دار   ؤون ال  اع.
 7/2/2018، فلسطين اون الين

 
 مذيع إسرائيلي: أنا فتحاوي وأدافع عن حماس وأنت عدوي الوحيد وال أريد شراكة معكلفتح بقيادي  .19

 كس ال يادم  ي ،رئج  تح أ،مد غنيا ب حابات ،اسمج  ي مواح ج أسئلج مفخخج من  علمزي  لندن:
م،زاويت العلمزي السزرائيلي د عزه غنزيا ور    .I 24 سرائيلي است ا ه عل  ال وار عبر م، ج 

لدانزززج وتحزززربا ،مززززاس أو دعزززا م،ززززاويت الم،تزززل لزززد ل الفلسزززز ينيين للت بيزززل مززززل الم،تزززلل م،مززززل 
،رئززج ،مززاس وأن ززا حزز ر مززن بعب ززر ال يززادم عززن  خززرع و  اي،ززتلو مسززؤوليج عززدا الخززروج مززن األ مززج.

 والو ني الفلس يني. ال ع  الفلس ينيل م يرا   ل  أن ا ح ر من التكوبن السياسي
 تدا ل عن ،ماس  أنت  ا عه المكيل السرائيلي متسائل:  كن 

و او المكيل: “. عن ،ماس بل أص ف وأنا  خور ئفت،اوم  ل  حان  ،ماس أدا ل أنا بعا “ سحابه 
 ،ماس عدوال!

 .“عدوم الو،يد  و  سرائيل. ،ماس ليست عدوم..“ ا عه أ،مد غنيا: 
 التعايش معال. وبنار مراك  تحاربج م ترئج لال ولي  أربد أنايلي:   او العلمي السرائ

 “. راكج علي  تفر   أن ل تربد . ال راكج معال.. أربدي  أنا رد عليه ال يادم الفت،اوم  ائل: 
 8/2/2018، لندن، القدس العربي

 
 أي مساس بالقدس سيفجر األوضاع ويفتحها على مصراعيها: "الجهاد" .20

الح اد السلمييل ال ع  الفلسز ينيل لحعزل يزوا الحمعزج ال زادال يزوا غ ز   زي دعت ،رئج ي: غ  
وأكزدت ال،رئزجل  زي بيززانل مسزار األربعزارل  زرور  التوحززه  وحزه اي،زتلول باسزا ال ز يد أ،مززد حزرار.

 لز  ئززل ن ززار التمززاس مززل اي،زتلول ع زز  صززل  الحمعززج لتكززون حمعزج غ زز  لل زز يد أ،مززد حززرارل 
وأ زززا ت ،رئزززج الح زززاد: ي ن أم  ر  األمربئيزززج لل زززدس وا علن زززا عاصزززمج للكيزززان.ور  زززا  لن زززل السزززفا

ولفتت  ل  أن ال ع  الفلس يني ييواصل  مساس بال دس سيفحر األو اع ويفت، ا عل  مصراعي اي.
تصعيد انتفا ته المبارئج  ي وحه ايسزتي ان وال،صزار والت وبزدل و زي وحزه المخ  زات الصز يونيج 

 .وأو ،ت أن خيار التسويج مل اي،تلو ي د أثبت   له ست دس ، و ه وثوابتهي.األمربئيج التي ت
 8/2/2018المركز الفلسطيني لإلعالم، 
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 ضرورة تحقيق مصالحة حقيقية تحافظ على نهج المقاومةأحمد المدلل يؤكد  .21
ل دعززا ال يززادم  ززي ،رئززج يالح ززاد السززلمييل أ،مززد المززدللل  لزز  يو زز: ناديززج سززعد الززدين -عمززان 

استراتيحيج للم اومج الفلس ينيج لمواح ج الر ا  الص يونييل مؤئدا  أن اينتفا زج ت زور مزن أدوات زا 
  د ب ش اي،تلو.

و زدد المززدللل  ززي تصزرب،ات  كاعيززجل علزز  أن يالم اومزج مسززتمر  ي يمئززن أن تتو زف أبززدا ل باعتبار ززا 
 ا ي الم،تلجي.الخيار الو،يد الكم يمئن من خلله د،ر اي،تلو عن األر 

وب ززسن المصززال،جل نززوع  لزز  تبعززات ياسززتمرار اين سززاا والمناكفززات والمعي ززات ل  ززار المصززال،جل  يمززا 
يستوح    الج أم ع بات ت ف  زي وحزه المصزال،جيل مؤئزدا   زرور  ت، يز  مصزال،ج ، ي يزجل ت،زا   

 عل  ن ف الم اومجل ت امنا  مل و ل استراتيحيج و نيج لمواح ج اي،تلوي.
 8/2/2018الغد، عمان، 

 
 ف حواتمة بعد اجتماعه مع نصر هللا: اتفقنا على رّد أي عدوان إسرائيليينا .22

ئ ف األمين العاا للحب ج الديم را يج لت،ربزر  لسز ين نزايف ،واتمزج عزن احتمزاع  ع زدع مزل  بيروت:
للزه التوا ز  األمزين العزاا ل،ز   هللا السزيد ،سزن نصزر ة  لمزد  سزت سزاعات متواصزلجل و زد حزرل خ

أنزززه تزززا ايتفزززاق خزززلو ” الميزززادين“وكئزززر ،واتمزززج  زززي م ابلزززج مزززل  علززز  ن زززار ئثيزززر  أول زززا الم اومزززج.
 ايحتماع مل نصر هللا عل  رد  أم عدوان  سرائيلي ي ل عل  أم حب ج  ي  لس ين أو لبنان.

ززززر ،واتمززززج بززززسن  الم اومززززج الفلسزززز ينيج أال لكزززززل الم اومززززات  ززززي المن  ززززجل وأ ززززار  لزززز  أن  الثزززززور   وكئ 
ئما رأل أن  سلسلج اتفا زات أوسزلو ئانزت  الفلس ينيج تحاو ت ال، ر  ي عن  ال حاحج أكثر من مر .

مدمر  للفلس ينيين استراتيحيا ل وحعلت من األرا ي الفلس ينيج الم،تلج منا   متنا عا  علي زال ولفزت 
 لززز  مزززا ي زززار   37000  لززز  أن  عزززدد المسزززتو نين  زززي ال زززدس وال زززفج ت زززاعف ب زززئل ئبيزززر مزززن

  المليون.
 7/2/2018، لندن، راي اليوم

 
 أبو مرزوق: الخط الزائل لن يكون حائاًل أمام أهالي غزة .23

زززربن لغززز   : الدو،زززج  زززاو موسززز  أبزززو مزززر وقل ع زززو المئتززز  السياسزززي ل،رئزززج ي،مزززاسي:  ن يالم،اص 
لزه علز  مو زل تزوبترل أن  وأو زح أبزو مزر وق  زي تغربزد  علي ا أن يعلموا أن أ ل غ   لن ينئسزرواي.

الخا ال ائل لن يئون ،ائل  أماا أ الي غ  ل  ائل : يأ الي غ   ي  الزت أعيزن ا علز  أر ز ا سزلما  أو 
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وأكزززد أن مسزززير  العزززود  الكبزززرل ال ا،فزززج ن،زززو أر زززنا  ،ربزززا ل ولزززن يئزززون الخزززا ال ائزززل ،زززائل  أمزززام اي.
 ستكون  رب  ا للنصر والعود .

 7/2/2018، عالمالمركز الفلسطيني لإل
 

 مسيرات باآلال  على حدود غزة للضغط على االحتالل والمجتمع الدولي لرفع الحصارحماس:  .24
و   متابعج يالمرئ  الفلس يني لإلعلايو   ن  صائل العمل الو ني والسزلمي  زي   زاع غز   غ  : 

و والمحتمززل تنززا ش تنظززيا مسززيرات ،دوديززج بززاآليس علزز  ،ززدود   ززاع غزز  و لل ززغا علزز  اي،ززتل
 الدولي لر ل ال،صار عن   اع غ  ل و تح المعابر.

مززن حانب ززال أكززدت ،رئززج ي،مززاسي لزززيالمرئ  الفلسزز يني لإلعززلاي أن التوحززه  لزز  خززا ال دنززج ب ززئل 
سزززلميل والحلززززوس والمئزززوث وتنظززززيا  عاليزززات دون مناو ززززج لل،فززززاا علززز  ال ززززبا ل  زززو مظ ززززر مززززن 

 لا للت،رال تحاع غ  .المظا ر ال اغ جل وتوحيه رسائل للعا
و الت ال،رئج لزيالمرئ ي عل  لسان ال يادم  سماعيل ر وان: يال ول الو نيج والسلميج تفئر ب ئل 
حادل بفعاليات ربما تحبر اي،تلو الص يوني وئزل المحتمزل الزدولي علز   زرور   ن زار معانزا  أبنزار 

ن التفئيززر حززار  لعمززل بمسززيرات ،دوديززج  ززعبنا  ززي   ززاع غزز  ل ور ززل ال،صززار و ززتح المعززابريل مبينززا  أ
وأ اس: يالعالا سيت،رال وي وو لل،تلو: أنتا حوعتا النزاس  بمئات اآليس لل غا عل  اي،تلو.

 وبربدون العود   ل  بلد ال و كا ،  ا ال بيعيي.
 7/2/2018، المركز الفلسطيني لإلعالم

 
 هيد وعائلتهببطولة الش ويشيدهنية يهاتف عائلة الشهيد أحمد جرار  .25

  اتف رئيس المئت  السياسي ل،رئج ي،ماسي  سماعيل  نيج والد  ال  يد الب ل أ،مد نصر حر ار.
و ززاو  نيززجل خززلو اتصززالهل يززوا األربعززارل  ن ال زز يد أ،مززد  ززو ابننززا وابززن األمززج السززلميج حمعززارل 

أن  زز اد  أ،مززد تفززتح وأكززد  معبززرا  عززن  خززر ال ززع  الفلسزز يني واألمززج حميعززا ب ززكا المحا ززد الب ززل.
 ال رب  واسعا لل با  الفلس يني المنتف  والثائر عل  الم،تل.

ولفت  نيج أن ب ولزج ال ز يد حزرار عئسزت مسزتول الحزرأ  واليمزان العميز  الزكم تربزي عليزه  زي  زكا 
ئمززا أ ززاد بعائلززج ال زز يد حززر ار عائلززج ال زز دار والب ولززجل  البيززت علزز  خ زز  والززدع ال ائززد نصززر حززر ار.

 والدته التي أبدت معالا الصبر والثبات.و 
 7/2/2018موقع حركة حماس، غزة، 
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 في مواجهة التصعيد األميركي واإلسرائيليتؤكد ضرورة تمتين الجبهة الداخلية  فتح .26
نعززت ،رئززج ي ززتحي  زز يدي ا ،مزز    مززاعر  وخالززد التايززهل اللززكين است زز دا : ناديززج سززعد الززدين -عمززان 

ل مؤئد  أن ا يمستمر   ي م اومج اي،تلو ومستو نيهل ومع ا أبنزار  فجبال برصال  وات اي،تلو
ال زززع  الفلسززز ينيل ،تززز  تحسزززيد ايسزززت لو الزززو ني علززز  األر  الفلسززز ينيجل وت، يززز  األ زززداس 

 الو نيج  ي ال،ربج وايست لوي.
ئل العمل وأكدت  رور  يتمتين الحب ج الداخليج وايلتفاس ،وو ال ياد  الفلس ينيجل وئا ج  صا

 الو ني والسلمي  ي مواح ج التصعيد األميرئي والسرائيلي  د ال ع  الفلس ينيي.
 8/2/2018الغد، عمان، 

 
 األقصىالمسجد على أنقاض  "الهيكل"وزير الزراعة اإلسرائيلي يدعو إلقامة  .27

سل ردا  عل  مئان المسحد األ ص  بمدينج ال د” ال يئل“ال دس: دعا و بر  سرائيلي  ل    امج معبد 
م تل ،اخاا  سرائيليل  عنا  بسئين  ي مدخل مستو نج  ي  مالي ال فج الغربيج يوا الثنين 

 الما ي. 
،ان و ت حبل ال يئلل ،ان و ت اعتراس  ع   سرائيل ” السرائيلي أورم أرئيل: جو او و بر ال راع

 ”. ب دسيج األر ل ب دسيج حبل ال يئلل ببنار معبدنا
مرتس السرائيليجل  ن أرئيل أدل  ب كع األ واو  ي حنا   ال،اخاا ايتمار بن غاول و الت ص،يفج  

 ي  مالي ال فج الغربيجل  ل  حان  رئيس الكنيست يولي ”  ار براخا“الثلثارل  ي مستو نج 
 بن د ان.   يليأدل تاين ونائ  و بر الد اع السرائيلي 

 7/2/2018القدس العربي، لندن، 
 

 استراتيجيألف صاروخ إخفاق إسرائيلي  130با  "حزب هللا"بينيت: تسلح  .28
 او رئيس يالبيت الي ودمي وو بر المعارسل نفتالي بينيتل  ي ،ديث  كاعي يوا :  ا ا ،مدان

األربعارل  نه ي يمئن تحا ل التوتر ال ائا عل  ال،دود ال ماليجل ولكنه ي يرل أن حولج ال،ر  
سرائيل تعمل عل  منل ترسيخ التواحد اليراني  ي سوربج ب ئل ال ادمج  رببجل م يرا  ل  أن  

 متواصلل وأن تحن  انديع ال،ر  ي ت ي  بعاد يالعدوي عن المن  ج ال،دوديج.
و،م ل بينيت  يران المسؤوليج عن تو ير أسبا  الغارات السرائيليج عل  لبنان وسوربج. وأ اس أنه 

  ا التي تواصل بنار الحيوش. يد ل باتحاع تصوب  الح ود  د  يران نفس
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ألف صاروخ غير د ي ل و ي ،او أصب،ت د ي ج  100و او أي ا  نه يوحد  ي لبنان أكثر من 
   ن ا ت ئل ت ديدا حديا عل   سرائيلل و ي لن تسمح بكلال بسم ثمن. عل  ،د  وله.

ألف  130بز أتا،ت  سرائيل المحاو ل،   هللا بالتسلح  2012 – 2006وأ اس أنه ي ي السنوات 
 ي.استراتيحيصاروخ.  كا  خفاق 

 7/2/2018، 48عرب 
 

 محققو الشرطة يوصون باتهام نتنياهو بتلقي رشوة .29
خلل احتماع ح ا  ال ر ج والم،  ين  ي الو،د  ال  ربج للت، ي   ي أعماو الغش : م،مود محادلج
يا وثي ج توصيات ت ير (ل مسار األربعارل والكم   د منا  ج ،اسمجل  ل  ت د433والخداع  ي ف 

 ل  ت ئيل  اعد  أدلج ئا يج لدانج رئيس ال،ئومج السرائيليج بنيامين نتنيا ول وت ديمه للم،اكمج  ي 
ومن المتو ل أن ت دا ال ر ج توصيات ا  ي ب ب ج تل ي ر و  واي،تياو وخيانج األمانج.1000يالملف 

ي  اتصايت 2000و يما يتعل  بزيالملف  و. ل  المست ار ال  ائي لل،ئومج م لل األسبوع الم بو 
ال ،يث تدرس أح    ‘(يديعوت أ،رونوت‘رئيس ال،ئومج مل نا ر ص،يفج  ل   ن الو ل أكثر تع يد 

الت، ي   مئانيج ت ديا ال  يج  ل  مئت  المدعي العاا للدولج دون توصيجل عل  اعتبار أن األدلج 
مراحعات وتفسيرات  انونيجل  ي الم ابل تدرس  ي ال  يج وا ،جل وأنه لن يتا البت ب ا دون 

 ال ر ج ئكلال ا،تماو التوصيج بت ديا نتنيا و للم،اكمج بت مج اي،تياو وخيانج األمانج.
 7/2/2018، 48عرب 

 
 أولمرت لنتنياهو: اترك منصبك بسرعة وبصورة سليمة .30

ج السرائيليج الساب   ي أوو ظ ور علني له بعد ال راج عنهل صر ك رئيس ال،ئوم: م،مود محادلج
 ي ود أولمرتل يوا األربعارل أنه ييرغ   ي أن ي وا رئيس ال،ئومج بنيامين نتنيا ول ب ن ار وييته 

حار كلال خلو مؤتمر أ يا  ي تل أبي  و ارال به أولمرت  بسرعج وبصور  سليمج وعل  ن،و ملئاي.
تنيا و للم،اكمج ب ب ج يالر اول  ي ظل ا ترا  موعد  صدار ال ر ج لتوصيات من  سن ا ت ديا ن

ي وياتصاله بنا ر يديعوت 1000الملف  –والخداع وخرق األمانجي  ي ملفي  سادل  ما يال دايا 
وادع  أولمرت أنه خلو وييته ر    تماا صف ج مل ،رئج الم اومج  ي.2000الملف  –أ،رنوت 

 اليال والتي ئانت أ ل تكلف  السلميج ي،ماسي م ابل ال راج عن الحندم السرائيلي حلعاد
 لسرائيل من تلال التي نفكت ا ،ئومج نتنيا وو  من صف ج يالو ار لا،راريل ب،س  ادعائه.

 7/2/2018، 48عرب 
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 مع روسيا "إسرائيل"اقتراح قانون يهدد عالقات  .31
حديد  دا ع و الكنيست أكرا ،سونل من ئتلج يئوينويل يوا الثلثارل ا تراك  انون :  ا ا ،مدان

من الم،تمل أن يؤدم  ل  توتر  ي العل ات بين  سرائيل وروسيال ،يث يت من  علن الكنيست 
عن تاربخ السادس من ئانون األوو/ ديسمبر ئيوا ل،يار كئرل  باد  ال ع  األوئرانيل والكم 

ل 1933 – 1932يعرس باسا ي ولودوموريل أم يوبس الحوعي أو ال تل بالتحويلل وكلال  ي السنوات 
 ،يث تو ي الملييين حوعا  ي ع د ستالين.

ي ار  ل  أن ا تراك ال انون أدل  ل  رد  عل غا   من حان  ح ات  ي الخارحيج الروسيج 
و الت  كاعج الحيش  ن مسؤولين  ي الخارحيج الروسيج ،كروال يوا  والسفار  الروسيج  ي تل أبي .

راك ال انونل وأنه سيئون له أبعاد بعيد  المدل عل  أمسل من أن روسيا سترد ب د   كا تا الد ل با ت
سرائيل. و الت السفار  الروسيج  ي تل أبي   نه يمن المؤسف أن يعد أع ار  العل ات بين روسيا وا 

 ئنيست ا تراك  انون ي وع التاربخي.
 7/2/2018، 48عرب 

 
 اقتراح قانون إسرائيلي لالستيالء على مخصصات الشهداء واألسرى  .32

تنا ش اللحنج الو اربج السرائيليج للت ربلل األ،د الم بلل ا تراك  انونل ت دا به و بر الحيش  : الناصر 
السرائيلي أ يغدور ليبرمانل ينل عل  ايستيلر عل  مخصصات كوم ال  دار واألسرل والحر،  
 الفلس ينيينل من خلو خصا  كع المخصصات من أمواو ال رائ ل لت،وبل ا  ل  صندوق خال

 لتعوي   ،ايا العمليات السرائيليين.
 8/2/2018، الغد، عّمان

 
 خالفات داخل الحكومة اإلسرائيلية بشأن غزة :"إسرائيل اليوم" .33

ت،وو خل ات بين و رار  سرائيليين دون  نع اد المحلس الو ارم : عبد الرؤوس أرناؤور - ال دس
 تي لمنا  ج األو اع النسانيج  ي غ  .السرائيلي المصغر لل ؤون األمنيج والسياسيج يالكابين

و الت ص،يفج ي سرائيل اليواي  ي عدد ا الصادر األربعار  نه  ي ،ين ي رك و بر المواصلت 
السرائيلي يسرائيل ئاتس   امج ح بر  صناعيج  بالج سا،ل غ     ن و بر الد اع ا يغدور ليبرمان 

ر أن ي وا  رب   وارئ تابل لمحلس األمن و الت ي ي ن ايج الن اشل ت ر  يعار   كع الخ جي.
ال ومي ب عداد خ ج تت من م تر،ات عمليج للتعامل مل ال،الج وت ديم ا  ي حلسج استماع أخرل 
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وأ ا ت يأ،د الم تر،ات لت دئج الو ل  و  مان أن تدعا بلدان أوروبا   ي غ ون ثلثج أسابيلي.
  سرائيل ت دم ا منك سنواتي.وال رق األ ص  غ   ا تصاديال و ي عمليج ما بر،ت 

 وتابعتي أما ال تراك اآلخر   و ا تراك الو بر يسرائيل ئاتس  ن ار ح بر  صناعيج أماا   اع غ  .
 ولفتت الص،يفج  ل  أنه ييؤبد و رار ال،ئومج ومؤسسج الد اع ا تراك ئاتسل ليبرمان يعار ه.

س الو رار بنيامين نتنيا و بالتصوبت و الت الص،يفج يتمئن ئاتس من ال،صوو عل  الت اا من رئي
عل  ا ترا،ه  ي احتماع الكابينت الم بلل ولكن بسب  معار ج ليبرمان يبدو أن نتنيا و يتحن  ع د 

 الكابينت ب سن  كع المسسلجي.
 7/2/2018لألنباء،  األناضولوكالة 

 
 رئيس المخابرات اإلسرائيلية األسبق: الحرب على غزة أقرب منها على لبنان .34

تل أبي : أعلن الرئيس األسب  لح ا  المخابرات السرائيليج العامج  ال اباال( ع و اللحنج البرلمانيج 
لل ؤون السربجل يع و  بيرمل  نه عل  عئس اين باع العاا السائدل يرل أن ال،ر  الم بلج عل  

   اع غ   أ ر  من ال،ر  عل  لبنان.
لكنيست  البرلمان السرائيلي(ل عل  خلفيج ن ر ت ربر و او بيرمل الكم است او أمس األربعار من ا

ل  ن الو ل  ي لبنان خ يرل ولكن توحد  ناال دولج «ئك  كات مر  عل  رؤسائه»ي وو  نه 
و،ئومج وحيشل وبوحد ،وار عن  رب  عد  أ راس أخرل غير معنيج بال،ر . وأما  ي   اع غ   

يت،دثون اليوا عن ن ل »ا اين يار. وأ اس:  ل توحد  ناال سل ج. واألو اع النسانيج عل   ف
خ ير  ي الك ربارل ون ل وتلوث  ديد  ي مياع ال ر ل ون ل ر ي   ي الخدمات ال بيج.  كع 
وصفج ثابتج لن ر األمرا .  عندما يبدأ الناس بالموت بسب   كع النوا لل ستنفحر األو اع. 

 «.درون  ل  صداا عسئرم  تن   ال،ر ولكي يبرئ  اد  ،ماس أنفس ا من  كع المسؤوليجل سيبا
،ماس ي تربد ال،ر ل ألن ا لا تستكمل ايستعدادات ل ا بعد. ولكن »واستدرال بيرم  ائل: 

األو اع النسانيج الصعبج  ي ال  اع  ي  رصت ا  ي  ل ار المسؤوليج عن ئا ل  يادت ا الفا لج 
ل ائ ا عل  ئا ل  سرائيل ه  ي ئتلج المعار ج البرلمانيجل بسن تبادر ولكلال نصح بيرمل من مو ع«. وا 

  سرائيل  ل  ن ا ات حديج لت،سين األو اع النسانيج  ي ال  اع.
 8/2/2018، الشرق األوسط، لندن
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 لن يكون بوسعها إحراز نصر على "حزب هللا" "إسرائيل": اً نائب رئيس قسم األبحاث سابق .35
ي الساب ل رونين دنغورل من أن تل أبي  لن يئون ،ك ر المسؤوو األمني السرائيل: صالح النعامي

بوسع ا  ،را  نصر عل  ي،   هللاي  ي أم ،ر  م بلج م،تملجل مو ،ا  أن  يمحرد تحكر  ناعج 
لدل السرائيليين أن ،ربا  ستندلل مل ،   هللا يعني التسليا مسب ا  بسن تتعر   سرائيلل عل  

 المساربن الو ني والمدنيل لخسائر ئبير ي.
و ي م او ن رع مو ل ص،يفج ي مرتسيل يوا األربعارل بي ن دنغورل نائ  رئيس  سا األب،اث الساب  
 ي ديوان رئيس ال،ئومج السرائيليجل أن  يالبديل لل،ر  يتمثل  ي وحو   صرار  سرائيل عل  منع ا 

ن يتمئن ئل من  سرائيل باعتبار  كع النتيحج  د ا  استراتيحيا يل معتبرا  أن يو تا   ويل  سيمر  بل أ
 ولبنان من  عاد   عمار ما ستدمرع ال،ر  الم بلجي.

 8/2/2018، العربي الجديد، لندن
 

 الالجئون األفارقة يتظاهرون أمام سفارة رواندا في تل أبيب .36
تل أبي : بعد الك ف عن معر ج ال،ئومج السرائيليج للمخا ر التي ت دد ،يا  من ت رد ا من 

 جل تظا ر ن،و ألفي  خل من ا أماا سفار  رواندا  ي  رتسليا   ر  تل أبي (و اللحئين األ ار 
التي تتخك  د ا « ايتفاق بين الدولتين عل   رد ا وعل  الموا ف غير النسانيج»ا،تحاحا  عل  

 نتيحج  كا ايتفاق.
وت وو: و د ر ل المتظا رونل وغالبيت ا من أصوو  ربتربج وسودانيجل  عارات تندد بايتفاق 

و د  ارال  ي المظا ر  ب ل ع رات من الموا نين «. ايعتراس باللحئ  و واح  أخل ي»
 السرائيليين. 

وبيليل بسن  سرائيل ي تملال أم تمن ح ج ثانيجل اعتر ت نائبج و بر الخارحيج السرائيليجل تسيبي ،و 
أوغندال وأن الخ ر الكم ي دد وسيلج لمرا بج مصير  البي اللحور الكين ي ردون من ا  ل  رواندا و 

 ،يا  ئل من ا يب   خارج السي ر .
 8/2/2018الشرق األوسط، لندن، 

 
 بلدية االحتالل في القدس تخطط لمنتزه يربط موقعين استيطانيين .37

تنوم بلديج اي،تلو  ي ال دس وما تسم  يالسل ج لت وبر ال دسي العمل عل  خ ج :  ا ا ،مدان
 ل بتون يربا بين مو عين استي انيين للي ود  ي داخل ال ور  ي ال دس.ل امج منت ع  ي حبل ا
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 ايستي انيوحار أن المنت ع الم ار  ليه سي اا عل  المن،درات الغربيج لحبل ال بتونل وبين ال،ي 
 يبيت أوروتي وبين المستو نج الحديد  يبيت  ،و ني.

 امج  كا المنت ع ت ت ي مصادر  أرا  وب،س  ت ربر ن رته ص،يفج ي مرتسيل اليوا الخميسل   ن  
  لس ينيج خاصج.

وصاد ت ما تسم  ياللحنج الم،ليج للتخ يا والبناري  ي بلديج اي،تلو عل   ا البلديج ئمبادر  
للمخ ا  ل  حان  يالسل ج لت وبر ال دسي. ئما أوصت اللحنج بالمصاد ج عل  المخ ا. ومن 

 عل  اللحنج اللوائيج للتخ يا. الم رر  ي المر،لج ال ادمج عر  المخ ا
 8/2/2018، 48عرب 

 
نما بيت الستقبال المهنئترفض والدة الشهيد جرار  .38  ينأن يكون هناك بيت عزاء البنها وا 

التي لا تتمئن من وداع ابن ا ل والد  ال  يد أ،مد نصر حرارل ر  ت ختاا حرار م،مد بلل:
عاما( عل  است  اد  16يالهل بعد مرور ن،و  ال  يد الكم ا،تح  حيش اي،تلو حثمانه بعد اغت

ل أن يئون  ناال بيت 2002والدع خلو ا تباال مسلح مل  وات اي،تلو  ي مدينج  وباس عاا 
نما بيت يست باو الم نئات  ي من و   ي   وح ا والكم ا،ت ن العائلج بعدما  دمت  ع ار يبن ال وا 

   ر الما ي.حرا ات اي،تلو من ل ا  ي السابل ع ر من ال
وسرعان ما را،ت وئل ا ثبات و و ل ت،دث الص،ا يين عن ابن ا ال  يد الكم ل الما عبرت عن 

  خر ا به أثنار مل، ج اي،تلو لهل   الت: ييئنت أدعو هللا لهل وأ وو  ن هللا معهي.
نا  ي وتابعت: يعندما أ، روا لي ملبس أ،مدل عر ت ال و،مدت هللا تعال ل و لت: الل ا اؤحر 

 مصيبتناي.
وأ ارتل  ل  الم تنيات التي وحدت  ي مئان است  اد ابن ال ومن ا مص،ف أ داع  ياع والدع ال  يد 
منك أن ئان  فل ل ومنك كلال الو ت ي،تف  به  واو و تهل  ئان المص،ف ر ي هل وئسنه ظل والدع 

 الكم را  ه  واو ،ياته ،ت  أصبح م اتل عل  ن ف والدع.
سنج ،دث األمر نفسه مل والد أ،مدل  دموا عليه البيت واست  د  ي  وباسل  16بل وأ ا ت: ي 

سنج وئانت عواصف وبردل ولما  16وأ،مد ابني است  د  ي اليامونل وبر و  وحي  اردوع  بل 
 أحو يبني  بل   ر ئانت الدنيا عواصف وبردل األ،داث واألحوار نفس اي.

 8/2/2018األيام، رام هللا، 
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 تالل يحول شابًا من الدهيشة لإلداري بتهمة "اليكات على فيسبوك"االح .39
عاما( من سئان مخيا  30،ولت سل ات اي،تلو السرائيليج ال ا  خالد حماو  راج  : بيت ل،ا

ل وكلال بعد اعت اله بت مج يالت،رب ي عل  موا ل التواصل أ  رالد ي ج للعت او الدارم لستج 
 عنه وايكتفار بمد  تو يفه التي استمرت ع ر  أياا. ال راجالم،ئمج أ رت  من أنرغا بالايحتماعي 

وئانت  وات اي،تلو اعت لت ال ا   راج و و معلا تربيج ربا يجل  بل ن،و ع ر  أياال و،ولته ال  
الم،ئمج العسئربج بت مج يالت،رب ي عبر من ورات عل  مو ل التواصل ايحتماعي ،يث ع دت 

العسئربج  ي يعو ري خمس حلسات للنظر  ي   يتهل و ررتل األ،د الما يل  م،ئمج اي،تلو
ايكتفار بمد  تو يفه و ر  غرامج ماليج م دار ا أربعج ايس  يئل عليه وال راج عنهل ،يث لا 
ت تنل ال ا يج ب،حف النيابج العسئربج التي وح ت لفراج ت مج يالتعامل مل ئميات ئبير  من الليئات 

 ي ،س  تعبير ممثل النيابج.الت،رب يج
 8/2/2018األيام، رام هللا، 

 
 ينايرفي كانون الثاني/  مواطناً  57لجنة أهالي المعتقلين: السلطة اعتقلت  .40

 الت لحنج أ الي المعت لين السياسيين  ي ال فج الغربيج الم،تلجل  ن األح    األمنيج التابعج للسل ج 
 6وا نين الفلس ينيين عل  خلفيج سياسيجل وأ،ب ت تنفيك انت اكا  د الم 164الفلس ينيج ارتكبت 

 الما ي.يناير / الثاني ئانون عمليات  دائيج خلو   ر 
،الج استدعارل  30،الج اعت او سياسيل و 57وو  ا لت ربر أصدرته اللحنج   د  ملت اينت اكات 

سيجل وأن  ت ا  ي م اومج عمليج مدا مجل  ملت  رائح  عبنا ئا ج عل  خلفيج انتمارات ا السيا 47و
 اي،تلو والتعبير عن ارائ ا عبر موا ل التواصل ايحتماعي.

 7/2/2018حماس، غزة،  حركة موقع
 

 لمقاطعة محاكم االعتقال اإلداريّ  استراتيجيةيبلورون خطوة  500قراقع: األسرى اإلداريون وعددهم  .41
األسرل والم،رربن أن  ما ي ار   ئ ف عيس   را ل رئيس  يئج  ؤون    ير أندراوس: - الناصر 

معت ل  دارم  ومن ئا ج الفصائل  ي سحون اي،تلو بلوروا خ ج مواح ج بم ا عج م،اكا  500
ل وسُيعلن عن موعد تنفيك ا  ربب ا.  ايعت او الدارم 

 و او  ن  األسرل الداربين  الوا  ي رسالج وصلت من ا  ن  م،اكا ايعت او الدارم  أصب،ت عبثيجل
ل وأن   %99 اليد العليا  ي ا لاح    األمنيج والتي تت،ئا بال رار بنسبج  ودور ال  ار  ي ا  ام ي 

ل وبدون أي ج  حرارات لم،اكمج  سل ات اي،تلو ت وا بت بين ايعت او الدارم  بتغليفه ب  ار  صورم  
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الملف السرم دون  برا  أيج عادلج ب،يث أصبح ايعت او الدارم أمر ا روتيني ا يستند  ل  ما يسم  
 ديئل و رائن  انونيج.

وأ ار  را ل  ل  أن  األسرل الداربين  رروا العلن  ربب ا عن م ا عج ال  ار السرائيلي  م ا عج 
ل ومنك اليوا األوو يعت اله ومن ئا ج م،اكا  واستراتيحيجسياسيج   املج يلت ا ب ا المعت ل الدارم 

م،ئمج العليا السرائيلي جل وأن   كع الخ و  ستكون  من برنامف تصعيدم  د  اي،تلو و ي م دمت ا
ا  ل    را   مفتوك  عن ال عاال و د أ ا  األسرل الداربين بئا ج المؤسسات مساند   يصل أي  

  كع الخ و  وال ل  من الم،امين عدا الترا ل  ي م،اكا ايعت او الدارم  بئا ج مستويات ا.
 7/2/2018ندن، ، لرأي اليوم

 بالتكبير طاردوا المستوطنين.. واسترجعوا أطفالهم .42
م،اولج  ليوا األربعارل أ،با أ الي بلد  مادما حنو  مدينج نابلس  ماو ال فج الغربيج الم،تلج

مستو نين  سرائيليين اخت اس  فلين من أبنار البلد  بعد ا ت،اا من ل مال لكن األ الي تمئنوا من 
و او مسؤوو ملف ايستي ان  ي  خليص ما من أيدم الخا فين الكين يكوا بالفرار. ن اك ال فلين وت

 ماو ال فج الغربيج غسان دغلس  ن محموعج من المستو نين المسل،ين من مستو نج ييتس اري 
أعواا( ويكوا بالفرار  10أعواا( و ه   8ا ت،موا من و الموا ن ر ق  باد ل واخت فوا  فليه ،ساا  

وأ اس دغلس أن ع رات الموا نين تحمعوا عل  عحلل و اردوا  ن،و المستو نج.متوح ين 
 المستو نين  ي الحباو وسا صي،ات التكبيرل وأحبرو ا عل  الفرار وترال األ فاو.

 7/2/2018الجزيرة.نت، الدوحة، 
 

 عسا : سنعيد بناء مدرسة أبو نوار التي هدمها االحتالل .43
اومج الحدار الو بر وليد عساسل أن ال يئج ستعيد بنار مدرسج أبو أكد رئيس  يئج م الم،تلج: ال دس 

ل يوا األ،د الما يل للمر  الخامسج عل  السرائيلينوار من حديدل بعد أن  دمت ا  وات اي،تلو 
يوا األربعارل أن المدرسج تعد المتنفس الو،يد أل فاو ل ن عساسل ،س  بيان لل يئجوبي   التوالي.

ثلث مستو نات  سرائيليج و ي  معاليه أدوميا وئيدارل وئيدار الحديد (ل ومنك التحمل الم،ار ب
سنوات وال،ئومج السرائيليج تسع  لخلر البدو ال ا نين  ي باديج ال دس لتنفيك م روع ا 

 لس يني  ي بيوت من الصفيح  700يل ،يث يسئن  ي التحمل أكثر من E1ايستعمارم المسم  ي
 األغناا. ويعتا ون عل  تربيج

 7/2/2018، (وفا) الفلسطينية والمعلومات األنباء وكالة
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 المعتقل الجريح مبروك جّرار: قوات االحتالل تركتني أنز  لساعات دون تقديم العالج .44
 او المعت ل الحربح مبروال حر ار من بلد  بر ين  ي حنينل  ن  وات اي،تلو السرائيلي : راا هللا

لحي  العسئرم دون ت ديا أم علج لهل بعد أن تعمدوا ترال ئل  ترئته ين س لساعات داخل ا
ورول المعت ل حر ار لم،امي نادم األسير خالد م،احنج الكم تمئن من  بوليسي ين ش حسدع.ي

 ي مست ف  يالعفولجي تفاصيل اعت اله المروعجل بعد تعر ه ل حوا من أ،د  يوا األربعار بارته 
 ت حيش اي،تلو السرائيلي  ي الثالث من  بار الحارم.الكل  البوليسيج المرا  ج ل وا

وأ ار  ل  أنه ي ي او يعاني من حروك عمي جل وصعوبج  ي ت،ربال يدع اليسرل وسا ه اليسرلل و و 
ب،احج  ل  مرا،ل علج  وبلج ومئثفج حرار الصابجل   ا ج  ل  أنه مصا  بصدمج ي تمئنه من 

 النوا.
 7/2/2018، (وفا) الفلسطينية والمعلومات األنباء وكالة

 
 إصابة في مواجهات مع االحتالل على مدخل أريحا 30: الهالل األحمر الفلسطيني .45

موا نا أصيبوال مسار يوا األربعارل  30 الت حمعيج ال لو األ،مر الفلس ينيل  ن ،والي : أرب،ا
موا نا  21عيجل أن وبينت الحم عل  مدخل مدينج أربحا. السرائيلي ي مواح ات مل اي،تلو 

بالغا  خلو   صابات 9 ل  المست ف ل و  صابتانأصيبوا بالرصال الم ا يل ن ل من ا 
 المواح ات التي دارت عل  مدخل المدينج.

 7/2/2018، (وفا) الفلسطينية والمعلومات األنباء وكالة
 

 عائلة سالمة في بديا تنتصر على الشركة االستيطانية "ياكير" .46
عمت الفر،ج عائلج سلمج التي تمتلال مئات الدونمات من األرا ي : ف  صبرم مص  -  ل يليج

 ي بلد  بديا   ار سلفيت من  بل  رئج استي انيج تا ت وبر ع ود  رار  أرا ي االمصادر  
مدير بلديج بديا يوسف سلمج ت،دث لزيال دسيل عن خفايا الت وبر من  بمساعد  سماسر  وعملر.

التي ئانت خلف  كع الصف جل   او:ي  ي البدايج  كع  واأل داسيج والعملرل  بل ال رئج ايستي ان
 المستو ناتلاستي ان  ي بديا الخاليج من  أوو رع   ل ال  يج ئانت خ ير  ونتائح ا ستؤدم 

  ل   رئج ي ياكير ي ايستي انيج ئانت ت دس من خلو ت وبر صف ات البيل  ي من  ج خلج ،سان 
 بديا وانت ار ايستي ان بعد اي. أرا يج  ي مستو ن أوو   امج

ا و رئج ياكير ومع ا بع  العملر والسماسر  ي ومون بصف ات  1982وي يف سلمج:ي منك عاا 
صف ات البيل   ب اووتا  السرائيليجالم،اكا   ل ومع ا البلديج  األرا ي أص،ا ت وبر وتوحه 
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ل وصدر ،ئمين  ي  كع ال  يج تا استعاد  الم،اكا أرو جالم بو ج من خلو مسير   وبلج  ي 
 دونماي. 218 رابج 

 8/2/2018القدس،  القدس،
 

 بان خالل االعتقالعذ  قاصران مقدسيان ي  : نادي األسير .47
أ اد األسيران ال اصران أسامج  ئربا عليان وخ ر  وئت ال يخ من مدينج ال دس الم،تلج 

ر   وأ اد نادم  خلو عمليج اعت ال ما  بل ن،و   ر.بتعر   ما للت نئيل وايعتدار علي ما بال  
األسير الفلس يني  ي بيان ع    بار   اا ب ا م،اميه لاسيربن  ي معت ل عو ر أن المعت ل خ ر 

ر  المبرك بواس ج أع ا  المسد سات  15ال يخ   عاما( من بلد  العي ربج  رق ال دس تعر   لل  
يناير/ئانون الثاني الما يل ي تا  ل  أنه  12 لوع بتاربخ عل  أيدم المستعربين الكين  احموع واعت
 أصي  بر و   ي حميل أن،ار حسدع.

عاما( من بلد  عناتا  17وأ ار النادم  ل  أن  و ات اي،تلو ا ت،مت من و المعت ل أسامج عليان  
ر  المبرك  رق ال دس  حر التاسل من نفس ال  ر و امت بتكبيله و  ي هل وان الت عليه ب ال  

 باأليدم واألرحل أماا عائلته لمد   ع ر د ائ .
 7/2/2018.نت، الدوحة، الجزيرة

 
 مسيحيو القدس يرفضون "سالح الضرائب" اإلسرائيلي .48

 او رحاو دين مسي،يون  ي ال دس  ن ا  ئلوا لحنج  انونيج للرد عل   رار بلديج اي،تلو السرائيلي 
وعل  المؤسسات التابعج ل ا بسثر رحعي. ونا د رحاو الدين   ر   رائ  عل  ئنائس المدينج

 ال يادتين األردنيج والفلس ينيج التوحه  ل  م،ئمج الحنايات الدوليج لو ف  كا ال رار. 
 7/2/2018.نت، الدوحة، الجزيرة

 
 في القدس المحتلة االحتالل يهدم منزالً  .49

يوا األربعارل من ي  يعود لعائلج ل ال دس الم،تلج  دمت حرا ات تابعج لبلديج اي،تلو  ي مدينجي: بتراي
 المبارال بال دس الم،تلج. األ ص النعيمي الم دسيج ب،ي وادم ياصوو ببلد  سلوان حنو  المسحد 

،حج البنار دون ترخيل  ي المسوغ الو،يد لل،تلو  ي   نو الت عائلج النعيمي  ي بيان ل ا 
 لم دسيين عبر الت يي  علي ا.ال دس والتي ي دس من خلل ا لت حير ا
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و ي سياق م ابه أ الت سل ات اي،تلول ي،ا لجي تعود للموا ن ما ن ال ويئي ئان يستخدم ا 
 ئبديل لمن لهل الكم  دمه اي،تلو  ي ،ي بيت ،نينا  ماو ال دس الم،تلج.

 7/2/2018السبيل، عّمان، 
 

 2017 خالل سنةومنشأة  منزالً  154وهدمت مقدسيًا  2,466اعتقلت  "إسرائيل"جمعية تركية:  .50
 الت حمعيج ي،مايج التراث العثماني  ي بيت الم دسي  ميراثنا(ل  ن : ص ي   للو  -  س نبوو

وأ ارت الحمعيجل  ي  .2017م دسيا   ي المدينج الم،تلج  2,466 وات اي،تلو السرائيليل اعت لت 
و نسخج منهل  ل  أن ايعت ايت  ملت ن،و ت ربر ا السنومل الكم ن ر األربعارل ووصل األنا و 

 مسنات. 4 اصراتل و 6أنث  بين ن  88عاما ل  12 فل  دون  54مسنا ل  26 اصرا ل  720
من ي  ومن س  سئنيج  154و،وو عمليات ال دا والمصادر ل أ،صت الحمعيج  ياا اي،تلو ب دا ن،و 

من ي  أحبر أص،اب ا عل   دم ا  13بين ا  وتحاربج و راعيجل بمختلف  رل وبلدات ال دس الم،تلجل
 بسنفس ا تفادي ا لد ل تكاليف ال دا البا ظج.

و يما يتعل  بالتوسل ايستي اني وعمليات المصادر ل تابعت الحمعيج الترئيج أن يالسل ات 
ل  ي العديد من المستو نات 2017و،د  استي انيج خلو  16,252السرائيليج صاد ت عل  بنار 

 ج عل  أرا ي الفلس ينيين  ي ال دس الم،تلجل واأل،يار العربيج الم دسيج.الم ام
م دسيا ل من مختلف  رل وبلدات ال دس  17وب،س  الت ربر   د است  دل خلو العاا نفسهل 

 الم،تلجل بوسائل مختلفج يسيما ال تل المتعمد.
المسحد األ ص ل و د ارتفعت نسبج ي ودي ا مت ر  ا  ارئوا  ي ا ت،اا  628ألف ا و 25وأ ارت  ل  أني
 ي.2016ل م ارنج بالعاا %75اي ت،امات  ل  

 7/2/2018 لألنباء، األناضول وكالة
 

 نن معوقي  تعمد اإلهمال الطبي لطفلي  تسلطات االحتالل : هيئة شؤون األسرى  .51
 بي ات مت  يئج  ؤون األسرل والم،رربنل سل ات السحون السرائيليجل بتعمد ال ماو ال: غ  

« الرملج»ألسيربن  اصربنل بمنل ت ديا العلج الل ا ل ما. وكئرت  ي ت ربر ل ا أن عياد  معت ل 
تواصل سياست ا بتعمد   ماو الو ل الص،ي لاسيربن ال اصربن أ،مد    وقل وم،مد ،ف م،مدل 

 ئ،او ب يج األسرل المر  ل وتمتنل عن ت ديا العلج الل ا ل ما.
 8/2/2018، ، لندنالقدس العربي
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 االغتياالت اإلسرائيلية..إعدام خارج القانون لالنتقام وتصفية الخصوم تقرير:  .52
 او خبرار و، و يون  لس ينيونل  ن سياسج ايغتيايت التي تنت ح ا : أمحد النب ان -راا هللا 

  سرائيل ت دس للتخلل من خصوم ال ولت، ي  عد  أ داس من ا الردعل أو اينت اال أو  ر ار
 ال ارع الداخلي  ي  سرائيل. 

 لس ينيا منك   ر أغس س/ا  من العاا  366وب،س  المصادر نفس ال   ن  سرائيل اغتالت 
 ل ئان أ،دث ا ال ا  أ،مد نصر حرار  ي مدينج حنين بال فج الغربيج أمس. 1987

التي  و،صلت وئالج األنا وو عل   ،صائيج من مؤسسج ال،    لس ينيج ، و يج غير ،ئوميج(ل
تتابل مثل  كع ال  ايال ،يث أ ادت أن عدد من اغتالت ا  سرائيل منك   ر أغس س/ا ل عاا 

  لس ينيا.  366ل بلغ 1987
و او المعت ل الساب ل عصمت منصورل والخبير  ي ال ؤون السرائيليجل  ن سياسج ايغتياو 

 وو:ي  مثل اغتياو مؤسس السرائيليج ترئ  عل   ئر  ي تصفيج ال،سا ي. وأ اس لوئالج األنا
 أ،مد ياسين  ي غ   ئان انت اميا ب،تاي. ال يخ  ،رئج( ،ماس 

أما اغتياو ال ا  أ،مد نصر حرارل  ئان ال دس منه ي عاد  الث ج بالمؤسسج األمنيجل خصوصا وأن 
صابج اخرل وتمئن من خداع الحيش وال رو  منه ألكثر من   رل  حرار مت ا ب تل مستو نل وا 

ر  ع ع ث ج الحم ور السرائيلي ب درات الحيشل و تله ئان  ر ار  وا ،ا للمستو نين و و أم
 والحم ور السرائيليي. 

وي وو منصور  ن  سرائيل ترتك  ينوعين من حرائا ايغتياول من ا المعلن ئما ،صل مل أ،مد 
كم مات مسمومال حرارل ومن ا غير المعلنل مثل اغتياو الرئيس الفلس يني الساب  ياسر عر ات ال

دون معر ج من دس السال لكنه ئان ي ئل خ را استراتيحيا عل   سرائيلل وي  ال أن ا  ي من  اا 
 باغتيالهي. 

من حانبهل  او اللوار الرئن المت اعدل واصف عرب اتل الخبير  ي ال ؤون السرائيليجل  ن سياسج 
ال ي يوحد لدي ا ت مج مثبتجل مثل ما ايغتياول ي ي حرائا  تل متعمد  ت وا ب ا  سرائيلل أل خ

 ،صل مل أ،مد حراري. 
،او ئان ي ئل ت ديدا  ي تسع   ل ي تصفيج ال،سا  مل الخصال   سرائيلن أعرب ات  وأ اس

ل ال ئما ،صل مل حرارل أو  ي سبيل اينت اا من الخصا وتصفيج ال،سا  معهل ئما ،صل مل 
الكم اغتالته  ي تونسل أو  ي سبيل درر المخا ر خليل الو بر ال يادم البار   ي ،رئج  تح 

 الم،تملج عل  وحود  كا الخصال مثل ما ،صل مل ال يخ أ،مد ياسين  ائد ،رئج ،ماسي. 
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وو   الكات  والص،في الفلس يني ،ا   البرغوثيل يمئن ت سيا سياسج ايغتيايت السرائيليج  ل  
 . 1948التاربخيج عاا ل بعد ا،تلل ا ألر   لس ين أساسيجمرا،ل  ثلث

وأ ار البرغوثي  ل  أن المر،لج األول  بدأت بعد ان لق ،رئج الكفاك الفلس يني المسلح عاا 
ل والتي است د ت ال يادات الفلس ينيج التي تواحدت  ي لبنان واألردن عل   وو  تر  1965

منظمج الت،ربر الفلس ينيج  السبعينيات والثمانينيات من ال رن الما يل و،ت  تو يل اتفاق أوسلو بين
سرائيلل عاا   . 1993وا 

ومن أبر  ايغتيايت  ي تلال الفتر ل خليل الو برل ال يادم البار   ي ،رئج  تحل و ت،ي ال  ا ي 
 مؤسس ،رئج الح اد السلميل والكات  الفلس يني غسان ئنفاني. 

غوثيل  ئانت بعد تو يل اتفاق أوسلو و   البر   سرائيلأما الفتر  الثانيج من ايغتيايت التي  نت ا 
وترئ تل  د  يادات ،رئج ،ماس بعد موحج من العمليات  1993عاا  والسرائيليينبين الفلس ينيين 

التفحيربج داخل  سرائيلل مثل اغتياو ي،ي عياش  ائد ئتائ  ال ساا الساب ل وعادو وعماد عو  
 هللا. 

ل و ي ا 2000عد انديع اينتفا ج الفلس ينيج الثانيج عاا  يما بدأت المر،لج الثالثج ،س  البرغوثيل ب
 ائد الحب ج ال عبيج  أبر  اتا اغتياو المئات من ال يادات العسئربج والنا  ين الفلس ينيينل من 

ل واغتياو رائد 2001الساب ل أبو علي مص ف  الكم اغتيل بصاروخ موحه  ي مئتبه براا هللا عاا 
 التابعج ل،رئج  تح.  األ ص  الكرمي  ائد ئتائ    دار

 7/2/2018 لألنباء، األناضول وكالة

 
 للمرة األولى منذ بداية العام مفاجئرفح بشكل معبر مصر تفتح  .53

معبر ر ح الفاصل عن   اع غ  ل  مفاحئ ت،ت السل ات المصربج ب ئل «: ال دس العربي»غ   ز 
 ل بعد  غلق  وبل داا ألكثر من   ر.« المغادر  والعود»أماا ،رئج المسا ربن  ي ئل ايتحا ين 

وعل  خلس العاد ل أعلنت مصر  بل ساعات من  تح المعبرل عن ت غيله للسفر خاصج لل،ايت 
النسانيجل ،يث ئانت  ي الساب  تبلغ الح ات المسؤوليج بفتح المعبر  بل يوا أو يومينل من أحل 

 لن ل ا.تح ي  ئ و ات المسا ربنل وت، ير ال،ا لت المخصصج 
حار كلال بعدما أعلنت سفار   لس ين  ي ال ا ر ل ظ ر أمسل عن  بلغ ا من  بل الح ات المصربج 

بدأت يوا أمس األربعارل وتمتد ،ت  انت ار دواا بعد غد الحمعج للسفر  ي  المعبرلالمختصجل بفتح 
 .2018ايتحا ين. وستكون  كع العمليج  ي األول   ي عاا 
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تح المعبرل ن رت و ار  الداخليج  ي غ   ئ فا بسسمار المسا ربن المسحلين ساب ا و ور توارد أنبار  
للسفر. ودعت الموا نين الوارد  أسماؤ ا  ي الك ف  ل  التوحه  ورا   ل  الصالج الخارحيج لمعبر 
ر ح لتس يل سفر ا اليوا  أمس(. واند ل  ؤير عل  عحل ي،ملون أورا  ا الرسميج وال ليل من 

ا  ل  المئان المخصل أ ص  حنو    اع غ  ل ون لوا من  ناال  ي ،ا لت  ل  داخل أمتعت 
 المعبر.

 8/2/2018، لندن، القدس العربي
 

 األشعل: تهجير سكان سيناء تنفيذ لا"صفقة القرن" .54
 او مساعد و بر الخارحيج المصرم األسب  الدئتور عبد هللا األ علل : م،مود  نيج –الرسالج نت 
من عمليات ت حير  ي سينارل  و تم يد لتنفيك صف ج ال رنل معتبرا أن ما ين ر من   ن ما يحرم 

السل ات المصربج ،وو ت حير السئان بسب  م،اربج داعش يئك  وا،تياو ي ين لي عل  أ،ديل 
 و    وله.

حيرل وأكد األ عل  ي تصربح خال بزيالرسالج نتي مسار األربعارل أن ه ي مبرر   ل  ا لعمليات الت 
سول أن  ناال مؤامر  تحرم عل  سينار أ را  ا مصربج وسعوديجل وي ترال  ي ا السل ج الفلس ينيج 
ئكلالل م يرا  ل  أن  كع المؤامر  ت دس لن ار يئياني وليس دولج للفلس ينيين ت،ت  عار يتوسيل 

   اع غ  ي.
 ي منا    ماو سينار وئ ف عن وحود خ ج تنمويج مدعومج سعودي ا لن ار م اربل بنيج ت،تيج 

ا ي يحرم  عداد ا لمن   ن ارتست دس  حامعج الملال سلمان وم، ات ت،ليج مياع وئ ربارل ي  ع 
 يحرم ت حير ا  ي سينار!يل ب،س  تعبير األ عل.

وأو ح أن رئيس السل ج م،مود عباس ح ر من الصف جل يولو لا يئن ئكلال  سيحرم الب،ث عن 
 تبا بعناصر  كع الصف جيل ي وو األ عل. خل اخر ي بل ب ال ود،لن مر 

ورأل أن الخ ج ت  ي ئكلال بربا تيران وصنا ير التي تسلمت ا السعوديج من مصر مؤخرا  ل  
 ي سرائيليل م ابل استيعا  يحئين  لس ينيين وسئان من ال فج وغ  .

ج ال ماليج وعل  األ عل عل   علن الرئيس المصرم عبد الفتاك السيسي عن خ ج تنمويج للمن  
لسينارل بسن ا يي تخرج عن  ور الرؤيج السعوديج لتنميج  كع المن  ج أل داس لن تخدا أ ل ايل مبينا  
أن المدخل  ي ت بي   كع الخ ج سيئون عنوان ا توسيل   اع غ   يلماكا التوسعج وما مصل،ج غ   

 من اتساع يصل ،ت  ،دود العربش يل و   تساؤله.
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بج بتنفيك المر،لج األخير  من خ ج صف ج ال رنل و   ا لما ئ فه  برا يا و رعت السل ات المصر 
 المنيعي رئيس ات،اد  بائل سينار.

 7/2/2018، الرسالة نت
 

 9مجلس الدفاع اللبنانِي: سنتصدى لتشييد الجدار وللمواقف اإلسرائيلية من البلوك  .55
ن الحدار السرائيلي عل  ال،دود أ»للد اع اللبناني من  األعل ،كر المحلس ي: ال،يا ي –بيروت 

 «.1701 الحنوبيج للبنان(  ي ،او ت ييدع سيعتبر اعتدار عل  السياد  اللبنانيج وخر ا  لل رار 
التوحي ات للتصدم ألم   ع ارت رر »وأعلن المحلس بعد احتماعه  ي ال صر الحم ورم أمسل أنه 

ر  ي الت،رال عل  مختلف المستويات لمواح ج م،اولج  سرائيليج لت ييد الحدار عل  ال،دود وايستمرا
وترأس رئيس الحم وربج مي او عون  «.9التصرب،ات السرائيليج عن البلوال الب،رم النف ي ر ا 

عل  الو ل األمني  ي »وأو ح البيان الصدار عن المحتمعين أن الب،ث ترئ   احتماع المحلس.
ر عل  ال،دود الحنوبيج للبنان واأل ماع بالبلوال البلد والنيات السرائيليج ال اد ج  ل    امج حدا

 ناال  رار باستعماو ئل الوسائل السياسيج »و او الم نوق بعد ايحتماع:  «.9النف ي الر ا 
  «.والديبلوماسيج لمواح ج ت ديدات  سرائيل

 8/2/2018، لندن، الحياة
 

س"األخبار" .56  رائيليين: الهويات الكاملة لمنّفذي تفجير صيدا من لبنانيين وا 
 كع المر ل ُ با الموساد بالحرا الم  ود. المؤسسج التي يعتبر ا العدو كراعه ال اربج : ،سن علي 

ل ،صدت   ل  م دوحا   ي لبنان بعد الرابل ع ر من «ي ُت  ر»،وو العالال والتي يتبا   بئون ا 
الصد ج و،د ا أن كت ئانون الثاني الما ي. الف ل األوو ي ي او مح وو األسبا . ربما ئانت 

ال يادم  ي ،رئج الم اومج السلميج  ،ماس(ل م،مد ،مدانل من م،اولج اغتياله  ي صيدال 
 صبي،ج كلال اليوا.

ارتكبه المنف ك الكم ت تبه األح    األمنيج  ي ئونه  سرائيليا ل من أصل عرا ي « خ س  »أو ربما ئان 
عبو  الم روعج أسفل سيار  ،مدانل ئانت معد   ل تله. ئردمل ي،مل الحنسيتين العرا يج والسوبديج.  ال

ل الف ل األوو. و ي «  فو »لكن يبدو أن ال اتل ارتك   سم،ت ل د ه بال لت. نحا ،مدانل  ُسح  
ل الف ل الثانيل بانئ اس  ويات عميلين لبنانيين للموساد السرائيليل  ما م،مد  غ ون أسبوعل ُسح  

يف األوو  ي ترئيا بنار  عل  معلومات  رع المعلومات  ي  ول األمن ال،حارل وم،مد بيتيجل وتو 
 الداخلي.
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 ي الموسادل يح ا أمنيون بسن ما  سرائيليان. األوول ئ فت «  اب ين»واأل ال ئ ف  وبتي 
الت، ي ات التي أحرا ا  رع المعلومات  ي  ول األمن الداخلي أنه دخل لبنان بحوا  سفرع العرا ي يوا 

ل بعد ساعات 14/1/2018ل عبر م ار بيروتل وغادر  ل  دم  ل عبر المصنلل يوا 9/1/2018
ل 9/1/2018عل  تنفيك العمليج. أما  ميلتهل   ي ت،مل الحنسيج الحورحيجل ودخلت لبنان يوا 

 .14/1/2018وغادرت عبر الم ار  ل    رل ومن ا  ل  دولج أخرلل صباك يوا 
أدت  ل  انئ اس  ويج األربعج:  الداخليات  ي  ول األمن الت، ي ات التي توي ا  رع المعلوم

و بيتيج الكم سا ر  حر 16/1/2018ال،حار الكم تبي ن أنه غادر  ل  ترئيال من الم ارل يوا 
ل حو ا   ل  ترئيال ومن ا  ل  روما  سمسترداا ثا  ل  ح ج مح ولجو السوبدم زز العرا ي 15/1/2018

ات من ال،صوو عل  حوا  سفرع السوبدمل  تبي ن أن اسمه ئو ان الكم تمئ ن م،  و  رع المعلوم
. 14/1/2018ل وغادر  ل  سوربال عبر المصنلل يوا 1985بامارنيل من مواليد   ران  ي عاا 

وبعدما راحل األمن العاا اللبناني السل ات السوربجل أكدت األخير  أنه غادر عبر م ار دم    ل  
ج أن وح ته بعد الح ائر ئانت العاصمج الفرنسيج باربس ،يث الح ائر. وئ فت معلومات أمني

 ي تبليسي  1977أما العنصر الرابل  ي العمليجل  ُتدع   يلونا حانغو يل من مواليد عاا «. اختف »
 23 ،صل  رع المعلومات عل  نسخج عن حوا  سفر ا أي ا (. وبعد استرداد ال،حار من ترئيا يوا 

فت معل ومات   ا يج عن مال وعن عمل الموساد  ي لبنانل عل  المستول ئانون الثانيل تك  
د ال،حار المئان الكم رم   يه ح ا  التفحير عن ُبعدل  ي من  ج  رببج من  التحسسي خاصج. و،د 

عل  « المعلومات»وبعد  حرار مسح د ي  و امل للمن  جل عثر م،  و  مدخل بلد  برحا ال و يج.
 لتي ،دد ا.ح ا  تن ب  عليه المواصفات ا

يلونا   ي ح ا  الموساد السرائيلي  ي ايستخبارات «  اب ان»وتؤئد المع يات األمنيج أن ئو ان وا 
ل التي سب  أن نف كت عمليات اغتياو ئثير   ي لبنانل ئاغتياو «أمان»العسئربج السرائيليج زز 

(ل 2004و 2003مي ل وال  يدين غال  عوالي وعلي صالح عا2006األخوبن محكو   ي صيدا عاا 
وأن ما ي،ملن حوا ات سفر يستخدمان ا للتن ل  ي الدوو العربيجل من دون أم ع بات. وسب  

ل و ما يتن لن ب،رب جل بكربعج ال ياا 2016و 2015و 2014لبنان  ي األعواا «  ار»لكو ان أن 
 ما عل  مو ل بسعماو تحاربج. ئكلال   ن ما يعي ان ،يا   بيعيج للغايجل وي ت او صف،ج أ،د

 مفتو،ج.«  ايسبوال»
 8/2/2018، ، بيروتاألخبار

 
 



 
 
 
 

 

 32 ص             4549 العدد:             2/8/2018الخميس  التاريخ: 

                                    

 9للبلوك  "حل ديبلوماسي"مع  "إسرائيل"و.. واشنطن تشدد على استقرار لبنان .57
أكد نائ  مساعد و بر الخارحيج األميرئي السفير دايفيد ساتر يلد ي: ال،يا ي –بيروتل نيوبورال 

روت أمس و بلهل أن و بر الخارحيج ربئس تيلرسون سي ور للمسؤولين اللبنانيين الكين الت ا ا  ي بي
الحارم لحرار م،ادثات ،وو الو ل  ي المن  ج وتسكيد دعا وا ن ن ايست رار  15لبنان  ي 

 اللبناني والحيش.
وأعر  ساتر يلد عن استعداد بلدع للع  دور من أحل معالحج الخلس عل  الموا ل ال،دوديج التي 

سمنتيا  علي ا  ي الحنو ل ويعتبر لبنان أن بع  ا ي ل  ي أرا يهل مبديا  ا تماا اا  تبني  سرائيل حدار 
 ي الو ت كاته «(. يونيفيل »وا ن ن ب،ف  ال دور  ي الحنو  بالتعاون مل  وات األما المت،د  

التوحي ات »أع   المحلس األعل  للد اع الكم انع د أمس برئاسج رئيس الحم وربج مي او عون 
 «.م ألم م،اولج  سرائيليج لت ييد الحدارللتصد

والت   ساتر يلد الكم دعا  ل  ال دور عل  الحب ج الحنوبيج أمسل ئل  من رئيس المحلس النيابي نبيه 
برم ورئيس ال،   الت دمي اي تراكي وليد حنبلر وو بر الخارحيج حبران باسيلل بعدما ئان احتمل 

أوو من أمس بعيد وصوله  ل  بيروت. و الت مصادر لز مل رئيس ال،ئومج سعد ال،ربرم مسار 
 ن المسؤوو األميرئي تناوو أو اع المن  ج مل المسؤولين الكين الت ا ال ي سيما الو ل « ال،يا »

 ي سوربجل وتبادو مل ال،ربرم الت ورات عل   كا الصعيدل علما  أن األخير ئان  ار ترئيا األسبوع 
 الما ي.

 8/2/2018، لندن، الحياة
 

 9البلوك  بشأن تتراجع عن تهديداتها "إسرائيل" .58
عار ملكيج الغا  اللبناني وا  لق : ي،ي  دبوق  يمباي   سرائيل وت ديدات ا لا يعم را  ويل . اد 

الت،كيرات والتلويح ب مئان استخداا ال و  العسئربجل تراحعت  ل  الخلفل و،ل ت مئان ا دعو  
ل لل،وار والتفا ا من السرائيليجمن  بل أعل  سل ج مختصج بالغا  والنفا  ي ال،ئومج  ل سرائيليج

دون استخداا لغج الت ديد والوعيد. ع و المحلس الو ارم المصغرل و بر ال ا ج  ي ال،ئومج 
لمسسلج الغا  بين  سرائيل « ال،ل الدبلوماسي»ل يو او  تاينتسل أكد  رور  العمل عل  السرائيليج

أنه ي ،احج  ل  الت ديدات من  بل لبنان بتوحيه  ربج د ي ج لمنصات الغا    ل لبنانل ي تا  و 
 تغربد  العلا ال،ربي(. وب،س   تاينتسل   ن الحداو بين  سرائيل ولبنان مستمر منك  السرائيليج

ومترات مربعج بين ئيل 7سنوات  ي ما يتعل  بترسيا ال،دود الب،ربج واي تصاديج بين مال والفحو   ي 
  ل ل ئدنا نصل 2013 ي الساب ل وت،ديدا   ي عاا يما ت ال  به  سرائيل وي ال  به اللبنانيون و
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 األخير تعر لت  ي الل،ظج  األمور،ل وتسويج  ي  كا المو وع من خلو وسا ج دوليجل لكن 
 «.و،الت دون ال،ل

حاع ت، ي  ،ل دبلوماسي  ي مسسلج الغا ل للد ل بات« أمل  سرائيل واستعداد ا»وأعر   تاينتس عن 
سب  أن توس وال لكن لا تكن  األميرئيينن،ن عل  استعداد ل بوو وسا ج  ي  كا ال سنل  ك  ن »و

 سرائيل  ي »أن   ل  السرائيليأما لح ج استخداا ال و  والت ديد ب ال  س ار الو بر «. الوسا ج ئا يج
ميا  ا اي تصاديج وعن منصات الغا . لكن أنا م تنل بسن  الدولج األ ول  ي المن  ج وستدا ل عن

ي ا  ا تماا بالتن ي  عن أولبنان( معنيان ب،ل دبلوماسيل ألن اللبنانيين لدي ا   سرائيلال ر ين  
 «.الغا  والنفا و كا ،  من ، و  ال لكن   ا ي ي ددوننا وي يتحاو ون ميا نا ال ليميج

 أب،اثل الرئيس ال،الي لمع د السرائيليبارات العسئربج  ي الحيش الرئيس الساب  ل عبج ايستخ
 ي عر   السرائيليجال وميل اللوار عاموس يدلينل ،كر من  مئان  ر  منصات الغا   األمن

أن ،   هللا يملال صواربخ د ي ج حدا ل و ي صواربخ بر ب،ر من  را  ياخونت   ل ي تا  »الب،رل 
 ن ا  ي ،او  رروا   لق  كع الصواربخل »و او يدلين «. من سوربا روسيج الصنلل ،صلوا علي ا

 «. ي الب،ر السرائيلي باست اعت ا  صابج منصات التن ي  واستخراج الغا  
 8/2/2018، ، بيروتاألخبار

 
 2006ضّد المدنيين في عدوان الا "عمليات"وزير إسرائيلّي ي ّقر بارتكاب  .59

و    ير أندراوس:  -الناصر   رار  رسمي    سرائيلي   بارتكا  حرائا  د  المدنيينل أ  ر و بر  ي أو 
عل   2006يسرائيل ئاتسل ب صف المدنيين خلو عدوان تمو   ايستخبارات  ي الدولج العبرب جل

ل والتي تناولت محمل الموا يل التي  لبنانل وكلال خلو م ابلج مل ال نا  العا ر   ي التلف بون العبرم 
 لع اا  ي الدولج العبرب جل ومن ا ما يسم   ي  سرائيل الت ديد عل  الحب ج ال ماليج.ُت غل الرأم ا

المكيل  ي التلف بون وح ه سؤاي   ل  الو بر ئاتس  ائل  له: أنَت من الكين وح وا ت ديدات  ل  لبنانل 
لبنان ل  بسننا سن احم ا ونعيد ا  ل  العصر ال،حرمل  ل تعت د أن   كع ال رب ج الص،ي،ج لردع

 سحا  الو بر: سسو ح األمرل أعت د أنن ي سسو ح السياسات السرائيليج بواس ج نماكج وئلمات 
 ئما تربد أنت واخربنل  او الو بر.

األمني  الُمصغ ر  الكابينيت(ل تابل  ائل   ن ه خلو -وتابل ئاتسل و و ع و  ي المحلس السياسي  
 سرائيل ب ر  ال ا،يج الحنوبيج لبيروت وحنو  لبنانل  ل  امت2006،ر  لبنان الثانيج  ي العاا 

لكن    لق النار ئان باتحاع المدنيينل أْم الحب ج الداخليج اللبنانيجل لكن   سرائيل  يد ت نفس ا ولا 
 ت احا بنيج ت،تيج  ي لبنانل عل  ،د  تعبيرع.
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 كا وحدنا أنفسنا  ي مواح جل أكرر وساق الو بر السرائيلي   ائل :  كع المر  سيبدو األمر مختلف ال  
كا أ ل  ،   هللا النيران ب ئل مفتوك باتحاع  سرائيلل   ن   سرائيل سترد بئل   و     أنن ا ي نربد كلالل وا 
ل أردس الو بر ئاتسل  ال ،ين ا وب ئل  وا ح   د  البنيج الت،تيج اللبنانيج التي تخدا ،   هللا أي  

ال  ل   تر  العصر ال،حرمل  ل   تر  المغاراتل ولبنان لن يبدو عل  ما لبنان سيعود  ل  الورار ئثير  
.   و عليه اآلنل ومن ي يعحبه  كا الكلا  ليستنتف ما يربدل ،س  تعبير الو بر السرائيلي 

 7/2/2018، لندن، رأي اليوم
 

 تقصف مخازن أسلحة في ريف دمشق "إسرائيل" .60
النظاا السورم ال وات الحويج السرائيليج ب ن   حوا عل  ات  ا : ل أ س  «ال،يا » –دم  ل بيروت 

مو ل عسئرم  ي ربف دم    حر أمسل وأعلن تصدم د اعاته لصواربخ أ ل  ا ال يران السرائيلي 
المرصد السورم »من داخل األرا ي اللبنانيجل من دون أن ي،دد المو ل الُمست دسل  يما لفت 

 ت  ر  حمرايا التي ت ا مرئ ا  للب،وث العلميج مرتب ا   ل  أن الصواربخ س « ل، وق النسان
 بو ار  الد اع ومستودعات أسل،ج ل وات النظاا و،لفائه.

 حرا   3:42 يران العدو السرائيلي أ دا عند الساعج »وكئرت  ياد  ال وات النظاميج  ي بيان أن 
ل «ا العسئربج بربف دم  عل    لق صواربخ عد  من داخل األرا ي اللبنانيج عل  أ،د موا عن

 «.تدمير ا معظا الصواربخ»وأ ار  ل  تصدم وسائا د اعه الحوم و 
 ر  دم  ل م يرا  « بع  الصواربخ السرائيليج أصابت أ دا ا  عسئربج» ل  أن « المرصد»ولفت 

نظاا الد اع الحوم السورم تصد ل لبع  الصواربخ لكن أخرل أصابت مستودعات » ل  أن 
 «.  حمراياللكخير   ر 

 8/2/2018، لندن، الحياة
 

 "إسرائيل"السعودية تنفي منح أي إذن لرحالت جوية بين الهند و .61
المدني السعوديجل اليوا األربعارل منح أم  كن لر،لت حويج  نفت  يئج ال يران: العربيج.نت -دبي 

سرائيل. ا ال يئج العامج وب،س  ما حار  ي ت ربر لوئالج يروبتر يل أكد مت،دث باس بين ال ند وا 
وئانت  رئج ي يران ال ندي  ال ند. لل يران المدني  ي السعوديج أن ال يئج لا تمنح أم  كن لز  يران

  ير  نديا(  د أعلنت اليوا أن ا تعت ا البدر  ي تسيير ر،لت مبا ر   ل   سرائيلل وأن ا ا تر،ت 
 حاربج المتح ج  ل   سرائيل.المرور عبر األحوار السعوديج المغل ج  ي وحه ال ائرات الت
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و او مت،دث باسا  يران ال ندل  ن النا لج المملوئج للدولج ال نديج  لبت  كنا لثلث ر،لت أسبوعيا 
بين نيودل ي وتل أبي . وأ اس أن الخ ور ال نديج تنتظر موا  ج لعبور األحوار السعوديج  ي تلال 

المدني  ي السعوديج أن تكون ال يئج  د من،ت  ونف  مت،دث باسا ال يئج العامج لل يران الر،لت.
وئانت ي يران ال ندي  دمت  لبا مماثل لل،صوو عل  ، وق   لع و بور  أم  كن ل يران ال ند.

من السل ات السرائيليج العاا الما يل لكن ا لا تتابل األمرل نظرا ينعداا الحدول اي تصاديج 
 لللتفاس ،وو المحاو الحوم السعودم.

 7/2/2018، عربية نت، دبيال
 

 أورينت اإلنسانية.. مساعدات للسوريين بنكهة إسرائيليةمنظمة  .62
أ ار ت، ي  ص،في  ل  أن منظمج أوربنت النسانيج السوربج بال راكج مل حمعيج أميرئيج تدع  
يت،الف األديانيل أدخلت مساعدات  نسانيج و بيج  ل  سوربا وأ امت  ي ا مست فيات بالتعاون مل 

 السل ات السرائيليج.
تعاون ا مل  سرائيل بغيا   -التي يملك ا رحل أعماو سورم ي يا  ي دولج المارات-وبررت المنظمج 

أم  رق لدخاو المساعدات النسانيج  ل  المنا   الم،اصر   ي ال ني ر  عل  ال،دود مل الحوين 
ت التواصل ايحتماعي بين وأثار ما  امت به المنظمج ردود  عل غا بج عل  منصا الم،تل.

 ن  ار الثور  السوربج الرا  ين أم تبربر للت بيل مل  سرائيل.
و،اولت الح بر  ايتصاو برئيس محلس  دار  المنظمج غسان عبود لكنه ر   الظ ور عل  ال وارل 

 ووصف الت، ي  الص،في بسنه محرد استنتاحات خلت من ، ائ .
 ا يعملون بال راكج مل الحمعيج األميرئيج التي ت ئل واح ج وي وو ال ائمون عل   كع المنظمج  ن

 لم روع أ امه الحيش السرائيلي عرس باسا ي،سن الحواري.
وتبرر المنظمج  بول ا بتنفيك م ام ا بالتعاون مل  سرائيل بسن ا ستتمئن من  دخاو مساعدات  نسانيج 

لنظاا  ي ال ني ر  السوربجل   ل  ل  منا   تسي ر علي ا المعار ج السوربج وت،اصر ا  وات ا
عن ت ديا مساعدات  بيج وا  امج مست فيات تغني ،احج السوربين عن الك ا   ل  المست فيات التي 

 ت يم ا  سرائيل  ي الحوين الم،تل.
وبرد عاملون  ي منظمات  نسانيج تعمل  ي المن  ج المست د ج كات ا بسن ا يستخدمون  رب ا اخر ي 

 ل مل  سرائيل و ي ال رب  البربج الواصلج مل األردن.ي  ر ا للت بي
 7/2/2018، الجزيرة نت، الدوحة
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 خيانة "إسرائيل"ندوة بالكويت: التطبيع مع  .63
أكد برلمانيون ونا  ون ئوبتيون ر   ئا ج أ ئاو الت بيل مل : سيف الدين باكير-الكوبت

ي الد اع عن أو ان ا أماا م امل  كا اي،تلو السرائيليل مبينين مخا رعل ودور  عو  المن  ج  
 الم روع الكم ي دد المن  ج العربيج ئا ج.

حار كلال  ي ندو  ،واربج بعنوان يئوبتي  د الت بيلي ع د ا ايت،اد الو ني ل لبج حامعج الكوبت 
 وراب ج  با  ألحل ال دس مسار أمس الثلثار بم ر ايت،اد الو ني ل لبج الحامعج.

مفئر السلمي م،مد العو ي  ن يئوبتي  د الت بيلي ما  ي  ي دليل عل  و او الداعيج وال
واعتبر يالت بيل مل اي،تلو الص يوني  الي ظج والوعي ال،ا ر  ي وحدان األمج وخاصج ال با .

 خيانج يح  م اومتهي مؤئدا أن م اومج الت بيل من ثوابت الدين.
و أن دولج الكوبت بمسا،ت ا الصغير  تعد النموكج من حانبهل أكد ع و البرلمان النائ  م،مد الدي

لم ا عج اي،تلو وأن العمل حار  1964عاا  21المثالي  ي مواح ج الت بيلل م يرا  ل  ال انون ر ا 
وأو ح الديو أن الم لو  بالمر،لج ال ادمج تع ب  نموكج دولج الكوبتل  لتع ب  ال انون وسد ثغراته.
مي والبرلماني وال عبي لم اومج الت بيلل وتسوب  النموكج ون ل تحار  والت،رال عل  المستول الرس
 م اومج الت بيل مل الدوو.

(  ي الكوبت م ارم البرا يا  ل  حدول BDSوأ ار ع و ،رئج م ا عج  سرائيل  بي دم أس 
الم ا عج من النا،يج اي تصاديجل و او  ن ،رئج الم ا عج  ي الكوبت نظمت ،ملج ممن حج  د 

و،وو المو ف العربي تحاع مواح ج الت بيلل  او  األمنيج المتور ج  ي حرائا اي،تلو. G4Sئج  ر 
 البرا يا يي، نني أن أحد تعا ف ال با   ي أميرئا وأوروبا أ  ل من التعا ف العربيي.
 7/2/2018، الجزيرة نت، الدوحة

 
 تجول في أنحائهيالمسجد األقصى و  يزورإسالمي  - وفد عربي .64

و بر الث ا ج والربا ج ال  رم صلك بن غانا العلي  ن منتدل ال با  السلمي التابل لمنظمج  او 
و او العلي  ن  ناال العديد  المؤتمر السلمي أ ر الكثير من الفعاليات لتمئين ال با  الفلس يني.

 لس يني والعربي.من الفعاليات لدعا ال با  الفلس يني وتنظيا برامف  بارات متبادلج بين ال با  الف
وأ اس  ي ،ديثه للح بر  نت من المسحد األ ص  خلو  بارته بعد الم ارئج أمس  ي   لق 

ي من راا هللا أن   ر ستكون  ،دل الم، ات 2018ا،تفاليج يال دس عاصمج ال با  السلمي 
 الفعاليات.ل بارات ال با  الفلس يني وستر،  ب ا  يو ا أع ار علي ا  من الكثير من البرامف و 
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و ار و د عربي  سلمي اليوا المسحد األ ص  وتحوو  ي أن،ائهل والت   مفتي ال دس والديار 
 الفلس ينيج ال يخ م،مد ،سين ومديرم األو اس ع اا الخ ي  والمسحد األ ص  عمر الكسواني.
 با  وحارت ال بار  بعد ساعات من م ارئج الو د  ي   لق  عاليات ي علن ال دس عاصمج لل

 ي والكم تا بم ر ال ياد  الفلس ينيج  ي مدينج راا هللا الليلج الما يج.2018السلمي 
وخلو است باله الو د أكد مفتي ال دس والديار الفلس ينيج عل  دعو  المسلمين وأ،رار العالا ل بار  

وما عن ال دس والم دسات واي لع عل  أو اع ا و،يا  الناس ومعانا  ال ع  الفلس يني عم
خوان ا الم دسيين.   ر ل  ال بار  ستكون أل ل ا وا 

 7/2/2018، الجزيرة نت، الدوحة
 

 لبرنامج "القدس عاصمة الشباب اإلسالمي" فخرياً  اختيار أردوغان رئيساً  .65
ي الرئيس الترئي 2018اختار برنامف يال دس عاصمج ال با  السلمي :  س نبوو / مراد باكصوم 
 ا  خربا لمحلس أمنائه.رح   ي  أردوغان رئيس

يل خلو 2018وان ل ت مسار أمس الثلثارل  عاليات برنامف يال دس عاصمج ال با  السلمي 
 27ا،تفاو ع د بم ر الرئاسج الفلس ينيج  ي مدينج راا هللا وسا ال فج الغربيجل بم ارئج ممثلين عن 

سلميج وأوروبيجل من  من ا   ربا ج.و برا لل با  وال 14دولج عربيج وا 
و او منتدل ي با  المؤتمر السلمي لل،وار والتعاونيل المنظا للبرنامف المكئورل  ي بيانل  ن 

و دد   عاليات يال دس عاصمج ال با  السلميي اختارت أردوغان رئيسا  خربا لمحلس أمنائ ا.
 األ واو.البيان عل  أ ميج البرامف التي تع د للد اع عن  لس ين ب ئل  علي وليس   ا عبر 

 7/2/2018 ،لألنباء األناضولوكالة 
 

 اإلمارات تقدم مليوني دوالر لتمويل برنامج األمم المتحدة في قطاع غزة .66
مليون دوير أمربئي ئمساعد  لتموبل  2مبلغ  العربيج المت،د   دمت دولج الماراتي: واايأبوظبي 

ل الك ربار  ي المست فيات ب  اع العح   ي برنامف األما المت،د  المخصل لتو ير الو ود لت غي
حار كلال عل   امش است باو عبدهللا بن  ايد او ن يان و بر الخارحيج والتعاون الدولي أمس  غ  .

نيئويم ملدينوس منس  األما المت،د  لعمليج السلا  ي ال رق األوسا الكم  الو ار لبديوان عاا 
 ي ور البلد ،اليا.

 8/2/2018، االتحاد، أبو ظبي

 



 
 
 
 

 

 38 ص             4549 العدد:             2/8/2018الخميس  التاريخ: 

                                    

 يؤيدون حق الفلسطينيين بالمقاومة %52سكان العالم ضد قرار ترامب ومن  %71استطالع:  .67
ظ ر است لع دولي للرأم العاال  مل األردنل معار ج عالميج واسعج ل رار الرئيس أ : الغد-انعم  

األميرئي دونالد ترام  بايعتراس بال دس عاصمج لل،تلو السرائيليل و ي معار ج وصلت  ل  
أن ال رار المكئور سيؤدم  ل  يا دياد  اراؤ اثلثا المست لعج  رألنسبج ثلثي سئان العالا.  يما 

 ي.السلميالر ا   ي العالا 
ل وم ر ا  بوربخ بسويسرا و ملت واألب،اثمؤسسج يغالو ي الدوليج للدراسات  أحرته الكمايست لع 

رغا أن يالرغبج وال عور بت، ي  السلا  ل خلصت  ل  انهاألف  خل ،وو العال 22عينج من ن،و 
ت لع ت ير  ل  أن كلال ن نتائف ايس رائيليين ئانت   ج عل  الدواال  بين الفلس ينيين والس

 صبح من الصع  حدا ت، ي ه اآلني.أ السلا( 
ج ظ ر ايست لعل الكم تنفرد يالغدي بن رع أردنيال أن أكثر من ثلثي العالا معار  لل رار  بنسبأو 

رار  ي الو ن العربي من ا معار ين ب د . بينما وصلت نسبج المعار ج لل  %59ن أ(ل و 71%
 . %84مستول الدوو السلميج  بلغت  عل  أما. %97ل ووصلت  ي األردن  ل  %94و،دع  ل  

ل %52،وو العاال وبنسبج  اراؤ امن حان  اخرل ئ ف ايست لع المكئور أن غالبيج المست لعج 
ال رار األميرئي ييع ي الفلس ينيين الم بد من المبررات يستخداا ال و  لل،صوو عل  دولج  يرون أن
عالا السلمي  ل   ي الو ن العربيل وعل  مستول ال %77 ايل  ي ،ين ترتفل النسبج  ل  خاصج ب

58% . 
 7/2/2017الغد، عّمان، 

 
 ون الدوليللقان خرقاً االستيطان  دّ ألمانيا: مسودة اتفاق ائتالفي تع .68

ت مل مسود  ايتفاق ايئتل ي الكم يحرم العمل عل  بلورته  ي  كع األياا  ي :  ا ا ،مدان
ألمانيا انت ادات للستي ان السرائيلي  ي أرا ي ال فج الغربيج الم،تلجل وكلال ت،ت البند الكم 

 ئتل يج الساب ج.ي،دد سياسج ال،ئومج الحديد  تحاع  سرائيلل والتي لا تكن  ي ايتفا يات اي
وب،س  المسود  التي وصلت ص،يفج ي مرتسيل   ن بند السياسج الحديد  تحاع  سرائيل ينل 
صرا،ج عل  أن يسياسج ايستي ان ال،اليج لسرائيل تتنا   مل ال انون الدوليل ولن ت،ظ  بدعمنا 

 ألن ا تصع   ،ل الدولتيني.
ت،دد   ا من خلو المفاو اتل وأن ألمانيا ئما حار أن الوثي ج ت دد عل  أن مئانج ال دس ت

 ستعمل عل  تموبل وئالج غوث اللحئين  األونروا(  ل  حان   صلك الوئالج.
 7/2/2018، 48عرب 
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 مؤشرات توّسع بيئة المقاومة في الضفة وأسباب القلق اإلسرائيلي .69
 صالح النعامي

م ل،رئج ي،ماسيل أن  أ،مد نصر مث ل  علن يئتائ  ال  يد ع  الدين ال ساايل الحناك العسئر 
حرارل  ائد الخليج التي  تلت أ،د ،اخامات المستو نات  ي م،يا نابلس  بل   رل والكم است  د 
 حر الثلثارل  و أ،د أع ائ ال مؤ را  وا ،ا  عل  عود  عمليات الم اومج المنظمجل التي تتول   

ليل  عل  أن العمل المنظ ا بات يئسر تنفيك ا محموعات تنتمي  ل   صائل مسل،ج. ومما ي ئل د
و  ل ، ي ج أن   نا  التلف   2015ال ابل الفردم لعلميات الم اومج التي تفحر ت منك أكتوبر/ت ربن األو 

السرائيليج العا ر   عمت الليلج  بل الما يج أن لدل ئل  من األح    األمنيج السرائيليج وتلال التابعج 
لث خليا عل  األ ل ل،رئج ي،ماسي تن ا وسا و ماو ال فج للسل ج معلومات ،وو وحود ث

 الغربيج.
وما يبعث عل  ال ل  السرائيلي ب ئل ئبيرل ، ي ج أن  ترئيبج الخليج التي  اد ا أ،مد حرارل دلت 
أي ا  عل  عود  العمليات المنظمج يالمختل جيل ب،يث ي ارال عناصر من أكثر من تنظيا  ي 

أ،د عناصر الخليجل أ،مد  سماعيل حرارل ينتمي ل،رئج ي تحيل ويعمل  ي أ،د  تنفيك ا.   د تبي ن أن
أسابيل عندما دا مت  وات اي،تلو مدينج  3األح    األمنيج التابعج للسل ج. وئان است  د  بل 

حنين ب دس تصفيته وتصفيج  رببه أ،مد حرارل و ي المدا مج التي أصي   ي ا  ائد بار   ي يو،د  
 ر ا ي السرائيليج ييمااي بحروك بليغجل و ابا اخر بحروك متوس ج.مئا ،ج ال

عت ظا ر  يالخليا المختل جيل   ن  كا سيمث ل ت،ديا  ئبيرا  ألح    أمن اي،تلول  و ي ،او توس 
يسيما عل  الصعيد ايستخبارم.  ئل من ح ا م ايستخبارات الداخليج يال اباالي و عبج 

أمانيل يرئ  ان ب ئل خال عل  حمل المعلومات ايستخباربج ت،ديدا  عن ايستخبارات العسئربج ي
ن  ار ،رئتي ي،ماسي ويالح اد السلمييل عل  اعتبار أن ما التنظيمان المر ،ان لتنفيك 
العمليات. و ي ،او ا  رت استخبارات اي،تلو  ل  و ل ن  ار ،رئج ي تحي ت،ت الرادار 

  ا يا  ل ال  ك  ن  سرائيل ت دا عل   حرارات ا،ترا بج  د ن  ار أي ا ل   ن  كا سيمث ل ت،ديا  
ي،ماسي ويالح اد السلميي من خلو  ن  ،ملت اعت او  د ا لت ليل  رل توح  ا لتنفيك 
د أن ا بصدد تنفيك ا. و ي ،او اعتمدت السلوال نفسه تحاع  عملياتل ،ت  بدون وحود معلومات تؤئ 

يجل   ن  كا سيف ي  ل   باد  ايند اع لتنفيك عمليات  ي أوسار  ؤير عناصر ي تحي واألح    األمن
 العناصر.

ومما ي  ال   يه أن الكابوس الكم ي    م احل  سرائيلل يتمث ل  ي ان ماا منتسبي األح    
األمنيج التابعج للسل ج للعمل الم اوا.  منتسبو األح    األمنيج ون  ار ،رئج ي تحي يملكون الكثير 
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األسل،جل بعئس ن  ار ي،ماسي ويالح اد السلمييل مما يعني أن انخرا  ا  ي العمل الم اوا من 
 سيف ي  ل  تغيير حكرم عل  بيئج الم اومج  ي ال فج الغربيج.

و  دت األياا األخير  تعاظا وتير  العمليات الفرديجل التي تمث ل أي ا  ت،ديا  ئبيرا  لامن السرائيليل 
يئاد يئون من المست،يل عل  ايستخبارات السرائيليج حمل معلومات مسب ج ،وو  عل  اعتبار أنه

 نوايا منفكم  كع العملياتل الكين يمئن أن ي رروا تنفيك ا ب ئل مفاحئ.
 ي الو ت كاتهل   د دل ت ،الج ايلتفاس ال عبي الواسل ،وو ال  يد أ،مد حرارل ئما عئس كلال 

ن  امت ب ما  وات اي،تلو لتصفيته  ي حنين وبلد  يبر ينيل تصدم الحما ير وا   ال ا م،اولتي
ل.  عل  أن الم اومج  ي ال فج الغربيج باتت تتمتل ب،ا نج حما يربج  ويج و ي اخك   ي التوس 
ومما ي  ال   يه أن وصوو م روع التسويج  ل   رب  مسدود وا علن الرئيس األميرئيل دونالد 

ل من ترام ل ايعتراس بال دس عاصمج  لسرائيل و رارع ن ل سفار  بلدع  ل  المدينج الم دسجل وس 
 ن اق الم روعيج ال عبيج والسياسيج للم اومج.

 ي الو ت كاتهل   ن  رد    عل ال،ئومج السرائيليج وحيش اي،تلو والمستو نين الي ود  ي ال فج 
باين ماا لدائر  العمل الم اوا الغربيج عل  عمليات الم اومجل ت نل الم بد من ال با  الفلس يني 

ل  ي الو ت كاته من ال،ا نج الحما يربج للم اومج.   ياا حيش اي،تلو بتدمير المنا و  وتوس  
صدار ،ئومج بنيامين نتنيا و ال رارات ببنار الم بد من  والممتلكات وتنفيك ايعت ايت الواسعجل وا 

تي انيج  ل  مستو نات ئاملج ردا  عل  العملياتل األ،يار  ي مستو نات  ائمجل وت،وبل الن ار ايس
بات حديد   ل  بيئج الم اومج.  ي يف مرئ 

 ل  حان  كلالل   ن اينت اكات التي ي وا ب ا المستو نونل ي سيما   دام ا عل    ل ال رق التي 
صرار ا عل  عدا السماك للفلس ينيين باس تخدام ال تف ي  ل  المدن والبلدات وال رل الفلس ينيجل وا 

ر الدا عيج لتنفيك عمليات الم اومج.  تس ا  ي تفح 
وعل  الرغا من أن األح    األمنيج التابعج للسل ج الفلس ينيج تواصل التعاون األمني مل سل ات 
اي،تلو ب ئل يف ي  ل   عا ج العمل الم اوا ب ئل حدمل   ن تواصل  كا التعاون  ي ظل  

لج  سرائيل م اربل الت وبد وايستي انل ي بد من ال غور عل  انسداد األ   السياسي ومل مواص
 ياد  السل ج لت بي  توصيات المحلس المرئ م األخيرل ي سيما تلال المتعل  ج بو ف التعاون 

 األمني.
 8/2/2018، العربي الجديد، لندن
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 غزة... أول السالم وآخره .70
 نبيل عمرو

الحسد الغ مل وئل من له عل ج بغ   من داخل ا ومن  منك أن بدأت الخليا السر انيج بالظ ور  ي
م،ي  ا األ ر  واألبعدل تعامل مل المر  عل   رب ج السعا ات األوليجل   ن  ل الو ود سارع 
سرائيل تار   كا ان  عت الك ربار ت وعت مصر تار  وا  مدعو الخير  ل  ت ديا بع  الص اربفل وا 

 ا  للغايج.أخرل بالت وبدل وغالبا  ما يئون م،دود
و،ين تدمر  سرائيل ربل منا و أ ل غ  ل يت وع األصد ار واأل  ار بتو ير بع  المنا و الحا   ل 
مل بع  مواد البنار التي حعلت غ   ،ت  اآلنل عر ج ألن يموت الناس  ي ا من لظ  ال،ر  ي 

 الصيف والبرد ال ارس  ي ال تار.
ه  ي ال بمثابج الغ ار المتو ر للفت األنظار عن ئانت السعا ات األوليج التي  ارال العالا ئل

 اينت ار السربل للخليا السر انيجل التي ي بد وأن يستي يوا ليحعل ال فار من ا أمرا  ميئوسا  منه.
و ا ن،ن ن تر  من  كا اليوال  الحميل ي ف ،ائرا  أماا مع لج غ  ل وي أ،د يملال ،ل ل ونظرا  

غ   مثل ئر  نار تت اك  ا األيدمل متنصلج من المسؤوليج عن الكارثج  لفدا،ج الكارثج صارت مسسا 
وئكلال المسؤوليج عن ال،لل ،ت  أن أمورا  غير من  يج صارت ت رك ،ياو  كع المع لجو البع  

الفلس ينيجل وعود  األمور  ل  ما ئانت عليه  بل  -ربا ال،ل ب،تميج  حرار المصال،ج الفلس ينيج 
 و كا  ن لا يئن مست،يل    و ي داد صعوبج مل ئل يوا. اين ل  وتوابعهل

أما  سرائيل التي دمرت غ   عد  مراتل وي ت او ت ب  ال،صار علي ا لعل ا تختن  وتستسلال   ي 
ت رك مو فا  غير من  ي أي ا ل  علي ا أن ت،اصر وعل  العالا أن يفال ال،صار.. علي ا أن ت ترك 

 علي ا.المخارج وعل  العالا أن ينف  
يوما  تعر  بنار ح بر   ي عر  الب،ر لتمئين الغ بين من السفر ت،ت الرعايج السرائيليج ك ابا  
يابا ل وت ترك ت،ليج مياع الب،ر ئي ي يعاني الم،اصرون من ا  رار ا ل ر  المار المالحل ولكي  وا 

ن مت الغ بينل   ي تنتظا الك ربار  ي الوصوو بنسبج مائج  ي المائج  ل  منا و ومست فيات وم
تتكفل بكلالل  رب ج أن يد ل العالا الفواتير و و  ا ال رائ  وبديت السماك وت ديا التس يلتل 
وبينما ت ترك  سرائيل كلالل وتعر ه عل  العالا ئبادر  ، اربج  نسانيجل يواصل حنرايت ا  بار  

 ي ال  اعل وي عون اللمسات غلس غ  ل وبرا بون بمناظير ا الفا،صج والمئبر  ئل ،رئج وسئنج 
األخير  عل  خ ا الغ و  ال ادمج مل الكثار من تصرب،ات ال مسنج بسن ا غير معنيين ب،ر  

 حديد  عل  غ    ي  كا  امت غ   بكلال.
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ت وو األما المت،د   نه خلو سنتين لن يئون ال  اع المئت  صال،ا  لل،يا  اآلدميجل وي وو أ ل غ   
اآلدميج منك سنوات. أما غربنبلتل الم اوو التنفيكم لصف ج ال رن   ل  من   ن ا ودعوا ال،يا 

 ،ماس أن ت،ل الم ئلج.
ئلما نظرنا بتف،ل  ل  األحندات المتصارعج داخل غ   ومن ،ول ال نرل أن الحسد المن ال و د 

حندات اكت  بالخليا السر انيجل و يما م   ئان  نالال  سعا ات أوليج تستي من حان  أص،ا  األ
 الممو ج بسغلفج  نسانيجل أما اآلن  ،ت   كا لا يعد متو را .

الكم ينظر  ل  الس حل يرل مسسا   نسانيج ي مثيل ل ا ربما  ي أم مئان من العالال ومن يتعم  
ولو  ليل  لما ت،ت الس حل  سوس يرل عامل تفحير ئامنا  ألم  مئانيج متا،ج أو متخيلج ل،ل 

ج الفلس ينيجل  مثلما ئانت غ   أوو السلا الكم أتت به أوسلول  سوس تكون سياسي ي ترك للمسسل
 اخرعل و كا ما ينبغي أن يلتفت  ليه حيدا  ئل من ين د است رارا  ولو نسبيا   ي المن  ج.

 8/2/2018، ، لندنالشرق األوسط
 

 !"وقف التنفيذ"السلطة الفلسطينية وسياسة  .71
 عوني صادق

ل لا يراحل الرئيس األمربئي دونالد ترام  سياساتهل بل أكد ما «ايت،اد ،او» ي خ ابه األوو عن 
سب  له أن أعلنه واتخكع من  راراتل سوار  ي سياسته الداخليج أو سياسته الخارحيجل ولا يئن أ،د 

 -الفلس يني»ينتظر أن يفعل. وبالنسبج لسياسته ال رق أوس يجل و راراته بالنسبج للصراع 
ي لا يع  ا  ي التفاتج عابر ل بعث نائبه ليؤئد ا  ي الكنيست بلغج توراتيج نا ر  دون الت« السرائيلي»

أن يتعر  بئلمج ي،تلو مر عليه أكثر من خمسين عاما . ولا يؤثر  ي ترام  ونائبه تلال الع لج 
مج التي أوصلت ما  لي ا  كع السياسجل والتي تحلت  ي تصوبتات محلس األمن الدولي والحمعيج العا

لاما المت،د ل وردود  عل ايت،اد األوروبي علي ال األمر الكم يس ا ن ائيا  أم أمل يعل  عل  
 الوييات المت،د  ل،ل صراعات المن  ج.

  ار كلالل ئان يفتر  بالسل ج الفلس ينيج أن تدور مئج وثمانين درحج ،وو نفس ال مخلفج ورار ا 
ي الكم ع دت  يه اآلماو عل  الدور األمربئي وأسلو  ئل ن ح ا الكم اتبعته  ي ربل ال رن الما 

المفاو ات. لكن كلال لا ي،دثل ويئاد يئون من المست،يل أن ي،دث ألسبا  صارت معرو ج. ل كا 
وليس من «! نسمل حعحعج وي نرل  ،نا  »نرل  كع السل ج تر ل ع يرت ا بالصياك عل   رب ج 

وروبي ليئون بديل  عن الوييات المت،د   و مرا نج ،احج  ل  ال وو  ن التعوبل عل  ايت،اد األ
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خاسر ل  المفو ج األوروبيج نفس ا  الت كلال. و ئكا رأينا أن ئل ما صدر عن السل ج منك  رار 
 تب ي ا  ي مسار ا ال ديا الفا ل.« مناور »ترام  ي يعدو 

( 2018/2/3السبت الما ي   و ي احتماع ا الكم ع دته اللحنج التنفيكيج لمنظمج الت،ربر الفلس ينيج
عددا  من ال  ايا والت ورات السياسيج »دليل وا ح عل  ما ن وو.  ي  كا ايحتماع نا  ت اللحنج 

التي أ ا ت ا  ل  « ال ويج»ل واتخكت محموعج من ال رارات « ي السا،تين الفلس ينيج والدوليج
ل ا لو وحدت  رب  ا للتنفيك لغيرت  ال رارات التي سب  للمحلس المرئ م للمنظمج أن اتخك ال يمئن

ت ئيل لحنج عليا »لتنفيك  رارات ا غير « اليج»صور  الم  د بئامله. لكن اللحنج التنفيكيج لا تحد 
لتنفيك ال راراتل أم أن م مت ا انت ت مل انت ار ايحتماع! ممثل الحب ج ال عبيج لت،ربر « للمتابعج

ل «لحنج المتابعج»ايحتماع ر   أن ي ارال  ي   لس ين  ي اللحنجل عمر  ،اد ل الكم ، ر
 كا ال رار »معل ا  عل   رار اللحنج التنفيكيج الكم يؤئد تنفيك  رارات المحلس المرئ م األخير  بال وو: 

وأو ح  ،اد  السب   ي «. للتسوبف والمما لج  ي تنفيك  رارات المحلس المرئ م الساب ج وال،اليج
ألن  كا األسلو   و ت ر  من تنفيك  رارات ال يئات »ب وله: « متابعجلحنج ال»ر  ه الم ارئج  ي 
 «!والمؤسسات الو نيج

وتسكيدا  لن ح ا الساب ل ئان من  من  رارات اللحنج التنفيكيج التوحه محددا   ل  محلس األمن 
  ائي  ي ب ل   تح ت، ي  »والحمعيج العامج لاما المت،د ل والت دا  ل  الم،ئمج الحنائيج الدوليج 

والسؤاو الكم ي مفر منه  نا  و: «! مو وعات ايستي ان والتميي  العنصرم والت  ير العر ي
لماكا ئل  كا اآلن و د سب  أن ك بت السل ج  ل  ئل  كع الم،ا ل و،صلت عل  ما ،صلت عليهل 

ت ييل   ئيف استثمرته وماكا استفادت منهل وماكا يمئن أن ينحا عنه غير ما نحا عنه ! أا  و
للو ت وانتظار لما لن يستيل ثا لتعود  ل  موا ع ا التي استو نت  ي ا لتب    ي السل ج ! و ي 
 -تعلي  عل   كا التوحه للسل ج وللحنج التنفيكيجل  دد عمر  ،اد ل  ي ،ديثه مل  بوابج ال دس

غيير الموا ل ت، ي  ال،ربج وايست لو ي يتا عبر ،راال دولي منفصل عن ت»(ل عل  أن 2018/2/4
ل م يرا   ل  أن كلال ي ت ي  ن ار اين ساا وت، ي  المصال،ج وا عاد  «وموا بن ال ول عل  األر 

مئانج ا.ت.س ئممثل  رعي وو،يد لل ع  الفلس يني. وبدورع لا ي ل  ،اد  ئيف يمئن أن يت،   
 كلال بعد ئل الم وار ال وبل الكم   عته الم،اويت  ي  كا السبيل!

ل يتمثل  ي «لتغيير موا بن ال ول عل  األر » وله يؤئد من حديد أن السبيل الو،يد   ن ما سب 
انتفا ج متدرحج وعصيان مدني  امل يحعل اي،تلو تحار  خاسر  بالنسبج لل،تلو و،ئومته. 
عند ا   ا سيحبر عل  اينس،ا  دون  يد أو  ررل وعند ا   ا ستتغير الموا ف الدوليج. 

اصلج رغا التعتيا والمل، جل و د حار  ي ت ربر  ،صائي أل،داث اينتفا ج  ي واينتفا ج متو 
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صابج   2018/2/2األسبوع المنت ي يوا  ( اخربن بحروك مختلفجل 75أنه   د است  اد  لس يني وا 
( مواح ج و عت  ي ال فج وغ   والداخل الم،تل. 146ل وكلال  ي  « سرائيليين( »7 يما أصي   

« التنسي  األمني»بر ال بينما ئل الم لو  من السل ج الفلس ينيج أن تلغي والم لو   و ت و 
 وتتو ف عن مل، ج الم اومين.

دامج اينتفا ج  و الرد وال،ل. أما الرئ  ورار األمربئي مر    ن ار اي،تلو من خلو ت وبر وا 
 واألوروبي مر ل    ل لانفاس و ياع لل  يج!

 8/2/2018، الخليج، الشارقة
 

 صار غزة: حكومة بيبي تحيك مؤامرة حمقاء ضد إسرائيل!ح .72
 تسفي برئيل
يتمتل الحيش بيد ،ر   ي العمل  د يالر ا ي. وي،  له م احمج أ داس  ي سوربج أو سينار. 
وبت،مل الحيش مسؤوليج ت ديا ت ييمات للت ديدات والفرلل وا تراك  رق للعملل أو ئبح المبادرات 

ئيل للخ رل مثل ال حوا عل   يران. ولكن ي يسمح للحيش ب ن ،ر  ال،ئوميج التي تعر   سرا
دون موا  ج ال،ئومجل وب بيعج ال،او ي،ظر عليه التفاو  عل  السلال ،ت  لو ئان السلا ح را 

 ي يتح أ من أمن الدولج.
ولكن  ل ي،  للحيش أن ي في ال رعيج عل  سياسج غير أخل يج ت،ت ستار ال،ر  عل  

أو تلال التي تتستر ت،ت غ ار ،مايج أمن  سرائيل   ل يؤكن للحيش بمنل ن و  ،ر  يالر ا ي 
ناحمج عن  كع السياسج  ،الج ايختبار التي ت دد ،اليال  ي ال ائ ج ال ديد   ي غ  ل والتي  د 
تؤدمل و  ا لرئيس أرئان الحيشل غادم  ي نئوتل  ل  ان يار تاا يؤدم  ل  مواح ج عنيفج. لكن 

منل ا يغدور ليبرمانل ير   تصرب،ات رئيس  يئج األرئان بحر   لال وي،دد انه ي توحد و بر األ
 ئارثج  نسانيج  ي غ   وليس ر يبا   كا ئانت ي،ماسي ت عر بالكعر  ليل.

من المؤئد أن ت،كير  ي نئوت ي ينبل بال رور  من ال ل  النساني.  كا  و ت ييا ال،الج العسئربج 
 عت عل  عتبج ال،ئومج. و ي ت وا عل  ايعتراس بسن الحيش السرائيلي  د بن  الم نيجل التي و 

 عل توا ن الردع تحاع ي،ماسيل ولكن  كا الردع  عاو  كا ئان لدل ال رس اآلخر ما يخسرعل و و 
ي به  ل  ،د بعيد صيغج الردع تحاع ي،   هللاي.  كع صيغج يس ل   مال تا تعلم ا وتحربت ا  ي 

ر   ي العالا.  الما ئان النظاا الم،لي ي عر بال ل  عل  وحودعل و الما ئان  عفه أماكن ئثي
العسئرم يملي كلالل  انه سيمتنل عن المبادر   ل  ال،ر . ولكن عندما يئون  ربان ال،يا  الو،يد 
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أمامه  و  ن  حوا عسئرم ألنه يف د السي ر  بسب  عدا  درته عل  تلبيج ا،تياحات السئان الكين 
 ي ر علي ال   نه سوس ي احا أو ي،اوو التوصل  ل  ،ل وسا مل العدو.يس

 ن خيار التسويج ليس  ائما  ي غ  ل ئما  و غائ   ي لبنان. والفرق بين ما  و أنه  ي لبنان ي 
ت او تعمل  ول الكبحل ألن  و  ي،   هللاي السياسيج تعتمد عل  التعاون مل األ، ا  المنا سج 

 ليميج بل ،ت  دوليج تملي ا مصالح  يران وسوربجل بينما ي توحد  ي غ    و  وتخ ل يعتبارات  
م،ليج يمئن ا أن تملي عل  ي،ماسي خ وات ال ولا ت،   مصال،ت ا مل مصر أم نتائف من  سن ا 

 أن تع   و ع ا  الما أن معبر ر ح لا يفتح ب ئل منتظا ومستمر.
ن ال دس من ا  و  س ار ي،ماسيل  د أ لستل ألن والنتيحج  ي أن استراتيحيج ال،صارل التي ئا

 سرائيل لا تعد تملال أدوات  عالج لل غا المدني الناحل عل    اع غ  . ل د ئان الحيش السرائيلي 
ويال اباالي أوو من   ما أن ي،ماسي يمئن أن تكون بمثابج أدا  أساسيج ،يويج  ي ال،د من ال حمات 

تتمئن من الب ار عل   يد ال،يا .  ي التوا ن بين الت ديد الكم الصاروخيج  د  سرائيلل وب رر أن 
تمثله ي،ماسي ال ويج والفوائد التي يمئن حني ا من  وتهل استنتف الحيش السرائيلي أنه من المف ل 
وحود سل ج ي،ماسي  ي الظروس السياسيج ال،اليج. و كع ليست خيانج استراتيحيج لصيغج الردعل 

نما دعم ا بالكات. ئلما ت ور الو ل اي تصادم  ي ال  اع ب ئل أكبر ئان لدل ي،ماسي  ير  وا 
أكبر ستخسرعو  كع رؤيج عسئربج وا ،ج ي تت ل  مفاو ات مل المنظمج من أحل السلا أو 

 اينس،ا  من األرا ي.
 كا التصور ي في أ ميج عل  الت ديدات السرائيليج. ألنه  ي غيا  البنيج الت،تيج المدنيج 

 تصاد الم د رل ليس  ناال ما يتا ت ديدع. ولكن من أحل تنفيكعل ي يمئن لرئيس األرئان واي
ايكتفار   ا بالت،كيرات أو ت ييا الو ل. يح  عليه أن ي رر بسن السياسج ال،اليج ت ئل ت ديدا 
كا  عر أنه ي ينحح  ي اختراق حد ار لسرائيلل و ي العامل الكم  د ي ود  سرائيل  ل  ال،ر . وا 

،ما ج ال،ئومج التي تعر  الدولج للخ رل يح  عليه استخلل العبر. ي يمئن لرئيس أرئان 
 يئ  وصادق و،ئيا أن يئون  ربئا  ي المؤامر  ال،م ار التي ت،يئ ا ال،ئومج  د الدولج.

 "هآرتس"
 8/2/2018، األيام، رام هللا
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 .. خيار الّلبنانّيين2018  .73
 العميد رونين منليس

نانل ي ُيخفي ،   هللا م،اويته للسي ر  عل  الدولج اللبنانيجل متمثلج بالت ورات التاليج: رئيس  ي لب
 دولج يع ي  رعي ج لمنظمج  ر ابيجل رئيس ،ئومج يستصع  العمل  ي ظل  بل حج نصر هللا

 09:58, 2018يناير  28
انيجل تعود بي الكاكر   ل  الحولج عندما ُي ل  من ي أن أختار صور  العاال  يما يتعل  بالحب ج الل بن

الم ترئج ل ائد الحب ج الحنوبيج  ي ،   هللال وصدي هل  ائد  ،دل الميلي يات ال يعي ج المواليج 
ليرانل  يس الخ علي. أ مي ج  كع الصور  تكمن  ي أن ا تمث ل التدخ ل اليراني أكثر من أم  ير 

ي ر  اليرانيج عل  لب ل أن ظا ر  يسيا،ج الر ا ي ستعر  اخرل وتك ف ، ي ج الس  نان.  ل  ال 
 خ ر سي ر  منف  كم أوامر   ران. –دولج األر  والمن  ج ئل  ا مست بل  لخ ر م،سوس 

اب ج التي تلت انت ار ،ر  لبنانل امتا ت ب دوئ ا 2017 سنج  ل عل  غرار السنوات ال،دل ع ر  الس 
ان من ئل ال  ر ْين. ولعل النسبي  ي الحب ج الل بنانيج. وي  ال أن  ك ا ال دور يخدا ر ا يج السئ 

ايست رار األمني الكم  او ال،دود و،او دون سماع دوم صا رات النكار من  بل األ فاو  ي 
فوس السادسج  ماو  سرائيل وحنو  لبنانل ئان من أ ا  نحا ات ،ر  لبنان الثانيجل والدليل  الص 

يليل والكاكر  المؤلمج  ي نفس اللبنانيين ب سن ئ َبر الخ س الساب  ال ا ل عل   عاليج الر دع السرائ
 نصر هللا. ارتكبهال كم 

تمئن حيش الد اع السرائيلي العاا الما ي من تع ب  ح و بته ل،ر   ي الحب ج ال ماليج من 
د بالوسائلل وتماربن  ام جل األبر  من بين ا  و تمربن ال فيل  خلو: برامف عملل تدربباتل ت وُّ

عام ال وسا ا  ي التمر ن الفعلي عل  برامف حيش الد اع  20ال مالي الكم أت  للمر   األول  منك 
الت غيليج  ي الحب ج ال ماليج. ئما استمر تل ب ئل  متواصلل أعماو تحميل المعلومات ايستخباربجل 

عل  أن  أعدارنا لو أدرئوا و د سب  لرئيس  يئج األرئان السرائيلي ورئيس  يئج ايستخبارات التسكيد 
ئا نعرس عن ا من معلوماتل لُردعوا من الدخوو  ي المواح ات لسنوات  واو.  ا نبدأ العاا الحديد 
بحا  ب ج عاليجل مستعدون لحميل السيناربو ات  ي الحب ج ال ماليج رغا تسكيدنا أن وح تنا ليس 

 ال،ر .
ر  ليست ل ال و،ت   أن  ا نح،ت  ي توسيل  ائمج  ي الم ابل تستمر منظمج ،   هللا بالتدخ ل  ي ،

ال تل  واأل مج اي تصاديج ال تي تعي  ا. السنج الما يج ئانت دليل    ا يًّا  ي ئون ،   هللا كراَع 
ا  يراني ال ليئن ،     يران المنف  ك . ل د اكت فنا  ي حميل المنا   ال تي ساد  ي ا عدا است رارل ختم 

ل المعارال  ي هللا ال،ا ر  عل   : ل د أرسل  ل  سوربا ايس الم اتلينل و د وس  ا وتدخل  ل ت،رب  
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ج  اليمن بواس ج مئات المست اربنل و،ت   أن  نصر هللا تبا   ب رساو صواربخ م اد  للدبابات خاص 
نج  لغ   ل و و  د  ابل مندوبي ئا ج المنظمات الر ابيج الفلس ينيجل ال كين انت ل بع  ا  كع الس 
للعيش بحوارع  ي ال ا،يج ببيروت. يمر  مليارات الدويرات من   ران عن  رب  بيروت لكل  مئان 

رق األوسا ،يث يتعاظا ال ر  والر ا .   ي ال  
 ي لبنانل ي ُيخفي ،   هللا م،اويته للسي ر  عل  الدولج اللبنانيجل متمثلج بالت ورات التاليج: رئيس 

ر ابيجل رئيس ،ئومج يستصع  العمل  ي ظل  بل حج نصر هللال   امج دولج يع ي  رعي ج لمنظمج  
 بئات  ر ابيج ومصانل لتصنيل الوسائل ال تاليج رغم ا عن ال،ئومج الل بنانيجل واندماج عسئرم بين 

 الموا نين دون رادع.
م ل والك1701عل   وو ال،دود مل  سرائيلل ورغا  رار محلس األمن التابل لاما المت،د  ر ا 

يه المصل،ج الل بنانيج يستمر  -ي،ظر أم تواحد لن  ار المنظمج حنو  لبنانل استمر ،   هللا بت،د 
ع .  ن  ار ،   هللا بالتحوو عل   وو ال،دود ب م  مدني  خلو أعمال ا  ي صفوس ال  
وبال ا ج  ل  كلالل ي،اوو ،   هللا تحنيد وت غيل  ب ار وحنود من الحيش الل بناني لت، ي  

 دا ه. و د  اا ،   هللا بئامل الو ا،ج بدعو  ص،في ين لحولج خاصج ليرب ا ئيف أن ه ي  أ بسياد  أ 
 الدولج اللبنانيج و رارات محلس األمن.

ي منا أن نو حل أن   كع الخرو ات ي ولن ت  نال بالعئسل  الفارق بين خرق ينت ي بت ديا  ئول 
 و  رار  سرائيلي بْ،ت.لاما المت،د  وخرق ينت ي ب ع عج األمنل  

واألخ ر من ئل   ير  و األمور ال تي ي ترا ا العينل ل د أصب،ت لبنان بفعل وتخاكو السل ات 
اللبنانيج وتحا ل عدد ئبير من الدوو األع ار  ي المحتمل الد ولي مصنل? صواربخ ئبير وكلال 

د ن ل أسل،ج أو أمواول أو بسب  تخاكو السل ات الل بنانيج وتحا ل ا لامر.  المو وع ليس محر  
ال ي رع لبناني   يران  نا. -است ار . بل أن   يران ا تت،ت  رع ا حديد 

و لبنان  ل   لعجل   ي ليست أكثر من برميل  يخ ئ الموا ن البسيا  ن ظن  أن   كع العمليج ست،و 
ع و د  عائلته وأملكه. وا،دل من ئل  ثلثج أو أربعج بيوت حنو  ل أو بارود موح ه  د    لبنان  و م ر 

لكل أو مئان ت،صين تابل ل،   هللا. ن،ن نعرس  كع المن متل ونست يل است دا  ا  مخ ن للس 
ب ئل د ي   كا ت ل   األمر كلال. مست بل موا ني لبنان  و لعبج بسيدم الدئتاتور ال  رانيل 

 الو ل ويسئتون عليه. والمكنبون  ي كلال  ا رؤسار ال رل المدن ومؤسسات ال،ئا ال كين يرون  كا
أظن  أنه من الحدير ت،كير سئان لبنان من الل عبج اليرانيج بسمن ا ومست بل ا.  2018مل ا تتاك عاا 

ال،ديث عن سنج صراع وامت،ان بالنسبج لمست بل الكيان اللبناني. ينبل  كا الصراع من ح ج وا،د ل 
ادم ولت وبر موا يل مدني ج لبناني جل وبين بين ال،احج للوصوو يست رار  ي الدولجل وي د ار ا تص
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ل ي ف عل  ئف ي المي انل من حان  وا،دل  -استمرار العمليات ل،ل   يمنج  يران ،   هللا. مثل 
ن اي تصاد  ي الع دْين ال ادمْينل وبؤدم  ل   باد  الصناعات  ت وبر محاو الغا  ال كم سي،س 

حاو العمل والتو ير بالعملج الخارحيجل ومن حان  اخرل الم،ليج الخاا للدولجل ومسا مج ئبير   ي م
وصوو ميلي يات  يعي ج مسل ،ج   ا يج للبنانل والمس  بصور  لبنان  ي عيون الحم ور الدوليل 

مئانيج ل ع عج خ ير   ي األمن. رر للسيا،جل وا   وعدا ت وبر اي تصادل وتسبي  ال  
الدولي ولبنان سيسم،ان ليران و،   هللا باستغلو الصراع يتعل   بمتغي رْبن اثنين:  ل الحم ور 

برار  رؤسار الدولج اللبنانيج وا  امج مصنل صواربخ د ي ج ئما ي،اوين  ي  كع األي اال و ل سينحح 
نيج  ي اينتخابات ال ادمج  أي ار  ( من 2018،   هللا برعايج اينتخابات الحديد  ب س ار األ، ا  الس 

 الدولج ب ئل رسمي   ل  دولج برعايج  يرانيج  التمسال بال،ئا وت،وبل
ر لت وبر حا  بته أكثر خلو العاا. ئما أثبتنا  حيش الد اع حا   لحميل السيناربو اتل و و يت،  
 ي السنوات األخير ل ومن عليه أن يعرس كلال   و يعر هل  الخ ور ال،مرار األمني ج ال تي و عنا ا 

بث  روك الفئا ج  ي مو وع يالر ات  اليرانيي ال كم يتا د عه  وا ،جل ون،ن نثبت كلال ئل  أسبوع.
ان لبنان. الكم يب   الخيار خيار ا.  ألمين عاا ،   هللا ي تترال أثر ال ليس  ينا وليس  ي سئ 

 28/1/2018المصدر اإلسرائيلي، 
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