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" .1القسام" :تلقينا عروضا من االحتالل عبر وسطاء لتبادل أسرى ال ترقى للحد األدنى من مطالبنا

نشررر موقــع الجزيــرة نــت ،الدوحــة ،2017/2/8 ،أن كتائررب القسررا  ،الرراراا الكسرركرر ل ركررة مرراس،

كشفت عن رفض عروض مختلفة من اال تالل عبرر وسرءاإ ليليميرين ودوليرين ء رراإ صرفقة لت رادل

أسرى ،مكتبرة أن الكروض ال تريى للى ال د األدنى من مءالب المقاومة.

ويال ييادر في القسا لنه ال ص ة لمرا نشررته لسررائيش شررن عررض لن راز الصرفقة مقابرش تسر يالت

ت اريررة .وأضرراأ أن هرراخ األخ ررار ت ررتي فرري لءررار ال رررب النفسررية ،مشررددا علررى أن يضررية األسرررى
الفلسءينيين هي يضية لنسانية ووءنية ولن ت ش لال اءفراج عن .

وأعلررن القيررادر فرري القسررا أن تكليمررات و ررت للررى و رردة ال ررش القسرامية المسررلولة عررن ترررمين ال نررود

اءس ر ررائيليين األسر رررى فر رري ر رزة ر رررن ترخر ررا فر رري عر ررين االعت ر ررار االنت اكر ررات األخي ر ررة

الفلسءينيين في س ون اال تالل.

ر ر األسر رررى

ويرتي تصريح القيادر في القسا لل زيرة كد أيا من الزيرارة األخيررة التري ررت لوفرد أمنري كبيرر مرن
ركة ماس للقاهرة ألول مرة منا االنقالب في مصر.
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وت دثت كض المصادر عن أن ل دى يضايا النقاش بين ال انبين كانت يضية الصفقة ال ديردة فري
ش أن مصر كانت يد رعت صرفقة الت رادل فوفراإ األ ررارا مقابرش ال نردر اءسررائيلي األسرير لكراد

شاليط يبش أكثر من خمس سنوات.
من

ته ،أكد القيادر في ركة ماس ،م مود الزهار أنه ال ديث عن صفقة ت رادل أسررى ديردة

مع لسرائيش ما دامت تكتقش أسرى الصرفقة الماضرية ،مشرددا علرى أن المقاومرة لرن تقبرش أر صرفقة ال
تلبرري ءل ات ررا ،فيمررا ملررت عررائالت لس ررائيلية رئرريس الرروزراإ بنيررامين نتنيرراهو مسررلولية التقصررير فرري

اسررتكادة أبنائ ررا .ويررال الزهررار فرري لقرراإ خررار مررع ال زي ررة لنرره ييتكررين علررى لس ررائيش أيضررا أن تتك ررد

االلت از ببنود أر صفقة ديدة لألسرى وعد تكرار ما دث في صفقة يوفاإ األ راري الماضية ألننرا

نرفض دفع ثمن يضية وا دة مرتيني .وأكد الزهار أن ماس تلقت عروضا لتخفيف ال صار وم ادلة
ندر لسرائيلي مريض نفسيا رسير فلسءيني مريض.

وشردد علررى أنرره كلمررا ضر ءت عررائالت ال نررود علرى سررلءات اال رتالل أرسررلوا

ررة مررا ل ررس النر ض

من أ ش لن از صفقة ما ،وأشار للى أن سلءات اال تالل بدأت موضروا األسررى كرد انت راإ مكركرة
الكصف المركول عبر

ات أ نبية ير رسمية لتتكرر الم اوالت عبر وسءاإ آخرين.

و رراإ ف رري المونيتـــور ،واشـــنطن ،2017/2/7 ،م ررن ر رزة ع ررن أ م ررد أب ررو ع ررامر ،أن عض ررو المكت ررب

السياسرري ل ركررة ي مرراسي موسررى أبررو مرررزوو كشررف لرريالمونيتوري أن دوالف عرردة فرفررض الكشررف عن رراا
تواصررلت مررع ركترره فرري خصررور األسرررى اءس ررائيليين لرردي ا ،مشرردداف علررى أن رواب ركترره لتل ر
الدول كان ضرورة أن ت تر لسرائيش اتفايية ت رادل األسررى األخيررة  2011فصرفقة شراليطا ،ترى يرت

البدإ ال ديث مع أر وسيط لتناول يضية األسرى اءسرائيليين ال دد.

وفري مرا يتكلر بنترائا زيررارة ي مراسي األخيررة لمصرر فري  23كررانون الثانينينراير مرن عرا  ،2017أكررد

موسرى أبررو مررزوو أنرره تر اسرتكراض مك ر الملفرات اات الكاليررة كالمصررال ة والوضرع السياسرري فرري

اءيلرري والوضررع الرردولي ،والسياسررة األميركيررة ت رراخ القضررية الفلسررءينية ،ومكبررر رفررح وتزويررد مصررر
لقءاا زة

ا اته المختلفة ،ومن ضمن ا الك رباإ ،مشي افرف للى أن عالية ركته مصر يدة.

 .2عباس يهدد بوقف التنسيق األمني بسبب تصعيد االستيطان

نشرررت وكالـــة األنبـــاء والمعلومـــات الفلســـطينية وفـــا  ،2017/2/8 ،مررن رراريس ،أن رئرريس السررلءة

الفلسررءينية م م ررود ع رراس ي ررال لن ال فرراو عل ررى ررش ال رردولتين ،وفرري ي رراب لمكاني ررة التوص ررش ل ررش
سياسي ،يتءلب من الدول التي تكترأ بريلسرائيشي أن تكترأ فلسءين أيضاف ،وليس بدولة وا دة.
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و رردد ع رراس ،فرري كلمررة أمررا ل نررة الكاليررات الخار يررة والرردفاا والق روات المسررل ة فرري م لررس الشرريو

الفرنسرري يررو األربكرراإ 8ن2ن ،2017التركيررد علررى أن يتش رريع الكنيسررت اءس ررائيلية لقررانون ي يررز س ررية
األ ارضرري الفلسررءينية الخاصررة لصررالح المسررتوءنين ،مخررالف للقررانون الرردولي ،وهررو ت ررد سررافر لر ررة

الم تمع الدولي وخاصة يرار م لس األمن  ،2334ويال :سنواصش عملنا مع الم اك الدولية ل مايرة
و ودنا و قائنا على أرض فلسءيني.

وشرردد ع رراس علررى أن ير اررات ال كومررة اءسررائيلية األخيررة مصررادرة المزيررد مررن األ ارضرري الفلسررءينية
وبناإ اآلالأ من الو دات االستيءانية ،أمر في اية الخءورة ،ويقوض فرر ت قي

رش الردولتين،

كمررا يكرررس وايررع الدولررة الوا رردة بن ررامين .وءالررب بتءبي ر ي ررار م لررس األمررن ري ر  ،2334اعت ررار
ميررع المسررتكمرات الترري أيامت ررا يلس ررائيشي علررى األارض ري الم تلررة منررا سررنة  ،1967مررا في ررا ش رريي

القدس ،هي اءلة ،وعلي ا التويف عن بناإ المزيد من ا ،سواإ داخش المستكمرات ال الية أو خار ا.

ويال :يمن الضرورر أيضاف لنشاإ آلية متا كة دولية خالل هاا الكرا  ،لمسراعدة ال رانبين فري التوصرش
التفاو سال ن ائي ،وف

دول زمني م ددي.

و دد الرئيس ر بته واستكدادخ للكمش مع الرئيس األمريكي دونالد ترامب ،من أ ش صرنع السرال علرى

يررات الشرعية الدولية ،و ما يضمن ت قي مبدأ ش الدولتين .و ار من مخاءر ا تمال نقرش
أساس ا
سفارة أر دولة للى القدس ،اعت ارخ خرياف للقانون الدولي.
و اإ في وكالة رويترز ،2017/2/8 ،من اريس – في خبر مرن لعرداد ياسرمين سرين ،وت ريرر سر ا
ررادو ،أن ع ر رراس ي ررال لنررره ي ررد يضرررءر لقء ررع التكر رراون األمن رري مر ررع يلسر ررائيشي لاا اسرررتمرت سياسرررة

االستيءان .وأضاأ أمرا م لرس الشريو الفرنسري أنره لاا اسرتمر ياالسرتكماري فلرن يكرون أمامره خيرار

آخر ولن يكون خءرخ.

وأشار مويع ص يفة "تايمز أوف إسـرائيل" ،2017/2/8 ،للرى أن ت ديرد ع راس بويرف التنسري األمنري
سبب تصكيد االستيءان ال ي ر في تقرير وكالة وفا ،ما يدل على كونه ارت الي.

 .3الحكومة الفلسطينية تطالب المجتمع الدولي بتحويل رفضه وادانته لالستيطان لفعل حقيقي
ار هللا :ءالب ررت ال كوم ررة الفلس ررءينية ،مس رراإ األربك رراإ 8ن2ن ،2017الم تم ررع ال رردولي بت وي ررش رفض رره
وادانترره االسررتيءان اءسررائيلي للررى فكررش قيقرري ي بررر كومررة اال ررتالل علررى ويررف تصرركيدها الشررامش
الار يءال كافرة األ ارضري الفلسرءينية الم تلرة وفري مقردمت ا القردس الشرريية .ويرال المت ردث الرسرمي
اس ر ال كومررة يوسررف الم مررود :لن اءعررالن عررن بنرراإ  1,162و رردة اسررتيءانية ديرردة فرري الضررفة

ال ربيررة كررد سرريش اءدانررة واالسررتنكار والررفض الرردولي ءيررار مررا يسررمى قررانون فتسرروية المسررتوءناتا
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يكرد ت رردياف ديرداف وسرراف افر للم تمرع الرردولي ،ويثبررت أن أسرلوب اءدانررة واالسرتنكار دون الت ررر الكملرري
والفكلي الملز يزيد ال كومة اءسرائيلية تمردا واست تا ار كافة الشرائع والقوانين الدولية.

وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية وفا 2017/2/8 ،

 .4الحمد هللا :سنواصل البناء ولن نستسلم لسياسة االستيطان
ار هللا :أكررد رئرريس الرروزراإ الفلسررءيني ارمرري ال مررد هللا يأننررا سنواصررش البنرراإ ،ولررن نستسررل لسياسررة
لسرائيش في االستيءان وااليتالا ،ولن تويفنا بلدوزرات و رافات اال تالل اءسرائيليي.

ودع ررا ال م ررد هللا ل رردى مش رراركته ف رري اال تفالي ررة بان رراإ تنفي ررا سلس ررلة المش رراريع الممول ررة م ررن ال كوم ررة

اءيءالية لل يئات الم ليرة فري المنراء

المسرماة يجي والتردخالت فري القردس ،يرو األربكراإ 8ن2ن2017

ف رري أري ررا ،ملسس ررات الم تم ررع ال رردولي ،خاص ررة األمر ر المت رردة ،لل ررى ت وي ررش لدانات ررا لقرررار لسرررائيش
شرعنة االستيءان واالستيالإ على األراضي الفلسءينية للى خءروات فوريرة وفاعلرة ءلزام را رالت ار ع

عن هاا القرار ،وان اإ االستيءان ،والزام ا بويف خءوات ا الممن ة لنسف ش الردولتين ،وسياسرات ا

فرري هررد البيرروت والمنشررلت خاصررة فرري المنرراء المسررماة يجي ،وعمليررات الت يررر القسرررر فرري هرراخ
المناء خاصة التي تست دأ أهلنا في القدس الشرييةي.

وشدد ال مد هللا على أن ال روأ االستثنائية التي تمر ب را يضريتنا الفلسرءينية ،ت رت علرى ال ميرع ترتيرب
البيررت الررداخلي ،والتمس ر

الو رردة الوءنيررة ،م رردداف دعوترره للررى كافررة الفصررائش الفلسررءينية خاصررة ركررة

مررراس لر رردع ل ر رراإ انتخا ر ررات ال يئر ررات الم ليرررة والبلدير ررة ،مر ررن منءل ر ر

ر ر أبنر رراإ ش رركبنا فر رري ممارسر ررة

الديمويراءية ،واختيار ممثلي في هاخ ال يئات ،وكمدخش أساسي ءن اإ االنقسا  ،واعادة الو دة الوءنية.

وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية وفا 2017/2/8 ،

 .5الخارجية الفلسطينية :غياب العقوبات الدولية شجع "إسرائيل" على إقرار "قانون التسوية"
ار هللا :يالت و ازرة الخار ية الفلسءينية لن ا تتا ع اهتما الغ ردود الفكش اءيليميرة والدوليرة علرى ليررار

الكنيسررت اءس ررائيلي لمررا يسررمى ييررانون التسررويةي ،الررار يترريح شرررعنة آالأ الو رردات االسررتيءانية الترري

أييمررت علررى أراض فلسررءينية خاصررة ،وس ررية المزيررد مررن األرض .وأضررافت الررو ازرة ،فرري بيرران األربكرراإ

8ن2ن ،2017أن ررا لا تر ررب اءدانررات الدوليررة الواسرركة ...لال أن ررا ترررى أن م مررش ردود الفكررش الدوليررة ال
ترتقرري للررى مسررتوى وخءررورة تل ر ال ريمررة .وأكرردت الررو ازرة أن يدولررة اال ررتالل اتررت تتكررايش مررع ميررع

صرريغ اءدانررة لالسررتيءان ،مررا دامررت تل ر الصرريغ ال تتضررمن عقو ررات قيقيررة علي ررا ،وال تلقرري

الل ررا

علررى الكاليررات الثنائيررة بررين تل ر الرردول واس ررائيش ،كمررا أن دولررة اال ررتالل تفسررر تل ر الررردود واءدانررات
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الش رركلية عل ررى أن ررا تشر ر يع ل ررا لمواص ررلة انت اكات ررا ال س رريمة للق ررانون ال رردولي ،عب ررر تص رركيد عمليات ررا
االستيءانية ال ادفة للى ل الو ال اب ن ائياف أما ييا دولة فلسءينية للى انب دولة لسرائيشي.

القدس ،القدس2017/2/8 ،

 .6وزارة اإلعالم الفلسطينية تدعو ألكبر حملة تضامن عالمية ضد المستعمرات
ار هللا – فادر أبو سكدى :دعت و ازرة اءعال الفلسءينية االت ادات اءعالمية الكربية والدولية وفي
مقرردم ا من مررة المررلتمر اءسررالمي واراع ررا اءعالميررة والل نررة الدائمررة لبعررال الكربرري المنبثقررة عررن
امكة الدول الكربية وات اد اءااعات الكربية واالت راد الردولي للصر افيين وسرائر نقا رات الصر افيين

وشررتى األءررر والقن روات الفضررائية واءااعيررة والص ر ف والموايررع اءلكترونيررة ألكبررر ملررة تضررامن مررع

الشكب الفلسءيني عقب تمرير يالكنيستي اءسرائيلي لمشروا ما يسمى ييانون التسويةي الرار يشررعن
المسررتكمرات ويت رردى لرادة الكررال والقروانين الدوليررة .كمررا ءالبررت ضرررورة لعررالن الكشررين مررن شر ا ن

فبراير ال الي يوماف للتضامن مع الفلسءينيين ضد االستيءان من خرالل تكثيرف البرث والنشرر وتسرليط

الضوإ كش ل رات األرض علرى لرهراب االسرتيءان الرار ي رول يراة الفلسرءينيين للرى كرابوس ويردمر

كش فرر الوصول للى سال متوازن يكيد للفلسءينيين قوي

التاريخية.

القدس العربي ،لندن2017/2/9 ،

 .7رسائل فلسطينية متطابقة لألمين العام لألمم المتحدة ورئيس مجلس األمن ورئيس الجمعية العامة
ار هللا – فررادر أبررو سرركدى :كررث السررفير ريرراض منصررور الم اريررب الرردائ لدولررة فلسررءين لرردى األم ر

المت دة ثالث رسرائش متءا قرة للرى كرش مرن األمرين الكرا لألمر المت ردة ورئريس م لرس األمرن ورئريس

ال مكيررة الكام ررة لألم ر المت رردة ررول اء ر رراإات يررر القانوني ررة والترردابير االس ررتف اززية الترري مر را تررزال
ترتكب ا يلسرائيشي السلءة القائمة اال تالل في األرض الفلسءينية الم تلة ،ما في ا شريي القدس.

القدس العربي ،لندن2017/2/9 ،

 .8مصدر فلسطيني لـ"الحياة" :السلطة الفلسطينية نقلت إلى إدارة ترامب التزاما بالسالم ونبذ العنف
واشررنءن  -ي رران ال سرريني :يررال مصرردر فلسررءيني ل رريال ياةي لن السررلءة الفلسررءينية نقلررت األسرربوا

الماضرري للررى لدارة ال ررئيس دونالررد ت ارمررب الت ازم راف السررال ونبررا الكنررف .وأوضررح أن وفررداف مررن ر ررال

األعمال الفلسءينيين ا تمع في البيت األبيض مساعد لمايكش فلين مستشار األمن القومي ومستشار
ل اريد كوشنر ص ر ترامب ومستشارخ المكني ملف الشرو األوسط.
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ويال المصدر لريال ياةي لن المويف الار ُنقش للى اءدارة األمريكيرة ال ديردة ييرتلخر بنقرا عردة من را
التزامنا السال ونبا الكنف وال صول على دع أمريكي للكملية السلمية و ماية مشروا ش الدولتين،
و رن يكون هنا دور أمريكي نشط في هاا الصدد ،وكال المءال ة بويف االستيءان ألنه عق رة فري

مسار السال و كد نقش السفارة األمريكية للى القدس ألنه مخالف للقانون وسيتسربب بتفراي األوضراا

في المنءقةي ،مشي افر للى أن الوفد أكد أن السلءة الفلسءينية هي السلءة الشرعية في فلسءين.

ويررال مصرردر آخررر لن أ ررد أعضرراإ الوفررد الفلسررءيني سررافر للررى رراريس يررث التقررى ررالرئيس م مررود

ع رراس ،وأبل رره أن األم رريكيين يررالوا يلننررا سنتصررش السررلءة الفلسررءينية ولكررن فرري الويررت المناسرربي،

ملكداف أن ال انب األمريكي ل يررت علرى اكرر مقاءكرة السرلءة برش يرال لن لدارة ت ارمرب يلر تقررر كرد
كيف ستتكامش مك ا فالسلءةا وأن ش الدولتين مرا زال يائمرافي .ولفرت المصردر للرى أن السرلءة كانرت

يد أرسلت رسائش للى اءدارة ال ديدة لكن ا ل تتل رداف.

الحياة ،لندن2017/2/9 ،

 .9خبراء إسرائيليون :حماس بنت نفسها بشكل مدهش وباتت جيشا نظاميا أكثر ذكاء
بثت القناة اءسرائيلية الكاشرة أمس الثالثاإ تقري ار تلفزيونيا مءروال عرن تنرامي يردرات مراس الكسركرية

على ءول ال دار ال دودر مع لسرائيش ،وأعد التقرير ثالثة من أه مراسلي القناة وه ألون برن دافيرد
وألموغ بوكر وتسيفي ي زكيلي.

و اإ في التقريرر أنره منرا انت راإ ال ررب األخيررة علرى رزة ،ال ررأ الصرامد  ،2014ترصرد الكراميرات

اءسررائيلية تكرا

يروة مراس ،وسريءرت ا علرى رردود القءراا ،ومرن أهر مكالم را الكسركرية :كرراميرات

مراي ررة ،موايررع تدريبيررة ،وسررائش مررع مكلومررات ،فررر ت ررت األرض أمررا عيررون ال رريش اءس ررائيلي،
وعلى كد أمتار من المستوءنات.

ونقلررت القنرراة عررن فيكتررور بررن عررامي المسررلول السرراب فرري

رراز األمررن اءس ررائيلي الكررا الشررا ا أن

ماس ت ولت للى تن ي اكي وش اا أكثر من ار يبش ،و اتت يشا ن اميا وليس من مة تخوض

رب عصا ات ،وعلى ال يش اءسرائيلي أن يتكامش مك ا ما يتناسب مع ال .

وأضاأ بن عامي أن ماس خر ت من لءار السرية لتكمش في الكلن ،وت رر تدري ات ا في الن ار،
وتق ررو مناورات ررا ال ي ررة عل ررى القت ررال والخء ررف ،ومقاتلوه ررا ي لس ررون الي ررو ف رري األمكن ررة الت رري س رريءر

اءسرائيليون علي ا يبش االنس اب من زة عا .2005

وأكد التقرير أن ماس منا انت اإ رب زة األخيررة بنرت نفسر ا شركش مردهش ،و نردت ثالثرين ألرف

مسررلح ،مقسررمين علررى خمسررة ألويررة ،منرراء رفررح وخرران يررونس والمكسرركرات الوسررءى و رزة ومنءقررة
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الشررمال ،وكررش ل رواإ مكررون مررن ثررالث للررى خمررس كتائررب ،وكررش كتي ررة يوام ررا مررن  150للررى ثمانمائررة
ندر ،وكش لواإ لديه خط متقد ي تور على استءالا وموايرع مراي رة ودوريرات وخرط خلفري ،ب انرب

و دات التف يرات والصواريخ ،وألوية ال رية والنخ ة واألنفاو.

الجزيرة نت ،الدوحة2017/2/8 ،

" .11القسام" ينشر فيديو بالعبرية يتوعد جنود االحتالل بالموت في حال أي مواجهة

الناصرة  -وديع عواودة توعردت كتائرب القسرا ال نراع الكسركرر ل ركرة مراس ،اءسررائيليين رالموت

فري رال أر موا ررة .وانشر لت وسرائش اءعررال اءسررائيلية مررا وصرفت ا رال رب النفسررية التري تشررن ا
مرراس مررن خررالل فيررديو كليررب الل ررة الكبريررة ي ررار اءسررائيليين مررن المرروت فرري رزة .الشررريط الررار

ي مش أ نية كنوان يص يوني أنت ستموت فري رزةي انتشرر كالنرار فري ال شري فري منترديات التواصرش
اال تماعي اءسرائيلية ،و اول كض ال ات اءعالمية االستخفاأ ه لت ييد مفاعيله النفسية.

وفرري األ نيررة ال رواردة الكبريررة ي ررار الم نرري اءس ررائيليين مررن كررلوس المرروت ومررن المشررروب المررر.

ويضيف م ا ار ال ندر الص يوني فري رال تر ا تيراع رزة يسرنركل مرن دون ملرحي .وت ارفر األ نيرة
رسررومات مت ركررة ت ررر لصررا ة أهررداأ لس ررائيلية ص رواريخ المقاومررة ومن ررا الكنيسررت وكافررة المرردن

اءسرائيلية.

القدس العربي ،لندن2017/2/9 ،

 .11مكتب إعالم األسرى بحماس :استم ارر الحوار بين قيادة الحركة األسيرة و"مصلحة السجون"
زة – ءرالل النبيره :يرال عبرد الرر من شرديد ،مردير مكترب لعرال األسررى ،لن مرا كشرفت عنره كتائرب

القسا ي ب أن تف مه سلءات اال تالل ،وتويف انت اكات ا

األسرى في س ون ا.

لمرسررش يالمركررز الفلسررءيني لبعررال ي أن كتائررب
وأكررد شررديد القيررادر فرري ركررة مرراس ،خررالل ديثرره ا

القسررا سررتدافع عررن األسرررى فرري س ر ون اال ررتالل كررش الوسررائش ،يررائالف يعلررى فمصررل ة الس ر ونا أن
تويف انت اكات ا الصارخة

األسرىي .وأشار األسير الم رر للى أن تصريح القسا

المناسب ،مبيناف أن فيه رسالة كبيرة داف ،وعلى سلءات اال تالل أن تف م ا.

اإ في ويته

وكانت كتائب القسا يد كشفت عن تلقي ا عروضاف لسررائيلية ء رراإ صرفقة ت رادل أسررى ديردة ،عبرر
وسءاإ ليليميين ودوليين لال أن للصفقة المقتر ة ال تريى للى ال د األدنى من مءالب المقاومة.

وعن لسات ال وار التي تكقدها ييادة ال ركة األسيرة مع يمصل ة الس وني ،أكد مدير مكتب لعرال

األسرى استمرار هاخ ال لسات بين األسرى وسلءات اال تالل ،متويكاف اءعالن عن االتفاو ،اليو .
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واكررر شررديد لم ارسررنا أن عصررا ات مصررل ة س ر ون اال ررتالل ارتكبررت ررائ كبي ررة
س ن نف ة والنقب يو األربكاإ 1ن2ن.2017

ر األسرررى فرري

المركز الفلسطيني لإلعالم2017/2/8 ،

 .12الضفة :االحتالل يعتقل تسعة فلسطينيين بتهمة المقاومة ويدعي العثور سالح وذخائر

ار هللا  -خلدون م لو  :أفاد تقرير صرادر عرن ريش اال رتالل اءسررائيلي ،ررن يواتره اعتقلرت الليلرة
يمءلروبيني بت مرة ممارسرة أنشرءة تتكلر

الماضية ،تسكة فلسءينيين بزع أن

والمستوءنين.

المقاومرة ضرد ال نرود

وادعررى اال ررتالل ،فرري اات التقريررر ،عثررور يواترره علررى سررالع واخررائر خررالل عمليررات الررده والتفترريش

التي نفاها في مناء مختلفة من الضفة ال ربية.

قدس برس2017/2/8 ،

كل طاقة نيراننا لضمان االنتصار خالل الحرب القادمة
 .13ليبرمان :يجب استخدام ّ
الناصرة  -زهير أندراوس :يال وزير األمن اءسرائيلي أفي دور ليبرمان سرب مرا نقلتره عنره صر يفة
لن كانت لسرائيش يد استخدمت خالل ررب رزة فري صريف الكرا  2014ثلرث يروة
فمكاريفا الكبريةْ ،
النيرران الترري لرردي ا ،فرران علي ررا فرري ال رررب القادمررة اسررتخدا كررش ءايررة النيرران الترري وزت ررا مررن أ ررش
س الموا ة انتصار لسرائيلي ال ل س فيه ،على رد تكبيررخ .ومرن ال ردير الراكر أن ليبرمران كران

يررد توعررد قتررش يررادة ركررة مرراس ،وفرري مقرردمت

لسررماعيش هنيررة ،كمررا هرردد بت ويررش يءرراا ررزة للررى

أر تدميرخ كليًّا.
ملكب كرة يد ْ ،
و س ررب ليبرم رران ،فان رره لاا ي ررررت ال كوم ررة ال الي ررة خ رروض رررب دي رردة ض ررد م رراس ،ف رران ه رراخ
أن تس ر لس ررائيش مرراس ،وتُن رري
أن تنت رري بنصررر لس ررائيلي كبيررر ،و ْ
الموا ررة ي ررب ء فكررا وففقررا لرره ْ
ُ
المستمر منا عقد من الزمن .وشدد ليبرمان على أن ال رب لرن تتويرف لال
سيءرت ا على يءاا زةُ ،
سب وصفه.

أن ترفع ماس الراية البيضاإ،
كد ْ

رأي اليوم ،لندن2017/2/8 ،

 .14آيالند :حماس غير معنية بالتصعيد
الناصرة – وديع عواودة :دعا رئيس م لس األمن القومي الساب ال نرال اال تيا

يو ار آيالند لنزا

فتيش االنف ار من خالل تخفيف ال صار المفروض علي ا كي ال ت قى داخش يءن رة ض طي.
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وفرري ررديث للقنرراة اءسررائيلية الكاشررة أوضررح آيالنررد أمررس أن ركررة مرراس تضررءر لزيررادة اال تكررا
والترروتر مررع لسررائيش علررى خلفيررة الضر و االيتصررادية – اال تماعيررة مررن الشررارا الفلسررءيني .ويتررا ع

يلألسف ت وضع م مة الترمي بيد مصر والسلءة الفلسءينية وهما ير مكنيتين ه ألن األولى ترى
مرراس خصررما ل ررا ،والثانيررة مت املررة علي ررا سرربب عاليات ررا التاريخيررة مررع ياءخروان المسررلميني وهرراا

خءر فادع ألنه ال يكقش لسناد م مة راسة ال ليب لقءين كبيريني.

آيالنررد يررال لن مرراس يررر مكنيررة التصرركيد ،ويكتبررر أن مصررل ة لسررائيش فرري رزة أمنيررة فقررط ،فيمررا
ت ث األخيرة عن استقرار ،ومع ال يال لنه لاا كان ال بد من ال ررب ف نرا عردة ا تمراالت ين ري

د ارسرت ا اآلن وم كر ار من را ضرررب القءراا مررن ال رو ،ملررة بريرة لم اصررة مدينرة رزة ،رافضررا اءدالإ
بتفاصيش.

اإ الر علرى خلفيرة التروتر ال اصرش برين الءررفين منرا عردة أيرا علرى خلفيرة ه مرات لسررائيلية هري

األشررد منررا  ،2014وعلررى خلفيررة تركيرردات وزي ررين لس ررائيليين أن الص رراا الواسررع مررع رزة مسرررلة ويررت
يصير.

القدس العربي ،لندن2017/2/9 ،

 .15نتنياهو يأمر بتوبيخ السفير البلجيكي
القدس  -م مرود سرالمة :أمرر رئريس الروزراإ اءسررائيلي بنيرامين نتنيراهو يرو األربكراإ بتروبيخ السرفير
البل يكي سبب ا تماا عقد بين رئيس وزراإ بل يكرا شرارل ميشريش وممثلرين عرن من مترين قروييتين

لسرائيليتين.

واكرت القناة الكاشرة اءسرائيلية أن ميشيش ا تمع مع ممثلين عرن من مرة قروو اءنسران اءسررائيلية
بتسيل ومن مة كسر الصمت ال قويية خالل زيارته للمنءقة.

و رراإ فرري بيرران صررادر عررن نتنيرراهو يتن ررر لسررائيش بخءررورة لال تمرراا الررار عقررد اليررو  ..ي ررب علررى

بل يكا أن تقرر ما لاا كانت تر ب في ت يير االت اخ أو مواصلة ن ا مناهض ءسرائيش.ي

وكالة رويترز لألنباء2017/2/8 ،

 .16مندلبليت يعلن أنه سيعارض قانون التسوية في "العليا"
هاشر ر

م رردان :أعل ررن المستش ررار القض ررائي لل كوم ررة اءسر ررائيلية أفي ررار من رردلبليت ،أن رره س رريقف ف رري

الم كمة الكليا في موا ة ال كومة ضد ييانون التسويةي ،الرار صرادو عليره الكنيسرت مسراإ اءثنرين
القراإتين الثانية والثالثة.
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ول يتضح ما لاا كان مندلبليت سي ضر للى الم كمة بنفسه أ يرسش منردو ا عنره ،فري رين سريمثش
ال كومة م ا خار.

عرب 2017/2/8 ،48

 .17زحالقة يطالب رئيس الكنيست بإعادة التصويت على قانون التسوية
ارمرري يرردر :و رره النائررب عررن الت مررع الرروءني الررديمقراءي فرري القائمررة المشررتركة ،د .مررال ز القررة،

رسررالة للررى رئرريس الكنيسررت يررولي لدليشررتاين والمستشررار القضررائي للكنيسررت ليررال يررانون ،ءالررب في ررا
باعادة التصويت على يانون يتسوية المستوءناتي ،ألن التصويت يت على أساس مكلومات كاا ةي.

ن
راإ علرى مكلومرات كاا رة يردم ا
ويال ز القرة فري رسرالته لن أعضراإ الكنيسرت يصروتوا علرى القرانو بن ف
رئر رريس ل نر ررة القر ررانون والدسر ررتور ،نيسر رران سلوميانسر رركي ،خر ررالل ءر ر رره للقر ررانون أمر ررا ال يئر ررة الكامر ررة

للكنيستي.

رائال لن يهرراا القررانون يت رردث عررن
و رراإ فرري الرسررالة أن سلوميانسرركي لخررر النقرراش ررول القررانون ير ف
المستوءنات القائمة فقط ،وال ي رر فيه ال ديث عن المستقبش ،فقط تسوية المستوءنات القائمةي .ول
يكن بامكان أر من النواب ،من النا ية اء رائية ،الرد عليه يبيش التصويت على القانون.

عرب 2017/2/8 ،48

 .18مسؤول إسرائيلي :المفاوضات حول صفقة مع حماس "غير ناضجة"
ار هللا  -تر م ررة خاص ررة :ي ررال مس ررلول لسر ررائيلي ،صر ر اع ي ررو األربك رراإ ،لن المفاوض ررات م ررع رك ررة
ماس شرن ل راإ صفقة ت ادل أسرى ير ناض ة للتوصش للى اتفاو.

وأكد المسلول في تصري ات لمويع يواالي الكبرر ،و ود اتصاالت لم اولة التوصش للى اتفاو ،لكن ا

ال زالت كيدة عن الت ق .

القدس ،القدس2017/2/8 ،

 .19السفير اإلسرائيلي في دبلن يحذر من اعتراف إيرلندا بفلسطين
هاش

مدان :ار السفير اءسرائيلي في دبلن ،زئيف بوكير ،في بريية كث ب ا للرى و ازرة الخار يرة

اءس ر ررائيلية ،الثالثر رراإ الماضر رري ،مر ررن أن ال كومر ررة اءيرلندير ررة تنر ررور اتخر رراا ي ر ررار ر رراالعتراأ الدولر ررة

الفلسءينية يري ا.
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و سرب مسررلول لسررائيلي ،فرران برروكير يررد توصرريات الكمرش فررو ار مررن أ ررش ويررف هرراخ الكمليررة ،سرواإ
م ررن خ ررالل الءل ررب م ررن اءدارة األميركي ررة ال دي رردة الضر ر ط عل ررى ال كوم ررة اءيرلندي ررة لالمتن رراا ع ررن
االعترراأ فلسررءين ،أ عررن ءرير ل رراإ مكالمررة هاتفيررة ب رراا الشرررن بررين رئرريس ال كومررة اءسررائيلية
بنيامين نتنياهو ،وبين ن يرخ اءيرلندر لندا كيني.

عرب 2017/2/9 ،48

" .21ميريتس" يطالب بإنهاء االحتال ل في عامه الخمسين

ترش أبيررب -وفررا :أعلرن ررزب يميرريتسي اليسررارر اءسررائيلي أنرره صرردد األعرداد لسلسررلة مررن النشرراءات
والفكالي ررات اال ت ا ي ررة خ ررالل الك ررا ال ررارر ،ال ررار يص ررادأ م رررور خمس ررة عق ررود عل ررى اال ررتالل

اءسرائيلي لألراضي الكربية في رب زيران .1967

ويررال األمررين الكررا لل ررزب وعضررو الكنيسررت السرراب موسرري راز ،فرري بيرران أصرردرخ ،يررو األربكرراإ ،لن
رراكورة ه رراخ الفكالي ررات س ررتكون ي ررو  24أي ررار ،ف رري الي ررو ال ررار ت ي رري ال كوم ررة اءسر ررائيلية واليم ررين

المتءرأ ما يسمى بيو القدس.

وأضرراأ ،لن مي رريتس وأ از ررا لس ررائيلية أخرررى عربيررة وي وديررة ،سررتكمش مكررا علررى أن يرتفررع الصرروت

عاليا لينردد راال تالل و ضررورة لن ائره هراا الكرا  ،مرن خرالل التوصرش للرى رش الردولتين علرى أسراس

الق اررات األممية وآخرها القرار .2334

الحياة الجديدة ،رام هللا2017/2/8 ،

" .21إسرائيل" تقرر إقامة  181وحدة استيطانية بالقدس المحتلة
عمرران -ناديررة سرركد الرردين :فرري خءرروة اس رتف اززية ديرردةق يررررت سررلءات اال ررتالل اءس ررائيلي ،أمررس،

ليامررة  181و رردة اسررتيءانية فرري القرردس الم تلررة ،وسررط اءدانررة الدوليررة الواسرركة لتمريررر يررانون ن ررب
األراضي الفلسءينية الم تلة في البرلمان اءسرائيلي يالكنيستي.

ويست دأ القرار االستيءاني األخير توسيع مستوءنتي ي يلوي ويرامات شلوموي ،في المدينة الم تلرة،
علررى س رراب و ررود المر رواءنين المقدسرريين ،م ررا يمن ررع ليام ررة الدولررة الفلس ررءينية المتص ررلة وعاص ررمت ا

القدس.
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" .22يسرائيل هيوم" %40 :من المجندات اإلسرائيليات يرغبن باالنخراط بالوحدات المقاتلة
القدس الم تلة – الرأر :اكرت ص يفة ييسرائيش هيو ي ان  %40من الفتيرات اللرواتي يت نردن لل ريش
اءسرائيلي ير بن االنخ ار في الو دات المقاتلة ،لكنه يت دمرا  %10مرن ن فري ن ايرة األمرر ،سرب
ما كشفه ،الكقيد يش بن منا ي  ،رئيس يس تخءيط القوى ال شرية الن امية في ال يش ،أمرا الل نرة

الفرعية لل نة الخار ية واألمن المكلفة موضوا القوى ال شرية.

وكانت الل نة يد نايشت مسرلة استنفاا م فزات الت نيد في ال يش.

كمررا تر التبليررغ خررالل ال لسررة رررن ال رريش صررادو علررى انخر ار الفتيررات ب ر 50م نررة عسرركرية لضررافية،
وي ررال ب ررن من ررا ي لن يال رردأ ه ررو ت قير ر المس رراواة الكامل ررة ب ررين ال ن ررود وال ن ررديات خ ررالل عملي ررات

التصنيفي.

و سررب أيوالرره ،سرريت

تررى السررنة القادمررة تس ر يش ارتفرراا مررن  %11للررى  %23فرري م ررا النسرراإ فرري

المن ومة التقنية .كما يتويع أن تشكش النساإ نصف القوى التي تخد في مسار المستقبش األكاديمي.

و سررب مكءيررات بررن منررا ي فرران  %35مررن الفتيررات اللرواتي يفترررض ت نيرردهن لل رريش ت صررلن علررى

لعفاإ ألس اب دينية.

ويال بن منا ي انه ت خالل السنوات الخمس األخيرة ،فتح  450ت قيقا في ال ريش ضرد بنرات يشرت ه
ادعاإهن التدين وتقدي ءل ات ءعفائ ن من الخدمرة .وفري أعقراب الكشرف عرن  233فتراة فكلرن الر ،

تخلين عن اءعفاإ م ادرة من ن.

عمان2017/2/9 ،
الرأيّ ،

" .23إسرائيل" :محكمة الشؤون المحلية تأمر بإغالق خزان األمونيا بحيفا

رامي يدر :أمرت م كمة الشلون الم لية ،يو األربكاإ ،با الو خرزان األمونيرا الترا ع لشرركة ي يفرا
كيميكالي ي على الفور ،است ا ة لءلب بلدية يفا كد التقرير الار أ ر الخءر الم دو بن و مليون

شخر سبب و ودخ.

ويضت الم كمة با اليه على الفور ل ين الن ر في أمررخ فري ال لسرة القادمرة ،والتري سرتكقد يرو

رد

الخميس الساعة  30:11فار في م كمة الشلون الم لية في مدينة يفا.
و راإ فرري األمررر الررار أصرردرته الم كمررة أن يهرراا القررار يسررتند للررى التقريررر الررار يدمرره الخبرراإ كرردليش
على تكريض ياة عشرات أو مئات آالأ المدنيين للخءرر فري منءقرة يفرا وكريروت ،وأنره فري الرة
صلت الكارثة ،ال تو د أر وسيلة لتالفي اي.
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 .24استشهاد فلسطينيين اثنين واصابة خمسة آخرين في قصف إسرائيلي على جنوب رفح
زة  -هاني الشاعر وعال عءا هللا :استش د فلسءينيان اثنان وأصيب خمسة آخرين ،ف ر اليو
الخميس ،راإ يصف ُيكتقد أنه لسرائيلي على ال دود الفلسءينية المصرية.
ويال أشرأ القدرة المت دث الرسمي اس و ازرة الص ة في تصريح تلقت ياألناضولي نسخة منه ،لن
المواءن سا الصوفي  24عاما سكان مدينة رفح نوبي يءاا زة ،وم مد أنور األيرا  38عاما
من سكان مدينة زة يتال ف ر اليو  ،فيما أصيب خمسة أخرين ب راع مختلفة راإ است داف
يبش الءيران اءسرائيلي على ال دود الفلسءينية المصرية.

من

وأفاد مراسش األناضول أن انف ا ار هائال ُسمع على ال دود الفلسءينية المصرية ،تبيَّن ال قا وف
ش ود عيان أنه يصف است دأ نفقا ت اريا على ال انب المصرر مع دود يءاا زة.
و سب الش ود فان ءائرات ربية يصفت النف  ،ما أدى للى مقتش واصا ة فلسءينيين.

ويالت مصادر في الدفاا المدني ،لن ءوايم ا تمكنت من انتشال القتلى والمصابين صكو ة ال ة،

وأن عملية استخ ار

است ريت ن و ثالث ساعات متواصلة.

وكالة األناضول لألنباء ،أنقرة2017/2/9 ،

 .25استشهاد فلسطيني ُمسن دعسا بسيارة مستوطن إسرائيلي
أفاد مراسش ال زيرة رن فلسءينيا ُمسنا يكمش مزارعا استش د لثر دعسه من يبش سيارة مستوءن في
بلدة الخضر نوب مدينة بيت ل

الضفة ال ربية الم تلة.

واكر ال الل ال مر أن المزارا ال الغ من الكمر ثمانين عاما وصش للى المستشفى في الة خءيرة
دا ،كد تكرضه ءصا ات عدة في ال س .

ويال ش ود عيان لن مستوءنا دعس المسن لما كان عائدا لمنزله ،وتر سيارته في المنءقة و ادرها
على متن مرك ة لسرائيلية.

الجزيرة.نت ،الدوحة2017/2/8 ،

" .26أريج" :مصادرة  8,962دونما وطرح مخططات لبناء  8,000وحدة استيطانية العام الماضي
بيت ل

– سن عبد ال واد :يد مك د أريا ومركز أ اث األراضي عرضاف لممثلي ويناصش

االت اد األوروبي والدول الكربية المكتمدين لدى السلءة ءءالع

على المست دات السياسية

وانت اكات اال تالل ومستوءنيه في األراضي الفلسءينية الم تلة ،ال ادفة للى ت ويد القدس وتقويض

الكملية السلمية و ش الدولتين.
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ويال المدير الكا للمك د د.

اد لس

 :في الكا  1992ويبش عا من توييع اتفايية أوسلو

االنتقالية ،بل ت مسا ة المستوءنات في الضفة 77 ،ك مربع وكان يقءن ا آناا

 248ألف

مستوءن ،في ين أنه في الكا  2016كشفت دراسة ت ليلية لصور وية عالية الدية أعدها المك د
أن مسا ة المستوءنات ازدادت بنس ة  %156عما كانت عليه في الكا  1992يث بل ت  197ك
مربكا ،ويقءن ا اليو  763ألف مستوءن.

ولفت للى أن الاريكة السياسية المفضلة لل كومة اءسرائيلية للتمدد االستيءاني تتمثش في يالنمو

الءبيكيي ،يث يدعي نتنياهو أنه لاا ت ويف البناإ في المستوءنات فستكون هنا

للى أن يكون هنا
وفند لس

ا ة ماسة

كض البناإ االستيءاني في المستوءنات الستيكاب النمو الءبيكي من السكان.

هاا االدعاإ رن عدد المستوءنين ينمو مكدل أ ءر كثير من مكدل تشييد الو دات

االستيءانية ال ديدة ،ما يدل على أنه ال ا ة لبناإ ديد لتوسيع المستوءنات القائمة اليا ،وأن

ال دأ ال قيقي هو االستيالإ على المزيد من األراضي الفلسءينية ،وأن هنا فارياف كبي افر بين عدد
المستوءنين الار يكاد يصش للى  800ألف في الكا  2017فبناإ على نس ة النمو في المستوءنات

في الضفة وال ال ة  %4.3والكدد المقدر للمستوءنين بناإ على تويكات النمو الءبيكي وال ال ة نسبت ا
%2ا.

وبين انه ومع ياب الردا اءسرائيلي العتداإات المستوءنين ،ازدادت االعتداإات عاما كد عا ،
وأص ح األمر ي كث على القل من أن تسيءر م موعات المستوءنين المتءرفة على زما األمور.

ويال :كان أبرز هاخ االعتداإات ،ه مات المستوءنين المتكررة على المس د األيصى الم ار

بنس ة  %47من م موا االنت اكات ،فيما اإ االعتداإ على المدنيين في الضفة الم تلة ثاني أبرز

االعتداإات التي س ل ا المك د وشكلت ما نسبته  %17من م موا االعتداإات ،يلي ا االعتداإ على

األراضي الفلسءينية والتوسكات االستيءانية التي نفات ا ماعات المستوءنين المتءرفة وشكلت ما
نسبته  %10من م موا االعتداإات اءضافة للى االعتداإ على الممتلكات الفلسءينية وتدفيع الثمن

التي ءالت منازل الفلسءينيين.
واستكرض اس

االنت اكات اءسرائيلية

األراضي الفلسءينية واألش ار المثمرة وهد المنازل

في الفترة الوايكة بين كانون الثاني  2016وكانون األول  ،2016يث ت ايتالا و رو وتدمير ما
يقارب  3,380ش رة مثمرة سواإ من يوات اال تالل أو المستوءنين كان أبرزها في م اف ات بيت

ل

وسلفيت والخليش وءولكر .

وأوضح أن مسا ة األراضي التي تمت مصادرت ا خالل الكا الماضي بل ت  8,962دونما ،أر

بزيادة يدرها  %144عن الكا  2015والتي بل ت  3,671دونما.
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وتءرو للى المخءءات االستيءانية والتوسكية التي تقو بت ديد المنازل ال د باريكة البناإ ير
المرخر و يرها من الارائع الواهية ،لا لنه وفي الكا  2016هد اال تالل  509منازل ،بزيادة يدرها

 %55عن الكا  2015والار ش د هد  280منزال في الفترة اات ا ،كما ءالت عمليات ال د أيضا
 568منشرة زراعية و يوانية ،بزيادة يدرها  %34عن الكا  2015الار ش د عمليات هد لر 194

منشرة كان أبرزها م اف ات القدس ونابلس وءو اس والخليش.
وأشار للى أنه ومنا بداية الكا  ،2016ءر ت ال

ات الرسمية اءسرائيلية اات االختصار 77

مخءءا استيءانيا في  33مستوءنة فايت م موع ا  8,000و دة استيءانية في المستوءنات
الضفة والقدس ،لضافة للى تر ير أراض داخش

دود المستوءنات أل راض ت ارية وصناعية

وتكليمية وترفي ية وسكنية.

األيام ،رام هللا2017/2/9 ،

ضد "قانون التسوية"
 .27مجالس محلية ومنظمات حقوقية تتوجه للعليا اإلسرائيلية ّ
فلسءينيا وثالث من مات قوو لنسان فلسءينية فمركز عدالة،
لسا م فليا
ف
ار هللا :التمس  17م ف
ومركز القدس للمساعدة القانونية ،ومركز الميزان ل قوو اءنسان في زةا للى الم كمة اءسرائيلية

الكليا ،يو األربكاإ ،مءالبين بال اإ ييانون التسويةي ،اعت ارخ منايضا للقانون الدولي اءنساني
ولكونه ير دستورر .يد االلتماس كش من مركز عدالة ومركز القدس للمساعدة القانونية و قوو

اءنسان.

األيام ،رام هللا2017/2/8 ،

 .28مستوطنون يهود يجددون اقتحاماتهم االستفزازية للمسجد األقصى
ددت عصا ات المستوءنين ،يو األربكاإ ،ايت امات ا االستف اززية للمس د األيصى الم ار  ،من

اب الم اربة عبر م موعات ص يرة ومتال قة.

وتوفر م موعة من عناصر الو دات الخاصة في شرءة اال تالل ،ال ماية وال راسة للمستوءنين

خالل ايت امات

و والت

المشبوهة للمس د الم ار  ،في ين يتصدى مصلون ل اخ االيت امات

ب تافات التكبير اال ت ا ية.
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 .29نادي األسير 31 :قرار اعتقال إداري بحق أسرى خالل أسبوع

أصدرت م كمة يعوفري الكسكرية اءسرائيلية ،أوامر اعتقال لدارر
الفلسءينيينق بين

ص في ،وال منا بداية ش ر ش ا ن نوفمبر ال ارر.

عشرات األسرى

وأفادت مكية ينادر األسير الفلسءينيي ال قويية في بيان ل ا ،يو األربكاإ  ،2017-2-8رن الفترة

الوايكة ما بين األول والثامن من فبراير ال ارر ،ش دت لصدار  31أمر اعتقال لدارر
بين

الص في م مد القي .

أسرىق

وأوضح ينادر األسيري ،أن الص في القي ُمضرب عن الءكا لليو الر  3على التوالي ،ا ت ا ف ا
على اعتقاله اءدارر ،وهو مكتقش منا الر  16كانون ثانين يناير الماضي.
فلسطين أون الين2017/2/8 ،

 .31اإلفراج عن ثالثة فلسطينيين قضوا  33سنة ظلما بتهمة قتل مستوطن
أفر ت سلءات اال تالل اءسرائيلي اليو األربكاإ  2017-2-8عن المواءنين الفلسءينيين علي
ناي وفت ي وسمير نامة ،من سخنين ،شمالي أراضي الر 48الم تلة ،وال

كد س ن دا بين 30

عاما ،على خلفية مقتش مستوءن لسرائيلي يداني كاتسي عا  ،1983بدون أر دالئش.
للى  33ف
ور الكديد من الدالالت ،التي أشارت للى است داف
ويضى المكتقلون الثالثة م كوميات ر
صفت

القومية ،وأن

لما.
س نوا ف

وزار وفد من ل نة المتا كة الكليا لل ماهير الكربية في الداخش برئاسة م مد بركة ،والشيخ رائد

صالع رئيس ال ركة اءسالمية في الداخش الم تش ونائ ه الشيخ كمال خءيب ،وآخرين ،الم ررين

الثالثة ،مساإ أول من أمس ،في مدينة سخنين.

لما من ِيبش اال تالل ،وتبين الدالئش
وأكد الوفد أنه سيقف ب انب الم ررين الثالثة الاين اعتقلوا ف
خالل الفترات الماضية أن ال عالية ل مقتش المستوءن الفتى.
فلسطين أون الين2017/2/8 ،

 .31رام هللا ..االحتال ل يحول الصحفي "محمد القيق" للعزل االنفرادي

ار هللا  -من م مد منى ،ت رير خلدون م لو  :اكرت عائلة الص في الفلسءيني األسير يم مد

القي ي ،أن سلءات اال تالل اءسرائيلي يامت كزل ن ل ا ،عقب لعالنه الشروا في اءضراب عن

الءكا  ،ا ت ا ف ا على اعتقاله اءدارر.
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اديا ،كد
ويالت زو ة القي  ،في اإ شلش ،لن لدارة س ن يهداري ي اءسرائيلي يامت كزل يم مدي انفر ف
تركيدخ على يرار خوض اءضراب المفتوع عن الءكا .

متويكا ،ويرتي في
وأشارت شلش في ديث لر ييدس برسي ،يو األربكاإ ،للى أن عزل زو ا يكان
ف
لءار الض ط عليه لويف لض ار هي.
ودعت للى ت ر فورر من يبش الملسسات ال قويية والشارا الفلسءيني ،ءسناد القي في لض ار ه

ال ديد.

قدس برس2017/2/8 ،

 .32قوات االحتالل تهدم قرية العراقيب للمرة الـ 109

النقب الم تش  -من سلي تايه ،ت رير خلدون م لو  :هدمت يوات اال تالل اءسرائيلي ،يو

األربكاإ ،يرية الكراييب الفلسءينية ير المكترأ ب ا في منءقة النقب ف نوب فلسءين الم تلةا،
وال للمرة الر  109توالياف.

ويال عزيز صياع ،وهو ناشط فلسءيني من الكراييب ،لن يوات كبيرة من شرءة اال تالل ترافق ا
و دات ال د ييوآأي التا كة لو ازرة داخلية اال تالل ،و رافات وصلت في ساعات الص اع للى

مدخش القرية ،ويامت م اصرت اق يبش أن تشرا كملية ال د .

وأفاد صياع لر ييدس برسي ،رن آليات اال تالل اشرت ب د الكرائش ،التي ي تمي في ا السكان،

دون ساب لناار ،يوشردت سكان ا والاين أ لب

نساإ وأءفالي.

قدس برس2017/2/8 ،

 .33إطالق وابل من الصواريخ من سيناء على مدينة إيالت
ال زيرة  +وكاالت :أفاد مراسش ال زيرة في فلسءين رن ن ا الق ة ال ديدية التا ع لل يش اءسرائيلي

اعترض ثالثة صواريخ من بين دفكة صواريخ أءلقت من ش ه زيرة سيناإ المصرية على مدينة

ليالت اءسرائيلية.

ويال مراسش ال زيرة للياس ك ار لن صاروخا ار كا سقط في منءقة مفتو ة مدينة ليالت المءلة على

ال ر األ مر ،دون أن يسبب ال
المشفى كد لصابت
من

ته أعلن

االت هلع.

أض ار ار أو يويع لصا ات ،لكن أربكة لسرائيليين ت نقل

يش اال تالل أن صواريخ عدة أءلقت مساإ األربكاإ من ش ه

المصرية على منت ع ليالت ال رر في نوب لسرائيش ،دون أن تسفر عن سقو
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ويالت مت دثة اس ال يش لن كضا من هاخ الصواريخ ت تدميرخ في ال و بواسءة ءاريات الق ة
ال ديدية ،في لشارة للى المن ومة الدفاعية اءسرائيلية العتراض الصواريخ.

في هاخ األثناإ اكر مراسش ال زيرة أن وادث مماثلة ويكت في السنوات األخيرة ،يث أءلقت عدة
دفكات من الصواريخ ات اخ ليالت ،ومنا ال

الصاروخية للى المدينة .وأشار للى أن
ال دود مع ش ه

الويت دفع ال يش اءسرائيلي من ومة الدفاعات

يش اال تالل يو د في الة استنفار دائ على ءول

زيرة سيناإ في ضوإ التدهور األمني هنا  .وأضاأ المراسش أن هاا أ د

السيناريوهات التي كان يتويك ا يش اال تاللق رن تءل

اءسالمية -صواريخ ات اخ مدينة ليالت.

ماعات -يبدو أن ا تا كة لتن ي الدولة
الجزيرة نت ،الدوحة2017/2/9 ،

 .34الجيش المصري يعلن تدمير ستة أنفاق على الحدود مع غزة
القاهرة ن م مد م مود :أعلن ال يش المصرر ،اليو األربكاإ ،تدمير  6فت ات أنفاو ديدة على

دود زة ،وتوييف  15م ا فار ير شرعي.
ويال المت دث اس ال يش ،الكقيد تامر الرفاعي ،في بيان نشرخ عبر صف ته الرسمية على

يفيسبو ي لن يوات رس ال دود تمكنت خالل الفترة من  17ينايرنكانون ثان الماضي للى  4فبرايرن

ش ا ال ارر من ياكتشاأ وتدمير ست فت ات أنفاو ديدة على الشريط ال دودر شمال سيناإ
فشمال شريي ال الداي.

وكالة األناضول لألنباء2017/2/8 ،

 .35الصادرات المصرية إلى غزة تشير لتحسن العالقات مع حماس
زة فرويترزا  -نضال الم ربي :خففت مصر القيود على ال دود التي تخضع لريا ة مشددة مع زة
في عالمة على ت سن الكاليات مع ال ركة الفلسءينية التي ت ك القءاا السا لي .ودخلت القءاا

شا نات م ملة سلع و ضائع تتراوع من ال ديد للى األسما في األسابيع الماضية.
وال يزال مك

الواردات المصرية للى زة تدخش عبر لسرائيش يث تخضع السلع للتفتيش ث ترسش

للى القءاا عن ءري كر أبو سال .

ويال أشرأ أبو ال ول الخبير المصرر في الشلون الفلسءينية لن الم ادثات التي عقدت في اآلونة
األخيرة في القاهرة بين مسلولين مصريين ووفد ماس ربما يادت للى يرار بنقش السلع عبر رفح.
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وأضاأ أبو ال ول يالكش يكل أن ماس سنت شكش ما من الوضع األمني على دود يءاا زة
مع مصر وأ كمت السيءرة للى د ما على ركة الت ريب سواإ ت ريب ال شر أو السلع عبر

األنفاو .ربما كانت هاخ أ واإ لي ابية تساعد على ت قي

ال دأ المصرر في التخفيف على

المواءنين في يءاا زة.

وفي زة يال م مد أبو ياب الخبير االيتصادر لن مصر ربما ت ركت بدافع آمال رن تقو
مقابش مزيد من الواردات بزيادة تكزيز األمن على ءول ال دود مع سيناإ

ماس

يث تكافح القاهرة

لسالميين متشددين .وأضاأ يالمكادلة يائمة على لعءاإ كش ءرأ ما يريد .ماس تتءلع للى
انفتاع ايتصادر في

زة يخفف من الض ط اال تماعي ويكءي ا نوعا من ال دوإ واالستقرار

السياسي.

وسل فوزر برهو المت دث اس

ماس رن كانت هنا أزمة في الثقة بين ركته ومصر .ويال

مستش دا ما وصفه بنشر أكثر كثافة لقوات األمن على ال دود المصرية من انب و ازرة الداخلية
التي تديرها ماس يكان هنا مشكلة في الثقة وكان عند مصر تخوأ أمني ولكن الثقة أص ت

أفضش مع اللقاإات وتبددت المخاوأ .يأص ت الثقة مو ودة وتركدت مصر أن ال خءر على
مصر من زة وأن ماس ريصة على و ود عاليات مشتركة ومت ادلة وأن تستكيد مصر دورها

التاريخي في القضية الفلسءينية.ي

ويال الخبير االيتصادر الفلسءيني ماهر الء اا لن تدف

السلع سيفيد الموردين الاين يكملون

انءاليا من سيناإ وسي سن األوضاا االيتصادية في يءاا زة في دع سياسي ل ماس.
ويدر الء اا أن السلع وال ضائع التي تدخش للى

زة من لسرائيش تمثش  70في المئة فقط من

ا تيا ات شكب ا .وأضاأ لرويترز ييءاا زة يادر أن يستورد من مصر في عا  2017مقدار
مليار دوالر لاا كان هنا تس يالت قيقية وادخال لل ضائع.ي

وكالة رويترز لألنباء20174/2/8 ،

عمان :مصر واألردن تطالبان بوقف اإلجراءات اإلسرائيلية أحادية الجانب
ّ .36
عمان :ددت مصر واألردن اليو األربكاإ ،المءال ة ضرورة و ود مويف دولي داع لفلسءين،
و ار أممي لويف اء راإات اءسرائيلية أ ادية ال انب.

اإ ال خالل ملتمر ص في مشتر عقدخ وزير الخار ية األردني أيمن الصفدر ،ون يرخ المصرر

سامح شكرر في الكاصمة األردنية عمان عقب لسة م ا ثات ثنائية.
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وأكد الصفدر أن فلسءين هي القضية األساس واألولى والقضية الرئيسية النس ة لألردن الار يدين
ويرفض أر عمش أ ادر يست دأ ت يير الوضع القائ أو ي دد ال وية الكربية في األراضي الم تلة

أو يقوض ش الدولتين .وأدان االستيءان اءسرائيلي ،ماك ار رنه عمش ير يانوني وهو عائ رئيسي
أما

ود ل ياإ عملية السال م ادثات السال ما ي ق األمن وال ش في هاخ القضية.

بدورخ ،اكر وزير الخار ية المصرر أن م ا ثاته مع ن يرخ األردني تركزت على عدد من القضايا
اءيليمية وعلى رأس ا القضية الفلسءينية وآخر تءورات األوضاا في سوريا وليبيا واليمن للى انب
االستكدادات للقمة الكربية التي يستضيف ا األردن ن اية آاارنمارس المقبش ،الفتا للى أن مصر

واألردن لدي ما رلية مشتركة ت اخ ميع تل القضايا وسيستمران في الكمش الوثي للتكامش مك ا.

وأكد على مركزية القضية الفلسءينية لكافة الدول الكربية وعلى رأس ا مصر واألردن والكمش على
ضمان

صول الشكب الفلسءيني على

وعاصمت ا القدس.

قويه المشروعة وفي مقدمت ا ليامة دولة فلسءينية

وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية وفا 2017/2/8 ،

 .37الحكومة األردنية تعيد العمل باإلعفاءات الطبية ألبناء غزة

عمان -بت ار  :يال وزير الدولة لشلون رئاسة الوزراإ الدكتور ممدوع الك ادر لن ال كومة يررت
لعادة الكمش اءعفاإات الءبية ألبناإ يءاا زة المقيمين المملكة في مستشفيات و ازرة الص ة.
وأضاأ الدكتور الك ادر ،في تصريح لوكالة األن اإ األردنية فبتراا اليو األربكاإ ،لن ال كومة

وافقت على منح أبناإ يءاا زة ،ير المقتدرين ،لعفاإات ءبية اعت ا افر من اليو ي.

عمان2017/2/8 ،
الغدّ ،

 .38طاهر المصري لمؤتمر "فلسطينيي الخارج" :نخشى المزيد من االنقسامات

رأر اليو  :عبر السياسي األردني ال ارز ءاهر المصرر عن مخاوفه من صول انقسامات ديدة
في الصف الفلسءيني في ال تءوير النقاشات ول دور من مة الت رير الفلسءينية والسكي لكقد

ا تماعات خارج الملسسات الشرعية.

وو ه المصرر رسالة لل ات المن مة ال تماا اشد سيكقد يري ا ت ت عنوان “الملتمر الشكبي

لفلسءيني الخارج” .وتضمنت الرسالة ت اي ار من أر ترثير سلبي في مر لة ر ة تمر ب ا القضية
الفلسءينية لاا ما ت ال ث في بدائش عن الملسسات الشرعية المكروفة.
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وعلمت رار اليو من مصدر في الكاصمة البريءانية لندن رن المصرر كان مدعوا ل ضور ا تماا

ي ث في الملف الفلسءيني بواسءة نخب من فلسءينيي الشتات .واعتبرت رسالة المصرر الت ايرية
مثا ة اعتاار منه عن المشاركة في هاا اللقاإ الار ل تتضح كد كافة تفاصيله.

رأي اليوم ،لندن2017/2/8 ،

 .39باحث لبناني :المستوطنات جريمة حرب تنذر بواقع خطير
ار هللا :اعتبر ال ا ث القانوني والدكتور في ال امكة اللبنانية د .سن وني ،مساإ اليو األربكاإ،

ليامة المستوءنات اءسرائيلية على األراضي الفلسءينية الم تلة ،انت اكاف للقانون الدولي ،و ريمة
رب تنار بوايع خءير.

ويال وني في ديث لبرناما ي ال السياسة ي الار يبث عبر تلفزيون فلسءين وفضائية عودة:ي لن

ليامة المستوءنات يكد انت اكاف للقانون الدولي شكش عا  ،والمواثي الدولية والق اررات الصادرة عن
األم المت دة في ال مكية الكامة وم لس األمن على و ه الخصوري.

وأكد في الويت ااته أن دار الفصش الكنصرر يكد ير شرعي و ير يانوني ،كونه يبنى على
األراضي الفلسءينية الم تلة في ال ار ع من زيران عا  .1967وأشار ال ا ث القانوني اللبناني للى

مدى خءورة الوضع الراهن ،الفتا أن لسرائيش مستمرة انت ا
ال ائط كافة الق اررات الدولية.

القانون الدولي ،وتضرب كرض

وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية وفا 2017/2/8 ،

 .41وفد قطري كبير يصل إلى غزة لمتابعة مشاريع اإلعمار واجراء عمليات ج ارحية

زة ر يالقدس الكربيي :وصش يو أمس وفد يءرر كبير ومتنوا للى يءاا زة ،على رأسه السفير

م مد الكمادر ،رئيس الل نة القءرية ءعادة اءعمار ،لتسلي عدة مشاريع كد االنت اإ من لنشائ ا،

عالوة على ييا الوفد الءبي با راإ عدة عمليات.

ووصش السفير الكمادر للى القءاا مع وفد رفيع المستوى من صندوو يءر للتنمية ،على رأسه

مدير الصندوو خليفة الكوارر ،وشخصيات يءرية أخرى.

و سب بيان لل نة القءرية ،من المقرر أن يشمش دول زيارة السفير الكمادر والوفد المراف  ،ولة

على مشاريع الل نة القءرية ،اءضافة للى ضور مراس ا تفال تسلي شق

المر لة الثانية من

مدينة الشيخ مد بن خليفة آل ثاني في مدينة خان يونس ،وا تفاالت تسلي الشق السكنية لمشروا

لنشاإ الكمارات المتفرية في أ ياإ القسءش – ال دى – بيسان.
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وتنفا يءر في يءاا زة عبر ل نة لعادة اءعمار الكديد من المشاريع بين ا رصف الءرو الرئيسة،
وانشاإ مدينة الشيخ مد ،وكال

مشفى متخصر في األءراأ الصناعية ،عالوة على مشاريع

يدمت لخدمة المزارعين ،اءضافة للى ييا يءر بتنفيا باعادة بناإ آالأ الو دات السكنية ،التي

دمرت ا ال رب األخيرة.

ويض الوفد القءرر الزائر أء اإ ومختصين ،ومن المقرر أن يقوموا با راإ عمليات ار ية لزراعة
القويكة السمكية لكدد من ال االت اءنسانية في يءاا زة.

وأعلنت و ازرة الص ة في زة ،أن الوفد الءبي المتخصر ياد من مدينة مد الءبية في الكاصمة

القءرية الدو ة التنسي

مع مستشفى الشيخ مد لألءراأ الصناعية والترهيش .وأكدت أن الوفد

سي رر  22عملية ل االت من األءفال ،وأن ا أن ت
وت ضير ال االت و رفة الكمليات الخاصة.

ميع الت ضيرات الالزمة لكمش الفري
القدس العربي ،لندن2017/2/9 ،

 .41غينيا وموريتانيا تؤيدان حل الدولتين الضامن للحق الفلسطيني

نواكشو  :أعرب الرئيسان الموريتاني م مد ولد عبد الكزيز وال يني بيساو خوزر ماريو فاز يعن

ارتيا ما لتبني م لس األمن الدولي للقرار  2334المتكل

المستوءنات في فلسءيني.

وأكدا في بيان صدر أمس عن زيارة رئيس ينيا بيساو لموريتانيا ،يتشبث ما

ش الدولتين الضامن

ل قوو الشكب الفلسءيني و الخصور لنشاإ دولة فلسءينية مستقلة عاصمت ا القدسي.

القدس العربي ،لندن2017/2/9 ،

السعودية لتوثيق عالقاتهما مع تل
المتوترة مع واشنطن دفعت مصر و
 .42دراسة إسرائيلية :العالقات
ّ
ّ
أبيب
الناصرة  -زهير أندراوس :في دراسة ديدة أصدرها مركز أ اث األمن القومي ،التا ع ل امكة تش
أبيب ،وهو الار ُيكتبر أه مركز في لسرائيش للدراسات االستراتي ية ،اإ أن الكاليات المتوترة مع
فز لكش من مصر والمملكة الكربية السكودية لل ث
الم دية ،شكلتا ُم فا
واشنءن وازدياد الت ديدات ُ
وخصوصا في القضايا التي تتساوو
المشتر الوءيد مع لسرائيش،
ف
عن توثي الكاليات والتكاون ُ
المقابش ،شددت الدراسة على أنه من ير
مصالح الدول الثالث في ا ،على د تكبير الدراسة .و ُ
من

أن تقو لسرائيش وتركيا بت سين عاليات ما ،على الر
بناإ على المكءيات القائمةْ ،
ُ
المتويع ،ف
المت يرات ال ديدة
اتفاو المصال ة بين ما من ش ر زيران فيونيوا من الكا  ،2016وال سبب ُ
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التي تكصف منءقة الشرو األوسط .كما أكدت الدراسة على أن األوضاا التي مكت تش أبيب
تكد يائمة اليو .
وأنقرة في التسكينيات من القرن الماضي ل ُ
عالوة على ال  ،تناول ال ا ث ومساعد رئيس “مك د أ اث األمن القومي” في تش أبيب ،آرر
هييسءين ،في الدراسة عين ا ،مستوى التءاب

بين الرياض وتش أبيب على صكيد المصالح

واألهداأ المشتركة وسيايات ا ومفاعيل ا ،موض ف ا أن السكودية ازدادت يرفبا من لسرائيش كدما
ديدا ما يتكل
أدركت و ود تقارب في الرلية والتقدير مك ا لزاإ مختلف يضايا الشرو األوسط ،وت ف
موا ة ليران و زب هللا و لفائ ما.

ويلكد ال ا ث اءسرائيلي أنه على الر

من ياب عاليات رسمية بين الرياض وتش أبيب ،فان

الءرفين عمال من أ ش أهداأ مشتركة في يضايا ليليمية مركزية.

أيضا على أن السكودية تسكى للى التكاون مع لسرائيش في الويت الار سادت فيه البرودة مع
وشدد ف
واشنءن ،ونتي ة لتكارض سل األولويات األمنية بين األخيرة والرياض ،كما أشار للى أن “الربيع

الكربي” َّ
عزز الف وات بين السكودية والواليات المت دة في سا ات عدة ،من بين ا مصر وسورية.
واكر ال ث أنه ر

ياب عاليات رسمية بين لسرائيش والسكودية ،فان و دة المصالح دفكت ما للى

الكمش من أ ش أهداأ مشتركة في يضايا مركزية .ومع أن المكلومات الكلنية شرن التكاون في

يضية البرناما النوور اءيراني ليست كثيرة ،فان كلي ما يكمش على هدأ مشتر  ،وهو لضكاأ

القوات التي تتمتع بدع ليراني في سورية ،على د تكبيرخ.

رأي اليوم ،لندن2017/2/8 ،

" .43القدس" :واشنطن طلبت من نتنياهو أفكا ار محددة للتقدم نحو حل الدولتين
ار هللا :علمت يالقدسي من مصادر مقربة من لدارة الرئيس األميركي دونالد ترامب أن اتصاالت

مكثفة ت رر بين واشنءن وتش أبيب استكدادا للزيارة التي سيقو ب ا رئيس الوزراإ اءسرائيلي بنيامين

نتنياهو للبيت األبيض في الخامس عشر من الش ر ال ارر ،وأن هاخ االتصاالت تتم ور ول

مسرلتين األولى ش الدولتين واألفكار التي تتويع لدارة ترامب من نتنياهو أن ي مل ا مكه لواشنءن
ء راز تقد ن و هاا ال ش .والمسرلة الثانية فكرة عقد ملتمر امني ليليمي مشاركة زعماإ عرب
ونتنياهو مقابش تك د األخير السير يدما مع لدارة ترامب ن و

ش شامش للصراا الفلسءيني

اءسرائيلي.

وكشفت المصادر أن واشنءن ءلبت من لسرائيش خالل هاخ االتصاالت رن ي مش نتنياهو مكه للى

اللقاإ األول مع الرئيس األميركي أفكا ار ء راز تقد على
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باصدار بيان مشتر مليد ل اخ الخءوة .وأضافت نفس المصادر أن واشنءن أبل ت لسرائيش أن
اءدارة األميركية ال ديدة سوأ تكلن ترييدها ل ش الدولتين الار ا مع عليه الم تمع الدولي.

القدس ،القدس2017/2/8 ،

 .44السفير الروسي لدى "إسرائيل" :موسكو تضمن عدم وصول أسلحة روسية إلى "حزب هللا" اللبناني
لندن :يال السفير الروسي لدى لسرائيش ،األربكاإ ،لن تش أبيب تكرب عن يلق ا من التقارب

الروسي-اءيراني ول سوريا ،وأن يكون ال سب ا في وصول أسل ة روسية للى زب هللا اللبناني.

ويال ألكسندر شين لن موسكو تضمن لل انب اءسرائيلي عد وصول أسل ة روسية للى زب هللا

اللبناني ،الفتا للى أن لسرائيش تكتبر لنشاإ ياعدة مكادية ءسرائيش في ال والن مشاركة زب هللا

وايران يخءوءا ُ مراي النس ة ل ا.
وأضاأ :ين ن نرخا في االعت ار مصالح األمن اءسرائيلي ونضمن عد وصول أسل ة روسية للى

ي زب هللاي يمكن أن تو ه في االت اخ اءسرائيليي ،وفقا لما نقله مويع يروسيا اليو ي عن وكالة

يلنترفاكسي.

ولفت شين للى لن دع موسكو لقرار م لس األمن الدولي ري  2234الار دان النشا االستيءاني

اءسرائيلي في الضفة ال ربية ل يلثر سل ا على الكاليات الثنائية ،مشي ار للى أن ال انب اءسرائيلي
يكرأ المويف الروسي ب اا الشرن يدا.

وعن تصري ات الرئيس األمريكي دونالد ترامب بنقش سفارة الدخ للى القدس ،أكد شين الت از موسكو
قرار م لس األمن الدولي ري  478الار ي

ر ليامة سفارات أ نبية في القدس ،مشددا على أن

نقش السفارات للى رب القدس يليس الي.

موقع "عربي 2017/2/8 ،"21

 .45رئيسة الوزراء البريطانية" :حل الدولتين يعني دولة فلسطينية قابلة للحياة واألمن إلسرائيل"
لندنن لن ي ونداغ :أعربت رئيسة الوزراإ البريءانية تيري از مار عن ليمان الدها

فيما يتكل
اإ ال

كملية السال في الشرو األوسط.

ش الدولتين،

في مكرض ل ابت ا على أسئلة النواب في م لس الكمو  ،ال رفة الثانية البرلمان ،في

لءار ال لسة األسبوعية التي ت رر كنوان يأسئلة لرئيس الوزراإي.

ويالت مار لن ي ش الدولتين ،يكني دولة فلسءينية يابلة لل ياة ،واسرائيش آمنةي .ونوهت للى أن

الكديد من الدول تبال
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واستدركت يلال أن المفاوضات و ا لو ه ،والتقد

الكملية ،مترو

المءاأي ،وال ردا على سلال من النائب الم افظ يلري

لألءراأ المكنية في ن اية

بيكلسي فيما لاا كانت مارست ض وءا

على رئيس الوزراإ اءسرائيلي ،بنيامين نتنياهو ،خالل لقائ ما بلندن ،مءلع األسبوا ال الي،
بخصور ث اءسرائيليين على بدإ التفاوض الم اشر مع ال انب الفلسءيني.

وكالة األناضول لألنباء2017/2/8 ،

 .46الدنمارك تقدم  3.6مليون دوالر لدعم الالجئين الفلسطينيين في لبنان

زة :يدمت الدانمار تبرعا قيمة  25مليون كرون دنماركي ف والي  3.6مليون دوالرا لوكالة األم

المت دة ء اثة وتش يش ال ئي فلسءين في الشرو األدنى ياألونرواي ،دعما لبرام ا وخدمات ا

الرئيسية في لبنان.

وأوض ت ياألونرواي في بيان ص في اليو األربكاإ ،أن هاا التبرا سيساعد في ضمان االستمرار

بتقدي الخدمات األساسية في لبنان في م االت التكلي والص ة واء اثة والخدمات اال تماعية،

وت سين المخيمات لال ئي فلسءين عالوة على توفير الفرر لمستقبل
وآثارخ.

والتقليش من االت الفقر

وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية وفا 2017/2/8 ،

 .47اليابان تأسف على إقرار "الكنيست" قانون التسوية االستيطاني

ءوكيو :أعربت كومة اليا ان عن الغ أسف ا ءيرار الكنيست اءسرائيلي يانون التسوية بخصور

المستوءنات.

و اإ في بيان صادر عن الخار ية اليا انية اليو األربكاإ ،لن يالنشاءات االستيءانية تمثش انت اكا

للقانون الدوليي ،و كومة اليا ان تدعو كومة لسرائيش يم ار فار وتك ار افر لت ميد االستيءان شكش كامش.
وت ث كومة اليا ان قوة كومة لسرائيش على االمتناا من تنفيا القانون والكف من اء راإات
أ ادية ال انب التي تقوض لمكانية التوصش للى ش الدولتيني.
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 .48بلجيكا تدين قانون "شرعنة االستيطان" وتدعو "إسرائيل" لعدم تنفيذه
بروكسش :أدان نائب رئيس الوزراإ ،وزير الخار ية البل يكي ديدييه ريندرز ،مصادية الكنيست

اءسرائيلية على يانون يشرعنة االستيءاني ،ودعا القادة اءسرائيليين للى عد تنفياخ ،واالمتناا عن
أر ل راإات تقوض الثقة بين الءرفين.

ويال ريندرز في بيان نشرته وكالة األن اإ الكويتية يكوناي ،اليو األربكاإ ،لن القانون اءسرائيلي يمثش
خءوة ديدة في سياسة االستيءان تم د الءري ن و يتقنيني وضع الكديد من المستوءنات والبلر

االستيءانية التي تكتبر ير يانونية مو ب القانون اءسرائيلي.

وأشار للى أن ييرار م لس األمن ري  2334الار صدر في  23ديسمبر  ،2016يكتبر االستيءان

أم ار ير يانوني مو ب القانون الدولي ،ويشكش عق ة أما السال ويد ي دد شكش خءير لمكانية
التوصش للى ش الدولتين ،الار ال يزال ال ش الو يد للصراا اءسرائيلي الفلسءينيي.

الحياة الجديدة ،رام هللا2017/2/8 ،

 .49السفيرة الفرنسية في تل أبيب :قانون البؤر االستيطانية ُيضعف من مصداقية "إسرائيل"
يالت السفيرة الفرنسية لدى لسرائيش األربكاإ لن القانون ال ديد الار يشرعن البلرة االستيءانية التي
ت بنالها على أراض فلسءينية خاصة في الضفة ال ربية يضكف من مصدايية لسرائيش في ن ر

الم تمع الدولي.

ويالت السفيرة هيلين لو ال ءااعة ال يش في مقابلة أ ريت مك ا الل ة اءن ليزية لن تمرير

القانون “يثير يل الم تمع الدولي ،الار يتساإل عما لاا كان ين ي عليه وضع ثقته باسرائيش في
الويت الار تقول فيه لسرائيش لن ا على لستكداد للتفاوض مع يران ا ،الفلسءينيين ،ول التوصش

للى اتفاو االستناد على ش الدولتين” .ويالت السفيرة “ :قيقة أن لسرائيش تقو بتكديس ال قائ
على األرض ،ت كش من [التوصش] للى ش أكثر صكو ة”.

"تايمز أوف إسرائيل"2017/2/8 ،

 .51وزارة الخارجية األلمانية :الثقة بالحكومة اإلسرائيلية تزعزعت
هاش

مدان :نشرت الخار ية األلمانية بيان لدانة شديد الل ة لريالقانون التسويةي الار يصادر

أراضي فلسءينية خاصة ب دأ شرعة البناإ االستيءاني علي ا.

ويال المت دث اس الخار ية األلمانية لن المصادية على القانون في الكنيست تسببت بزعزعة الثقة
في ألمانيا الت از لسرائيش السال  .وأضاأ أن يكثيرين في ألمانيا ،ممن يقفون للى انب لسرائيش
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ويشكرون الت از ت اه ا ،و دوا أنفس
ال كومة اءسرائيلية

خائبي األمن نتي ة هاا القانوني .وتا ع أن يثقتنا الت از

ش الدولتين يد تزعزعت من األساسي.

وتءرو المت دث اس الخار ية األلمانية للى دعوات وزراإ في ال كومة اءسرائيلية لض أ زاإ من
الضفة ال ربية ،ويال لنه على ال كومة اءسرائيلية أن تكمش من أ ش الدفع

ينتويع أن ت دد ال كومة اءسرائيلية التزام ا

ش الدولتين .ويال

ش الدولتين الار يت التوصش لليه المفاوضات،

وتثبت ال من خالل خءوات عملية ،مو ب مءالب الرباعية الدوليةي.

وتا ع أنه كد التصري ات المثيرة لالست راب من يبش عدد من أعضاإ ال كومة ،يدعون في ا ص ار ة

للى ض أ زاإ من الضفة ال ربية ويكدون ايت ار ات يوانين ب اا الشرن ،فان ال ديث يص ح اآلن عن
المصدايية.

عرب 2017/2/8 ،48

تعبر عن قلقها الشديد من تحرك "إسرائيل" لتقنين المستوطنات
 .51كندا ّ
أوتاوا :يالت وزيرة الخار ية الكندية كريستيا فريالند يو األربكاإ لن كندا يلقة لل اية من ت ر
لسرائيش لتقنين آالأ المنازل االستيءانية على أراض للفلسءينيين في الضفة ال ربية الم تلة.

ويالت فريالند للص فيين في ملتمر عبر ال اتف يكندا يلقة لل اية ...ون ن نود التركيد على أن هاا

التوسع في المستوءنات ير يانوني مو ب القانون الدولي.ي وأضافت أن كندا تدعو ميع األءراأ
لالمتناا عن الت ركات األ ادية التي يد تسبب آثا ار سلبية.

وكالة رويترز لألنباء20174/2/8 ،

 .52حركة "بي دي أس" ُتطالب بمقاطعة منتجات شركة "هيونداي"
الناصرة  -من يوسف فقيه ،ت رير خلدون م لو  :دعت ل نة مقاءكة لسرائيش وس ب االستثمارات
من ا فBDSا ،لمقاءكة منت ات الشركة الكورية يهيونداري ،سبب مشاركت ا في بناإ المستوءنات
اءسرائيلية وهد المنازل الفلسءينية.

ويالت الل نة في بيان ل ا ،يو األربكاإ ،لن سلءات اال تالل تستخد ي شكش مكثفي مكدات شركة
هيوندار في رائ هد البيوت الفلسءينية على ءرفي الخط األخضر.

ملخر في هد عشرات المنازل الفلسءينية في يرية يأ
فا
وأشارت للى أن مكدات يهيونداري استخدمت
ال يراني في النقب ،وفي يرية ييلنسوةي في منءقة المثلث ف الداخش الم تش 48ا.
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ورأى رئيس يل نة المتا كة الكلياي لشلون ال ماهير الكربية في الداخش الم تش  ،48م مد بركة ،أن
استخدا مكدات الشركة الكورية ،مثا ة اعتداإ على ياة وبيوت الفلسءينيين ،ومشاركة فكلية في
رائ هد البيوت .وءالب بركة ،شركة هيوندار التويف عن التكامش مع أر

ضد ال شر ،يواال فان ا ستكون شريكة في ال ريمةي.

ة ترتكب رائ

قدس برس2017/2/8 ،

 .53نحو مراجعة ألفكار سيد قطب :أدبية وليست فقهية
نا ح لبراهي  :سيد يءب من األد اإ المش ورين في تاريخ مصر ،ف و صا ب أسلوب أدبي متميز،
وهو الار اكتشف ن يب م فوو وتن ر مستقبش أدبي اهر له .ويءب من تالميا ع اس م مود

الكقاد والمقربين له والمدافكين عنه تى ويكت ال فوة بين ما .ويد مر م ار ش فكرية متكددة ،فريَّد
زب يالوفدي ث انتسب للى ياءخواني كد عودته من أميركا ،وكان ينافح في بداياته الفكرية عن

كون فصيالف متشدداف مستقالف داخش ياءخوانيق
الكلمانية ث انتقش للى الدفاا عن األفكار اءسالمية ،ث َّ

المن ر األه ألكثر ال ماعات التكفيرية وال ادية .كان يءب صديقاف للرئيس ال ار ش مال
ليص ح ُ
عبدالناصر عقب ثورة  ،1952وكان كتاب يالكدالة اال تماعية في اءسال ي همزة الوصش والتاليي
الفكرر بين ما ،وكان ناصر يشكو لقءب من ياءخواني وتصرفات

مكه في بداية الثورة ،ث تبدلت

الكالية للى النقيض ينما اعتقل ناصر سنة  1954و ُ ك على يءب الس ن  15عاماف ،ولكش هاا
ال ك وما عاناخ من عااب وهوان الس ون كان الكامش الرئيس في كتا ات سيد يءب التي أدت للى
نو ات متكررة من الكنف والتكفير والصدا مع ال كومات المختلفة .فقد ت ول فكرخ ن و التءرأ

والتشدد وتكفير الم تمع وال اك .

ويكد يفي الل القرآني أه كت ه وأش رها ،و كض الكلماإ مثش الدكتور يوسف القرضاور اعتبروا هاا
الكتاب و يرخ سب اف فكرياف في انتشار مو ات من التكفير والكنف ا تا ت الكال اءسالمي منا
منتصف س كينات القرن الماضي و تى اليو .
ويكد الكتاب على ر روعة سياياته األدبية مر كاف رئيساف لكش ال ماعات التي تبنت التكفير والتف ير
واال تياالتق بدإاف من شكرر مصءفى وأيمن ال واهرر للى أبو كر ال دادر .فلمااا أص ح الكتاب

األدبي البليغ سب اف في انتشار فكرتي التكفير والكنف؟
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هناك أسباب هي ذاتها مفاصل مراجعة أفكار سيد قطب ،وهي:
أوالف :يءب كتب يال اللي رسلوب أدبي

ااب لكنه ل يلتز الض ط الفق ي أو يواعد الكقيدة

اءسالمية الصارمة .فاألسلوب األدبي فضفاض و ير منض ط ،وتختلف ل ة األديب المرسلة ال المة
عن ل ة الفقيه المنض ءة .الفقيه أش ه الم اسب .أما األديب ،فل ته المة خيالية فضفاضة .هاخ

الل ة ال تصلح ألن تلخا من ا أ كا الفقه فضالف عن أ كا الكقيدة .وااا كانت ال تلخا من ا أ كا

ال الل وال ار فكيف تلخا من ا أ كا الكفر واءيمان ،أو القواعد الكامة لبسال أو مقاصدخ الكليا؟

الل ة األدبية أش ه ما تكون بتفسير القرآن اءشارر عند الصوفيةق الار ال تلخا منه أ كا  ،لنما
لءائف وريائ ومكان لنسانية ويلبية ُيستفاد من ا.
ثانياف :سمى يءب كتا ه يفي الل القرآني ،ول يسمه يتفسير القرآني ،ولكن المصي ة الكبرى أن أكثر
ال ماعات التي ترثرت الكتاب أخات كش ما كت ه يءب على أنه ييرآن ُمنزلي ،أو أ كا فق ية أو
عقائدية متف علي ا ،ويا ويش من ينايش ا .أخاوا ينزلون كلمات يءب على م تمك و كومات
ودول

ءريقة خاءئة ،من دون أن يفريوا بين اءسال المكصو قرآنه وسنة نبيه ،وبين الفكر

اءسالمي ير المكصو الار يصدر من أر عال أو مفكر يخءئ تارة ويصيب أخرى.
ثالثاف :أءل

كتاب يفي

الل القرآني تكبير ال اهلية في أكثر أ اديثه عن سور القرآن ،وأعادها

وكررها على ر أن الكلمة ل تتكرر في القرآن كثي افر ،ول تدر آياته ول ا .أفاض في ال ديث عن
ال اهلية التي ربء ا الكفر ءري ير م اشر ،من دون ت ديد ديي لمكنى الكلمة ،وأن أر مسل

أو ملمن يمكن أن تكتريه صفات ال اهلية في كض األويات وال يخرج عن اءسال بال  .فل
يفصش يءب فصالف دييقاف بين مصءل ي يال اهليةي ويالكفري ،على ر
عليه وسل ق وصف أ د الص ا ة األ الإ قوله يلن

امرل في

أن رسول هللاق صلى هللا

اهلية ،يول يقش أ د كفر هاا

الص ابي ،بش ل يرت هاا المكنى في اهن أ د .فالمكنى الديي لل اهلية هو الويوا في ما يخالف
اءسال  ،وهش هنا
كبيرة؟ ال شر كل

شر ل يتل س يوماف مكصية كبيرة أو ص يرة أو يخالف الدين في ص يرة أو

ليسوا مكصومين استثناإ األنبياإ .لقد أنزلت ال ركات اءسالمية ال ادية أو

التكفيرية الكنيفة كش كلمات سيد يءب عن اهلية ال ك على كش كا المسلمين َّ
وكفرت
استثناإ ،وأءلقت على ال يوش والشرءة في كش الد الكرب هاا الوصف ،ونقلت

من دون

من خانة اءيمان

للى خانة الكفر ،و كض ا كاد أن يكفر م تمكه كما دث من ماعة شكرر مصءفى في مصر.

ار كاف :أءل سيد يءب تكبير ياالستكالإ اءيماني كثي افر ،وهاا المصءلح امض داف ،ول يستخدمه
أ د من علماإ المسلمين من يبش على اءءالو ،وهش اءيمان يدعو للى االستكالإ على اآلخر ير

الملمن أو ير المسل  ،أ يدعو الناس للى التواضع ،واالنكسار لرب ؟ ويد رأيت أن أكثر الش اب
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الار يق أر كتاب يفي الل القرآني يك ه هاا المكنى ويروو له ،ويخلط بينه وبين ِ
الكبر على من
يخالفه في الدين أو الفكر أو الرأر

ة ياالستكالإ اءيماني ،ويقع في الكلو المامو على الناس

وهو ي ن أنه يرتفع اءيمان .فبين االعتزاز واالستكالإ اءيمان والكلو الاات شكرة دييقة ال يدرك ا
لال أُولو ال صائر وأص اب القلوب الصافية.
االعتزاز الدين والتمس

تى لف ة االستكالإ هاخ سيئة ،واألفضش من ا

ه ،فقد استقبش رسول هللا عدر بن ات الءائي ،وكان مسي ياف ،في بيته

المتواضع ،فرعءاخ الوسادة الو يدة ،و لس ،وهو خات المرسلين ،على األرض ،تى يال عدر في
نفسه :يليس هاا مل  ...هاا نبيي .هاا اءءالو المتكرر لمكنى ياالستكالإ اءيماني كش ِ
الكبر

يتل س َّ
كش من تدين تديناف سيءاف

يث يستءيش بال على مخالفيه ،وهو ي ن أنه ي سن عمالف ،وال

يدر أنه ويع في الكبر المامو الار ن ت عنه الشرائع السماوية.

خامساف :أدار سيد يءب آيات القرآن الك ي

ول فكرة لنزال ماعة ياءخواني م ش ماعة الرسول
ش ويادة يريش الاين يصدون

األولى ،وانزال عبدالناصر وأعوانه ،وكش ال كا الكرب منزلة أبي
عن سبيش هللا وير ون ا ِعو اف ،وأن الصراا بين ما م ورخ اءيمان والكفر ،على ر أن قيقته كانت
سياسية في أصل ا وأساس ا .وأسوأ ما يضر القرآن هو تو يفه سياسياف سواإ ِمن ِيبش ال كا أو

ال ماعات ال ركية .القرآن أسمى وأ قى وأ لى من ال كا وال ماعات أيضاف ،وآياته أشمش من أن
ت صر في مكنى وا د من المكاني السء ية الويتية.

ومع ال

ي قى لكتاب يفي الل القرآني لي ابيات ،وله أيضاف سلبيات كثيرة ،وي تاج للى م ار كة

علمية دييقة .وأعتقد أن سيد يءب لو ل يدخش الس ن في القضية األولى ،التي ل يكن له دخش في ا

ول يكن من كوادر اءخوان األساسية ين ا ،ولو ل ير التكايب ال شع في الس ون في منتصف

الخمسيناتق لما َّ
دشن هاا الفكر المتشدد ولكان أكثر تسام اف وعفواف ور مة .ولو أن ن ا ال ك
خفف ك اءعدا الار صدر ضدخ وامتدت ياته كد ال ليرى اآلثار السلبية ألفكارخ على الش اب

ل ار ع بنفسه تل
عليه.

بناإ
األفكارق خصوصاف لاا رأى ش ا اف وصش للى اال تياالت والتف ير والتكفير ف

وأرى كد كش ما عايشته من خبرات ياتية أن لعدا األد اإ والمفكرين وان أخءروا يكد خء افر كبي افر
ألنه ي رم

وي ر الم تمع من فرصة الم ار كة التي كانت ستفيده وتفيد الم تمع.
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ينبهون إلى ضعف جاهزية الجيش
 .54قادة عسكريون أميركيون ّ
واشنءن  -أ أ ب :أبلغ يادة عسكريون ارزون الكون رس أن اهزية ال يش األميركي ضكيفة،
سبب تقاد في ت يزاته ونقر في تمويله وءوايمه.

وال يش األميركي هو اآلن األيوى في الكال واألكثر كلفة ،ولديه يواعد في كش أن اإ الكال  .وتبلغ

موازنته السنوية  600بليون دوالر ،وعديدخ  3.1مليون ندر في الخدمة الفكلية .وكانت لدارة الرئيس
الساب ا ار أو اما استفادت من س ب القوات األميركية ،كلياف من الكراو و زئياف من أف انستان،
لخفض النفقات الكسكرية .ويلكد القادة الكسكريون أن التقشف خالل ع د أو اما أضكف ال يش
و اهزيته ،للتكامش مع عدد ضخ من الت ديات الكالمية.

وكان هلالإ القادة عرضوا و ة ن ره على الرئيس دونالد ترامب الار وعده بر يلعادة بناإي

ال يش ،عبر زيادة مخصصاته ،وبتزويد القوات المسل ة يءائرات وت يزات ميلة ديدةي.

ويال رئيس ل نة القوات المسل ة في م لس النواب مار ثورنبرر :يما زلت أشكر قل من األدلة
ب يشنا في السنوات األخيرة ،والض و التي تتكرض ل ا هاخ

التي تتراك في شرن الضرر الار ل

القوات .مع لدارة ديدة وكون رس ديد ،لدينا فرصة للبدإ باصالعي .واكر ال نرال ستيفن ويلسون،
نائب يائد سالع ال و ،خالل لسة استماا أما الل نة ،أن األسءول ال ور األميركي هو اآلن

ياألص ر

ماف واأليد في تاريخناي ،مضيفاف أن ءيارر المقاتالت ال ربية يينفاون ما مكدله 10

ءلكات و 14ساعة ءيران ش رياف ،وهاا ضئيش دافي .وتا ع :يرايبت روسيا والصين يتالنا وتكدان

يوات ما .علينا أن ُنكد لم اربة أر خص ي.
أما األميرال بيش موران ،نائب يائد سالع ال رية ،فقال :يلدينا ءائرات هورنيت ربية كان ُيفترض
أن ت ل  6آالأ ساعة ،ون ن ندفك ا ن و  8و 9آالأ ساعة .خالل يو عادر في ال رية ،تكون
هنا  30 - 25في المئة من ءائراتنا في الم ار كة أو الصيانةي.

ولفت ال نرال لين والترز ،نائب يائد سالع مشاة ال رية فمارينزا ،للى يترخير ركثر من  9اليين

دوالر في اءنفاو على صيانة منشلتنا الت تيةي.
واستدر ال نراالت الثالثة أن مءالبت

بتمويش لضافي ال تكني أن

ال يليدون االيتصاد في النفقات

يث أمكن .وأشاروا للى أن سال ي البر وال و يليدان ل الو يواعد عسكرية في الواليات المت دة،

لا يكتبران ا ال دوى ،لكن الكون رس يرفض ل الي ا.
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 .55سيناريو "صفقة استراتيجية" بين موسكو وواشنطن
موسكو – رائد بر :يثنائي ترامب -بوتين ...الكنصر ال ديد في السياسة الدوليةي .يد تككس الك ارة
التي وضكت ا ص يفة يكوميرسانتي الروسية الرصينة على صدر صف ت ا األولى يبش أيا  ،المزاج
الكا لدى النخب الروسية .وبينما تت ادل موسكو يال زلي مع لدارة الرئيس األميركي دونالد ترامب

انت ار الدفكة القوية التي سيوفرها اللقاإ األول للرئيسين ،يككف يم ندسوي الكرملين على وضع

سيناريو م تمش لر يصفقة استراتي يةي ترس مالمح ن ا دولي ديد.

وتتزايد التويكات ببدإ سريع لت سين الكاليات بين موسكو وواشنءن ،على ر الصكو ات الكثيرة،

وبين ا رزمة الملفات الخالفية والكالية الشائكة مع

مراكز ال وث الروسية تو اف

لف األءلسي واالت اد األوروبي .ورصدت

دياف لدى الكرملين والبيت األبيض لتسريع وتيرة التقارب ب دأ

ياستخدا الزخ ال اصش الياف ،وعد انت ار عق ات يمكن أن يصنك ا مكارضو ت سين الكاليات،

خصوصاف في الكون رسي.
ووف

تويكات روسية ،فان ترامب يسكى للى ت نب موا ة واسكة مع األءراأ التي ترى في

ءمو ات روسيا خء افر ،وسيبدأ الكمش يخءوة خءوةي لتفكي
واستئناأ التكاون مع موسكو.

الكقو ات المفروضة على الروس

ويشكش تشديد ترامب على هدأ د ر اءرهاب والقضاإ على تن ي يداعشي مدخالف عملياف مناس اف داف

لبوتين ،لالنءالو للى ال ث في رزمة الملفات المءرو ة على أ ندة التقارب بين البلدين.

ووضع خبراإ مقربون من الكرملين سيناريو لما وصف بر يالصفقة االستراتي يةي ،التي أشارت مصادر

للى أن مراكز في موسكو وواشنءن تكمش الياف ءنضاج بنودها تم يداف للقاإ األول بين الرئيسين

الار سيضع أساساف ءءالو الكمش علي ا.

وتنءل األوسا الروسية من أن فري ترامب ات يض شخصيات يملثرةي ومقتنكة رن ياالتفاو مع

روسيا يصب في مصل ة الواليات المت دةي.

ويرتكز السيناريو النس ة للى واشنءن على أولوية :القضاإ على يداعشي ،وردا الصين وايران.
و النس ة للى روسيا ،فان المءلوب اءي ارر بر يالوضع الراهني على صكيد من ومة الكاليات الدولية،
أر عد السكي ءدخال تكديالت أساسية في ا ،واءيرار بنفوا روسيا في الفضاإ السوفياتي الساب

فما عدا بلدان وض البلءي ا وتءبيع الكاليات مع لف األءلسي والشروا بر يت ار ع اس ي عن

الكقو ات المفروضة.

ووف األفكار التي تتداول ا الياف مراكز ال ث الروسية القري ة من الكرملين ،فان ياتفاو البلدين على
لءالو ضربات يوية مشتركة ضد يداعشي في سورية وبلدان أخرى في المنءقة سيسفر عن تخفيف
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االعتراضات داخش الكون رس على رفع الكقو ات عن روسياي .ما يكني أنه سي كش م مة ترامب

أس ش في وضع آليات ياستراتي يةي للتكاون.

كما أن يانزعاجي روسيا من سياسة ء ران في يمر لة ما كد رفع الكقو اتي ،يوفر أرضية للتواف مع
واشنءن في ملف ليران ،على ر أن موسكو ستستخد يالورية اءيرانيةي لتكزيز موايف ا التفاوضية

مع لدارة ترامب من انب ،والض و األميركية على ء ران تتيح لموسكو م االت للمناورة في
ال انب اآلخر ،ب دأ تقلير الترثير اءيراني في سورية الار ات يتكارض أ يانا مع الخءط

الروسية.

في المقابش ،يبدو المويف الروسي ا افر ت اخ مساعي يردا الصيني ،فموسكو ريصة داف على عد
توتير الكاليات مع كين ،لال فان التكاون الم تمش مع واشنءن في هاا الم ال يلن تكون له
وانب سياسية أو عسكريةي بش يقتصر في سياو ي يو -ايتصادري ،وف تكبير خبير روسي ،يقو

على لءالو تكاون واسع في مناء

سيبيريا والشرو األيصى الروسي ،مع لش ار اليا ان وكوريا

ال نوبية في عدد من المشاريع الكمالية.

وفي الملف األوكراني ،تكول موسكو على أن ترامب سيكتفي ال صول على ضمانات كافية رن

روسيا لن ت اول التوسع في أراضي البلد ال ار ،مكنى عد وضع أر خءط لتش يع ض أو

انفصال أ زاإ من شرو أوكرانيا .أما موضوا القر واألزمة الكبرى بين البلدين ،ف ي النس ة للى
ترامب ستكون يشرناف ثنائياف بين بلدين اريني.

الحياة ،لندن2017/2/9 ،

 .56واشنطن تدرس "طالقا إقليميا" مع طهران

واشنءن  -ويس كر  ،ء ران – م مد صالح صدييان :أبل ت مصادر أميركية موثوو في ا
يال ياةي رن لدارة الرئيس دونالد ترامب تضع استراتي ية يءالوي ليليمية شاملة تتكامش الدر ة األولى

مع م اربة تن ي يداعشي وال د من نفوا ليران .ووضكت م ار كة بدأت ا و ازرة الخار ية األميركية
انب

ءدراج يال رس الثورري اءيراني على الئ ة اءرهاب ،في لءار هاخ الخءوات ،للى
ياستراتي يات ديدة في م اربة داعش ال تكتمد على أدوات ء راني.

لكن مصد افر ليرانياف ار افز يلش من أهمية الخءوة ،ويال لر يال ياةي لن يال رس الثورري لن ُيفا ر صدور
يرار ضدخ ،داعياف لدارة ترامب للى أن يترخا مصال ا في المنءقة االعت اري .واعتبر يائد يال رسي
ال نرال م مد علي كفرر ،أن يالساسة األميركيين يدركون أن ت ديد ليران ال ي در ،بش يلار
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مصل ة أميركاي ،مشي افر للى أن يخبراإ ينص ون ترامب رن يكرأ أين تقع ليران التي تكتبر أميركا
نم افر من ورو ،و رن تنسى أن ا كانت تشكش نصف القوة الك مى في الكال ي.
وأشارت المصادر األميركية للى أن لدارة ترامب يتكيد في شكش كامش يراإة االستراتي يات في

م اربة داعش ،وتربء ا ال د من نفوا ليراني .وتخوأ مسلولون في اءدارة من انككاس الض ط
على ء ران في ال رب على يداعشي ،لكن المصادر القري ة من البيت األبيض لفتت للى أن يفري

ترامب ماض في الض ط على ليران ،ويريد استراتي ية ومقاربة مختلفتين في م اربة داعش ال

تكتمدان على تكاون ء راني.

ويد تنككس هاخ التو ات في الكراو ،مع ض ط ترامب على كومة يدر الك ادر لتقلير نفوا

ليران .كما ستكون على ءاولة م ادثات سي ري ا مدير وكالة االستخ ارات المركزية األميركية فسي
آر لرا ماي بومبيو في تركيا.

وأبلغ مسلولون أميركيون وكالة يرويترزي وص يفة ينيويور تايمزي ،رن لدارة ترامب تدرس ايت ار اف يد
يدرج يال رس الثورري على الئ ة التن يمات اءرهابية ،ومكه تن ي
وأوردت ينيويور تايمزي أن الزخ

ماعة ياءخوان المسلميني.

ول لدراج يال رسي على الالئ ة هو أكبر من لدراج ياءخواني،

وزرة الخار ية والوزير ريكس تيليرسون سيتوليان م ار كة هاين االيت ار ين .وي ض
مضيفة أن ا

مستشارون لترامب في البيت األبيض ،بين
لدراج التن يمين على الالئ ة.

مايكش فلين وستيفن انون وسي استيان وركا ،على

وصنفت و ازرة الخزانة األميركية عا  2007يفيل القدسي التا ع لر يال رسي تن يماف لرهابياف ،مكتبرة أنه
اراا ء ران ياألساسية لتءبي سياست ا بدع اءرهاب و ماعات متمردةي .وأدر ت واشنءن عشرات
من الكيانات واألفراد على الئ ة سوداإ ،سبب ارت اء

بر يال رسي ،لكن لتصنيف يال رسي ركمله

تن يماف لرهابياف تداعيات م تملة أكثر اتساعاف ،ما في ال

والدول الست.

المبر بين ليران
على االتفاو النوور ُ

ويال مسلول أميركي ارز يشار في م ار كة السياسة ت اخ ء ران :يتكتبر اءدارة ال ديدة ليران
أوضح خءر على المصالح األميركية ،وت ث عن سبش للض طي علي ا .وأضاأ أن البيت األبيض

يد يت ه ،بدل يتمزي ي االتفاو النوور ،للى مكاي ة ء ران على دعم ا ماعات في دول شرو
أوسءية ،مثش ي زب هللاي اللبناني وال وثيين في اليمن وتن يمات شيكية في الكراو .لكنه ار من

نتائا عكسية م تملة للكقو ات على يال رسي ،لا يد تقور شوكة األصوليين في ليران ،وتضكف

الرئيس سن رو اني ،وتش ع يوى تدعم ا ء ران في الكراو وسورية على ال د من أر
يداعشي في البلدين ،وربما رعاية
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ت ارب التن ي في الكراو .ويال المسلول :يلن يقبش اءيرانيون أر تصرأ أميركي استسال  .يد ال

يتصرفون سرعة أو علناف ،لكن هنا خءر نشوب صراا متصاعدي.

ولن يت لعالن خءوة مشاب ة يبش استكمال م ار كة و ازرة الخار ية ،وهي أكثر تر ي اف ءدراج

يال رس الثورري من ياءخواني في الئ ة اءرهاب ،سبب انككاسات ليليمية يد تءاول األردن وتونس
وتركيا والكويت ودول أخرى للتن ي في ا ضور سياسي .وأبل ت مصادر موثوية يال ياةي رن اءدارة

يد تُدرج أ ن ة ل ماعة ياءخواني بدل التن ي ركمله ،أو تضع استثناإات خارج دول ،بين ا مصر.
في المقابش ،اعتبر مصدر ليراني ارز أن هاخ الخءوة يال تلثر في ءا ع عمش ال رس ،مثش قية
الق اررات التي صدرت في

شخصيات تا كة له خالل السنوات الماضيةي .ويال لر يال ياةي لن

يال رسي لن ُيفا ر لاا صدر أر يرار ضدخ ،ودعا لدارة ترامب للى أن يترخا مصال ا في المنءقة
االعت ار ،ألن ترزي األوضاا ال يخد األمن واالستقرار في المنءقة ،ويكرض المصالح األميركية

لخءري .وسرل :يللى أر مدى يمكن أن ت ق مثش هاخ الخءوة أهداأ اءدارة األميركية؟ي .ولفت

المصدر للى أن مستشارر يال رسي أو يفيل القدسي مو ودون في سورية والكراو لموا ة تن يمات
لرهابية ،وزاد :يلاا كانت اءدارة األميركية صادية في ما تقول رن ا تريد موا ة هاخ التن يمات،

فكلي ا أال توا ه أو ت دد من ي ارب هاخ التن يمات منا  4سنوات ،وأال تمن ا مكافرة سخيةي.

الحياة ،لندن2017/2/9 ،

 .57تعالوا لنبكي على وطن يضيع
د .فايز أبو شمالة
عددا من السنين كي نارأ الدموا على ضياا الضفة ال ربية ،فتكالوا من اليو
ال ي ب أن ننت ر ف
لن كي على وءن يضيع أما أعيننا ،ون ن ش ود على ضياعه ،وتكالوا لنكترأ ال فالكات كالمية
رن هاخ السياسة الفلسءينية المكتمدة منا سنوات أكبر نك ة في تاريخ الشكب الفلسءيني ،وأن هلالإ

الساسة الفلسءينيين أكبر ليف للمستوءنين الي ود.

ال تستك لوا الرد ،سرستدل على ما أيول األريا الموثقة لدى مراكز اء صاإ الفلسءينية ،التي
تقول :يعشية تولي السيد م مود ع اس رئاسة السلءة الفلسءينية سنة  2005كان عدد المستوءنين

الي ود في الضفة ال ربية والقدس ويءاا زة ال يت اوز  180ألف ي ودر ،و كد أن اءمرن هلالإ

المستوءنون الي ود على يات

فكش سياسة التنسي األمني ازداد عدده في الضفة ال ربية والقدس

تى صار  750ألف ي ودر ،وف تقديرات سنة  2017ي ،فمااا تقولون في هاخ السياسة الفلسءينية،

وأنت ترون نتائ ا على األرض؟!
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ين أيي الكيان الكبرر على أرض فلسءين الم تص ة سنة  1948كان عدد الي ود في فلسءين

 650ألف ي ودر فقط ،فرر مفاوض سي رل اليو على المءال ة ايتالا  750ألف ي ودر يكيشون
في  131مستوءنة في الضفة ال ربية ،لضافة للى  116بلرة استيءانية ،أييمت على أراض فلسءينية
خاصة ،شرعن ا يانونيًّا الكنيست اءسرائيلي يبش أيا ؟!

ودون لف أو دوران ،ودون فلسفة كالمية ،ودون تبريرات دبلوماسيةق لقد اعترفت القيادة الفلسءينية
بو ود هاخ الكتش االستيءانية ين ر بت قرار م لس األمن ري ف2334ا ،الار ل يءالب ايتالا

المستوءنات ،وانما ءالب بويف توسك ا ،ويد وافقت القيادة الفلسءينية على فكرة ت ادل األراضي
الموافقة على يم ادرة السال الكربيةي ،التي سلمت ض األراضي التي تقا علي ا الكتش االستيءانية

مدنا ي ودية مزدهرة بين عشية
للى أراضي الرف48ا ،فااا أضيف للي ا البلر االستيءانية التي ست دو ف
وض اهاق ف اا يكني الخضوا الفلسءيني لسياسية األمر الوايع اءسرائيلية التي تمارس ا األ زاب

اءسرائيلية من اليسار تى اليمين.
يبش أيا زع لس

هرتصوغ زعي المكارضة اليسارر أن ال ش السياسي في الضفة ال ربية ي ب أن

يقو على قاإ  420ألف مستوءن في الكتش االستيءانية م ال التواف الدولي كما يدعي ،وال مشكلة

لديه لال في  80ألف مستوءن ي ودر ،يكيشون في البلر االستيءانية.

اليو ي يإ يرار الكنيست القراإتين الثانية والثالثة ليكفي زعي المكارضة من ش مشكلة  80ألف
ي ودر ،فقد ضمن القرار قاإه في م تص ات  ،وضمن ل

الزيادة الكددية في المستقبش ،فقال

الكاتب سيفر بلوتسكر :يلن مسا ة المستوءنات القائمة ل ا دود واسكة ،تكفي الستيكاب نصف

مليون ي ودر آخر ،دون اكت اوي.

ولكن نتنياهو الار اءمرن للى ردة الفكش األمريكية يفكر أ كد من ض الكتش االستيءانية للى أراضي

الرف48ا ،لال ل يكد يشتر الستئناأ المفاوضات مع الفلسءينيين اعتراف
ءا يقضي اعتراف
أضاأ شر ف
ال

بي ودية يالدولةي فقط ،بش

رن السيءرة األمنية من ال ر للى الن ر هي لكيانه صريًّا ،ولتركيد

عمليًّا بدأ الكيان يفكر في نقش مءار فبن وريونا الدولي من اللد داخش دود الرف48ا للى

منءقة يري ة من ال ر الميت داخش دود الرف67ا.

لقد اءمرنت القيادة اءسرائيلية على مصير المستوءنات ،واءمرنت للى مستوى ردة فكش الم تمع

الدولي على يانون تشريع االستيءان ،التي لن تت اوز بيانات اءدانة والتنديد ،وهاا لن يردا
المستوءنين ،الاين

ضر ممثلوه

فش تنصيب الرئيس األمريكي ترامب ،ويد ي ضر ممثلوه

اال تفال كيد ميالد الرئيس الروسي بوتن ،السيما أن عدد الي ود الروس الاين يستوءنون الضفة

ال ربية بلغ  100ألف مستوءن ،ونسبت
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المستوءنين الي ود األمريكان الاين يستوءنون الضفة ال ربية  80ألف مستوءن ،ونسبت

 %11من

مكا  %24من عدد المستوءنين الي ود
الكدد الكلي للمستوءنين ،أر أن ي ود أمريكا وروسيا يمثلون ف
في الضفة ال ربية ،ول اخ األريا داللت ا السياسية.
معلومة أخيرة وخطيرة

يبش توييع اتفايية أوسلو كان المستوءنون الي ود في يءاا زة يسيءرون على  23ألف دون فقط
من أراضي يءاا زة ،ولكن سكان يءاا زة تفا لوا بتمدد المستوءنات في اليو التالي لوصول

السلءة الفلسءينية 5ن 5من عا ، 1994

تى وصلت للى أءراأ مكسكر خان يونس ورفح،

واست رب الناس سيءرة المستوءنين على كش هاخ األرض بين عشية توييع االتفايية وض اها.

ول يكرأ سكان يءاا زة الاين كانوا منش لين با ح الك ول للقوات الفلسءينية الكائدة أن الخرائط

التي ويكت أضافت  23ألف دون أخرى للى مسا ة مستوءنات يءاا

المستوءنات  46ألف دون ب رة يل .

زة ،فصارت مسا ة

هذا الواقع العنيد يضع الشعب الفلسطيني أمام خيارين:

الخيار األول :أن يكتمد الفلسءينيون ءريقة يءاا زة في تصفية المستوءنات وايتالا المستوءنين،
وهاا يتءلب و ود ييادة فلسءينية وءنية مقتنكة ال

في المقاومة ،وملمنة ءاية الشكب التي ال

تنضب ،ييادة مستكدة للى التض ية ،و اهزة لتبيت ليلت ا في الس ن ،أو أن تصير ييادة مءاردة،

تكاب ا ار ات الوءن ،ومستكدة للى الش ادة في سبيش رية األرض واءنسان.

يوداعا يا فلسءيني ،وه ينت مون في
الخيار الثاني :أن ينزا الفلسءينيون كوفيات  ،ويكتبوا علي ا:
ف
لقات نواع ،يارفون في ا ال سرة وي كون ماعة على وءن يضيع.
فلسطين أون الين2017/2/8 ،

 .58تبييض االستيطان وتصفية الضفة في عهد ترمب
أماني السنوار

صادو الكنيست اءسرائيلي مساإ اءثنين ،على مشروا يانون ينر على شرعنة الو دات
االستيءانية المقامة على أراض خاصة مواءنين فلسءينيين في الضفة ال ربية ،وعد

أو هدم ا.
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ويقود القرار للى تسوية الوضع القانوني ير الشرعي لق ار ة  4آالأ و دة سكنية شيدها مستوءنون

على أراض يملك ا فلسءينيون ،وتتوزا هاخ الو دات على  53بلرة استيءانية ،وت ءي مسا ة 8

آالأ دون من الملكية الخاصة لفلسءينيين في الضفة ال ربية وشريي القدس.

تشريع السرقة

وان كانت المستوءنات م مل ا مخالفة للقانون الدوليق لا تكد عملية نقش السكان للى األراضي

الم تلة ريمة رب وف

ميثاو روما ،لال أن لسرائيش دأبت على التمييز بين المستوءنات التي

شيدت برعاية كومية ،وبين البلر الكشوائية التي شيدها مستوءنون على أراض ت االستيالإ علي ا

من فلسءينيين ي ملون وثائ تثبت ملكيت .

لكن القانون ال ديد يل ي هاا التمييز ،ويفتح ال اب رفيا أما ن ب المزيد من األراضيق لا ي مي
األفراد والملسسات التي تل ر للى ال من أر ت كات يانونية ،عالوة على ماية المنازل التي أييمت

على أرض مسروية ومنع لزالت ا أو هدم ا ،كما ي ر الفلسءينيين من تقدي التماسات أما الم كمة
الكليا للمءال ة بازالة بيوت أييمت على أراض خاصة ب  ،وي صر ي اررات الم كمة بخيارين ال ثالث
ل ما :لما التكويض المالي أو منح أراض بديلة.

ويكد القانون ضربة للقضاإ اءسرائيلي وانت اكا لمبدأ ك القانون ،لا ُيل ي رثر ر كي أية أ كا
أصدرت ا الم كمة الكليا باخالإ و دات استيءانية ،وي كش الكلمة الفصش لل از التشريكي والتنفيار

وليس للقضاإ.

ويد برز في األعوا األخيرة دل البلر ير الشرعية قوة في أءرو ات اليمين واليمين المتءرأ

اللاين يدعمان تسوية الوضع القانوني للمستوءنين ير الشرعيين ،تم يدا لمخءءات ض الضفة

ال ربية وتو يد شءرر القدس ،وارضاإ لخزان
التءرأ.

االنتخابي من المستوءنين اآلخا التمدد والتمادر

وفي أعقاب ليرار الم كمة الكليا لخالإ عدد من هاخ البلر ،ت صيا ة مشروا تبييض المستوءنات

فيانون التسوية

سب التسمية اءسرائيليةا الار صادو عليه الكنيست القراإة األولى مءلع

ديسمبرنكانون أول الماضي .ويد سرعت مشاهد لخالإ مستوءنة يعموناي مءلع فبرايرنش ا ال ارر
من لصرار شركاإ نتنياهو االئتالأ ال كومي في زب يالبيت الي ودري المتءرأ ،على دفع القرار

ن و التصويت الن ائي ر م اوالت التر يش.

التاريخ :الخميس 2017/2/9

العدد4195 :

ص

41

وفي يعموناي صدرت لسرائيش مشاهد درامية للكال  ،بتمثيش دور دولة القانون التي تخرج مواءني ا من
منازل

القوة لتمن ا للفلسءينيين ،بينما هي تت ضر للمكركة األه

أوسع وأكثر يوية من أراضي الضفة والقدس.

االنقضاض على مسا ات

مباركة من ترمب

رر نتنياهو على أال يمضي يدما القرار دون التشاور مع اءدارة األميركية ال ديدة ،فككف خالل

اليومين ال ماضيين على تر يش المصادية على ييرار التسويةي للى ما كد لقائه المزمع مع ترمب في

 15فبرايرنش ا ال ارر ،لال أن المت دث اسمه أخبر وكالة األن اإ الفرنسية رنه ل يكد هنا داا
للتر يش ،وال

كد تواصش نتنياهو مع اءدارة األميركية ووضك ا في صورة القرار.

ويل ي أ كا القضاإ ،ويكرس ت ول سلءة
الضوإ األميركي األخضر لقرار يشرعن ن ب األراضيُ ،
ا تالل فوو الم اك  ،عالوة على كونه ي ير دستورري وف النائب الكا اءسرائيلي ومخالف للقانون
الدولي ،ال يكني سوى تدشين صاخب لفصش ديد من الكاليات األميركية اءسرائيلية كان متويكا

منا تنصيب ترمب.
ويرتي ال

ليصب في صالح اآلراإ التي رأت في لعالن البيت األبيض أن ياالستيءان ال يشكش

عق ة أما السال ي ،مزيدا من التركيد على موايف ترمب التي أعلن ا خالل ملته االنتخابية ،وليس

نكوصا عن ا .ويد ال تكتبر المستوءنات عق ة أما السال في ن ر ترمب وفريقهق يث ال يش ش
ش الدولتين مكانة مركزية في مف وم

للسال  ،وهاا ما انككس في تصري ات ترمب التي أكد في ا

أنه لن يدفع تش أبيب للتفاوض على ش الدولتين.

لضافة للى كون الر ش يد سمى زوج ابنته اريد كوشنر مشرفا على عملية السال  ،وهو الار ين در
من أسرة ي ودية مكروفة بدع المستوءنات ،للى انب مرش ه لمنصب السفير في تش أبيب ديفيد
فريدمان ،المكروأ هو اآلخر بدعمه لالستيءان ودفاعه عن ي

القدس.

ي لسرائيش ض الضفة وشريي

ومن المتويع أن تن ر الم كمة اءسرائيلية الكليا في القانون ،ويد تل ر للى ل اءه ،لال أن ن اع

اليمين اءسرائيلي باي اررخ ر لبية  60صوتا مقابش  52داخش الكنيست ،واعءاإ الواليات المت دة ضوإا
أخضر لتمريرخ يشي ءبيكة الكالية ال ديدة بين اليمين اءسرائيلي المتءرأ وادارة ترمب.
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مستقبل قاتم
تدر لسرائيش اليو أن ا في ل

ة فارية تمكن ا من الاهاب كيدا في عن يت ا للى د تشريع يانون

ير دستورر ي مي االستيءان ويش ع ن ب األراضي ،كد ش ر ونيف من يرار م لس األمن فري

2334ا الار ي ر االستيءان ويدعو لويفه.

وعلى األرض أعلنت عن ترخير ستة آالأ و دة استيءانية ديدة خالل أسبوعين من تنصيب

ترمب ،ويبدو أن تش أبيب تسارا الزمن ن و خءة اليمين الرامية للى ض الضفة ال ربية عبر مسار
هادئ و ثيث ،مما كل ا تنقش ر بت ا للرئيس ترمب بتر يش خءة نقش السفارة األميركية للى القدس،

فيما يبدو أن ا م اولة ءعءاإ الفرصة لخءوات أه وأكثر وهرية ،لن يقابل ا ال م ور الفلسءيني

والكربي بنفس الصخب واالهتما .

ويت لى مسار اليمين اءسرائيلي في ثالثة أ كاد هي :التشييد الم مو للو دات االستيءانية منا عا

 ،2009و ماية البلر ير الشرعية وتسوية وضك ا القانوني عبر القرار ال ديد ،ومن ث الت ضير
عبر ي اررات مماثلة لض الت مكات االستيءانية الكبرى للى لسرائيش فمثش مكاليه أدومي ا ،مما
سيكني فصال تاما لشمال الضفة عن نوب ا ،وتشييكا ن ائيا ل ش الدولتين ،وربما التم يد ءعادة

ا تالل الضفة ال ربية وشريي القدس.

ويبدو ال رأ الدولي واءيليمي مواتيا للخوض في هاا المسار الار يككس الكقيدة السياسية لليكود،

والتي أسفر عن ا في نوفمبرنتشرين الثاني الماضي ،للى انب ا ة نتنياهو لل فاو على ائتالفه

ال كومي مع اليمين المتءرأ ،ور بته الت ءية على تداعيات يضايا الفساد المرفوعة ضدخ.

على الصكيد اءيليمي ال ت د لسرائيش موا ة تاكر لخءء ا ،كد أن ت ت ييد األخءار التي

هددت ا ل ان مو ة يالربيع الكربيي كد أن ضمنت ن اما تا كا في مصر ،وسا ة مست ا ة في
سوريا ،واش اال للمقاومة اللبنانية في المستنقع السورر .كما يدت تركيا كد اتفاو لعادة تءبيع
الكاليات ،وأعءت أنقرة أكثر من لشارة على تبدل في خءاب ا ت اخ الشرن الفلسءيني.

وتتركز األن ار عربيا على موا ة الخءر اءيراني و كله المكيار في رس مسار التكاءي مع
اءدارة األميركية ،لا انككست ت ايرات ترمب شديدة الل ة لء ران على شكش ا تفاإ عربي سياسته

الخار ية ،ويد يرتي هاا اال تفاإ على
الفلسءينية.

وال يبدو األمر ر سن اال فيما يتكل

ساب تءوير آليات لموا ة سياسته المدمرة للقضية

رورو ا ،أكثر األءراأ الدولية تمسكا

ماية ش الدولتين،

لا يمر الالعب األوروبي ركثر أيامه انكفاإ على الداخش ،على ويع سلسلة من الت ديات أبرزها
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مستقبش الو دة األوروبية كد مسار االنفصال الصكب للمملكة المت دة فهارد بريكستا ،و زو مو ة

اليمين الشكبور للقارة وت ديدخ الوصول للى دوائر صنع القرار في كش من اريس وبرلين.

لعءاإ لدارة ترمب الضوإ األخضر لقرار دلي وشاا مثش يرار تبيض المستوءنات ،التزامن مع
وضع ليليمي ودولي رخو ،ينار سكي تش أبيب للى خل

ءاإ أميركي لتصفية القضية الفلسءينية

ن ائيا ،وف مواصفات اليمين واليمين اءسرائيلي المتءرأ ،في ويت تت ار ع فيه القضية الفلسءينية

للى ايش يائمة االهتما الكربي.

الجزيرة نت ،الدوحة2017/2/8 ،

" .59قانون التسوية اإلسرائيلي" :المستهدف هو األردن!
صالح القالب

ألن األردن صا ب ت ارب مرة في هاا الم ال فان عليه أن ين ر للى القانون اءسرائيلي ال ديد

ييانون التسويةي على أنه يست دفه قدر ما يست دأ األشقاإ الفلسءينيين وربما أكثر ،والمفترض أن
مرساة عا  1948وعا  1967ال تزال ماثلة للكيان ،وال تزال تاكر األردنيين رن هاا البلد هو من

سيدفع الثمن ال الي داف في الن اية مثله مثش اءخوة الاين سيقتلكون من وءن
ال ربية كل ا ،لاا قي الكال يوا ه ما تفكله لسرائيش بوضع كفيه فوو عينيه ،تى ال يرى ما يفكله
كله ،من الضفة

اءسرائيليون في ايي ما ت قى من األراضي الفلسءينية.

لقد قيت لسرائيش تت ع سياسة القض وال ض في فلسءين تى يبش عا  ،1948والواضح ،ال بش
الملكد أن الة الكرب المتردية وانش ال

كش هاخ ال روب وانش ال الكال مك

است قايات األلفية

الثالثة يد ش كت ا على اءيدا على هاخ الخءوة :ييانون التسويةي لتضرب ضربت ا الن ائية وتقاأ
ب ايي ما ت قى من األشقاإ الفلسءينيين ات اخ شريي ن ر األردن .وهاخ مسرلة دية ي ب ان تكون

ال

األول لألردنيين الاين يكانون من همو كثيرة.

لن المكروأ أننا ننش ش اآلن ب

تلرو األردن عبر

ر يف الخبز و رعة الماإ ،وب مو األخءار األمنية التي أص ت

دودنا الشريية والشمالية ،وأيضا ب

الكراو وسوريا واليمن وليبيا والسودان

والصومال لن أردت  ،لكن هاا كله على ر أ قيته فانه ال ينسينا ه فلسءين الار هو همنا األول

وي ب أال ينسينا أن الخءر الفكلي الار ي ددنا هو الخءر اءسرائيلي ،وال مع أن هاا اءرهاب
الار ات يخ ط خ ط عشواإ يست وا على ال زإ األكبر من ت ديداتنا األمنية.

والملكد أن األردن ،هاا البلد الار يدرخ أن يكون دائماف وأبداف خندياف أمامياف في الدفاا عن فلسءين
وعن األمة الكربية ،على اعت ار أن فلسءين هي يلب األمة سا قاف وال قاف والى أن يرث هللا األرض
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ومن علي ا،

ك ت اربه المريرة يكرأ أن أر ايتالا ألر فلسءيني من وءنه الار ال وءن له يرخ

يست دأ هاا البلد الار دفع الثمن الياف كما دفكه األشقاإ الفلسءينيون في عا  1948وعا ،1967

يث كان التو ه عبر األردن شرياف هو الخيار الار ال خيار يرخ.
ولال فان األردنيين الاين ينش لون ب مو كثيرة ي ب أن يدركوا أن ييانون التسويةي هاا الار أيدمت
عليه كومة بنيامين نتنياهو بينما تكا مت ال مو على رلوس الكرب ،وبينما الكال كله ينش ش

ب مومه الكثيرة ،يست دف

كما يست دأ أشقاإه الفلسءينيين ،وأن المقصود هو تفريغ ايي ما ت قى

من فلسءين من أهل ا ،وهاا يتءلب أن يكون تكامش األردن مع هاا الت در مستوى خءر أن نرى
ومدن

مئات األلوأ من الال ئين الاين ابتلكت هاخ يالتسويةي الملامرة أرض

ويراه  ،يكبرون

الوادر األردني وليس الن ر األردني الار ل يكد منه شيئاف من ال رب للى الشرو وعلى رار ما كان
رى في عا  1948و ..1967والل اش د!!
عمان2017/2/8 ،
الرأيّ ،

" .61حماس" في موقف االنتظار
أليكس فيشمان
تا

لسرائيش شكش مكثف في يءاا زة ،ألن ا تستءيع ال  .فما ال أن هاخ ال مات تخد ما

يسمى في الل ة الكسكرية ي فظ الرداي على ال دود ُيبنى اآلن شكش مكثف الكائ ال ديد ،وعشرات
اآلليات الثقيلة ومئات األشخار يت ولون كش يو يرب ال دار .لان فاسرائيش تست ش كش فرصة كي
تشرع لري ماسي رن م مت ا هي ال فاو على ال دوإ وأال تزع ا ،فما ال

أن هاخ ال مات هي

فرصة ء راإ ف ر القدرات وتدمير األهداأ .ولكن كش هاا ما كان لي صش ب اخ الشدة لو كانوا

واثقين في لسرائيش رنه يمكن رفع مستوى الرد يال ي ماسي دون أن تخرج كش القصة عن نءاو

السيءرة.

لن السلو السياسي والكسكرر لر ي ماسي يثبت أن ال ركة تو د منا أش ر ءويلة في مويف انت ار

وتتردد شرن االستراتي ية الص ي ة لت قي أهداف ا .يالربيع الكربيي ،و األساس يال رأ الصامدي،

أوض ا لري ماسي رن القدرات الكسكرية التي أبدت ا تى اآلن ليس في ا ما ي ز لسرائيش وي برها

على يبول اءمالإات التي تخد المصل ة الفلسءينية ،و األساس التيار اءسالمي .و التوازر ،فان

البرود الار تالييه ال ركة من الكال الكربي يضك ا في مفترو ءرو :اعتدال عسكرر وم ادرة
سياسية أو الككس .و اليا تختار ي ماسي الم ادرة السياسية ر ان روا ابتكادها عن يداعشي في سيناإ
وايتراب ا من مصر.
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بخالأ ما يكتقدونه عندنا ،فان عملية يال رأ الصامدي كانت من النس ة لري ماسي فشالف عسكرياف
في كش مقياس م تمش .فقد أءلقوا مثال أكثر من  20صارو مضاد للد ا ات ن و د ا ات لسرائيلية،

وكل ا يدت ا من ومة يمكءف الريحي .ل ين ح أر انت ارر وأر عبوة انبية في ويف تقد ال يش
اءسرائيلي في القءاا .ل يصب أر صارو ارض ر

و مرو ية لسرائيلية .ل ت ق

من ومة

يالكوماندوي ال رية لل ركة نتائا .واألنفاو ققت نتائا زئية داف .أما ل ساس القل في لسرائيش
ول موضوا األنفاو فيقف على نقيض تا مع خي ة األمش في أوسا ر ال الاراا الكسكرر
لري ماسي في ضوإ االستخدا الم دود الار كان لألنفاو :فل ينفا تسلش للى أر بلدة لسرائيلية ،ول

يختءف أر ندر أو مواءن لسرائيلي عبر األنفاو.

ويد ملت هاخ المكءيات في أ لب ال ن ي ماسي للى االستنتاج رنه من األفضش ل ا في المر لة

ال الية أن تتويف ،وأن تنزل للى الة الدفاا وأن تستكد عسكرياف وسياسياف لمستقبش تتمكن فيه من أن
تدفع للى السا ة يوة تفا ئ لسرائيش .كش خءوة من شرن ا أن ت ر لسرائيش للى ولة عنف أخرى
في القءاا ستزعا فقط بناإ هاخ القوة.

تنفا ي ماسي ويال اد اءسالميي اليو مرة في األسبوا ت ارب على الصواريخ ر ما في ال

الصواريخ الثقيلة و كيدة المدى ر من موايع مكروفة مثش يدير البلحي ويدو يتي سا قا ،دون عراييش.

اءيرانيون أيضا ،كد االتفاو النوور وتسريح األموال ،أص وا أكثر سخاإ .هاخ السنة من وا الاراا

الكسكرر لري ماسي  150مليون دوالر ر مبلغ مضاعف لما من وخ في الماضي .كما أن فترة االنت ار
ال الية يدة لري ماسي ألس اب داخلية ،لا أن ا تستكد النتخاب ملسسات ا ،الكملية التي ستست رو

ثالثة أش ر على األيش ،تى انتخاب ييادة ديدة يترأس ا أ لب ال ن لسماعيش هنية .في الاراا

الكسكرر لري ماسي يكتقدون رن لسرائيش تخءط الست الل الضكف المليت للمن مة في الفترة

االنتقالية وم ا مة زة في ل

ة مكينة .يقدرون هنا

موا ة شاملة من خالل استفزاز عسكرر ،ول اا ف

للتصكيد في القءاا.

رن لسرائيش تسكى للى ر ي ماسي للى

يبالون

داف لقمع كش م اولة من المكارضة

لان يمكن ءسرائيش أن تواصش الرد شدة على النار القادمة من القءاا واالعتماد على الوسيط

القءرر في نقش الرسائش .ولكن هاا ال يدو أبداف .ففي أر نقءة ستتوصش ي ماسي للى االستنتاج رن

ه وماف مكيناف هو زإ من خءة لسرائيلية ال تياع زة؟ هاا هو الرهان.
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