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 الضفة جنوبي الفصل جدار من جديد مقطع بناء يستكمل اإلسرائيلي الجيش .1
كي تتوماراا متتن  تتدار الرتتم ائستترابي ي فتتي منا تتة  10رام هللا: أنهتتا الستت ااا ائستترابي ءة بنتتا  نحتتو 

متتن بنابهتتا نهاءتتة  م تترره هنتتاي  وء اتترن أن يناهتتي ال تتءي ائستترابي ي 42أصتتن  نتتوا الي يتتن  متتن 
 العام ال اري.

ويبتتدأ ال تتدار التتيي يرمتتي التتس منتتن ال  ستتاينيين متتن الوصتتوئ التتس األرارتتي ائستترابي ءة  عبتتر منا تتة 
بمحتاياه الشتارا ا ستاءااني    وءستير«مياتر»وصتو  التس معبتر « ارقومءتا» نتوا الي يتن  متن معبتر 

بنيا م اان متن ال تدار ال ديتد ع تس ع تن بعتد صتدور قترار متن المستاولين السءاستيين  . وقد35رقم 
البنتتا  فتتي المنا تتة  ويلتتي ا تتر عم ءتتة ااتت   نتتار فتتي  فتتي يونيتتو رحزيتترانض المارتتي  ء رتتي باستترين

منءتة مركز ا اري بان أبيا ن يها ف ساينءان  أس را عن م اتن أرععتة استرابي يين  وقالتا األ هتزه األ
 اس   الس اسرابين عبر منا ة ارقومءا. ائسرابي ءة وقاها انهما

 5/2/2017الشرق األوسط، لندن، 
 

 على الضفة بعد رحيل عباس.. وفياض الرجل الذي نحلم فيه ستسيطرجيروزاليم بوست: حماس  .2

ة الما اعد واليي شغن منصا أحد أعرا  النءابة العام ائسرابي يقائ موريس هيري الرابط 
ل  ءي ائسرابي ي في الر ة الغرعءة األك ر اأ يرا في السنواا األييره  أن الر ة الغرعءة ساكون 
احا سءاره حماس ع ا رحين ربءس الس اة ال  ساينءة محمود عباس.. مشيرًا الس أن ما سبق 

 بنا  ع س مع وماا اسايبارااءة.
وان أنه يرى أن محاد اا الس م  وأراف هيري في م اب ة حصرية من  يروزالءم بوسا ار ماها

حاس من فاح الاي يازعمها عباس ع ءمة  معابرا أن سءاره الس اة ال  ساينءة ع س الر ة الغرعءة 
 لن ادوم اوء   وسا د اسرابين ن سها ااعامن من حركة حماس هناي.

فإن وأورح هيري أنه ايا ماا محمود عباس دون أن ءكون هناي اناياباا لاعيين بدين له  
الدساور ال  سايني ي عن ربءس البرلمان الحالي الاابن لحماس عبد العزيز دوءي هو ال ابم بمهام 
الربءس حاس يام ا را  اناياباا  ديده  لكن مايا لو لم اام اناياباا وظن هيا الر ن حاكما ل ر ة 

 الغرعءة؟
ده من لوابح ا اهام وردا ع س ساائ لشرح كيف ساام سءاره حماس ع س الر ة  قائ هيري: واح

الماع  ة بياة ص ح العاروري  وهو عرو بارز  دا في حماس  2014الاي قدما بال عن في عام 
اليي أرسن من ينوا عنه في الر ة الغرعءة من أ ن اعاده ال ناح العسكري لحركة حماس الس 

ع س الر ة.  هناي  بهدف ارد منظمة الاحرير ال  ساينءة ب ءاده فاح و ساعاده سءاره حماس
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واعابر هيري أن الدعم الهابن لحماس داين الشعا ال  سايني كبيرا  ويلي لم رد ح ء ة أنهم سبموا 
 من فساد فاح ومنظمة الاحرير ال  ساينءة.

وردا ع س ساائ ايا كان ءعا د في امكانءة اح يق الس م من العرا  م ن معاهده الس م من مصر  
م في حد يااها شي  عظءم  حيث عندما ءمكن اح يق الس م بين ء وئ: أعا د أن معاهده الس 

الشعبين ساكون ع س ء ين الس حد كبير أن يام احارام هيا الس م   م الس م ي ا أن ءكون بالاأكيد 
 يهدف الس اح يق ا سا رار  ولكن   أعا د أن هيا هو الحائ من ال  ساينيين.

الر ة الغرعءة ب ءاده فاح  قائ هيري انه ءعا د أن ياح ق وبالعوده الس قرءة م اوراا الس م من 
يلي عندما ءكون هناي زعءم ف سايني مسا ب ي معادئ بما فءه الك اءة ل م اوراا  وأنه حائ 
اساء   حماس ع س الر ة هيا الس م لن ياح ق  فع س سبين الم ائ ربءس الحكومة السابق س م 

 الدولة ع س أساس مناظم.فءان األك ر مناسبة ئقامة ماسساا 
واياام هيري بأن اح يق الس م من شيص معادئ م ن فءان  سيام من أي شيص ءعا د بصد  
في الس م و  ءعا د في مها مة السكان ائسرابي يين  وهيا الشيص بدون شي سءكون شريكا 

 ل س م.
 4/2/2017، موقع وطن يغّرد خارج السرب، واشنطن

 
 48دعما لحقوق فلسطيني تضامنية وقفة ي دمشق تنّظم السفارة الفلسطينية ف .3

أقاما س اره دولة ف ساين في دمشق اليوم السبا  وق ة ارامنءة لمسانده ودعم ح و  : دمشق
  ويلي في م ر الس اره بحرور حشد كبير من مم  ي األحزاا وال وى السءاسءة 48شعبنا في أراري

 ية ومم  ي فصابن العمن الواني ال  سايني.وماسساا الم امن المدني ال  ساينءة والسور 
وأشار س ير دولة ف ساين لدى سوريا محمود اليالدي  ي ئ الوق ة الاي أقءما لمناسبة اليوم 

  48  الس عنصرية اسرابين رد ف سايني 48العالمي ل ارامن من شعبنا في األراري المحا ة عام 
راري وهدم البيوا وح ا اليدماا  ارافة وما ا وم به من سءاسة مو هة وممنه ة  من قرم األ

 الس ااباعها ألساليا ا راهاد احا ساار اعاباراا أمن الدولة.
  كما س ط الرو  48رد شعبنا في أراري ائسرابي يونوه الس أشكائ وأساليا الاميز العنصري 

مة ائسرابي ءة  ع س الواقن المرير اليي ءعءشونه  وأدان صما الم امن الدولي ازا  ممارساا الحكو 
ياا الص ة ل عمن ال اد بكن  ائنسانواالا بالاو ه الس منظماا الم امن المدني ومنظماا ح و  

 الوسابن لرفن الظ م وا راهاد عنهم.
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من  انبه قائ مدير الدابره السءاسءة لمنظمة الاحرير في سوريا الس ير أنور عبد الهادي لت "وفا": 
ا ال  سايني شعا واحد أينما و د  وقرياه واحده  ومصمم ع س الرسالة وارحة ل  مءن فالشع

النرائ  ساعاده ح وقه وأرره و بد من اعرية هيا ا حا ئ الم رم أمام العالم أ من  ف م يبق 
 شعبنا  وهيه وصمة عار ع س  بين الم امن الدولي. ا شعا في العالم احا ا حا ئ 

راين مو هاين ل م ون السامي لح و  ائنسان في األمم وايااما الوق ة باوقءن الحاررين ميك
الماحده وأمين عام هيبة األمم الماحده  ماالبين بالعمن ال اد والسرين بالرغط ع س الحكومة 

الاميز العنصري والاهمءي رد الشعا ال  سايني  من الاأكيد ع س  وقف سءاسةائسرابي ءة من أ ن 
 األم.سءة وال كرية وا  اماعءة وائقرار بع قاهم ال يرية من وانهم ح هم في المساواه والاعددءة السءا

 4/2/2017، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
 

 خبير اقتصادي: السياسة المالية الجديدة لألوروبيين لن تؤثر على رواتب موظفي غزة .4
ني  أن يا ر قرار ا احاد اسابعد يبير اقاصادي ف ساي: ايهاا العءسس  عبدالغني الشامي-غزه

األورعي  اعاده او ءه مساعداه ل س اة ال  ساينءة ع س موروا روااا الموظ ين في قااا غزه  
 ماالبا الس اة برروره اورءح األمر ئزالة ال بس.

وكان ا احاد األورعي أع ن مايًرا أن السءاسة ال ديده لدءه ا وم ع س وقف او ءه أموائ الدعم 
م يون دو ر شهريا لصالح صرف روااا موظ ي الس اة  30س اة ال  ساينءة والاي اب غ األوروعي ل 

 عاما. 11ال  ساينءة في قااا غزه واليين يا ارون رواابهم وهم مسانك ون عن العمن مني 
وقائ اليبير والمح ن المالي ماهر الاّباا لت "قدس برس": "هناي انا اداا في ال اره األييره ل احاد 

ورعي لمساهماه في دفن روااا موظ ي الس اة بغزه وهم   ءعم ون  ما أوقن لألوروعيين في حرج  األ
 األمر اليي دفعهم الس او ءه ا ي األموائ لدعم بنود أيرى في ال ااا".

وأراف: "ما ام فع ءا هو احوين المساعداا األورعءة من بند الس بند ولكن في النهاءة الدعم مو ود  
وط في معرفة ال هة الاي سايها اليها األموائ  وأن   اصرف ا ي المساعداا كروااا ا  أنه مشر 

 موظ ي الس اة في غزه".
واسابعد الاّباا أن يا ر هيا األمر ع س روااا موظ ي الس اة في غزه أو حاس ع س الموازنة 

وشدد  ح قااا غزه.العامة ل س اة  مشيًرا الس أهمءة البنود األيرى الاي ساصا فيها األموائ لصال
ع س رروره أن ءصدر اورءح من الس اة ال  ساينءة حوئ األمر  كون أن ا احاد األورعي ف ط 

 من نشر هيا الاصريح".
 4/2/2017، قدس برس
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 حراك شعبي لرفض "تمليك السلطة الفلسطينية أرض وقف إسالمي للكنيسة الروسية: الخليل .5

مدينة الي ين ر نوا ال دس المحا ةض حراًكا ووق اا اشهد : ي دون مظ وم  يوسف ف ءه -الي ين
ادعو لرفن منح ربءس الس اة ال  ساينءة  محمود عباس  أرن الصحابي "امءم الداري" لكنءسة 

 المسكوعءة فيها بعد اسام كها من قبن الس اة  رغم أنها أرن وقف اس مي.
ءة  بإعاده هيه األراري الاي اب غ وءاالا و ها  عاب ة "آئ امءم" في الي ين  الرباسة ال  ساين

دونًما  واعابرها وقً ا شرعًءا ل عاب ة "  ي وز اسام كه أو منحه ل كنءسة الروسءة في  72مساحاها 
 الي ين".

واعابر آئ امءم  أن الربءس ال  سايني "يالف ال انون األساسي بمنحه أرن الوقف ل كنءسة 
 ءا  وأدار الظهر لكافة دعواا و ها  وكبار عشابر الروسءة  واعادى ع س قراراا المحكمة الع

 الي ين".
ونظما اليوم السبا وق ة احا ا ءة أمام كنءسة المسكوعءة في الي ين  دعا لها العشابر الاي 
ا امعا األسبوا الماري في ديوان آئ امءم بالمدينة  ماالبة الس اة ال  ساينءة باساعاده أراري 

 الوقف ألصحابها.
الوق ة وسط اسان ار أمني من قبن أ هزه أمن الس اة  كانا قد شهداه مدينة الي ين واأاي هيه 

رفًرا ل وق ة  حيث ام نشر عده حوا ز ع س مداين الي ين  وا اءي المركباا لمنن وصوئ 
 المحا ين ع س قرار الس اة ال اري بام ءي أرن المسكوعءة لروسءا.

الس الغا  فعالءة الوق ة الاي اساهدف أرن كنءسة  وااهم بءان صادر عن محافظ الي ين  دعا فءه
"المسكوعءة"  الاي قائ انها اام بانظءم واحرين من "حزا الاحرير" في المدينة  ماالًبا بعدم 

 المشاركة فيها لما احم ه من سو  اساغ ئ واحرين وا  اره ل  انة.
ءة عن كن ما ياراا ع س دعواه وحمن البءان اليي ا  اه "قدس برس"  حزا الاحرير وقءاداه المساول

 لهيه الوق ة واحريره من ناابج وءعرن الس م األه ي ل يار الشديد.
وأكد عرو المكاا ائع مي لحزا الاحرير  ماهر ال عبري  أن الحزا "لم يدُا الس الوق ة بن 

 س مي".ياديها  ويابنس موقف عاب ة آئ امءم الرافن ل رار ربءس الس اة  اسام ي أرن الوقف ائ
ورأى أن قرار الربءس محمود عباس رمنح أرن وق ءة كهدءة ل كنءسة الروسءةض  فءه "ميال ة لاعالءم 

 الدين ائس مي  وحاس ل  انون اليي وقن ع ءه الربءس ن سه".
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وشدد ال عبري في حديث لت "قدس برس"  ع س أن الوق ة الاي دعا لها عشابر الي ين أمام كنءسة 
س مءة ام ا ا ا  ع يها األسبوا الماري بعد ل ا  موسن من العشابر لرفن الصوا  المسكوعءة "وق ة

 عالًءا رد قرار منح أراري الوقف ائس مي ل روس.
وعين عرو ل نة ماابعة حراي و ها  آئ امءم الداري  غسان ال صراوي  أن آئ امءم يرفرون بشكن 

ن الوقف ل كنءسة الروسءة احا أي قاان قرار ربءس الس اة محمود عباس اسام ي ومنح أر 
وعّين أنهم ءاالبون بإعاده هيه األراري ألصحابها بالحق الديني والعشابري  "وهيا موقف  ظرف.

عاًما  وي ا  50وأكد أن ع د ائي ار اناهس ل كنءسة مني  أع ن عنه في ا اماا لحا ا آئ امءم".
عاب ة فعالءااها ووق ااها الس مءة والرغط اعاده هيه األراري ألصحابها وفق ل  انون  وساواصن ال

 بكافة الوسابن  ساعاداها.
 4/2/2017، قدس برس

  
 وفد "حماس" األمني يعود إلى غزة بعد لقاءات مكثفة مع المخابرات المصرية بالقاهرة .6

اليي كان او ه ال   ا  الماري  األمنيمسا  اليوم السبا  وفد حركة رحماسض  غزه  السعاد : غزه
 ال اهره ل  ا  رباط كبار في  هاز الميابراا المصرية. الس

وارأس الوفد قابد قوى األمن ووكين وزاره الداي ءة في قااا غزه اوفيق أبو نعءم  وعدد من كبار 
 الرباط اليين الا وا عددا من المساولين المصريين لبحث العديد من الم  اا.

مروان عءسس  نابا محمد الريف   أن دس"  وكانا مصادر كش ا في وقا سابق من اليوم لت "ال
 العاصمة المصرية. السال ابد العام لكاابا عز الدين ال سام  كان رمن الوفد األمني اليي او ه 

وحسا المصادر فإن ال  ا اا بح ا م  اا الما وعين اليين ااالا مصر حركة رحماسض باس ءمهم 
زه وسينا  وم  اا أيرى ك ها ياا ابءعة م ف ربط الورن ع س الحدود بين غ السلها  ارافة 

 أمنءة.
ي ابءة  وهي اأاي  نس امًا من اوقالا مصادر ما عة لت "ال دس" أن أ وا  المباح اا كانا م مره وا 

ونة األييره؛   سءما بعد الزياراا األييره الروح ائي ابءة السابده بين رحماسض ومصر في اآل
 اسماعينوى من رحماسض ل عاصمة المصرية وكان آيرها زياره المااالءة لوفود سءاسءة عالءة المسا

 هنءة  نابا ربءس المكاا السءاسي لحركة رحماسض والاي اما ي ئ األسبوا قبن الماري.
وعن ما ام مناقشاه من م  اا أمنءة مايصصة ي ئ زياره وفد رحماسض األمني والعسكري  قالا 

اقشة م  اا عده من  هاز الميابراا المصرية عبر المصادر: "دون ائغرا  في الا اصين ام من
 عده  و ا مااالءة ومك  ة مني مسا  يوم ال   ا  الماري وحاس صبءحة هيا اليوم رالسباض".
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وكش ا مصادر مصرية ياصة لت "ال دس"  أن الم  اا األمنءة الاي كانا ماروحة ع س ااولة 
 ا الورن األمني في شبه  زيره سينا   الن اي بين وفد رحماسض والمساولين المصريين  شم

ومراقبة اليط الحدودي ال اصن بين غزه ومصر  وم ف معبر رفح البري ومسألة الممنوعين من 
ا حاءا اا ائنسانءة  ارافًة الس م ف المياا ين األرععة اليين ام ايااافهم  أصحااالس ر من 

الي عام ونصف العام واحديدًا في ال امن من حاف ا مصرية رسمءة بعد ا اءازهم معبر رفح قبن حو 
 .2015من آا رأغساسض 

 4/2/2017، القدس، القدس

 
 يحيى موسى: أولى مراحل االنتخابات الداخلية لحركة حماس أوشكت على االنتهاء .7

قائ مساوئ في حركة حماس اليوم السبا  ان الحركة اوشي ع س انها  أولس مراحن انايابااها  :غزه
 ريق اناياا مكاا سءاسي  ديد لها.الداي ءة ع س ا

ويكر ال ءادي في حماس والنابا في الم  س الاشريعي ال  سايني عنها ءحيس موسس في 
 اصريحاا  أن اناياباا الحركة الداي ءة بدأا مني فاره واام بسرية بعيدا عن وسابن ائع م.

ساسءة وااع ق باناياا الم من وقائ موسس  ان هيه ا ناياباا "اام ع س عده مراحن  األولس منها أ
ا نايابي ل حركة اليي ء وم باناياا م الس الشورى المح ءة والاي بدورها ااولس اناياا المكاا 

وأراف أن "المرح ة األولس باناياا الم من ا نايابي اوشي ع س نهاياها ليام قريبا  السءاسي".
ال ءادي ل حركة من المح ءاا الس المنااق الس ا نا ائ الس المرح ة ال انءة سعءا لا ديد كن الكادر 

 الانظءم".
وأكد موسس أن اناياباا حماس الداي ءة "اام بشكن س س ودءم رااي وءمارس ال مءن فيها دوره 

 ووا به في ا ياءار في كن من الر ة الغرعءة وقااا غزه واليارج".
ها ا ناياباا بشكن من صن بما يراعي وأشار الس أن كن منا ة من المنااق ال   ة الميكوره "اام في

 ظروفها األمنءة ورمان أسس اوفير أفرن آلءاا ل ناياباا ".
وعهيا الصدد ع ا موسس  بأن الحديث عن اناياا ي ء ة لمشعن "سابق ألوانه"  مورحا أن 
"الماسسة هي سيده الموقف وأساسا في مراحن ما دمة ف ط ممكن معرفة من سءكون في المناصا 

وأراف أن "كن مرح ة انايابءة في حماس اساغر  من    ة الس أرععة شهور  وبالاالي أي  ءا".الع 
 حديث عن اناياباا المكاا السءاسي واركيباه أمر سابق ألوانه".

 4/2/2017، القدس، القدس
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 مشعل يمسك بمفاتيح المستقبل«: حماس»انتخابات ": الحياة" .8
في الوان والشااا والس ون اناياباا عامة اشمن « ماسح»بدأا حركة : محمد يونس -رام هللا 

 هيبااها ال ءادءة الوانءة والمح ءة بمساوءااها كافة  واسامر أسبوعًا.
ان ا ناياباا ا رى في أرعن دوابر  هي « الحءاه»وقائ مساوئ رفءن في الحركة في قااا غزه لت 

عروًا  45ن م  س شورى مركزي ءرم الر ة الغرعءة وقااا غزه والشااا والس ون  وسااوج باشكي
  في أوئ فرصة 19من هيه الدوابر  ء وم باناياا ربءس المكاا السءاسي وأعرابه البالغ عددهم 

يااح له فيها ا لابام. وأراف أن اناياباا غزه اساغر  أسبوعًا ي ري في نهاياه اناياا م  س 
 الشورى والمكاا السءاسي الياص ل  ااا.

مكاا السءاسي المركزي ع س النحو الاالي: ساة مم  ين ل ااا غزه  وساة مم  ين وياوزا أعرا  ال
 أما ربءس المكاا السءاسي  فييااره الم  س في اناياباا م اوحة.«. ل ر ة  وساة ل شااا

ودر ا الحركة ع س اياءار أسيرْين  واحد من الر ة  وآير من غزه  لعروءة المكاا السءاسي 
 ا ة. وأحءانًا ي ري من  الم عدين من أسرى محررين.ءحسبان من حصة كن من

ائيوان »عروًا مراقبًا من الك ا اا ومن فروا  12الس م  س الشورى « حماس»وعاده ما اريف 
عروًا. لكن ها   األعرا   57األيرى في المنا ة  لءصبح عدد أعرا  الم  س « المس مين

نحصر الانافس ع س رباسة المكاا السءاسي بين المراقبين   ءما كون حق الاصويا. وياوقن أن ي
ا نين هما نابا ربءس المكاا السءاسي الحالي اسماعين هنءة  وعرو المكاا الدكاور موسس أبو 

 مرزو .
وأكدا مصادر في الحركة أن ربءس المكاا السءاسي الحالي ل حركة يالد مشعن يارج المنافسة 

ه النظام الداي ي ل حركة. ويامان مشعن بمكانة داي ءة ألنه شغن منصبه لو ياين  وفق ما ينص ع ء
ويار ءة رفءعة  لكن المساولين في الحركة ء ولون ان الن اي الداي ي في الحركة ُحسم لمص حة 

 احارام النظام الداي ي.
وقائ م رعون من مشعن انه سيواصن العمن السءاسي من م ره في الدوحة حاس بعد يرو ه من 

ءحظس أبو الوليد رمشعنض بمكانة «: »الحءاه»ءاسي. وأكد أحد أبرز الم رعين منه لت رباسة المكاا الس
سءاسءة مهمة في المنا ة  ولدءه ع قاا اق ءمءة واسعة  ليلي فإن الحركة اواصن اك ء ه ال ءام 

 «.بم  اا مهمة
في  أن ءعود مشعن الس الانافس ع س قءاده الحركة« حماس»وير ح العديد من المساولون في 

ا ناياباا الاالءة بعد أرعن سنواا. وقالا مصادر رفءعة المساوى في الحركة ان مشعن سءظن 
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  مشيره الس أنه ءحظس بغالبءة داعمة في أي اناياباا م ب ة  «حماس»ءحا ظ بم ااءح المسا بن في 
 اي ءحظس باأييد واسن بين قاده الحركة في الشااا وفي الر ة.

ءسًا ل مكاا السءاسي  سينا ن مركز ال رار السءاسي ل حركة الس قااا وفي حائ اناياا هنءة رب
غزه. لكن من المسابعد أن يادي يلي الس اغييراا  وهرية في سءاسة الحركة ألن المرشحين لي فاه 

وقالا مصادر في الحركة انه في حائ فوز أحد قاده «. حماس»يا  ون ع س اليط السءاسي العام لت 
برباسة المكاا السءاسي  م ن هنءة  فإنه سيان ن بين ال ااا واليارج لماابعة  الحركة في ال ااا

 شاون الحركة في الدوابر الميا  ة.
وأمرس هنءة األشهر األرععة األييره في الدوحة  وهو ما يراه ك يرون ماشرًا ع س ارايباا  ياءاره 

اي أمراها هناي كانا بم ابة ادريا ربءسًا ل مكاا السءاسي ي  ًا لمشعن  مشيرين الس أن ال اره ال
 ع س اولي ال ءاده المركزية ل حركة في المرح ة الم ب ة.

احدءاا كبيره  أبرزها انها  ا ن سام  ورفن الحصار عن « حماس»واوا ه ال ءاده ال ديده لحركة 
ييره بعد قااا غزه  والدعم المالي. وكان الدعم اليار ي ل حركة ارا ن بصوره كبيره في األعوام األ

اغ   األن ا  الاي كانا اعد المصدر المالي األوئ ل حركة وحكوماها. كما قّ صا ايران دعمها 
  ال ناح «كاابا عز الدين ال سام»المالي ل حركة بصوره كبيره  دًا  وحصراه في الدعم العسكري لت 

ليي أصبح  ز  كبير العسكري ل حركة. كما ارا ن الدعم المالي الشعبي من دوئ الي يج العرعي ا
 منه مو هًا الس السوريين.

 5/2/2017، الحياة، لندن
 

 .. أيهما يفاجئ اآلخر بالحرب القادمة؟"إسرائيل"حماس وصحف إسرائيلية:  .9
قائ اليبير ائسرابي ي في الشاون ال  ساينءة يوني بن مناحءم ان الساائ اليي ءشغن المراقبين في 

 س غزه  سءكون بشأن من سيامكن من م ا أه الارف اآلير اسرابين في حائ وقوا حرا  ديده ع
 هن هي اسرابين أم حركة الم اومة ائس مءة رحماسض؟

وأراف بن مناحءم في م ائ له ع س موقن المعهد األورش ءمي لشاون الدولة ان الصراا بشأن 
 األن ا  الاي ابنيها حركة حماس سءشكن عنوانا ألي حرا قادمة في غزه.

ساامكن اسرابين من ادمير شبكة أن ا  حماس قبن أن اناهي الحركة من ا هيزها  واسا ئ هن
 ل سايدام ال عائ  أم أن الحركة سان ح بإرسائ م اا يها عبر األن ا  لررا أهداف اسرابي ءة؟

بال را  ع س اسرابين   اسارااي ياهاوقائ ان حماس كحركة مس حة لم اانازئ لحظة واحده عن 
أن ميزان ال وى لءس في صالح الحركة  لكنها اعمن بصوره دورية ع س احسين مرء ا أنه رغم 
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قدرااها العسكرية  وارفن من مساوى  اهزياها اساعدادا ل معركة ال ادمة  واهدف من هيه المعركة 
 لاو ءه ررعاا مالمة ئسرابين بواساة وسابن عده.

بف صارويءة ما اواة المدى  وأن ا  ور ح أن ءكون من وسابن حماس في الحرا ال ادمة اا   قيا
رسائ قواا كوماندوز بحرية نحو أهداف اسرابي ءة داي ءة  وصو   ه ومءة وا ييخ اابراا مسيره  وا 

 الس اسايدام الحرا ائلكارونءة وايارا  حواسيا وهوااف ال نود ائسرابي يين.
ف ال يابف الصارويءة وعشراا وقائ بن مناحءم ان حماس اليوم لديها ارسانة اس ءحءة مكونة من آ 

األن ا  اله ومءة  المعده لاس ن مس حين الس منا ة غ ف غزه  ل ان واياااف  نود ومساوانين 
 اسرابي يين.

وأشار الس أن يلي يورح أن ال ناح العسكري لحماس ءسابق الزمن  وءعمن ع س مدار الساعة 
 ئنااج مزيد من الصواريخ وح ر األن ا .

ئ اليبير العسكري ائسرابي ي في صحء ة يدءعوا أحرونوا يوآف زياون ان فرقة غزه من  هاه  قا
الاابعة ل ءاده المنا ة ال نوعءة في ال ءي ائسرابي ي أ را ادريبها العسكري السنوي األكبر  

 بمشاركة مباا من  نود ورباط ا حاءاط.
ا األك ر اارفا  من بينها اقاحام وأورح أن الادريا اسامر يمسة أءام  وحاوئ ايين السيناريوها

عدد من الي ءا المكونة من عشراا المس حين الس الا معاا ا ساءاانءة في غ ف غزه  سوا  من 
ال و عبر المظ ا  أو البحر عبر كوماندوز ياص بحماس  أو من احا األرن عبر األن ا  

 اله ومءة.
ون وصواريخ يام اا قها دون اوقف باا اه كما ادرعا ال واا ائسرابي ءة ع س موا هة قيابف ها

غ ف غزه  ارافة لمديناي سديروا وعس  ن  كما اياط ليلي حماس من بداءة اند ا الحرا 
 ال ادمة.

 4/2/2017، الجزيرة نت، الدوحة
 
 من االستيطان دعوة لالحتالل لتكثيف أنشطته الواليات المتحدة موقفصائل فلسطينية: ف .11

اعابرا ال صابن ال  ساينءة أن الموقف األميركي من ا ساءاان "ااور : ديننادءة سعد ال -عمان
ياير ينير بعواقا ويءمة"  داعءة ال ءاده الرسمّءة " اياي ا را اا فع ءة ردا ع س السءاسة 

 ائسرابي ءة العدوانءة المدعومة من الو ءاا الماحده".
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ي عّد المساواناا لءسا ع بة أمام الس م  ونوها الس أن اصريح النااق باسم البيا األبءن  الي
يارج حدوده الحالءة"  ءشكن "دعوه م اوحة أمام س ااا ا حا ئ لمواص ة  ا ساءاانيي  "الاوّسن 

   ما ينير باصعيد األوراا في المنا ة"  بحسبها.ا ساءاانءةمشاريعها 
ءاسة ا ساءاان ائسرابي ءة ءشكن وقالا ال بهة الدءم رااءة لاحرير ف ساين ان الدعم األميركي لس

"احدءا سافرا ل ح و  الوانءة وال ومءة المشروعة ل شعا ال  سايني  ول راراا الشرعءة الدولءة  
 "  بشأن وقف ا ساءاان.2334وآيرها قرار م  س األمن الدولي رقم 

شعبي وا عين بدوره؛ االا ال ءادي في حركة ال هاد ائس مي  يالد الباي  "باصعيد الحراي ال
ال  ساينءة رد عدوان ا حا ئ"  ماكدًا أن "اراده الشعا ال  سايني لن اهزم أمام اعناه  ا نا ارة
 و رابمه".

وقائ  في ك مة له أمس باسم ل نة ال وى الوانءة وائس مءة ي ئ ماامر ارامني من األسرى  
ا لن اهزم  نحن أصحاا حق ولن نانازئ أمام م ر ال  نة الدولءة ل ص يا األحمر في غزه  ان "ارادان

 عن ح نا في كن ف ساين".
ودعا الس "الاحري ال ماهيري المنظم  الس  انا ال وى الوانءة وائس مءة  لموا هة ا حا ئ 
وعدوان المساوانين الماارفين  ومساعده األسرى واي يف الرغط عنهم  والرغط ل هة وقف 

ب ا  قرءة األسرى حءة".الممارساا ائرهابءة ائسرابي ءة   بح هم  وا 
ودعا الس "ا عين انا ارة ال دس  وابني اسارااي ءة وانءة  اباة وموحده  وفق قاعده اسامرار 

 الم اومة لموا هة عدوان ا حا ئ  واحرير األسرى". 
وانءة اراكز ع س  اسارااي ءةفءما كانا حركة "حماس" قد دعا "ال صابن ال  ساينءة الس ابني 

امج الم اومة لموا هة اغوئ حكومة ا حا ئ وعدوانها ع س األرن والم دساا والاوسن برن
 ا ساءااني الياير".

واالبا  عبر لسان النااق باسمها  عبد ال ايف ال انوا  في بءان أصدره مايرًا  "الس اة 
ا   العنان ل م اومة بكافة أشكالها ف ي الر ة الغرعءة ال  ساينءة بالكف عن م ح ة الم اومين  وا 

 ل اصدي ل رابم ا حا ئ وموا هة ا ساءاان".
ائسرابي ي   ا ساءاانمن  انبه  قائ عرو ال  نة الان ييءة لمنظمة الاحرير  اءسير يالد  ان "

ب دءمه و ديده  غير شرعي وغير قانوني  وف ا ل  انون ائنساني الدولي واا اقءة  نيف الرابعة  
 ل محكمة ال نابءة الدولءة".   األساسيق الماده ال امنة من النظام وءشكن  ريمة حرا  وف

 5/2/2017، الغد، عّمان
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 للجبهة العربية الفلسطينية عامااللواء سليم البرديني أمينا  .11
أع نا ال بهة العرعءة ال  ساينءة  اليوم السبا  عن اعيين ال وا  الما اعد س ءم البرديني أمينا  :رام هللا

 ة  ي  ا ل راحن المنارن  مين شحاده.عاما ل  به
وقائ عرو المكاا السءاسي ل  بهة العرعءة ال  ساينءة م  ح نادي في ااصائ هاا ي من "وفا"  انه 

  رى الاوافق في  مءن الساحاا في الوان والشااا ع س اعيين ال وا  البرديني أمينا عاما ل  بهة.
ر ال  ساينءة  أمين عام ال بهة العرعءة ال  ساينءة ييكر أن عرو ال  نة الان ييءة لمنظمة الاحري

 السابق المنارن  مين شحاده  اوفي يوم ال   ا  المنصرم  ا ر نوبة ق بءة.
  وشاري في  مءن 1967  الاحق ب واا ال وره ال  ساينءة عام 1945ال وا  البرديني  من مواليد عام 

  وعرو 1987هة العرعءة ال  ساينءة مني عام معاري ال وره ال  ساينءة  والمساوئ العسكري ل  ب
  وعرو الم  س المركزي لمنظمة الاحرير ال  ساينءة  1982الم  س الواني ال  سايني مني عام 

وأمين سر ال  نة المركزية ل  بهة العرعءة ال  ساينءة  وأمين سر ل نة ساحة لبنان  عمن ناببا لمدير 
 ا العسكرية حاس حصوله ع س رابة لوا .عام الشراة ال  ساينءة  وادرج في الرا

 4/2/2017، الحياة الجديدة، رام هللا
 
 "عين الحلوة"بين الجيش والقوى اإلسالمية في  "الحرارة"عودة ": المستقبل" .12

مايرًا في أحد مااعم « حركة ال هاد ائس مي»كان ءمكن ل  ا  اليي اسارافاه : رأفا نعءم
س فرا ميابراا ال ءي ال بناني في ال نوا العميد الركن يرر الراحءة ال نوعءة لبيروا بين ربء

حمود وعين ال وى ائس مءة ال  ساينءة في ميءم عين الح وه أن يورن في سءا  ال  ا اا الدورية 
الاي ُاع د بين ال انبين ال بناني وال  سايني وااصن بالورن في الميءماا و  سءما ميءم عين 

 ا  بعام ين هامين شكً  ومرمونًا. فبالشكن كان لمشاركة أمير الحركة الح وه لو  اميز هيا ال 
عصبة األنصار » انا أمير  السائس مءة الم اهده الشيخ  مائ يااا في هيا ال  ا  

في لبنان أبو عماد الرفاعي « حركة ال هاد ائس مي»الشيخ أبو اار  السعدي ومم ن « ائس مءة
في الحركة شكيا العينا  بحرور مساوئ الم ف ال  سايني في حركة ومساوئ الع قاا السءاسءة 

أمن محمد ال باوي ومساوئ مكاا ميابراا ال ءي في صيدا العميد ممدوح صعا ومساوئ األمن 
كان لهيه المشاركة يصوصءة  ال ومي في ميابراا ال ءي في ال نوا الع يد ع ي نور الدين 

ن الشيصي يصوصًا بعد ال اور اليي مرا به الع قة بين الااب السااعدى الاابن الرسمي ل  ا  
حمود وال وى ائس مءة ال  ساينءة ع س أ ر عم ءة اوقيف الما وا عماد ءاسين في الميءم ي ئ 
األشهر األييره من العام الماري  فان اعا هيه الع قة أو ااسما بال اور اوائ ا ي ال اره  م 
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ًا مايرًا من ي ئ ل ا اا لبنانءة ف ساينءة شاري في ءليها ادري ابدأا الحراره ومعها ال  ة اعود 
 انا العصبة   الس   م كان ل ا  أوئ من أمس اليي شاركا فءه ائس مءةبعرها عصبة األنصار 

 الحركة الم اهده مم  ة بأميرها الشيخ يااا.
الاي ااولس حالءًا مهام  –ي كما أن ال  ا  بالشكن أكد ع س الدور اليي ا وم به حركة ال هاد ائس م

ع س صعيد الا ريا في و هاا النظر واماين الاعاون  -أمانة سر قوى الاحالف ال  سايني 
ال بناني لما فءه مص حة الو ود ال  سايني في لبنان وأمن  -ال  سايني وال  سايني  -ال  سايني 

 اماعاا ل ا اا امهيدءة لمم ن الميءماا وال وار وقراءا ال  بين المح ة  حيث كان سبق هيه ا 
 عماد الرفاعي من كن من ال وى ائس مءة والعميد حمود. أبوال هاد 
أن أ وا  ا  اماا كانا مريحة  ويءما ع يها أ وا  من ال دءة والحرص « المسا بن»وع ما 

لاي المابادئ ع س الاعاون لاحصين أمن الميءماا وربط أمن عين الح وه وأن من بين الموارءن ا
الما وعين ال بنانيين البارزين المو ود داين الميءم واليي ءشكن  أحد رى البحث فيها ماوً  قرءة 

مصدر اهديد ل س م األه ي ال بناني وسبن وكء ءة اعااي ال وى ال  ساينءة في الميءم من هيه الحالة 
 عبر ياواا عم ءة محدده.

 5/2/2017، المستقبل، بيروت
 
 كبيرة إلنهاء معاناة األسرى  جهوداذل الرجوب: القيادة تب .13

أكد عرو ال  نة المركزية لحركة "فاح" ال وا   برين الر وا  أن قرءة األسرى اعد  :وفا -الي ين
 أولوءة بالنسبة ل  ءاده ال  ساينءة.

عاماض في مساش س ال معءة  14وشدد الر وا لدى زياراه األسير المحرر الا ن اسامة زياداا ر
لي ين  برف ة وفد رم: محافظ بيا لحم  برين البكري  وعرو الم  س ال وري س ءم العرعءة في ا

الزريعي  ومدير  هاز األمن الوقابي في الي ين حمدي أبو كامن  والعميد في ال هاز رفعا ك ا  
 ع س أن ال ءاده ابيئ  هودا كبيره باسامرار ئنها  معاناه األسرى واحريرهم من ا عا ائ.

 4/2/2017، يدة، رام هللاالحياة الجد
 
 حمالت المؤازرة لألسرى  الستمرارقوى وفصائل تدعو  .14

  اا قها 2017-2-4أع نا ل نة األسرى ل  وى الوانءة وائس مءة  السبا : أحمد المصري  -غزه 
س س ة فعالءاا ارامنءة من األسرى في س ون ا حا ئ ائسرابي ي  حاس نهاءة األسبوا ال اري  

 حالة اغوئ اداره مص حة الس ون ع س األسرى. ويلي في ظن
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وافااحا ال  نة باكوره فعالياها بنصا يءمة ارامنءة م ابن الهيبة الدولءة لمنظمة الص يا األحمر 
بغزه اليوم األحد  أمها عدد من األسرى المحررين وقءاده العمن الواني وائس مي  والشيصءاا 

 ى.ا عابارية والمارامنين من قرءة األسر 
وفي ك مة ال  نة ي ئ ماامر صح ي  و ه ال ءادي في حركة ال هاد ائس مي يالد الباي الاحءة 
لألسرى في س ون ا حا ئ  ماكًدا في ياا الوقا ع س الارامن الشعبي وال صاب ي الكامن معهم 

 ومن قرياهم العادلة.
ا اه س انيهم  ءعبر عن اراده وقائ الباي ان ما قام به األسيران يالد السء وي  ومحمود نصار 

راده الشعا ال  سايني ك ه  مءعه  مرءً ا "اراده السء وي ونصار لن انكسر  األسرى  مءعهم  وا 
رادانا  مءًعا". راده الحرية وا   ألنها اراده الحءاه وا 

وأراف: "العدو الصهيوني  بد أن يا هم  يًدا أننا أصحاا حق وأن أصحاا الحق   يانازلون أبًدا 
عن ح هم"  داعًءا في ياا السءا  الس رروره ان يي حراي شعبي ودعم انا ارة ال دس بما ياازر 

 األسرى وقرياهم.
ودعا الباي أبنا  الشعا ال  سايني  مءعه ل  ءام باحركاا عارمة منظمة ل رغط من  انبها ع س 

وأنه محان   ء وى ع س  المحان ائسرابي ي  ليوقف ممارسااه العنصرية الاعس ءة بحق األسرى  سءما
 انغءص الحءاه وكدرها.

 4/2/2017، فلسطين أون الين
 
 بينيت بدأ بالعمل الجدي لخالفة نتنياهو :القناة اإلسرائيلية الثانية .15

ءحتتاوئ وزيتتر الارعءتتة والاع تتءم وزعتتءم حتتزا دالبيتتا اليهتتوديد ن اتتالي بينيتتا  استتويق ن ستته : رامتتي حيتتدر
  ع س رو  الاح ء اا ال ارية من بنءامين نانءاهو  عن اريتق كأفرن بدين لمنصا ربءس الحكومة

 اغيير وا هة حزعه واشكين كا ة ءمين  ديده.
وقالتتا ال نتتاه ائستترابي ءة ال انءتتة ان بينيتتا بتتدأ بالعمتتن ال تتدي لي فتتة نانءتتاهو بعتتد ناتتابج استتاا عاا 

ءتابير لبيتد  فتي قابمتة صتاحا  الرأي األييره  والاي امنحه الموقن ال اني بعد زعءم حزا ديءي عايدد 
أكبر فرصة لشغن المنصا  والياوه األولس ساكون اغيير حزعه من التداين عتن اريتق اهمتءي متن 

 ءعابرهم دماارفيند لصالح أولبي اليين ءعابرهم الم امن ائسرابي ي رمن معسكر دالءمين المعادئد.
هتد متا ءعتد نانءتاهو  لءشتكن كا تة ءمتين وفي المرح ة الاالءة  يياط بينيا ل احالف من ال ءكتود  فتي ع

  ديده يارأسها بن سه  لاوص ه الس كرسي رباسة الحكومة.
 4/2/2017، 48عرب 
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 ليفني تدعو لالنفصال عن الفلسطينيين لإلبقاء على "إسرائيل يهودية" .16

قالتتتا النابتتتا عتتتن حتتتزا "المعستتتكر الصتتتهيوني"  استتتيبي لء نتتتي  ان الصتتت  ة الوحيتتتده الاتتتي : الناصتتتره
 ن ب ا  "اسرابين يهودءة" ودءم رااءة هي ا ن صائ عن ال  ساينيين.ارم

ورأا النابا في برلمان ا حا ئ "الكنءسا" فتي اصتريحاا أدلتا بهتا يت ئ نتدوه   افءتة يتوم الستبا  
 أن قانون اسوءة ورن البار ا ساءاانءة أيار من أي عمن ا وم به المنظماا الءسارية.

ي ن  اهتا عنهتا ائياعتة العبريتة العامتة  التس أن التربءس األميركتي ال ديتد وأشارا في اصريحااها  والات
 دونالد اراما  ءسعس الس اامام ص  ة من ان أبيا ردون الحديث عن ماهياهاض.

وأرتتافا أن ربتتءس التتوزرا  بنءتتامين نانءتتاهو ي تتا أن ءصتتر ع تتس مصتتالح "استترابين" الهامتتة والمام  تتة 
 الدوئ ال  ساينءة منزوعة الس ح ومنن حق العوده.بالح اظ ع س الكان ا ساءاانءة و 

 4/2/2017قدس برس، 
 
 نائب بالكنيست يهّدد بعزل نتنياهو في حال تطبيقه حل الدولتين .17

هتتّدد النابتتا فتتي الكنءستتا رالبرلمتتانض ائستترابي ي  أورن حتتازان  بعتتزئ ربتتءس : أحمتتد الي ي تتي -ال تتدس 
ستعس التس اابيتق حتن التدولاين والعتوده التس حتدود العتام  الوزرا  بنءامين نانءاهو  متن منصتبه  ايا متا

1967. 
 تتا  يلتتي يتت ئ مداي تتة ل نابتتا عتتن حتتزا ال ءكتتود الءمينتتي  يتتوم الستتبا  فتتي نتتدوه   افءتتة ع تتدا فتتي 

 مدينة ببر السبن ر نواض  وف ا لإلياعة العامة ائسرابي ءة رالرسمءةض.
ه نانءاهو  "سأعمن ع س عزئ ربءس التوزرا   فتي وقائ "حازان" النابا في ا با ف الحاكم اليي يرأس

 ".1967حائ أقدم ع س احري يادي الس اابيق حن الدولاين والعوده الس حدود 
 ولم ءحدد عرو الكنءسا ائسرابي ي  ابءعة ائ را اا الاي من الممكن أن ياييها لعزئ نانءاهو.

 4/2/2017، ، أنقرةلألنباء األناضولوكالة 
 
 بالعمل فوًرا على ترميم صورتها بالعالم "إسرائيل"ُيوصي قادة  "األمن القوميّ " .18

  ييا تتف ا نتتان فتتي استترابين ع تتس أّن ُم ااعتتة هتتيه الدولتتة بااتتا ُاشتتّكن  زهيتتر أنتتدراوس: - الناصتتره
ستتارااي ًءا يايتتًرا ع تتس أمنهتتا ال تتومّي  وع تتس التترغم متتن ُمحاو اهتتا الح ي تتة اليتتروج متتن عزلاهتتا ااهديتتًدا 

إّن ال شتتن كتتان ومتتا زائ  وبحستتا كتتّن الماّشتتراا ستتيب س  ويلتتي بستتبا سءاستتاها العدوانّءتتة الدولّءتتة  فتت
 واسامرارها باحا ئ أراٍن عرعّءٍة في ف ساين وسورّية.
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قبتتن أّءتتام اناهتتس متتاامر األمتتن ال تتومّي  التتيي نّظمتته مركتتز أبحتتاث األمتتن ال تتومّي  الاتتابن ل امعتتة اتتن 
ائسرابي ّءة  ع ًما بتأّن أبحا ته اتاّ ر بشتكٍن أْو  ا سارااي ءةألبحاث أبيا  واليي ُءعابر من أّهم مراكز ا

 بآير  ع س صّناا ال رار من الُمساويين السءاسّي واألمنّي في ان أبيا.
المركتتز أصتتدر ا يءًصتتا ل متتاامر  ومّمتتا  تتا  فيهتتا فتتي بتتاا الاوصتتءاا  أّنتته ياحتتّام ع تتس استترابين فتتي 

مركتتز هتتيه الدولتتة  ولتتءس ف تتط عتتن اريتتق ا اكتتائ ع تتس ُمستتاعده الح بءتتة الدولّءتتة العمتتن ع تتس اتترمءم 
التتربءس األمريكتتّي  دونالتتد ارامتتا  بتتن عتتن اريتتق اقنتتاا العتتالم الحتتّر بتتأّن استترابين اا استتم معتته قءًمتتا 

 مشاركة  وأءًرا ا قاصاد والااّور العم ّي والاكنولو ّي  ع س حّد اعبير المركز.
من احتيير الك يترين متن قتاده اليهتود حتوئ العتالم متن ياتر حركتة واأاي هيه الاوصءة  بشكٍن مازامٍن 

  وسط ا ارير عن اصاعد األعمائ المعادءتة ل يهتود فتي أوروبتا ”ه السامءةا معاد”الم ااعة وما ءسمس بت
ائيبارّي. وأراف أّن وزاره اليار ءة في -ض ائسرابي يّ NRGوالو ءاا الماحده  وفق ما يكره موقن ر

ائستتترابي ءة لمعرفتتتة مصتتتادر امويتتتن بعتتتن ” أن  تتتي أو متتتونيار“ا متتتن منظمتتتة سوءستتترا رفرتتتا ا بتتت
 المنظماا المعادءة ئسرابين  معابرًه أّن ا بءة هيا الا ا ُاعرن سءاساها اليار ءة ل يار.

 2/2/2017، رأي اليوم، لندن
 

 مستوطن إللغاء إقامة منطقة صناعية فلسطينية في شعفاط 1,200عريضة لـ .19
مستاوان متن "بستغاا زبيتف"  1,200يكرا أسبوعءة "يروشالءم" العبرية أن أك ر متن  :ال دس المحا ة

وّقعتتتوا فتتتي األستتتابءن األييتتتره ع تتتس عريرتتتة ااالتتتا بإلغتتتا  مياتتتط اقامتتتة منا تتتة صتتتناعءة وا اريتتتة 
ف ستتتتاينءة فتتتتي شتتتتع اط قتتتترا المستتتتاوانة  احتتتتا يريعتتتتة أن هتتتتيا المشتتتتروا يتتتتادي التتتتس المتتتتّس بتتتتأمن 

 المساوانين.
مهم؛ فإن المنا ة الصناعءة ا ام قرا الشوارا المادءة الس المستاوانة  وأي أعمتائ شتغا ووف ا لمزاع

قتتد احتتدث فتتي هتتيه المنا تتة ستتا رن اغ قتتا ع تتس بستتغاا زبيتتف  كمتتا يايتتوف الستتكان متتن اني تتان 
أستتعار المستتاكن  الاتتي اتتردا أستتعارها فتتي الستتنواا األييتتره يصوصتتا فتتي المنتتااق الم تتاوره ل تتدار 

فتتي العريرتتة بتتأن أي عرتتو فءمتتا ءستتمس "الم  تتس الب تتدي" يايتتد "ايصتتءص ميزانءتتة  وهتتددوا ال صتتن.
لهتتيا المشتتروا اليايتتر لتتن نرغتتا باستتا باله فتتي المستتاوانة  وستتن ااعه  كمتتا ستتن اان الحتتزا التتيي 

 ينامي الءه في اناياباا ب دءة ال دس".
مبنتتتس صتتتناعء ا  17ة وأشتتتارا التتتس أنتتته التتتس اآلن   ءعتتترف موعتتتد ان يتتتي المشتتتروا التتتيي يارتتتمن اقامتتت

 ألف مار مرعن. 175ومكااا ومحائ ا ارية ع س مساحة بنا  
 4/2/2017، المركز الفلسطيني لإلعالم
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  48فلسطينيي  تجاه نتنياهو حكومة ممارسات ضد أبيب تل في مظاهرة .21

 شهدا مظاهراا أبيا ان   عن وكا ا  أن مدينة5/2/2017الدوحة،  نت، الجزيرةيكرا 
 وأحزاا منظماا اليها دعا الداينض  ف ساينيور والعرا ائسرابي يين آ ف فيها ريشا احا ا ءة

 العرا رد ائسرابي ءة الامييز بسءاساا انديدا األيرر  اليط داين من وعرعءة ءسارية يهودءة
 .المنازئ وهدم
 ندد يالي الياابي المهر ان قبن أبيا  ان في ربءسءة شوارا عده السبا مسا  الماظاهرون  و اا

 وال  ين الن ا في المنازئ هدم سءاسة م دماها في ائسرابي ءة  الامييزية بالسءاساا المشاركون  فءه
 .المشاركة العرعءة وال ابمة الءساري  ميراس حزا من نواا المظاهره وا دم. والم  ث
 الماابعة نةل  نظماه اليي الداين  ف ساينيي لدعم العالمي اليوم فعالءاا ااار في المظاهره واأاي
 احا" معا وعرا يهود" م موعة أا  اها لدعوه اسا ابة و ا ا اسرابين  في العرعءة ل  ماهير الع ءا
 ".لناحد األوان آن" عنوان
 األيرر اليط داين العرا منازئ هدم بوقف ائسرابي ي ا حا ئ حكومة الماظاهرون  واالا
 .الارايءص هيه امنحهم ما نادرا ا حا ئ ااس ا أن رغم بنا   ارايءص دون  من مبنءة أنها بدعوى 
 ن ابه"و  "الحكومة رد الشعا ء ف الشعا  رد الحكومة ا ف عندما" ع يها كاا  فااا ورفعوا
 ".نبني ونحن يهدمون  هم"و  "ال اشءة

 ف سايني 3000 ائ ء ارا ما أن، 4/2/2017، (وفا) الفلسطينية والمعلومات األنباء وكالةونشرا 
 سءاسءاا رد السبا  يوم أبيا ان في يهودءة  ءسارية قوى  الس بائرافة اظاهروا 48أراري من

 وزرا  قبن من والاحرين البيوا  وهدم ال  ساينيين  العرا المواانين ا اه ائسرابي ءة الحكومة
 .العرا رد كنءسا وأعرا 

 الاي الاظاهره ي ئ  ضالمشاركة ال ابمة تتتتتتت الشيوعي الحزار  حنين دوف الكنءسا عرو وقائ
 وحزا المشاركة  ال ابمة عن ومم  ون  مدنءة  ماسسة 20 من بابا ف" سوءةً  ن ف" انظءم نظمها

 أن ونعرف والاحرين  الكراهءة يياار نظام أمام وأمن  اازان صوا نسمن أن نريد: قائ ميراس 
 ء  د ونانءاهو أك ر  لنارا ءشعن بأن لنانءاهو نسمح لن لكن ل  اش ين  األيير الم  أ هي الكراهءة

 وان يوا اليهود اررعوا: "الشعار ساد ال ءصرية روسءا وفي أوروبا  في اساعم ا الاي ال سامءة
 نسمح   أن وع ينا  "نانءاهو وان يوا العرا اررعوا" شعار ءسود الحكومة ربءس وعند  "روسءا
 .عندنا ءسود أن العنصرية لنمويج
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 الداخل فلسطينيي حقوق  لدعم العالمي اليوم إحياء .21
 الم  ث بمنا ة ق نسوه مدينة في مهر انا السبا اليوم الداين ف ساينيو األناروئ: نّظم وكالة

 فعالءاا من المهر ان ويازامن". الداين في ال  ساينيين ح و   لدعم العالمي ل يوم" احءا   ضشمائر
 .اوعيرو  وغزه الغرعءة بالر ة البيره من كن في المناسبة ئحءا 
 بحرور المهر ان -اسرابين في ل عرا ام ي ءة هيبة أع س- الع ءا العرعءة الماابعة ل نة وأا  ا

 ص ح  رابد الشيخ ائس مءة الحركة وربءسض البرلمانر ائسرابي ي الكنءسا في العرا األعرا 
 .س مة الباسط عبد الشيخ ق نسوه ب دءة وربءس
 بيروا  ال بنانءة العاصمة في يااها  ل مناسبة احءا  يرى أ فعالءاا س س ة من المهر ان ويازامن
 .غزه قااا وفي الغرعءة بالر ة البيره ومديناي

 فنحن الهدم  رافاا م كا ان ائسرابي ءة الماسسة" ان بالمهر ان ك ماه في ص ح رابد الشيخ وقائ
ن البنا   اراده نم ي  ".األمن م ااح نم ي فنحن الس ن م ااءح م كا وا 
 هدم اسااءعون " المناسبة  احءا  ع س اع يبا السعدي أسامة الكنءسا في العرعي النابا قائ ره بدو 

 لن ولكن قا نا  اسااءعون  وقد ع ينا  الاحرين اسااءعون  ردنا  قوانين سن اسااءعون  بيوانا 
 ".البغءرة العنصرية الا رقة قيود من ياحرر أن قرر شعا اراده ارادانا  قان أبدا اسااءعوا

 5/2/2017الدوحة،  نت، الجزيرة
 
 أيام 10 منذ محتجز شهيد جثمان تسلم االحتالل قوات .22

 اليي غوي  أبو حسين الشهيد   مان السبا  مسا  ائسرابي ءة  ا حا ئ قواا حيدر: س ما رامي
 ال دس شمائ حا ز عند دهس عم ءة ان يي محاولاه بزعم   مانه واحا زا أءام 10 قبن أعدماه
 .المحا ة
 24ر حسين ابنها   مان س ماها ائسرابي ءة الس ااا ان السبا  مسا  غوي أبو عاب ة وقالا
 .أءام عشره لمده احا زاه أن بعد ق ندءا  ميءم من وهو  ضعاما

 4/2/2017، 48عرب 
 
 اإلنسانية حقوقهم أبسط من حرمانهم بحق األسرى يهدف إلى اإلسرائيلية"حشد": التصعيد  .23

 األيير ائسرابي ي الاصعيد أن «حشد» ال  سايني الشعا ح و   لدعم الدولءة يبةاله غزه: اعابرا
 لح وقهم اانكر وممنه ة وارحة اسرابي ءة سءاسة ااار في يندرج» ال  ساينيين المعا  ين حق في

 أمس بءان في واالبا. «ائنسانءة ح وقهم أبسط من وحرمانهم منهم النين الس واهدف المشروعة 
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 الازام ع س ئ بارها ائسرابي ي الحرعي ا حا ئ دولة ع س الرغط بممارسة» دوليال الم امن
 .«والمعا  ين األسرى  احمي الاي الدولءة وال واعد المبادئ
 الارامن حم ا ا عين عبر الاحري» ع س العالم حوئ المدني الم امن منظماا «حشد» وحرا
 لاشكن الدولءة الاحري دابره اوسءن رمان نأ  من ال  ساينيين واألسرى  المعا  ين من الدولي
 .«الدولءة العدالة قواعد احارام ع س لحم ها ائسرابي ي الحرعي ا حا ئ دولة ع س رغااً 

 5/2/2017الحياة، لندن، 
 
 القدس أحياء في خطيرة بانتهاكات اإلسرائيلية تقوم الشرطة: المواطن" "حقوق  جمعية .24

 أن ال معة  يوم  ضحكومءة غيرر اسرابين في المواان ح و    معءة عموري: يكرا سعيد -ال دس 
 المنازئ داين اسا زازية ا اءشاا عبر الشرقءة  ال دس أحءا  في يايره باناهاكاا ا وم الشراة"

 ".وارح سبا دون  ال  ر  ساعاا ي ئ
  زازاا ا سا هيه من ءعاني اليي األحءا  أحد" ان ع ءه  األناروئ اا عا بءان في ال معءة وقالا
 ".بالسكان مكاظ وهو ال دس  شر   شمائ يمءس  رأس حي

 ح ة احا ف ًرا اسا زازية با اءشاا ء ومون  الم ّ مة  وقوااها ائسرابي ءة الشراة أفراد" أن وأورحا
حصا  ال حص  ".السكان وا 
 ئي   04:00 - 01:00 الساعة بين ما أبوابها ار   ام منزئ 500 من أك ر" أن ال معءة  وأرافا

 ".األييره ال اره
 4/2/2017أنقرة،  لألنباء، األناضول وكالة

 
 بالضفة ويطلق النار على المزارعين بغزة مسنة بينهم فلسطينيين ثالثة على يعتدي االحتالل .25
 في مسنة  بينهم ف ساينيين    ة ع س بالررا  «ائسرابي ي» ا حا ئ قواا : اعاداضوكا ار

 مصادر عن ال  ساينءة األنبا  وكالة ون  ا الغرعءة  الر ة  نوا ي ين ال مدينة من ال دءمة الب ده
 الي ين من ال دءمة الب ده في منز  ماأيره ساعة في اقاحموا ا حا ئ  نود أن عءان وشهود أمنءة

 الناشة ف ح حسن ون  ها  ضعاماً  70ر الناشة فاامة المسنة ع س البناد  بأع اا بالررا واعادوا
 ا رها ع س ن  وا بررون  بإصاباهم اسبا ما  ضعاماً  23ر الناشة ف ح حسين وف ح  ضعاماً  35ر

 .الع ج لا  ي الي ين مساش ءاا أحد الس
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 في ال اصن اليط ع س المراقبة أبراج في المامركزين ا حا ئ  نود أن ف ساينءة مصادر ويكرا
 دون  أراريهم مغادره ع س وأ بروهم يينال  ساين المزارعين ع س رشاشااهم نيران فاحوا المدينة شر  
 . اصاباا وقوا

 5/2/2017الخليج، الشارقة، 
 
 جنين غرب رمانة في االحتالل مع مواجهات خالل باالختناق إصابات .26

 ي ئ ل دموا  المسين بالغاز ايانا  بحا ا أا ائ بينهم المواانين من عدد  نين: أصيا
 . نين غرا رمانة قرية في السبا  يوم مسا  دلعاان ائسرابي ي ا حا ئ قواا من موا هاا
 أا ق موا هاا  ند ا أدى ما ال رية اقاحما ا حا ئ قواا أن  "وفا" لت مح ءة مصادر ويكرا
 أدى ما والمنازئ  الشبان ا اه المعدنءة واألعيره ل دموا المسين والغاز الصواءة ال نابن ال نود ي لها

 باسن المواان أبنا  منهم عرف أا ائ  بينهم ايانا  بحا ا المواانين من عدد اصابة الس
 .األحمد مصا س

 فو   الم ام السءاج من بال را اوا دهما أ نا  شابين ا حا ئ قواا اعا  ا يااه  السءا  وفي
 ل  رية. المحايي سالم معسكر الس ن  هما وام ال رية  أراري

 4/2/2017، (وفا) الفلسطينية والمعلومات األنباء وكالة
 
 "المسكوبية" كنيسة أرض تستهدف التي الوقفة إللغاء تدعو الخليل وعشائر قوى  .27

 وماوئ موسن ا اماا ع ا بءان في الي ين  محافظة في والعشابرية الوانءة ال وى  دعا الي ين:
 من المحافظة  في والوانءة العشابرية والشيصءاا السءاسءة وال وى  واألحزاا ال صابن رم أمس
 الاي الوق ة فعالءة الغا  الس  ضالمسكوعءةر الروسءة الكنءسة أم ي موروا حوئ لاداوئا أ ن

 اساغ ئ سو  من احم ه لما" فيها المشاركة وعدم السبا  يوم" المسكوعءة" كنءسة أرن اساهدف
 معادءة أارافا ادين المواانين بأمن مساس من ع يها ياراا قد وما ل  انة  وا  اره واحرين
 ع س ياراا ما كن عن المساولءة وقءاداه الاحرير حزا" محم ة  "ووحداه شعبنا م دراا ف ساهدا
 ".ناابج من واحريرااه دعواه

 4/2/2017الحياة الجديدة، رام هللا، 
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 قرية فلسطينية جنوبي الخليل يهاجمون مستوطنون  .28
نازئ ال  ساينيين  ها م مساوانون يهود ظهر يوم السبا  م: ايهاا العءسس -الي ين رف ساينض 

في قرية "الاواني" بمنا ة ءاا  نوعي الي ين  كما قاموا با عادا  بالررا ع س م موعة من 
 األا ائ.

  عده منازئ في سباوأورح المواان  معة رععي لت"قدس برس" أن مساوانون ها موا  ظهر ال
اعادوا بالررا ع س قرية "الاواني"  نوا شر  ءاا وعينها منزئ ش ء ءه أم د ومصعا رععي  و 

 األا ائ وحاولوا ا ساء   ع س المنزلين.
 4/2/2017قدس برس، 

 
 فلسطينيا في حوادث سير بالضفة 188 إصابةخالل أسبوع..  .29

حادث 187ف ساينءا ب راح ما اواة  في أك ر من  188أصيا : ايهاا العءسس - رام هللا رف ساينض
 محا ة.سير وقعا األسبوا الماري بالر ة الغرعءة ال

حادث سير 187وأورحا الشراة برام هللا  في بءان لها ا  اه "قدس برس"  يوم السبا  أنها س  ا 
 شيصا بالماوساة. 12آيرين؛ ا ناْين منهم يايره  بينما وص ا اصابة  188ناج عنها اصابة 

 117مركبة  وأنزلا عن الشارا  5,057وأشار البءان الس أن الشراة فحصا األسبوا الماري 
مركبة   431ميال ة مرورية  وح زا  3,547مركبة   ااوفر بها شروط الس مة العامة  فءما حررا 

 مركبة غير قانونءة. 178ل اأكد من قانونياها  وأا  ا 
وكانا معاءاا رسمءة  أظهرا أن حوادث السير في شوارا الر ة الغرعءة المحا ة  يّ  ا ي ئ 

 آ ف اصابة. 9حالة وفاه ونحو  158العام الماري 
 4/2/2017قدس برس، 

 
 منزاًل لالجئين فلسطينيين شمال "صور" 50إخطارات بهدم  .. لبنان .31

أيارا الشراة ال بنانءة يوم السبا  عشراا العاب ا ال  ساينءة في ال نوا  بإي   : بيروا
 منازلاهم امهيًدا لهدمها  بح ة بنا  أواوساراد يرعط المدن ال بنانءة بعرها ببعن.

منزً  ءعود لعاب ا  50وأفادا مصادر ف ساينءة في بءان لها  بأن الشراة ال بنانءة أيارا بهدم 
 ف ساينءة   بة في ا من "ال اسمءة" شمالي مدينة صور بال را من مصا نهر ال ءااني ر نوًباض.

في ااوير  نسمة ءعم ون في الزراعة  وساهموا 6,000عاًما   50وء ءم في الا من الم ام مني نحو 
 المنا ة  واليي ُءعرف أءًرا باسم "الشبريحا".
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وكان أهالي ا من "الشبريحا" ل  بين ال  ساينيين  نوعي لبنان  قد اصدوا مايًرا ل ّرافة اابعة لب دءة 
العّباسءة  مانعين اءاها من ان يي قرار هدم صادر عن ال هاا الب دءة واألمنءة ال بنانءة بحّق منازلهم 

 صور الدولي. -ءن أواوساراد صيدالغرن اوس
من  هاها  قالا منظمة " ابا" لحق العوده  ان قرءة ا من ال اسمءة ُاعد "أزمة انسانءة  ديده  

 ياعرن لها  ز  من الشعا ال  سايني في لبنان".
ودعا في اصريحاا صح ءة لها اع يًبا ع س أوامر الهدم  لدعم الماالا ائنسانءة "الُمح ة" 

ال  ساينءة الاي اعءي في الا من والماررره من قرءة األواوساراد الدولي اليي ءمز  ل عاب ا 
 ا من "الشبريحا" وي عن  ز  من أه ه ب  مأوى.

بدورهم  شدد األهالي ع س دعمهم المشروا الااويري في منا ة ال نوا من ي ئ اساكمائ بنا  
 األواوساراد  "لكن دون الحا  الررر بمنازلهم واه ير عاب اهم".

واالبوا  الدولة ال بنانءة بت "معال ة عادلة" ل رياهم؛ من ي ئ بنا  منازئ لهم في أراري مشاا 
من "الشبريحا"  في حائ اعير اغيير يط سيره  وماكدين رفرهم مبدأ غرا األواوساراد في ا 

 الاعوءن.
 4/2/2017قدس برس، 

 
 للمسيحيين لزيارة القدس أسوة بفريضة حج المسلمين إجازةُتقر  بمصر "الدستورية العليا" .31

قرا المحكمة الدساورية الع ءا رأع س محكمة مصريةض  يوم السبا  : مصا س عيد - ال اهره
ءة الموظ ين المسءحيين في الحصوئ ع س ا ازه شهر اوائ حءااهم الوظء ءة وبأ ر كامن لزياره بأح 

 ال دس  مساواه بنظرابهم المس مين  اليين يادون فريرة الحج  وفق مصدر قرابي.
ن يا  برابين  م ءم الدعوى  ان "الحكم  ا  اساناًدا الس أن  المحاميوفي السءا  يااه  قائ 

 ع س عدم الامييز بين المواانين بسبا ال نس أو النوا أو العر  أو الدين".الدساور ينص 
وأراف  برابين في اصريحاا صح ءة  "رغم أهمءة الحكم  ا  أنه من الناحءة العم ءة صعا 
الان يي  ويلي لو ود قرار من الكنءسة األر ويكسءة في مصر بحظر س ر األقباط الس ال دس ا  بعد 

 ا ئ ائسرابي ي".احريرها من ا ح
  احظر الس ر الس  الايا  أنه ألمح الس أنه امكانءة اسا اده أصحاا الاوابف المسءحءة األيرى 

 ال دس م ن الااب اين ائن ي ءة  والكا ولءي.
 4/2/2017، ، أنقرةلألنباء األناضولوكالة 
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 مقهى كوستافلسطيني للتوسع بالتحقيقات في عملية  عتقلت اللبنانيمخابرات الجيش  .32
أوق ا قوه من ميابراا ال ءي ال بناني في ال نوا ال  سايني حسن م دي عبيد في مح ة : بيروا

العاقبءة في الصرفند رقرا  الزهراني  نوا صيداض من دون أي م اومة ُايكر ي ئ مداهماها منزله 
ا رى من ا ناحاري مسا  أوئ من أمس  ويلي اساكماً  ل من المع وماا والاوسن بالاح ء اا الاي 

الم ارن ال بناني الموقوف عمر حسن العاصي. وكانا ميابراا ال ءي أل ا بالانسيق من فرا 
المع وماا في قوى األمن الداي ي ال بن ع س العاصي في م هس كوساا في الحمرا . وال  سايني 

اليي كان ءعمن الموقوف هو زمين العاصي حيث ءعمن ممررًا في قسم الابابة في المساش س ن سه 
اوقيف عبيد  ا  بعدما ابيَّن أنه أقدم ع س كاابة »أن « الحءاه»فءه األيير في صيدا. وع ما 

داين مصعد في المساش س الميكور وع س بعن «  بهة النصره»و « داعي»عباراا انظءم 
ئ من  درانها وانشغ ا ال وى األمنءة في وقا سابق بالاح يق في شأن هيه الكااباا والا صي حو 

وابّين أءرًا أن اوقء ه  ا  لمعرفة ما ايا كان ما عًا ع س ا اصين ارافءة عن «. ء ف ورا ها
العاصي كونه زمي ه في العمن ويزوران بعرهما بعرًا وهوءة األشياص اليين كان ياواصن 

 العاصي معهم. 
 5/2/2017الحياة، لندن، 

 
 زيارة الرياضالوزير القرا: نتنياهو بدعم ترامب سيتلّقى دعوًة ل .33

المم كة  صرّح الوزير ائسرابي ّي أيوا ال را  من حزا رلءكودض الحاكم أنّ  زهير أندراوس: - الناصره
العرعّءة السعودّءة سُاوِ ه لربءس الوزرا  ائسرابي ّي بنءامين نانءاهو  دعوًه رسمّءًة لزياراها بشكٍن 

. واابن ال را  اليي ُءصّنف من ص ور الحزا الح اكم ومن الُم رعين  ًدا لنانءاهو  اابن قابً  اّن ع نيٍّ
الدعوه السعودّءة ساّام بناً  ع س انسيٍق بين العاب ة المالكة في الريان وعين الربءس األمريكّي دونالد 

 اراما  ع س حّد اعبيره.
 4/2/2017، رأي اليوم، لندن

 
 مشاريع تحسين الكهرباء لمتابعةوفد تركي في غزة  .34

من وزاره « رفءن المساوى »نا س اة الااقة ال  ساينءة في قااا غزه  أمس  أن وفدًا أع : رد.ا.أض
 الااقة الاركءة سءصن ال ااا  اليوم األحد.

وقائ بءان صادر عن س اة الااقة  ان زياره الوفد اساهدف ماابعة بعن المشارين الاي ساشرف 
  ة بهيه المشارين.ع يها اركءا في قااا الكهرعا   وال ءام ب و ا فنءة ماع 
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اأاي اساكماً  لزياره ساب ة  الصيف الماري  في ااار مساهمة اركءا في »ويكر البءان أن الزياره 
 في قااا غزه.« الح وئ الماروحة ألزمة الكهرعا 

 5/2/2017الخليج، الشارقة، 
 
 2017فلسطين  –عن انطالق فعاليات "تونس تونس: اإلعالن رسمياً  .35

يالءة من ا حا ئ وال دس عاصمة أبدءة ل شعا  2017ف ساين  -"اونس أع نا  معءة: اونس
 ال  سايني"  يوم السبا  عن انا   فعالءاا عم ها الاي سااواصن ع س مدار العام.

 ا  يلي ي ئ ندوه صح ءة ع داها ال معءة بمشاركة واسعة وفاع ة من عدد من األمنا  العامين 
من المدني غير الحكومءة  والن اباا  ومنظماا الا ولة  وشعرا  لألحزاا الاونسءة  ومنظماا الم ا

 وأدبا  وأساايه اع ءم  وا ع ميين اونسيين وحشد  ماهيري.
كما شاري في الندوه س ير دولة ف ساين لدى اونس هاين ال اهوم  ومساشار ديوان الرباسة 

الدارسين باونس  وأبنا   ال  ساينءة  مائ  واريي  وكوادر الس اره  ومم  ون عن ا بة ف ساين
 ال الءة وكوادر منظمة الاحرير ال  ساينءة  وحشد من أبنا  اونس داعمي ال رءة ال  ساينءة.

 4/2/2017، الحياة الجديدة، رام هللا

 
 الهالل األحمر القطري يطور خـدمات جراحة الصـدر في قطـاع غـزة .36

ي م من الش ا  الابي د. رابد العريني: قائ اساشاري وربءس قسم  راحة الصدر ف: الشر   –الدوحة 
"ألوئ مره ع س مساوى ف ساين اامكن الاواقم الابءة المح ءة من ا را  عم ءة  راحءة نوعءة بهيا 

زالة الاكءساا الصديدءة ل مرين اليي يا اوز عمره  عاما  باسايدام  هاز  80الشكن لا شير الربة وا 
  مره األولس في مساش ءاا وزاره الصحة بغزه".منظار  راحي ل ربة وا ويف الصدر ءسايدم ل

بدوره أشار مساوئ مشروا ا هيز مبنس ال راحاا الايصصي ببع ة اله ئ األحمر ال اري في غزه 
المهندس عبد هللا المدهون الس أن الاوريداا الابءة ال ديده لمبنس ال راحاا الايصصي ارمنا 

صدر ل كبار والصغار  واوريد عدد من األدواا اوريد  هازي منظار مايصصين لعم ءاا  راحة ال
ال راحءة  بائرافة الس ا هيز قسم  راحة الصدر بمبنس ال راحاا الايصصي بأحدث األ هزه 
وف ا ل مواص اا العالمءة  مورحا أن هيه الا هيزاا اأاي رمن مشروا ا هيز مبنس ال راحاا 

من برنامج دوئ م  س الاعاون الي ي ي  م يون دو ر أمريكي ممولة 18الايصصي البالغ اك  اه 
 ئعاده اعمار غزه بإداره البني ائس مي ل انمءة.

 4/2/2017، الشرق، الدوحة
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ر  .37  مع تركيا: ال تتوقعوا الكثير العالقاتدراسة إسرائيلية لتطوُّ

اسابعدا دراسة صادره عن "مركز أبحاث األمن ال ومي" ائسرابي ي حدوَث أي : صالح النعامي
ر  ّدي ع س الع قاا الاركءة ائسرابي ءة  في أع اا اا ا  أن ره وان أبيا ع س الاابءن بينهما. ااو 

واعابرا الدراسة  الاي أعّدها آريي هسنين  وُنشرا في العدد األيير من م  ة "ائي از 
يره" باعدا ا سارااي ي"  الاي نشرها المركز ع س موقعه أمس السبا  أن "الدينامءكءة ائق ءمءة الماغ

سرابين  وأفرزا سّ َم أولوءاا ماعارن ل  انبين. وأشارا  بين المصالح األمنءة لكن من اركءا وا 
الدراسة الس أن الموقف من األحداث في سورية ءم ن أحد مظاهر الاعارن في المصالح األمنءة 

ة و"حزا هللا" ءم ن الاركءة ائسرابي ءة  اي أنه في الوقا اليي ارى ان أبيا أن محور ايران وسوري
الاهديد ال وري األكبر  فإن اركءا  في الم ابن  ارى في األكراد  مصدر الاهديد الربءس ع س أمنها 

 ال ومي.
وأشارا الس أنه ع س الرغم من أن اركءا ارى في ايران "منافسًا اق ءمءًا" ا  أنها  في الوقا يااه  

الاعاون ءسهم في ا  ءص ياوره الاهديد الكردي   ابدي اساعدادًا ل اعاون من اهران  ان كان هيا
مشيره الس أن الا ارا الاركي الروسي أسهم في ا  ءص مكانة سورية كمصدر لاهديد األمن الاركي. 
ونّوها الدراسة الس أنه في الوقا اليي ارى اسرابين في " ماعة ائيوان المس مين" مصدر "اهديد 

ءا اساغن ال ماعة والع قاا معها لرمان حرورها ائق ءمي مركزي" ع س أمنها "ال ومي"  فإن ارك
 في العالم العرعي.

وأعادا الدراسة لأليهان ح ء ة أنه في الوقا اليي يارا فءه اسرابين   ث حروا رد حركة 
"حماس"  الاي اعد أحد أيرا "ائيوان"  فإن أن ره حافظا ع س ع قاا قوءة من الحركة. وادعا أنه 

الازام أن ره في اا ا  الاابءن بعدم السماح باحوئ اركءا الس ن اة انا   ل اياءط  ع س الرغم من
لعم ءاا اهدف الس المس بأمن اسرابين  ا  أنها في الم ابن مازالا اسمح ل اده "حماس" بالعمن 

 داين اركءا  ورمن أولبي قاده ونشاا  يراعها العسكري. 
ولو ي بين الحكم في أن ره والحركة  اي أعادا لأليهان وشددا الدراسة ع س اابن الا ارا األيدي

ح ء ة أن الحدث األهم اليي أفرس الس ادهور الع قاا الاركءة ائسرابي ءة ام ن في انظءم "أساوئ 
الحرية"  اليي شاري فءه األاراي ب اع ءة كبيره  في محاولة لرفن الحصار عن قااا غزه. ونوها 

ة بين اسرابين والس اة ال  ساينءة ءم ن عامً  موروعءًا ء  ص فرص الس أن موا العم ءة الا اورء
احسن الع قاا بين أن ره وان أبيا. وأورحا الدراسة أن ال رءة ال  ساينءة اايي بعين ا عابار 
لدى صانن ال رار الاركي  بغن النظر عن الي  ءة األيديولو ءة ل حزا الحاكم في أن ره  مشيره الس 
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ي ن مساوى الام ين  1980اي سءار ع يها الع مانيون في أن ره  قررا في العام أن الحكومة ال
الدب وماسي في ان أبيا  في أع اا اصدار الكنءسا قانونًا ءع ن عن ال دس الشرقءة والغرعءة 
كعاصمة موحده ئسرابين. وأشارا الس أن الع قاا ال نابءة لم ااحسن بين الارفين ا  بعد بد  

 وماسءة والسءاسءة لحن الصراا ال  سايني ائسرابي ي ما ن اسعينءاا ال رن الماري  ال هود الدب
سرابين بشكن غير مسبو .  اليي ءعد الع د اليي اكرس فءه الاحالف ا سارااي ي بين اركءا وا 

واعابرا الدراسة أن ارا ن حرور ال ءي ومكاناه في النظام السءاسي الاركي م ن عامً  آير 
ص اساعاده الع قاا بين ال انبين لسابق عهدها  ع س اعابار أن الماسسة العسكرية ء  ص من فر 

الاركءة كانا دابمًا "األك ر حماسًا ل اعاون ا سارااي ي" من اسرابين. وأشارا الس أن الربءس 
الاركي  ر ا ايا أردوغان  اساغن محاولة ا ن  ا ال اش ة وقرس ع س اسا  لءة ال ءي  اي 

را ال ءي الميا  ة ل مساوى السءاسي المدني  المم ن في وزير الدفاا  ولءس لهيبة أركان أيرن أي
 ال ءي  كما كانا ع ءه األمور في السابق. 

وق  ا الدراسة من الرهان ع س دور اا ا  الاابءن في احسين الع قاا ا قاصادءة بين اركءا 
سرابين  مشيره الس أن الا ره في ح م الابادئ الا  اري بين ال انبين حد ا احديدًا في ال اره الاي وا 

شهدا قاءعة سءاسءة ودب وماسءة بين ال انبين بعد أحداث "أساوئ الحرية"  اي ق ز الابادئ الا اري 
م ءاراا دو ر. وشككا في دور اا ا  الاابءن في دفن ص  ة شرا  الغاز ائسرابي ي من  5.6الس 

 لمشاكن الا نءة وب عن قرار أن ره انوءن مصادر الااقة.قبن اركءا قدمًا  بسبا الك ير من ا
ونّوها الدراسة الس أن العوامن الاي ارمن  مود الع قاا بين أن ره وان أبيا عند مساواها الحالي 
أكبر من العوامن الاي ادفن ل وه ة األولس الس ااورها  م ن اوار الع قاا الاركءة األميركءة واعاظم 

الداي ءة ألن ره. وأشارا  في الم ابن  الس أن اوار الع قاا من واشنان واعاظم الاحدءاا األمنءة 
الاحدءاا األمنءة دفعا نظام الربءس المصري  عبد ال ااح السءسي  الس ااوير الع قاا من اسرابين 
سرابين لدر ة  الس مساوءاا غير مسبوقة. وحسا الدراسة  ف د ااورا الع قاا بين نظام السءسي وا 

ه باا بوسن ال ءي ائسرابي ي شّن غاراٍا  وءة في ق ا سينا  رد أهداف لانظءم "و ءة سينا " أن
 بناً  ع س ا اهماا مسب ة من ال اهره.

 5/2/2017، العربي الجديد، لندن
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 يهدد حق تقرير المصير االستيطاناألمم المتحدة:  .38
ائنسان في األراري ال  ساينءة المحا ة  أكد م رر األمم الماحده الياص المعني بحالة ح و  : ربناض

المسامر ءشكن اهديدًا يارًا بحق ال  ساينيين في « ائسرابي ي»ماءكن ليني  أن النشاط ا ساءااني 
 ا رير المصير.

وقائ ليني في اصريح  ان المساواناا الاي ا سم الر ة الغرعءة  وانشئ الحوا ز والع باا أمام 
يهم اشكن أءرًا ع بة أمام حق ال  ساينيين في العمن والحصوئ ع س حركة ال  ساينيين في أرار

ودعا م  س األمن وال معءة العامة الس اساكشاف  الرعاءة الصحءة والاع ءم والحءاه األسرية.
  اليي 2334ل رار م  س األمن « اسرابين»ائ را اا الدب وماسءة والسءاسءة ال اع ة  لرمان اما ائ 

  الاي ابنس ع س األرن ال  ساينءة المحا ة ام ن اناهاكًا «ائسرابي ءة»واناا ياكد أن  مءن المسا
 صاريًا ل  انون الدولي. 

 5/2/2017الخليج، الشارقة، 

 

 لدى األميركيين "إسرائيل"مكانة  تراجعيديعوت أحرونوت:  .39
يف األقرا أظهر اساا ا حديث ل رأي ارا عا م ا با وم يرا في نظره األميركيين ئسرابين  الح 

 ل و ءاا الماحده في الشر  األوسط.
في  16وأوردا صحء ة يدءعوا أحرونوا أن اسرابين ارا عا عشر مراكز لاحان المرابة الت

 ا ساا ا  مما ءعني يرو ها من دابره الح  ا  العشره األك ر قرعا ل و ءاا الماحده.
ين األميركيين الكبيرين  الدءم رااي وأرافا الصحء ة أن موقف اسرابين ياآكن لدى مايدي الحزع

يران وكوريا  وال مهوري ع س حد سوا   في حين ظن ورن ال  ساينيين مارا عا ب انا روسءا وا 
 الشمالءة.

وأشارا الس أن ناابج ا ساا ا اليي أ راه معهد يوغوف األميركي  كشف أن اسرابين  ا ا بعد 
يرلندا و  ءاالءا وألمانءا  ونيوزي ندا والسويد والنرويج وسوءسرا وهولندا كندا وعرياانءا وأسارالءا وفرنسا وا  ا 

سبانءا.  والدنماري وفن ندا وا 
وءظهر ا ساا ا أن رعف مكانة اسرابين لدى المواانين األميركيين لم ء اب ه احسن في مواق هم 

 101رابة ا اه ال  ساينيين  لكن ال فا ل نظر أن مكانة مصر في رأي األميركيين احسنا من الم
  ياصة بعد ائااحة ب ماعة ائيوان المس مين من الس اة ع س يد ال ريق عبد ال ااح 63الس 

 السءسي.
 4/2/2017، الجزيرة نت، الدوحة
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 ترمب صفقة بشأن نقل السفارة للقدس؟ يعقدهل ": فورين بوليسي" .41
ركي دونالد ارما ا اه اناولا م  ة فورين بولءسي األميركءة السءاسة الاي يابعها الربءس األمي

اسرابين  واحد ا عن كء ءة ع د الربءس ارما ص  ة من اسرابين  وعن امكانءة ن  ه ل س اره 
 األميركءة الس ال دس بهدو .

ف د قالا من ي ئ م ائ ل كااا دينءس روس ان لدى الربءس األميركي ال ديد دونالد ارما فرصة 
ال دس  ولكن ع ءه أن ياصرف بحير ويلي كي يا نا لن ن الس اره األميركءة لدى اسرابين الس 

 اشعائ الصراا في المنا ة برماها.
وأرافا أن ارما صرح األسبوا الماري بأن الوقا   يزائ مبكرا ل حديث عن هيه المسألة  لكنها 
قالا انه ياو ا ع س البيا األبءن ااياي موقف رسمي ازا  النشاط ا ساءااني اليي يواص ه 

 را  ائسرابي ي بنءامين نانءاهو في الر ة الغرعءة.ربءس الوز 
وأشارا الس اصريح ل ماحدث باسم البيا األبءن شون سباءسر اليمءس الماري قائ فءه ان البيا 
األبءن   ءعا د أن المساواناا اشكن عاب ا أمام الس م  لكن بنا  مساواناا  ديده أو الاوسن 

 في اح يق الس م.في المساواناا ال ابمة قد   ءساعد 
وأرافا أن اداره ارما سابحث أمر المساواناا ائسرابي ءة وموقن الس اره األميركءة لدى اسرابين  
ويلي أ نا  زياره نانءاهو لواشنان الشهر ال اري  وأن ارما سءسأئ رء ه عن مدى أهمءة ن ن 

 الس اره وعن در ة أولوءة هيه المسألة.
زرا  اسرابي ي اعاران ع س ن ن الس اره األميركءة الس ال دس  ولكن وقالا انه لءس لدى أي ربءس و 

نها ارم المس د األقصس اليي ءعابر  الث أقدس  لهيه المدينة معنس ياص لدى ال  ساينيين  وا 
 موقن بالنسبة ل مس مين  األمر اليي ي ها مشاعر األمة ائس مءة برماها.

بوعده بن ن الس اره بعد أن ءعد األررءة المناسبة لهيه  وأرافا أنه ايا ما قرر الربءس ارما أن ء ي
الياوه  وبعد أن ءكون قد اساشار قاده العرا الربءسيين بشكن هادئ  فإنه ي در بالربءس األميركي 
أ  ء عن شيبا اساغ ه ايران وانظءم الدولة ائس مءة أو ائس ميين الماارفين اليين يناظرون 

 ميركءة ومصالح أصدقا  أميركا في المنا ة.ال رصة لاهديد المصالح األ
وقالا انه ايا أرادا الو ءاا الماحده من الدوئ العرعءة أن ا عا دورا في موا هة انظءم الدولة فإن 
ن ن الس اره ءشكن عرق ة لهيا الهدف  وأرافا أنه ينبغي ألميركا أن اشرح مسب ا أن الس اره سانا ن 

واليي سيب س  ز ا من الدولة  1948ي ءعابر  ز ا من اسرابين مني الس ال ز  الغرعي من ال دس الي
 اليهودءة.
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وياما الصحء ة بال وئ ان ع س اداره ارما أن اساشير ال اده العرا ومن بينهم الربءس ال  سايني 
محمود عباس عن الكء ءة الاي ي ا ع يها الحديث فيها ع نا أمام العامة بشأن عم ءة الن ن  وأن 

 ل حظة ن سها الس ح ح ة المأز  الماع ق بم اوراا الس م بين اسرابين وال  ساينيين.اسعس في ا
 4/2/2017، الجزيرة نت، الدوحة

 
 الضفة عملًيا؟! تضمحكومة العدو  .41

 أ.د. يوسف رزقة
كش ا صحء ة يدءعوا احرونوا العبرية عن "ياة ريمة" اا ه الحكومة ائسرابي ءة الس العمن 

 ا في الر ة الغرعءة. وقائ عوفر باروسبيرج  مراسن الصحء ة العبرية  في بها؛ لااوير المواص
م ءاراا شءكن ئقامة بنءة  5ان الحكومة رائسرابي ءةض ساسا مر  م 31/1/2017عددها الصادر في 

وار  مواص ا  وا ااعاا اشمن ع س ح ر أن ا    الر ة احاءة ل ن ن والمواص ا داين 
 وار  ل حاف ا العامة. وقااراا ي ء ة   ديده 

واحسين  المرورية وزعم  أن الهدف من ورا  هيا "المشروا العم  "  حن مشك ة ا ياناقاا 
والرعط المباشر بين ال دس والمساواناا المحءاة بها  لكنه أراف أن الم صود  الس مة ا را اا 

الكءان  بعد ن ن الرباسة في بالمشروا رم غير مع ن  لكنه واقعي ع س األرن  ل ر ة الغرعءة الس 
 الو ءاا الماحده األمريكءة". اناهس ا قاباس.

  وكان 67من المع وم مسب ا أن نانءاهو   يامن بحن الدولاين  و  ب ءام دولة ف ساينءة ع س حدود 
قد صرح مايرا وبعد فوز دونالد اراما بالرباسة أن مشروا حن الدولاين اناهس  وما ل   ساينيين 

هو مشروا أقن من دولة  وعدون سءاده  من رم ال دس  والاوا د األمني والعسكري الدابم في  عنده
 األغوار بح ج ميا  ة.

  ان صن عن مشارين  يدءعوا ان ياة بنا  شبكة الار  واألن ا  في الر ة الغرعءة كما اشير 
ش ة في  2500 ا ساءاان المك ف  ومنها المصادقة ع س "المشروا الريم"  ال اري ببنا 

الا معاا ا ساءاانءة الكبيره بالر ة  وأن الياة اشامن كيلي ع س اوسءن الشوارا والارقاا 
وا عاده اسوءة الار  ورعاها لاصبح ارقا سريعة ارعط الا معاا ا ساءاانءة الكبيره  حالءًا المو وده 

 ة  وار  عامة بواساة قااراا ي ء وال دس في الر ة بمدن منا ة  وي دان وران أبياض 
 ل حاف ا.

ان مشك انا في ف ساين لءسا في قراراا العدو وحكوماه وحسا  بن مشك انا الربءسة داي ءة في 
الس اة ال  ساينءة الاي   اكاد اعرف كيف ااصرف  وكيف اادبر أمورها  وكيف ادير معركاها من 
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ة والشراكة  ووقف الانسيق ا حا ئ وا ساءاان  ورفرها لكن األق م الاي انصحها بالمصالح
األمني  والاو ه الح ء ي والعم ي لمحكمة ال ناءاا  وألنه رما حي   دي م ن ظ ري  فابدر سابر 

 أمريض أقوئ ل س اة انه   فابده من مغازلة اراما  أو ا ديد الرعاءة األميركءة ل م اوراا.
ل شعا  وليوي الرأي من أبنا   ان كن يوم  أو قن كن شهر  ااأير فءه الس اة عن حسن ا ساماا

ف ساين  وكاابها  هو اعاا  فرصة  يده ل حا ئ ل ساءاان  ورم الر ة عم ءا  والوقوف عند 
 حكم يااي ناقص  ليا ي در بالس اة الاع ين بمرا عة مواق ها ويءارااها قبن فواا األوان.
 4/2/2017، فلسطين أون الين

 
 غزة مفاجأة .42

 فهمي هويدي
لعاشر  شاراي مصر في حصار غزه  يرج الغزازوه في مسيراا فرح حاشده  عبر في العام ا

المشاركون فيها عن به اهم ل وز المنايا المصري ع س فريق بوركينا فاسو في مباراه األرععا  
الماري  واأهن مصر لمباراه نهابي كأس أفري ءا الاي ا ري اليوم  كان يلي آير ما ييار ع س 

لكره ال دم كآبة ومعاناه سنواا الحصار. ولسا  مباراهأاوقن أن ينسيهم ال وز في البائ  ألنني لم 
أي س أنني لم أصد  اليبر ا  حينما شاهدا بأم عيني اه ين  ماهير ال ااا وصءحااهم حينما 

 ن ح الحرري في صد آير رك ا الار ءح.
ح المشاهدين عندما اأكد فوز اساغرعا مشهد الارقا ال  ق أ نا  رك ا الار ءح  وكان ان  ار فر 

المنايا المصري م ا با. اي لم أ د فرقا بين صدى ال وز في غزه وعين فرحة المصريين في ال اهره 
وائسكندرية والمنصوره وغيرها. األمر اليي ءسوغ لي أن أقوئ انه ايا كانا فرحة  عبي المنايا 

غزازوه اأاي بعدها مباشره في األهمءة. المصري هي أهم صور األسبوا الماري  فإن ل ااا فرحة ال
 و  أساغرا فرحة المصريين بابءعة الحائ  ألنها م هومة و  م ا أه فيها.

دفعني ال روئ الس اابن ي  ءاا ما  رى في ال ااا  األمر اليي كشف لي عن م موعة أيرى من 
ام اش يرها  وو داها  الم ا آا. منها م   أنه في حين اولا الم اهي في مصر بث المباراه الاي

فرصة ل اكسا ومراع ة الرعح  فإن الم  س األع س ل شباا والريارة في غزه هو اليي ابنس 
عم ءة البث. اي قام باوفير شاشاا كبيره في مءادين محافظاا ال ااا لامكين ال ماهير من ماابعة 

 م هنءة  ا بن األكبر ل سيد المباراه. منها أءرا أن اليي قام بانسيق العم ءة عرو الم  س عبد الس
اسماعين هنءة نابا ربءس المكاا السءاسي لحركة حماس وربءس الوزرا  السابق  من الم ا آا 
أءرا أن ارايا األمر وانسيق البث ام بالا اهم بين راباة مش عي نادي الزمالي وراباة محبي 
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اه الغزازوه وعاابهم ع س مصر . وهو ما اساغرعا له  ألنني اصورا أن معاناأله يوعشا  النادي 
 أصاا بالوهن أواصر ك يره  منها الاع ق بأندياها الريارءة.

  أبالغ ايا ق ا ان الصوره الاي ظهرا في مباراه األسبوا الماري أا عانا ع س ما لم نره أو ناوقعه 
تت لها قسماا غزه. يلي أن صوره ال ااا في الياكره المصرية تت ع س األقن فس السنواا األييره  في

ميا  ة اماما. اي ظن ء دم ل مواان المصري باعاباره مصدرا لاهديد األمن  واهريا الس ح وم يا 
ل ماارفين وائرهابيين  و  ينسس أن أحد وزرا  اليار ءة في عهد الربءس مباري راألمين العام 

حدود عند رفح. واراا ل امعة الدوئ العرعءة الحاليض هدد بكسر ِر ن أي غزاوي ءحاوئ عبور ال
ع س ا ي الاعببة ائع مءة أن غزه لم اعد ايكر بيير في وسابن ائع م  أما الغزازوه ف د أصبحوا 
فباين في الياكره المصرية  فهم اما مي ءشءاا عام ة ااآمر ع س أمن مصر أو مي ءشءاا أيرى 

ي سينا  ل امدد فيها وائف ا مناسبة واحا الامرين  ا هز لا ي المهمة.  م ان ال مءن اامعون ف
 من قبرة ا حا ئ ائسرابي ي.

الصور الاي اناق اها مواقن الاواصن ا  اماعي في األسبوا الماري فا أانا بأن غزه الاي في 
ائع م المصري ميا  ة بالك ءة عن غزه الاي ع س أرن الواقن. وبصوره غير مباشره فإن به ة 

انا بم ابة اكييا عم ي لكن الدعاءاا السودا  الاي  رى الارويج لها الغزازوه ومسيرااهم ال رحة ك
 عبر وسابن ائع م المصرية  ولعا فيها األدا  الا  زيوني دورا مشينا.

قائ لي أحد األصدقا  ال  ساينيين ان الغزازوه فباان ح ا  لكنها واحده مصرية بالنسا واأليرى 
ن ا  ناين. اي   ارى سوى الا اان المادي الس مصرية الهوى  لكن حساباا السءاسة اا اه

اليصومة  واليصومة في العالم العرعي باا يادي بالرروره الس الشءانة الاي ااو ها وسابن 
 ائع م.

ءساحق المنايا المصري الشكر مراين. مره ألنه أشاا ال رحة في رعوا مصر  ومره  انءة ألنه أااح 
 زه  اليي رأيناه مسكونا بالموده والمحبة الصادقة.لغ الح ء يلنا أن نكاشف الو ه 

 4/2/2017القاهرة، الشروق، 
 
سرائيل معركةتهريب الهواتف...  .43  جديدة بين األسرى وا 

 عدنان أبو عامر
اعءي المعا  ا ائسرابي ءة حالة من الغ ءان مني أسابءن  في أ نا  حم ا ا اءي ودهم ألقسام 

شراة مص حة الس ون ائسرابي ءة  بح ة البحث عن هوااف محمولة األسرى ال  ساينيين  ا وم بها 
دي ا الزنازين واألقسام في المعا  ا... اس ط الساور الاالءة الرو  ع س الظاهره  فكم من 
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ال ّوا ا ياّم اهريبها الس األسرى  ولمايا ءسايدمونها  وهن ياّم الّاياءط من ي لها لعم ّءاا 
سرابين حرا الهوااف المحمولة داين الس ون؟ مسّ حة  وكيف ادير المن  ّظماا ال  ساينّءة وا 

 
 محاوالت مستمرة 

النابا العرعّي في الكنءسا  باسن غّااس   2016كشف ااهام اسرابين في دءسمبر/ كانون األوئ 
باهريا هوااف محمولة الس األسرى ال  ساينّيين في الس ون ائسرابي ّءة في أ نا  زياراه س ن 

  عن عنوان  ديد ل موا هة بين األسرى ومص حة الس ون  حيث اّاهم اسرابين غّااس بأّنه الن ا
هاا ًا  12اساغن حصاناه البرلمانّءة  وسّ م األسيرين  وليد دّقة وباسن البزره  مغّ  ًا مغ  ًا ءحاوي ع س 

 محموً . 
سرابي ّءة حّساسة  ّدًا  واحااج اعابر عم ّءة اديائ الهوااف الي وّءة الس األسرى داين المعا  ا ائ

اكاءكاا معّ ده  يشءة الوقوا في ال برة ائسرابي ّءة  واعّرن ك يرون من يوي األسرى ل عا ائ  
ي ئ السنواا األييره  والحرمان من الزياره  ع ا اكاشاف اهريبهم أ هزه ي وّءة بين م بسهم الس 

ان ح  وا شن أيرى  حين يام اكاشافها من الحراس أبنابهم المعا  ين  وكانا بعن هيه المحاو ا 
 ائسرابي يين قبن اس ءمها لألسرى. 

  رباا مص حة الس ون 2016وي ئ شهري نوفمبر/ اشرين ال اني ودءسمبر/ كانون األوئ 
ائسرابي ءة أرعن محاو ا اهريا هوااف داين الس ون. األولس حين رباا هاا ا ي وءا من محاٍم  

يبه الس أسيٍر في أ نا  زياراه  وال انءة عندما  رى اعا ائ عناصر من الشراة كان ينوي اهر 
ائسرابي ءة لمواف اهم ع س اهريا هوااف الس أحد الس ون  م ابن مب غ مالي  وال ال ة حين رباا 
هوااف في غرفة الزياره في أحد الس ون   رى اي ااها في زاوءة شباي الزياره  والرابعة حين أ ار 

األسرى شكوي عناصر شراة الس ون  ما دفعهم الس ا اءشه  وع روا ع س هااف قام باهريبه أحد 
 في أ نا  الزياره. 
  أصدرا المحكمة العسكرية ائسرابي ءة قرارا باعا ائ وزير شاون األسرى 2013وفي مايو/ أءار 

اعابر ا اهام  ز ًا  والمحّررين ال  سايني  عءسس قراقن  باهمة اهريا هوااف ي وءة لألسرى  لكنه
من اله مة ائسرابي ءة الشرسة رد األسرى  لكن الس ااا ائسرابي ءة لم اعا ن الوزير ع س هيه 

  اعا  ا مص حة الس ون المحامي ال  سايني  غسان ع ي  من ال دس  باهمة 2004الي  ءة. ف ي 
فر قرا رام هللا  واعااد  هاز هااف  وائ لموك ءه من األسرى ال  ساينيين في س ن عو  50اهريا 

 ع س رعط األ هزه ال والة ب سمه احا م بسه. 
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واسايدم مص حة الس ون ائسرابي ّءة أشّد الع وباا من األسرى  كالعزئ والررا  ان اكاش ا من 
ي ئ حم ا الدهم والا اءي الم ا بة الاي انّ يها في أقسامهم وغرفهم  أ هزه اّاصا ا  بزعم 

صائ بين األسرى والمنّظماا ال  ساينّءة المسّ حة  لان يي عم ّءاا معادءة ئسرابين اسايدامها ل اّ 
 يارج الس ون ائسرابي ءة. 

وقد امكن كااا الساور من ا ّاصائ بت "م . ن"  وهو أحد المعا  ين داين س ن الدامون 
ه  يشءة اعّرره ل ع وباا ائسرابي ّي  وما زائ معا ً   وءم ي هاا ًا داين الس ن  فرفن البوح باسم

ائسرابي ّءة  وقائ "ءسايدم األسرى الهااف الي وّي ل ّاصائ بالعالم اليار ّي والعاب ة   سّءما األسرى 
اليين ء رون سنواٍا اوي ة في األسر  ومن ءحرمون من زياره األهن  بما ياناقن من مزاعم 

 نءة البحاة بيرابن أمنّءة". الميابراا ائسرابي ّءة الاي ارعط هيه الحا ة ائنسا
 

 صراع األدمغة
قد   اكون حالة غّااس األولس من نوعها لاهريا ال ّوا ا  اي أحباا مص حة الس ون 
ائسرابي ّءة  في سبامبر/ أي وئ  محاولة ف ساينيين عاديين اهريا هوااف ي وّءة في س ن اءشن في 

 رون ااصا ا هاا ءة من بعن ائياعاا ببر السبن. من الع م أن أسرى ف ساينيين عديدين ي
المح ءة ال  ساينءة  ما ياا ا اع ن حالة اسان ار قصوى  ءشهدها ال سم اليي يو د فءه األسير  
لكي ي ري مكالماه الاي   اساغر  سوى دقابق  سوا  من أه ه أو أصدقابه  أو المشاركة في برامج 

 ائياعاا. 
ف الن الة با كءكها  واهريا لوحااها ائلكارونءة ف ط  لكي وُيهّرا األشياص المعنيون الهواا

ءسايدمها األسرى داين الس ن  بعد ارافة السماعاا والباارياا اليها  ألن اي ا  هيه ال وحاا 
أسهن من اي ا  الهوااف  حيث   ء اصر "صراا األدمغة" بين األسرى وس انيهم ع س اهريا 

نما اي   ا  هيه الهوااف  سايدامها أاوئ فاره ممكنة  وعدم انكشافها. الهوااف الس داين الس ن  وا 
وقد يّصصا مص حة الس ون ائسرابي ءة وحدًه أا ق ع يها اسم "درور الا نءة"  اامان بمهاره عالءة 
في البحث عن الهوااف داين الس ن  وا اءي كن زاوءة فءه  واسايدم هيه الوحده معداا وأ هزه 

غرف األسرى  وأررءااها وأس  ها  وا كءي األ هزه الكهرعابءة الاي ياصة ل بحث في  دران 
ءسايدمها األسرى  بح ا عن الهوااف  حائ شّكهم بو ودها  وهيا قد ءسامر يوما كام  داين غرفة 
واحده لألسرى  كما أن أفرادا مياصين من الوحده ائسرابي ءة ياابعون نظراا األسير اليي يب س في 

 اءي  ل بحث في األماكن الاي ينظر اليها األسير  ويلي "صراا أدمغة وحرا الغرفة لحظة الا
 ح ء ءة". 
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وع س الرغم من يلي  ن ح األسرى في اهريا هوااف حدي ة  م ن اآلء ون وأ هزه ال ين ال الث  
وأيرى كالساعاا  وءسايدمونها في أمور أيرى غير ا اصائ الهاا ي  م ن اص ح ائنارنا ومواقن 

 صن ا  اماعي. الاوا
من أن معركة ا ري بين األسرى ومص حة الس ون ائسرابي ءة ئي ا  الهوااف الاي ءسايدمونها  
نشا  باا له باري ة فنءة   عبر كشف ارٍ  عديده  منها ا هيز ميبأ في  دار الس ن بعد ح ره  وا 

 ما قد ءساغر  أسبوعين باسايدام مسمار أو برغي. 
نشا  كما امكن األسرى من اي  ا  هواا هم داين ع ا المع باا بعد فاحها وا غ قها باري ة فنءة  وا 

 ميبأ في أس ن هيه الع بة  من ورن   ن الماده األص ءة الاي احاويها الع بة لاظهر ابءعءة. 
والّ فا أّن الس ااا ائسرابي ّءة اسمح ل س نا  ال نابّيين اليهود باسايدام الهوااف داين الس ون 

بيويهم  ما احظره ع س األسرى ال  ساينّيين  يصوصًا من زياده أعدادهم  وقّ ة عدد  ل ّاصائ
الزياراا العاب ّءة  بسبا اغ   األراري ال  ساينّءة أءامًا بين حين وآير  اما بسبا ادهور الورن 

اينيين األمني في األراري ال  ساينءة  أو األعءاد اليهودءة  حيث امنن الس ااا ائسرابي ءة ال  س
 من ديوئ اسرابين  بما في يلي زياره أبنابهم في الس ون ائسرابي ءة. 

  في معا  ا 2001ءمكن ال وئ ان اهريا ال ّوا ا الس الس ون ائسرابي ّءة بدأه األسرى في عام 
الن ا  الدامون  ن حة  عوفر  ودافعه انسانّي  ومزاعم اسرابين أّن األسرى ءسايدمون ال ّوا ا 

داد لعم ّءاا مسّ حة غير ح ء ّءة  فاألسرى ءعرفون ياوره يلي  وأّي هااف في الس ن اراقبه لإلع
 الميابراا ائسرابي ّءة  وءع مون مايا يناظرهم من ع وباا اسرابي ّءة ان  باا الاهمة ع يهم. 
ة الس ون وقد ب ا ال ناه ائسرابي ّءة ال انءة في دءسمبر/ كانون ال اني ا ريرًا عن مكافحة مص ح

ائسرابي ّءة اهريا ال ّوا ا الس األسرى  وزعما أّن الميابراا ائسرابي ّءة ارن يدها سنوّءًا ع س 
ماباي هااف محموئ مهّرا. وزعم مدير س ن عوفر رقرا رام هللاض  عيران فايير  أّن األسرى 

ا الس داين آ ف دو رض  لاهريا ال وا  4ألف شءكن ر 15يدفعون مبالغ ااب ة اصن الس 
الس ون  وءسايدمها بعرهم ل انسيق لان يي عم ّءاا مسّ حة يارج الس ون  ع س الرغم من 

 ائ را اا األمنّءة الاي ن وم بها ل اشوءي ع س ا ّاصا ا. 
 

 استخدامات إنسانية 
 ءمكن ال وئ ان اهريا الهوااف الس الس ون ائسرابي ّءة ررورّي لألسرى المحرومين من الزياراا

آ ف أسير  وما  7العاب ّءة  والمو ودين في أقسام العزئ مددًا اوي ة  وعددهم ألف أسير من أصن 
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ارّو ه الميابراا ائسرابي ّءة لءس دقء ًا عن اسايدام األسرى ال ّوا ا لان يي عم ّءاا مسّ حة  
 فمص حة الس ون انّ ي غاراا دورّية ع س الزنازين لربط ال ّوا ا. 

يدام األكبر من األسرى ال  ساينيين ل هوااف المهرعة داين الس ون ائسرابي ءة لألغران يبدو ا سا
ائنسانءة والاواصن العاب ي  ع س الرغم من و ود حا ا ق ي ة    ءعرف عددها  اسايدم فيها أسرى 

يكر ق بن الهوااف ل اصائ برفاقهم يارج الس ون لان يي ه ماا رد اسرابين يارج الس ون  كما 
رمن ص  ة  2011يلي األسير ال  سايني المحّرر  عبد الراوف ان اص  اليي أا ق سراحه عام 

سرابين.   الابادئ بين حركة الم اومة ائس مءة رحماسض وا 
فءما احد ا األوساط األمنءة ائسرابي ءة عن أّن اهريا الهوااف الي وّءة الس األسرى ياّم بإي ابها 

 ائ  وورعها في فوط األا ائ الررن  وعبر المحامين في أ نا  احا م بس النسا  واألا
الزياراا  ومن ي ئ أفراد شراة الس ون برشواهم من األسرى  وياّم اسايدام الهااف ل اواصن بين 
األسرى وعاب اهم  وال ءام بعم ّءاا مسّ حة رد اسرابين  ويلي ك ه ع س حد مزاعم الميابراا 

 ائسرابي ءة. 
ان غرا اسرابين من اهريا ال ّوا ا باعابار يلي اياراقا أمنّءا من األسرى لمنا ة  ءمكن ال وئ

احا سءاراها  وهي الس ون  وع س الرغم من أّن ا سايدام الشابن ل هوااف داين الس ون ياعّ ق 
ءماا فردّءة بأهداف عاب ّءة واّاصا ا انسانّءة. لكّن أفرادًا من الي ءا ال  ساينّءة المسّ حة ا ّ وا اع 

من بعن األسرى داين الس ون  من دون مواف ة قءاداا ال صابن ال  ساينءة المعا  ين في الس ون 
ائسرابي ءة ع س هيه ا ّاصا ا  اي ارفن اسايدام هيه الهوااف لألغران األمنءة والعسكرية  بن 

 احصرها في ا سايداماا ائنسانءة والعاب ءة. 
وااف المحمولة الس األسرى في الس ون بن اشاا ال  ساينّيين ي ئ وقد حظي موروا اهريا اله

األّءام ال  ي ة المارءة  بين من اعابره عمً  أصاا اسرابين بال نون  ألّنه ايار  ا را ااها األمنّءة  
نسانّءة لألسرى.   ومن رأى في اهريبها مساهمًة في معركة حيوّءة وا 

معركة اراداا بين األسرى والسّ انين  فإديالها ءعابر احدّءًا ءعابر اهريا ال ّوا ا داين الس ون 
أمنّءًا  والح اظ ع يها داين الغرف والزنازين معر ة أع د  والع وباا ائسرابي ّءة ع س األسرى في 
حائ اكاشافها شديده  ّدًا  وكّ ما اكاشف السّ انون اري ة ل ّاهريا أو اي ا  ال ّوا ا  اباكر األسرى 

  ديده  في معركٍة   اناهي. اري ًة 
ومن ال صص المألوفة بين األسرى  أّن أحدهم رافق والداه المريرة قبين ا را  عم ّءة  راحّءة 
بواساة الهااف  وأسيرًا آير اابن ح ن زفاف ش ء ه  و ال ًا شاري في  نازه  ورابعًا ساعد بحّن 

 هم. مشك ة عاب ءة  وآيرين ي رون أحاديث رومانسّءة من زو اا
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ال دير باليكر أن هناي  قاا هوابّءا داين الس ون ائسرابي ءة لكشف المكالماا  فإسرابين اانّصا 
ع س مكالماا األسرى  ومن بين مباا الهوااف المهّرعة  فإّن عدد الهوااف المسايدمة ألهداف أمنّءة 

رغ  ألّن األغ بّءة الساح ة ق ين  وا دعا  أّن الهوااف لدى األسرى يار أمنّي ع س اسرابين ك م فا
 اريد الاواصن من البيا  بسبا قيود اسرابين ع س زياراا األسرى. 

أييرًا    يبدو أّن األسرى سياوّق ون عن اهريا ال ّوا ا داين الس ون  فهي أنبوا األوكس ين 
ئ بيويهم عبر اليي يوص هم بالعالم اليار ّي  وقد ُاحسن اسرابين صنعًا ان اّا  ا معهم ع س ا اصا

 هوااف أررّءة يارعة لمراقبة األمن ائسرابي ّي... فرّعما هيا الحن األمنّي الوحيد.
 5/2/2017، العربي الجديد، لندن

 
 تطورات المقاطعة في أوروبا وفرصها وتحدياتها .44

 حسام شاكر
كء ا ااورا في البيباا األوروعءة ظاهره الم ااعة ونزا ا سا ماراا وفرن الع وباا عبر اش

وحم ا ومبادراا و هود ارغط ع س مصالح ا حا ئ ائسرابي ي وادفن باا اه عزله في م ا ا 
 شاس.

فبعد مبادراا وا ارا ساب ة في ب دان أوروعءة عبر أعوام ماعاقبة  انادا الس م ااعة المنا اا 
سرابي ي  ارأ نمّو واليدماا ائسرابي ءة أو الاي اعود لشركاا قين انها ا دم دعما ما ل  انا ائ

  من فكره الم ااعة بص ة م ّرده الس 2005نوعي ع س الم هوم وم ا اه واابء ااه بدً ا من عام 
ال   ءة الاي اسا من أءرا السعي لنزا ا سا ماراا وفرن الع وباا  كما وردا في "ندا  الم ااعة 

 ال  سايني" وغيره.
ن وناا  الاحّري  ف م ءعد األمر م اصرا ع س ندا اا من هيا النمو في الم هوم  اّاسن م ائ العم

ل ماناا عن الشرا   ايااا عامة ال مهور أو ال باا ال رعءة المهامة ب رءة ف ساين ف ط  بن 
أصبحا ايااا أوسااا وا ّمعاا وهءاكن ماسسءة في مساوءاا ماعدده  من السعي الس اكييف 

األي قءة نحو حالة احا ئ  ابر وبما ينمِّي الوعي  الس وي ا ساه كي بما ياماشس من المساولءة
المدني بعدالة قرءة الشعا ال  سايني. وقد نشأا في غرون يلي أار مياصة بالم ااعة ونزا 
ا سا ماراا وفرن الع وباا  بعد أن كانا المساعي وال هود ياا الص ة اأاي غالبًا رمن 

 عاا.ا هاماماا العاّمة الماعدده ل ماسساا والا مّ 
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 استلهام التجارب وتطوير اآلليات
ل د أييا  هود الم ااعة في الم امعاا األوروعءة اسا هم في ااّورها ا ارا عده    سءما منها 
ا رعة الرغط ع س نظام ال صن العنصري البابد في  نوا أفري ءا  مسا يده أءرا من نمّو ا ارا 

 سابن عمن راغاة في م ا ا عده.الم امن المدني وظهور حركاا واشكء ا اعامد و 
ااّورا ا ارا الم ااعة ونزا ا سا ماراا وفرن الع وباا "بي دي أس"  أو  2005وعد ا من عام 

"منن" اياصارا  وامّددا بشكن مارافر في العالمين الواقعي وا فاراري  معامده ع س آلءاا 
اا  كما ا اع ا في قااعاا وشرابح الاشبءي المدني واواصن ال واعد ال ماهيرية في المدن والب د

ماعدده م ن ااحاداا الا بة والن اباا وال امعاا وال معءاا العمومءة ل  معءاا الاعاونءة 
ا ساه كءة والصناديق ا سا مارية والب دءاا. وامكنا الظاهره من احراز ن احاا واعده ياصة في 

ة وهولندا من ال انا ائسرابي ي  وفي سحا اسا ماراا صناديق ا اعد واأمين في دوئ اسكندنافء
م ائ الم ااعة األكادءمءة الاي اركزا في برياانءا  وقراراا م الس ب دءة في أيرلندا بم ااعة نظام 

 ا حا ئ.
ال ديد في الظاهره أّن الا اع ا أييا انب ق من الم امن المدني بروح المبادره وبص ة   مركزية 

يها أو غالبًا. وعدا أءرًا أنها اا حّوئ الس برامج عمن م اوحة وُم ِهمة ءمكن الا اعن معها أو ابنِّ
محاكااها من  انا الماسساا والا معاا واألفراد بمبادره يااءة  فسّ  ا من هيا الو ه اوّسعًا نسبءًا 
في عدد من البيباا األوروعءة رغم محاو ا ائعاقة الاي اعاررها  بينما لم ان ح في اي اد موائ 

 لها في بيباا أوروعءة أيرى. قدم
ون حا الظاهره في الا اعن عبر مواسم سنوءة ل احّركاا من قبين "أسبوا األرعاهايد ائسرابي ي"  
اليي ا ام فعالءااه في عواصم ومدن أوروعءة وعالمءة بص ة ما ارعة في النصف ال اني من 

 فبراير/شباط والنصف األوئ من مارس/آيار.
ناشار  اعالا اعبيراا ال  ق الرسمي ائسرابي ي ال ارف من الظاهره  فأع نا ومن هيا النمو وا 

وياط ورعاها لهيا  اسارااي ءااحكومة ا حا ئ مرارا عزمها ع س كبحها وم ح اها  ماحد ة عن 
الغرن واحركاا راغاة باشراها في هيا الشأن. وقد اارحا بعن ا نعكاساا المارابة ع س 

ابي ءة عبر قراراا وا  را اا وحم ا مراده ماعدده شهداها دوئ أوروعءة  بينما هيه الاو هاا ائسر 
ااحدث عن  -وع س رأسها ربءس الحكومة بنءامين نانءاهو يااه-أييا األوساط ائسرابي ءة الرسمءة 

 "ان ازاا" ام احرازها في اح ءم الظاهره  وهو ما قوعن بمواقف ماشككة في در ة مصداقياه.
 

 تجلياتها المتعددة الظاهرة في
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ااأ ر ظاهره الم ااعة بابءعة ال  افة السءاسءة في الب د األوروعي المعني  وبمنسوا ااّور بيبة 
العمن المدني فءه  وبالمنحس الارامني من ف ساين وعم ه  وعاأ ير ال هود المناوبة ل ح و  

 ال  ساينءة ا ما  والم ااعة يصوصا.
ها بيبة حارنة ل ظاهره رمن أار الم امن المدني واألوساط ال  افءة وفي الحا ا الاي   ااوفر في

وائداراا  قد اغ ا ع س احركاا الم ااعة السمة ال اعدءة  فاارّكز في الميدان وعبر الشبكاا 
ا  اماعءة  كأن امين الس اك يف فعالءاا الاوعءة بين  مهور المساه كين أو نشاااا م ح ة 

 ئ  كما ي ري في فرنسا م ً . منا اا مراباة با حا 
أما في برياانءا فإّن ا اع ا الم ااعة بدا م موسة في أار ن ابءة وماسساا أكادءمءة وأوساط 
  افءة وفنءة. وءمري المنحس نحو امّدد الظاهره في البيبة األيرلندءة الاي اّاسم بمنسوا اعااف 

رييءة األيرلندءة وروحها النرالءة  ف ا ا أع س من قرءة ف ساين  عاباراا ااع ق بالا رعة الاا
قراراا ب دءاا أيرلندءة با لازام بم ااعة ا حا ئ منس مة من يلي. أما في بعن الدوئ 
ائسكندنافءة وهولندا فإّن حيوءة الم امن المدني وااساا قاعده مشاركة المواانين في بيبة العمن 

في الس وي ا قاصادي وا سا ماري  كان لها اأ يرها  المدني ع وه ع س   افة المعايير واألي قءاا
 في اقدام بعن صناديق الا اعد والاأمين ع س نزا اسا مارااها من ماسساا اسرابي ءة. 

وامنح هيه اليصوصءاا والامايزاا اناباعا عن المداين وال رص المحام ة الاي احوزها  هود 
 وه ع س ا دير الصعوباا الاي ساوا هها والاحدءاا الم ااعة في الامّدد عبر البيباا األوروعءة  ع

المحام ة في بعن البيباا. ومن شأن ادراي يلي أن ءعين أءرًا ع س صءاغة الا ديراا ا ساشرافءة 
 لمآ ا الظاهره.

 
 فرص التمدد وآفاقه

ا احوز  هود الم ااعة ونزا ا سا ماراا وفرن الع وباا فرصا ل سامرار والامدد  ااراا أساس
ع س ما اح ق لها من مكاسباا في بعن البيباا    سءما من بزوغ اسمها "بي دي أس" عالمءًا 

 بص اها حالة ن اح مهمة ئنصاف الح و  والعدالة في ف ساين.
ورغم الحم ا المناوبة ومحاو ا الاشهير الاي اعاررها  فإّن الظاهره اب س ماه ة لمزيد من الامدد 

ه عبر أوروبا والعالم  مسا يده من نمو   افة العمن المدني وااور يبراا وا ناشار في أوساط عد
 الا اعن ال ماهيري ويءاراا الاشبءي بين ال ااعاا وعبر البيباا. 

 م اّن الظاهره قادره ع س الامدد وا ناشار اسانادًا الس نمايج العمن واابء اا الم اوحة الاي ااءح 
اسا هامها وا ّمصها والعمن بم اراها. فهي  هود قاب ة ل اعاظم ل ما اع ين من األوساط والشرابح 
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ب وه ال حوى والمرامين واسانساخ اآللءاا حاس دون اساشراط اشكين ماسساا وا معاا مياصة 
بيلي  اي يااح ل ا معاا الن ابءة وااحاداا الا بءة والم الس الب دءة وال معءاا العمومءة في 

داره األص وئ و معءاا المساه كين أن اأيي باو هاا الم ااعة ونزا ا سا ماراا صناديق الاأمين وا 
 واعامدها بوسابن شاس.

ع س أّن ال رصة ال وهرية ياءحها انامي الوعي بواقن ا حا ئ عبر العالم واراائ قدرااه ع س 
كسا الع وئ وال  وا في الم امعاا األوروعءة  وهو ما ءغيي اسا اباا مدنءة و ماهيرية في 

ا اهاا منها الا اعن من  هود الم ااعة ونزا ا سا ماراا وفرن الع وباا. واأاي هيه ال هود ا
رمن "ظاهره ما بعد الارامن"  الاي اابّنس قرءة ف ساين بمبادره يااءة اا اوز الاعااف الا  يدي 

 أو المسانده عن ُبعد.
فرن الع وباا عبر ماشراا من الياأ ع س أي حائ احاساا  دوى الم ااعة ونزا ا سا ماراا و 

عددءة م رده وحسا  من قبين اليسابر المحدده أو ح م ا سا ماراا المسحوبة م ً . ألّن ل مو ة 
وظابف معنوءة وهي اعبر عن الازام أي قي ورسابن مبدبءة في الم ام األوئ  ع وه ع س م عولها 

ن زاوءة ع داه الو ودءة لما اناوي ع ءه الراغط ع س ا حا ئ اليي يبدو أنه ياعامن معها أحءانًا م
من اراده العزئ والوصم. ويب س أّن هيه الظاهره ااءح ل ااعاا من الم امعاا فرصة عم ءة 

 ل اصرف والمشاركة الم موسة في موا هة نظام ا حا ئ رغم ا فارا  المكاني عن ف ساين.
 

 صعوبات وتحديات
ا ا عده  فإنها اوا ه اشكالءاا وصعوباا واحدءاا رغم امّدد ا ارا الم ااعة وااورها في م 

في البيباا األوروعءة. من يلي  م ً   أّن نهج الم ااعة ظّن في بعن األوساط الماعاا ة ا  يدءًا 
من قرءة ف ساين مح وفًا باساا ا ال دوى واألولوءة والكء ءاا والمساراا  حاس اّن بعن 

بمواقف اي ابءة نسبءًا من ال رءة ال  ساينءة أعرعا عن األصواا وال وى واألحزاا الاي ُعرفا 
 معارراها لهيا النهج.

كما ا  س الظاهره اأييدا  زبءا ياركز ع س ال بوئ بمساراا معّينة منها بينما ااح ظ بعن األوساط 
عن يورها في مساراا أيرى كالم ااعة األكادءمءة. وينبغي في هيا الم ام الا ريق بين احّ ظاا 

ق بال دوى أو بارايا األولوءاا  واحّ ظاا مبدبءة اعارن فكره الم ااعة أو ارى فيها "امييزًا" ااع ّ 
وأس وبًا غير م بوئ أو احشد مبِرراا لرفرها كال وئ م ً  انها سامّس غير الرالعين في ا ناهاكاا 

ن ع س الاوصن الس اسوءة ل صراا. ف د حّدد حزا الدءم راايين ا ألحرار البريااني أو انها   اش ِّ
ال يبرالي موق ه م ً  باأييد الم ااعة لكن لءس في الم ا ا  مءعًا  شهدا الكنءسة المنها ءة 
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ن اشًا وارارعا بشأن الموقف من الم ااعة   م  2013رالمي ودءةض البرياانءة في ماامرها سنة 
 أصدرا و ء ة مو زه رّمناها اآلرا  المايده والمعاررة.

الم ااعة صعوباا في الامّدد عبر أوروبا ككّن  ف م ان ح في ا بيا أقدامها في عدد  واوا ه مساعي
من الب دان ألسباا موروعءة أساسا  ع وه ع س ا اواها في أشكائ الحرور ومساواه بين ب د 
وآير. وءعود يلي الس الا اوا في نمط نمّو الم امن المدني وااّوره ويبرااه بين الب دان األوروعءة  

اصة بين غرا أوروبا وشرقها  فرً  عن الاباين بين ا ارا اأييد الح و  والعدالة في ف ساين ي
وقراءا الاحرر وح و  ائنسان في العالم  ويبدو الصدا في يلي وارحًا بين غرا ال اّره وشرقها 

 أءرا. 
أ يرها  كأن ينغ ق ب د كما أّن ال رو  ال ابمة بين البيباا السءاسءة وائع مءة في بعن الب دان لها ا

ع س رواءة أحادءة ماحيِّزه بشكن  ارف لم و ا دعاءة ا حا ئ  ويا  س يلي في دوئ وسط أوروبا 
وشرقها. وُا  ي يصوصءاا بعن الب دان ياا الماري النازي بأعبا  ع س فرص الم ااعة في 

شاهرا في العهد النازي الامدد. ودأبا اليرابن المناوبة ع س اشبءه دعاوى الم ااعة بشعاراا ا
 لم ااعة ائ نءة اليهودءة المح ءة م ن "  اشاروا من عند اليهود".

وما ء اقم الصعوباا والاحدءاا رغوط مك  ة ومحاو ا اشوءه وا عاقة ا وم بها أوساط مايده لنظام 
اا "أسبوا ا حا ئ أو حاس الدب وماسءة ائسرابي ءة مباشره  بما يادي م   الس عرق ة بعن فعالء

األرعااهيد ائسرابي ي"  بينما اوا ه نشاااا مايده ل  ساين اعاقاا ا  يدءة في ب دان أوروعءة عبر 
الاشهير بها وماالبة الس ااا بحظرها أو الرغط ع س ال هاا المالكة ل  اعاا والمرافق الاي ا ام 

 فيها ال عالءاا.
 هود الم ااعة ونزا ا سا ماراا وفرن لكّن صعوباا واحدءاا من نوا آير اناصا في موا هة 

الع وباا  ااع ق بموارد المع وماا وفرص الاح ق. فمساعي الاعببة والاوعءة العامة لم ح ة 
 المنا اا واليدماا والاعاقداا المراباة با حا ئ ائسرابي ي  اااّ ا موارد مع وماا فعالة ودقء ة. 

لماعدده ال نسءة واداين ا سا ماراا والمساهماا في لكّن واقن العولمة ا قاصادءة والشركاا ا
الشركاا وأدوار الوساا   ساهما  مءعًا في ارا ن ال دره ع س ااّبن المنشأ  ع وه ع س اكّيف 
ال ااعاا ائناا ءة واليدمءة المراباة با حا ئ من الواقن بااياي ادابير لامس المنشأ األص ي بما 

اصدير واساحداث شركاا وسءاة وا  را اا ابيءن منا اا ا حا ئ في يلي عبر عم ءاا اعاده ال
 من ي ئ  هة  ال ة وغير يلي. 

من شأن هيه الم بساا أن اشكن مصاعا عم ءة في و ه  هود الم ااعة  الاي اا اعن أساسا في 
مساوءاا مح ءة وعبر ناشاين ومااوعين واشكء ا ا ا ر الس مراكز مايصصة. وما ء اقم 
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ا هي حالة اعمءم قوابم غير مدق ة احاوي ع س وفره واسعة من الع ماا الا ارية م ً  الصعوبا
الاي لم ء ن الاح ق من ارابااها باقاصاد ا حا ئ أو قد اكون مر  ة ل  مهور لابديد  هود 

 الم ااعة.
ي م ا ا  مة معر ة أيرى مبع ها واقن الاابءن ال ابم بين الس اة ال  ساينءة وس ااا ا حا ئ ف

عّده  ع وه ع س فاور ا اعن الس اة من  هود الم ااعة وا فا ار الس اش ءعها  وهيا ي فا 
ل موقف الشعبي ال  سايني و هود ماسساا الم امن المدني ال  ساينءة في أوروبا ويار ها الاي 

 اساند هيه ال هود أو حاس ابادر ببعرها.
 4/2/2017، الجزيرة نت، الدوحة

 
 على الطريق إسرائيلي االجتماعي في التسونام .45

 اسحق بريق
ءشيخ السكان في اسرابين بسرعة ومدى العمر فيها هو من األع س في العالم. هيه ح ء ة   ءمكن 

ن لم ارعها الوزاراا الحكومءة دوما في المكان المناسا لها في س م األولوءاا.  الانكر لها  وا 
لشيوخ أن سهم وعموم الم امن. هيه مسيره اشهدها معظم لشييوية السكان آ ار ع س م ا ا حءاه ا

الدوئ المااوره  والاي امكن بعرها من ااوير ياط كبرى وانءة لموا هة احدءاا شييوية 
 السكان.

غير أن في اسرابين  رغم ح ء ة أنه ام في الماري ورن ياط مورعءة ميا  ة لمساعده الشيوخ  
ك يره لهيه ال بة السكانءة وعين المنح الاي ا دمها منظومة   ازائ هناي ف وه بين ا حاءا اا ال

اليدماا. وحسا الاوقعاا  ف ي الع دين ال ريبين سءارأ في اسرابين اغيير دءمغرافي كبير  ءسمءه 
وما فو  ن سها  من  65ك يرون "الاسونامي ا  اماعي" حين ساراعف ال بة السكانءة من ابنا  

. ورغم الحا ة العا  ة  لم اامكن 2035م يون نسمة في  1.640نحو  ألف نسمة اليوم الس 919نحو 
 اسرابين بعد من ااوير ياة كبرى وانءة كهيه.

الياة الكبرى الوانءة ي ا ان اعكس راءة عامة  شام ة وبعيده المدى  حاءا اا الشيوخ واشدد 
ءا اا. وي ا ع س هيا ع س ا ساعداد الانظءمي المناسا لاوفير ا سا ابة الم بمة لهيه ا حا

ا ساعداد ان يارمن اغييراا في المبنس الانظءمي  وشكن الع قاا واوزين الوظابف فيها. وينبغي 
أن ء وم بعم ءة ورن الياة الكبرى  سم ءكون فءه ام ين ل  هاا الميا  ة الاي اعنس باوفير 

الماع  ة باليدماا ل شيوخ.  اليدماا ل شيوخ وا ساعانة باليبرا  المياصين في  م ة من الم ا ا
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من الرروري ان ا ند وااهن قوه بشرية مهنءة في كن الم ا ا من ا ن ا دءم ا سا ابة لازايد 
 ا حاءا اا.

ءمكن لنا أن نرى في أر ا  العالم نمايج عن الياة مورن الحديث  والاي اما رمن أمور ايرى 
الشييوية. واحد النمايج هو من سنغافوره.  ا ر ماامر مدريد اليي ع داه األمم الماحده لموروا

عروا  م  وا كن الوزاراا  21فالياة الكبرى الوانءة في سنغافوره ورعاها ل نة ااكون من 
الحكومءة ياا الص ة وكيا منظماا غير حكومءة. وو ها ياة ال  نة    ة مبادئ: الشييوية 

اداين بين األ ءائ والمساولءة المشاركة من بكرامة  المشاركة ال اع ة في الم امن وفي الااب ة  وال
العاب ة  الااب ة والدولة في الحرص ع س الشيوخ. وفي الياة الاي ورعاها ال  نة و دا اعبيرها 
 م ة من الموارءن  م ن الصحة  السكن  ا عازائ والعمن  األمن ا قاصادي  المشاركة 

 ا  اماعءة والع ج الاوين والعناءة.
لة اسرابين في ماامر مدريد بن وأيدا الياة الاي ورعها الماامر  ولكنه لم ين ي هنا ل د شاركا دو 

منها سوى قسم صغير ف ط. فال معءة ا سرابي ءة لدراساا الشييوية  الاي رفعا لوا  الحرص ع س 
ح و  السكان كبار السكن في اسرابين ورفاههم  ل اعاون من اءشن   معءة اياءط وانمءة اليدماا 

أ ن الشيخ  أصدرا نسية عبرية عن ياة عمن الماامر. ومن ا رعة دوئ ايرى ءمكن أن من 
من الشيوخ أن سهم وابنا  عاب اهم اليين  أكبرناع م بان ورن م ن هيه الياط ادى الس مشاركة 

 ءعال ونهم في منح ا سا اباا ا ك ر مناسبة  حاءا ااهم.
مس الس ورن ياط كبرى مح ءة ل شيوخ  اسمس "العءي في ومايرا ابادر اءرا وزاره المواانين ال دا

العمر". وام ورن الياة ع س اساس قرار حكومي وهي اساهدف ااوير ياط كبرى مح ءة م بمة 
من ابءعة الااب ة في ظن  من الم دراا المح ءة. وام حاس اآلن ااوير ياط كهيه في عده ب داا 

ولكنها انابق اساسا ع س سكان الب ده أن سهم وبما في ار ا  الب د. ولهيه الياة قءمة كبرى  
ياناسا من ا مكانءاا  ال دراا وا حاءا اا المح ءة. وهي   ااناوئ ا حاءا اا والمشاكن الاي 
اساو ا عم  ع س المساوى الواني من ناحءة الاياءط الواني  احديد السءاسة  الاشرين 

ا رمان الدين والصحة اساو ا ااوير وايصءص الم دراا. فم    احاءا اا في م ا 
ومن دون ادين في هيا المساوى فان الانمءة والاابيق  –اسا ابة عامة ع س المساوى ال اري 

ل ياط المح ءة  المنواة باساعداد وقدره ال هاا المح ءة  من شأنها أن ازيد عدم المساواه بين 
فما فو  في اسرابين اليوم  65سبي ألبنا  الب داا في ح م ومساوى اليدماا ل شيوخ. ان المعدئ الن

وهو من  ل نسا  84ول ر ائ  81في المبة من عموم السكان. ومدى العمر في اسرابين هو  11.1هو 
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األع س في العالم. مدى العمر ل ر ائ في اسرابين اع س من الماوسط في دوئ منظمة الاعاون 
   اما ل نسا  فهو م  ه."OECDا قاصادي والانمءة "

ورن بعن الشيوخ لءس  يدا. فهم ءعانون من راب ة اقاصادءة  سو  صحة  محدودءة  سدءة 
ومن العزلة. الك يرون   يزالون معافين ومسا  ين وءحاا ون الس منظوماا يدماا في م ا ا 
وقا ال راغ  الاشغين والنشاط لرمان معنس و وده حءاه ع س مدى السنين الاوي ة في مرح ة 

 الا اعد.
وارعي السءاسة ان يروا في هيا اشاره احيير. فايا لم ءاوروا وءاب وا ياة وانءة فساكون  ع س

آ ار س بءة يايره ع س الم امن ا سرابي ي. وال معءة ا سرابي ءة لتدراساا الشييوية ادعو الس عدم 
قبن  –ن الا اهن والس الا ند لورن ياة كبرى وانءة عامة لاح يق رفاه السكان الشيوخ في اسرابي

 فواا ا وان.
 "هآرتس/ذي ماركر"

 5/2/2017، الحياة الجديدة، رام هللا
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