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 وسنزيل كل التخوفات المتعلقة باألمن القومي المصري مع مصر  العالقةفي مرحلة جديدة هنية:  .1
كشززإ ماززماعيي  نيززة ئاسززل كسززيل المي ززل السيااززي لحررززة حمززا  أى أميززر   ززر وا زز  علزز  : غزز  

للب ربززاء ملزز    ززا   161ب نفيززم مشززرو  أشزز ر مززن ألززي ال ززدء  3مليززوى لززز 30 مع ززاء اززمائة بنبيززة بززز
 ودعا  نية مل  أ مية ولود تعاوى لدي من السل ة الفلس ينية من ألي مئجاز المشرو . غ  .

وأكد  نية خالل حفي تسليم المرحلة الثائيزة مزن شزم  مد نزة حمزد السزينية أى األميزر تمزيم وا ز  علز  
 معماك   ا  غ  .مليوى دوالك لد د   ي صندوق معاد   100م دا  م لغ 

 مليوى دوالك. 25وذرر أى دولة   ر الشميمة وا مت عل  مئشاء مس شف   ي ك ح تصي تبلف  ا لز 
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و زال  نيزة مى   زر  وأشاك ملز  ولزود تنسزي  عزال بزين   زر وترريزا مزن ألزي حزي أزمزة ر ربزاء غز  .
 صاديا وإعالميا.اح لت الصداك  بسنوات الحصاك عل  غ    ي رسر الحصاك اياايا وائسائيا وا  

مال زين دوالك ق امزة مس شزف  لزموي  10وأشاك  نية مل  أى مؤاسة حمد بن لاازم الم ريزة ت رعزت بزز
 االح يالات الخاصة بمد نة غ  .

وأواح، بأى   ر وا مت عل  اا مدام معلمين مزن   زا  غز   للعمزي لزد  ا،   زال عزن ال  احز   زي 
 ر وا مزت علز  تمزديم م لزغ مزن المزال رمسزاعد  للشزعل وأااف "  مميائية   ح العمي لشراسح أخرى.

 الفلس يني، واي م توزيع ا عل  الحاالت المح الة وأ الي الش داء والفمراء".
وحززول زياكتززز  ملزز  مصزززر، أكززد  نيزززة أئزز  ئعزززو ا خالل ززا ملزززإ العال ززات الثناسيزززة، وغزز   واح يالات زززا، 

راءات عمليززة ل حسززين الحررززة ال جاكيززة علزز  والملززإ األمنززي وال خو ززات الماسمززة، مؤرززدا أى  نززا  ملزز
وشدد عل  أى "ال ياك  م مة وذات داللة اياازية وإئسزائية ومزا ت عز  مزن زيزاك  و زد خزا   مع ر ك ح.
وأاززاف "ئحززن أمززام مرحلززة لد ززد   ززي العال ززة مع ززا واززن م  عال ززة م  ززوك  واززن يي رززي  بعززد ذلزز ".

ل ززدخي  ززي الشززأى الززداخلي المصززري أو لزز ء مززن ال خو ززات الم علمززة بززاألمن المززومي المصززري دوى ا
 المعادالت  ي ايناء أو غيره".

 11/2/2017، المركز الفلسطيني لإلعالم
 

 الفلسطينيين من قطاع غزةمدير معبر رفح: آلية جديدة لتسهيل سفر  .2
 ، أىئززوك الززد ن النل ززاى ،ك ززح، ئمززالع عززن مرااززل   ززي 11/2/2017 ،المركــز الفلســطيني لإلعــالمئشززر 
 ر مع ر ك ح ال ري  شام عزدواى  زال مئز  اتفز  مزا الجائزل المصزري علز  العمزي بةليزة لد زد  مزن مد

وأوازح عزدواى  زي تصزريح خزا  لزز"المرر   ألي تس يي ئمي المسا رين عل  المع ر  ي االتجزا ين.
ت الفلسز يني لععززالم" أى االتفزاق يم ززي ب يزاد  عززدد الحزا الت الداخلززة للمع زر، مواززحاع أى الحززا ال

 وأ زززاد: مسزززا ر علززز  األ زززي. 100بعزززد أى رائزززت تحمزززي علززز  م ن زززا أكثزززر مزززن  مسزززا راع  60اززز مي عزززدد 
"ئلمززل بعززت ال سزز يالت  ززي  ززما اليززوم مززن خززالل ازز ولة مززروك الحززا الت تجززاه الجائززل المصززري"، 

 م منيا أى   م العمي بشيي ط يعي  ي المع ر.
: "ئمزدك مين المادمين من الجائزل المصزري، م زيفاع وأكد عدواى أى مغالق المع ر   يد من معائا  العال

 الحالة األمنية  ي ايناء، لبن ال ئريد أى ت ني  مه الحالة األمنية عل  الحالة اقئسائية للعالمين".
وأشزززاك ملززز  أى  ززز ح المع زززر اليزززوم يزززأتي بعزززد مغزززالق دام أ زززي مزززن أاززز وعين، م منيزززاع أى تسززز مر  زززمه 

 ألي تس يي عملية السفر بين الجائ ين. اقلراءات من الجائل المصري من
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السل ات المصرية أعزادت  ز ح .(، أى ب.ف.أ، ئمالع عن ورالة )12/2/2017 ،الحياة، لندنولاء  ي 
مع ززر ك ززح الحززدودي بززين مصززر و  ززا  غزز   اازز ثناسياع أمززل السزز ت ولمززد   ال ززة أيززام مززن ألززي ع ززوك 

وذل  بعد محاد ات بين الما ر  وحررة "حمزا "  الحاالت اقئسائية والمراية وال الب  ي االتجا ين
 ال ي تسي ر  ي الم ا .

 
 "الدعم المالي إلعادة إعمار غزة "ضعيف جداً  يثني على الدعم القطر ويؤكد أن الحساينة .3

 ،مفيزد الحسزا نة، أى ئ يزي ازنوئو ،غز  ، ئمالع عن مراال ا  ي 11/2/2017 ،فلسطين أون الينئشرت 
، وصزززإ الززززدعم المزززالي لعمليززززة معززززاد  معمزززاك مززززا دمززززره الفلسزززز ينيةاقاززززياى وزيزززر األشززززنال العامزززة و 

تجزاه الزدوك الم زري  زي  زما  "،  يمزا أبزدى تفزا الع االح الل اقاراسيلي  ي   ا  غ   بأئ  "اعيإ لزداع 
وعمززل مشززاكر    ززي واززا حجززر أاززا  م نزز  مشززرو  مررزز  الشززية حمززد بززن لااززم للرعايززة  الصززدد.

وأاززاف:  لجمعززة  ززال الحسززا نة لصزحيفة " لسزز ين": رززي مزا ئح الزز  األمززوال".ا  زوماليوميزة،  ززي غزز   
، ئ منزز  أى ييزوى  نززا  حزرا  مززن البززي ؛ ألى الززدعم المزالي ل اززإ اززعيإ لزداع "األمزوك ب يةززة لزداع 

لبن   ال  ي الو ت ئفس : "بولود السفير )كسيل اللجنة الم رية قعاد  معماك الم ا  محمد  العربي".
مليزززوى )دوالك( لد زززد  تبزززوى  زززي عمليزززة معزززاد   100 ا  بعزززت بشزززاسر الخيزززر ووعزززود بززززالعمزززادي(  نززز
 اقعماك".
مصعل اق رئجي  ،غ  ، ئمالع عن مراالي ا  ي 11/2/2017 ،موقع صحيفة الشرق، الدوحةوأااف 

الحسا نة أ ن  عل  دولة   ر أميراع وحيومةع وشع اع ومؤاسات عل  دعم م  أى الوزير، ومحمد لمال
م واصززي للشززعل الفلسزز يني  ززي رززي أمززاكن توالززده، مؤرززداع أى المشززاكيا الم ريززة ئفززمت بمواصززفات ال

 عالية وبالمعا ير الم لوبة وبحسل الشيي المخ ط ل  دوى أي معو ات ومشاكي طويلة.
 

 مبعوثًا لألمم المتحدة إلى ليبيا فياضواشنطن على اختيار استغراب فلسطيني من اعتراض  .4
مثززي  ززراك اقداك  األمريييززة منززا تعيززين كسززيل الززوزكاء الفلسزز يني  :محمززد  ززوئل - كام هللا ،ئيويززوك 

 - الساب  االم  ياض مساعداع ل مين العام ل مم الم حد  لشؤوى لي يا، ذكو  تردي العال ة األمرييية
اع، دكلززات أخززرى أكثززر اززوء ملزز الفلسزز ينية  ززي ع ززد الززرسيل دوئالززد ترامززل، مثيززراع تو عززات بوصززول ا 

من ززا توليزز  اززنوا وإيمززا  عموبززات علزز  الفلسزز ينيين  ززي حززال عززدم اازز جاب  م الم الززل األمريييززة 
السززززل ة الفلسزززز ينية، والزززز   ملزززز واقاززززراسيلية. واع  ززززر الفلسزززز ينيوى المززززراك األمرييززززي اززززربة مول ززززة 

 مشاكيع ا المم لة  ي المنظمة الدولية، وال  العال ة الماسمة بين الجائ ين.



 
 
 
 

 

 6 ص             4198 العدد:        2/12/2017 األحد التاريخ: 

                                    

، باقئجلي يزة و اللجنة ال نفيمية لمنظمة ال حرير الفلس ينية حناى عشراوي  زي بيزاى ئشزرت  و الت ع
 ى "معا ة تعيين  ياض حال من ال ميي  الصاكخ عل  أاا  ال وية الوطنية".م

وك ت  ياض ال عميل عل  المراك األمرييي و ال مي     ي كام هللا لورالة " زرائل بزر " مئز  "ال  ريزد 
ووصإ السفير الفلسز يني كيزاض منصزوك مو زإ السزفير  األمريييزة  زي األمزم  أي تصريح".ء باقدال

بأئز  "مسز نرب"، و زال: "ئسز نرب مثزي  زما المو زإ غيزر الزرا ت ل عيزين  يزاض الم حد  ئييي  ا لي 
 المف وم، وا ل معاكاة تعيين شخص بمن    البفاء  ليموم بم مة أممية".

 12/2/2017 ،الحياة، لندن
 

 اإلسرائيليد عبد الرحمن: الموقف األمريكي ال يطلق اليد لالستيطان أسع .5
كأى ع و اللجنزة ال نفيميزة لمنظمزة ال حريزر الفلسز ينية أازعد ع زدالرحمن : ئادية اعد الد ن - اىعم  

ال ي لززز   زززد االحززز الل اقازززراسيلي راملزززة  زززي االاززز ي اى باألكاازززي  لد زززداع  أى  نزززا  "مو فزززاع أمريييزززاع 
ال  نفزززم كغ زززة الزززرسيل دوئالزززد ترامزززل، الشخصزززية،  زززي ئمزززي السزززفاك  األمريييزززة ملززز  المزززد  المح لزززة، و 
وأاززاف ع ززد الززرحمن، لززز"الند"، أئزز  "مززن السززاب  ألوائزز ، اعى، تحد ززد مززدى ائعيااززات  ززما  المح لززة".

ال حزززول الزززمي  زززد ي زززرأ، ازززواء أكزززاى بشزززيي رامزززي أم ل سيزززا،  زززي المو زززإ األمرييزززي، علززز  العمليزززة 
 اية بين الجائ ين الفلس يني واقاراسيلي".السيا

، بزأى اقداك  األمريييزة طل زت مزن كسزيل الزوزكاء اقازراسيلي ولفت مل  أى "أئ اء مو و ة كالت، مؤخراع 
، أى ال يأتي بمجموعة طل ات  ريد من ا تل ي  ا، بمدك بنيامين ئ نيا و، المي يع  م زياك  واشن ن  ري اع 

وأوازح أئز   جزاه ملفزات وازئزة  زي المن مزة، مثزي العمليزة السياازية وإ زراى".ما يمزدم مم رحزات عمليزة ت
" ي اوء الم احثات المرتم ة بين ترامل وئ نيا و،  د ت  ح األموك أكثر بخصو  المساك المرشح 

واع  ززر أى "اقداك  األمريييززة تمززا تحززت تززأ ير  لعمليززة السززالم بززين الجززائ ين الفلسزز يني واقاززراسيلي".
العميمزززة  زززي الواليزززات الم حزززد ، مزززن ل زززة، وتحزززت ازززنوطات المؤاسزززة األمريييزززة، مزززن ل زززة الدولزززة 

وأشزاك ملز  أئز  "مزن دوى  أخرى، بما لعي الرسيل ترامزل   نيزر ولزو ل سيزاع، مماكئزة بالمرشزح ترامزل".
أى ئ يززا أئفسززنا أو امززا أو أحالمززا وكديززة؛  ززال شزز  أى مداك  ترامززل باتززت تعززرف معنزز  أى ييززوى المززرء 

ي اززد  السززل ة، لززدى أاززخم دولززة علزز  ولزز  ال سززي ة، وبززين أى ييززوى المززرء يخ ززل  ززي م رلززاى  زز
وبزززين أى " زززما ال حزززول الج سزززي، علززز  مزززا   زززدو،  زززي موا زززإ مداك  الزززرسيل ترامزززل، مماكئزززة  ائ خزززابي".

بالمرشززح ترامززل،  ززد تواززح تحززوالت بززالموا إ المعلنززة  ززي الحملززة االئ خابيززة تجززاه الم ززايا لميع ززا، 
 ثي الموا إ من الصين واالتحاد األوكوبي والميسي  وكوايا،   ال عن من مة الشرق األواط".م

 12/2/2017 ،الغد، عّمان
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 ترحب بالبيان الختامي لمؤتمر رؤساء البرلمانات العربية الفلسطينية الحكومة .6
وم السز ت، بال يزاى ، برسااة كامي الحمد هللا، مساء  زالفلس ينية كح ت حيومة الو اق الوطني: كام هللا

الخ ززززامي لمززززؤتمر ك اززززاء ال رلمائززززات العربيززززة ومززززا ت ززززمن  مززززن  ززززراكات وتوصززززيات بشززززأى الم ززززية 
و ال الم حدث الرامي باام الحيومة  واإ المحمود "مى المراكات ال ي خرج ب زا مزؤتمر  الفلس ينية.

شع نا ودعم ولزوده ود اعز   ك ااء ال رلمائات العربية الثائي  ي الما ر  من شأئ ا تع ي  صمود أبناء
وشدد عل  أى الم ية الفلس ينية بحالة مل  دعم األشزماء العزرب علز  را زة  عن حمو   المشروعة".

الصززعد، خاصززة وأى  لسزز ين ت عززرض ل صززعيد اح اللززي شززامي   ززدف ملزز  تث يززت االحزز الل وتززدمير 
 شر ي المد .مميائية م امة الدولة الفلس ينية المس ملة راملة السياد  وعاصم  ا 

 11/2/2017 ،الحياة الجديدة، رام هللا
 

 كتائب القسام تكشف عن تطوير قذيفة "التاندوم" الروسية .7
كشززفت "ك اسززل المسززام"، الززمكا  العسززيري لحررززة حمززا ، أى مماتلي ززا تمينززوا مززن ت ززوير  ميفززة : غزز  

ب األخيزر  علزز  غزز    ززي "ال ائزدوم" كواززية الصززنا الم زاد  للززدكو ، وال ززي أ   ززت لزداكت ا خززالل الحززر 
 ، حسل تع ير ا.2014صيإ 

لززاء ذلزز  علزز  لسززاى كاسززد اززعد أحززد  ززاد  الب اسززل،  ززي  ززيلم و ززاسمي بث زز  الحررززة، عززن الشزز يد محمززد 
المو ززا أحززد المززاد  الميززدائيين للب اسززل، والززمي   زز   ززوم األحززد المااززي م ززر ائفجززاك داخلززي  ززي أحززد 

 موا ا الب اسل شمال   ا  غ  .
" محليززة الصززنا، وال ززي 85عد ملزز  أى المو ززا رززاى لزز  دوك ر يززر  ززي ت ززوير  ميفززة "ال ائززدوم وأشززاك ازز

ززر باازز خدام ا  دبابززات  9لع ززت دوكا ر يززرا خززالل ال صززدي لمززوات االحزز الل  ززي الحززرب األخيززر ، و عج 
ل زا  وأواح أئز  وبشز اد  مزن ااز خدم  زمه المميفزة،  ثئ زا أ  زت لزداكت ا  زي الميزداى، ورزاى ماراسيلية.

وأشزاد بمنا زل الشز يد المو زا، مؤرزداع أئز  رزاى مزن  األ ر الب ير  ي ميما  الخساسر  ي  وات االح الل.
أواسي من ال ح  بالعمي العسيري، وعملوا  ي مجزال ال صزنيا الازيما "م زادات الزدكو "، وازا م  زي 

 غ  .مئ اج العد د من أالحة الب اسل، وال ي راى ل ا دوك ر ير خالل الحروب عل  
وظ رت  مه المميفة  ي العد د مزن العزروض العسزيرية للب اسزل، مال أئز   زمه المزر  األولز  ال زي تعلزن 

  ي ا الب اسل عن تمين ا من ت وير  مه المميفة وتصنيع ا محليا.
 11/2/2017، المركز الفلسطيني لإلعالم
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 يد اإلدارات األمريكية األسوأ واألكثر تطرفًا على صعترامب ُتعد نبيل شعث: إدارة الرئيس  .8
 ال الميادي  ي حررة "  ح"، ئ يي شع ، مى مداك  الرسيل األمرييي "دوئالزد : خلدوى مظلوم - كام هللا

 ترامل" تموم بما  ل ي موا ف  األ دلولية والفبرية؛ ومن بين ا دعم ماراسيي ومشروع ا االا ي ائي.
ى مداك  الزرسيل األمرييزي الجد زد، "األازوأ وشدد شع   ي حواك ما " د  بزر "،  زوم السز ت، علز  أ

واألكثززر ت ر ززاع"، علزز  صززعيد اقداكات األمريييززة، "خاصززة  ززي ظززي موا ف ززا واع  اك ززا األمززم األخززرى 
ولفت النظر مل  أى الواليات الم حد ، "لم تبزن  ومزاع طر زاع محا زداع  زي عمليزة السزالم، ولزم  أعداء ل ا".

 راسيي، ال ي ترى  ي ا أمرييا بأئ ا مشروع ا  ي الشرق األواط".  نير المو إ العام ل ا تجاه ما
وأاززاف شززع ، تعمي ززاع علزز  موا ززإ مداك  ترامززل تجززاه الم ززية الفلسزز ينية، وال ززي رززاى  خر ززا تجد ززد 
ك  زز ا المززاطا االع ززراف بالدولززة الفلسزز ينية، أى "الميززاد  ت ر ززل رززي مززا يصززدك عززن ترامززل وإداكتزز ، 

 راكات ززا وخ وات ززا، وال حززر  علزز  المسزز وى اق ليمززي والززدولي ل حميزز  ذلزز ".وتعززد الخ ززط لموال ززة  
وأشزاك ملز  أى ترامزل "اك سزل أعزداء داخزي أمرييززا وخاكل زا، ئ يجزة موا فز  الم شزدد ، وال زي رزاى مززن 

 بين ا منا دخول حملة لنسيات ا عة دول ماالمية".
اخززي أمرييززا، مسزز عد  ألى تمززإ ملزز  لائززل وتززابا: " نززا  البثيززر مززن دول العززالم والمززوى الجما يريززة د

 الفلس ينيين، ويمين تجنيد م  ي موال ة ترامل بحمك ودوى خوف".
 11/2/2017، قدس برس

 
 للقوانين الدولية اً خرقُيعد  أممياً  عرقلة الواليات المتحدة تعيين فياض موفداً ": النضال الشعبي" .9

  اخ يزاك األمزين العزام ل مزم الم حزد  أئ وئيزو اع رات الواليات الم حزد  علز: محمد  وئل -كام هللا 
 غوتيريا لرسيل الوزكاء الفلس يني الساب  االم  ياض م عو ا للمنظمة الدولية مل  لي يا.
 ملز  أمميزااع  رت ل  ة الن ال الشع ي الفلس يني، أى عر لزة الواليزات الم حزد  تعيزين  يزاض مو زدا 

د  اد دولة  لس ين، وخرق وااح للموائين الدولية، وحماية اا مراك لسيااة الواليات الم ح" لي يا  و
 .االح الل"لدولة 

ال تع زرف بدولزة  لسز ين، وإى األمزم الم حزد  منظمزة تنحزاز " واع  رت الج  ة ما  ال ز  واشزن ن بأئ زا
بشيي غير عادل لمصلحة السل ة الفلس ينية، تحريت عل  دولة  لس ين ودعم لالح الل لمواصزلة 

 ."لراسم 
 12/2/2017لحياة، لندن، ا
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 االحتالل يعتقل فلسطينية بزعم محاولتها طعن جندي بالخليل .11
اع ملززت  ززوات االحزز الل اقاززراسيلي مسززاء  ززوم السزز ت،   ززا   لسزز ينية، بززالمرب مززن الحززرم : محمززد وتززد

 اقبرا يمي  ي مد نة الخليي ال فة النربية؛ ب عم "محاول  ا تنفيم عملية طعن".
االحزز الل مى " شززرطة حززر  الحززدود اع ملززت   ززا   لسزز ينية ا  ربززت مززن محززدى ئمززاا و الززت اززل ات 

 ال ف يا بجواك الحرم اقبرا يمي، بعد أى اا لت ايينا وحاولت طعن أ راد شرطة حر  الحدود".
وبحسل ما تنا ل   وااسي اقعالم اقاراسيلية،  اى عناصر حر  الحدود الحظوا الف ا  أ ناء ا  راب ا  

 تحمي السيين و اموا باع مال ا تحت ت د د السالح، من دوى مطالق الناك علي ا.و ي 
 اع ملت وأخ عت لل حميمات. يولم تنشر ال ات االح الل أية تفاصيي ت عل  ب وية الف ا  ال 

 11/2/2017، 48عرب 
  

 كدولة أبرتهايد "إسرائيل"ريفلين: قانون شرعنة االستيطان يظهر  .11
يل اقازززراسيلي، ك و زززين كيفلزززين، عزززن معاكاززز   الشزززد د  لزززز" ائوى ال سزززوية" ع زززر الزززرس: بزززالل ازززا ر

ومصادك  أكاض بملبية  لس ينية خاصة من ألي شرعنة االا ي اى، وكأى أئز  ازيظ ر مازراسيي أئ زا 
دولة أبرت ا زد. ورائزت ال يةزة العامزة للبنيسزت صزاد ت، مزؤخرا، ئ اسيزا بزالمراءتين الثائيزة والثالثزة علز  

 ائوى. ما الم
وئملت صحيفة " ةكتل"  وم األحد، عن كيفلين  ول  خالل لماء ما ل ات ايااية ماراسيلية، األا و  
الماازززي، مى "دولزززة مازززراسيي ت نزززت المزززائوى الزززدولي، الزززمي ال يسزززمح لدولزززة تعمزززي بمول ززز  أى تفزززرض 

. وازيجعي ذلز  وتماك   وائين ا عل  مناط  ال تخ ا لسيادت ا. وإذا  علت ذل ،   ما ئشزاز  زائوئي
ماززراسيي ت ززدو ردولززة أبرت ا ززد، و ززي ليسززت رززمل . وال  ولززد اززؤال  نززا. ب سززاطة يحظززر علزز  حيومززة 

 ماراسيي أى تفرض  وائين البنيست عل  المناط  ال ي ال تخ ا لسياد  الدولة".
كمل  ع ر كيفلين عن معاكاز   لمشزرو   زائوى، يع ز م اليمزين الم  زرف الحزاكم  زي مازراسيي، طرحز  
ب زززدف االل فزززاف علززز  المحيمزززة العليزززا  زززي حزززال  زززركت شززز ل  زززائوى مصزززادك  األكاازززي الفلسززز ينية 

 بملبية خاصة، وإعاد  ان  وائين ر مه من خالل تمييد ال ة المحيمة بش   ا مجددا.
 12/2/2017، 48عرب 

 
 لحل سياسي مع حماسويدعو  نتنياهو بالسعي إلثارة حرب مع غزةيتهم  حاييم يلين .12

 ال "حا يم  لين" ع و البنيست عن ح ب " نا  مسز م ي" مى   زا  : ترلمة صفا -لمح لة المد  ا
غزز     ززدو رزززز"برميي م فجززرات مو ززوت ورزززي  ززوم يم ززي دوى ال عامزززي معزز   سززيعود ملينزززا علزز  شزززيي 
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وأاززاف " لززين" والززمي يسززين تجمززا "أشززيول"  ززي تصززريحة للمنززا  "الثائيززة"  معررززة أ ززوى مززن اززابم  ا".
مساء الس ت أى "اياازة ال ر يزا  زي ال عامزي مزا غز   ليسزت حزالع، وليسزت ازوى غ زاءع للمزدك الع رية 

ودعا ع و البنيست ل سوية ايااية مزا حمزا  بنز   لزز"اماى عزدم  المي اينفجر  ي ئ اية األمر".
ثي و ال: "ال معن ع قكاال الجنود للمن مة ود ا  من ذل  باا م ال م   ل ؛  الحي األم تجدد الحرب".

 ل ما ال  د د ييوى ب سوية ايااية ما حما ".
من ل ةة أخرى، ات م ذات الع و كسيل الوزكاء اقاراسيلي بنيامين ئ نيزا و بالسزعي لزز"م اك  حزرب مزا 

و زال مى ئ نيزا و يع مزد أى حربزاع علز  غز    زد تنمزمه مزن الز  م  غ  "  رباع من ت م الفساد ال ي تالحمز .
 رب ما حما  دوى حالة أمنية.وأئ   د  عدحرج األموك لح

كمززا ولزز  " لززين" ات اماتزز  لزز عيم حزز ب ال يززت الي ززودي "ئف ززالي بينيززت"، ووزيززر ال نززاء واقاززياى " ززو ف 
لاالئت" بس ل تصريحات م األخير  المخو ة من حرب  ري زة بزالجنوب،  زاسالع مئز  "منزد ا مزن ازما  

ا مثلزي و  زلوا رسزل أصزوات اليمزين ب زمه أصوات حربية ب ما المدك من الحما ،   زم يعر زوى الوا ز
 ال صريحات،   ؤالء عديمي المسةولية يس خدموى ال خويف بدالع من ال وصي ل دوء لسياى الجنوب".
وتسزز ل حززد   بعززت الززوزكاء اقاززراسيليين بشززأى ا  ززراب شززن عززدواى لد ززد علزز  غزز   ب فجززر خال ززات 

ئت أك زر  زي ال جمعزات اقازراسيلية المحي زة داخي أ  اب الحيومة اقاراسيلية، لبن حالة الن ل را
وكأى الززززوزيراى  بالم ززززا ، مذ عززززادت ملززززي م  ززززوالل العززززود  لموال ززززة كبمززززا تبززززوى أشززززد مززززن اززززابمي ا.

المزززمروكاى أى الفرصزززة منااززز ة قطزززالق المززز اودات علززز  ئ نيزززا و،  زززي الو زززت الزززمي يعزززائي مزززن رثزززر  
 تمرير المرا ل حول حرب غ   من ل ة أخرى.ال حميمات المالية  ي  مه األيام من ل ة، وئ اسج 

 11/2/2017وكالة الصحافة الفلسطينية، صفا، 
 

 زةبغلتبادر لمواجهة عسكرية مع حماس  "إسرائيلـ"ال يوجد نوايا ل: ليبرمان .13
دوك لي رمززاى علزز  تصززريحات وزيززر ال نززاء واقاززياى، جززعمززل وزيززر األمززن اقاززراسيلي، أ ي: محمززد وتززد

ب "كوالئو"، المي صزرح قذاعزة الجزيا بزأى الربيزا المزادم ازييوى ئم زة تحزول  و ف غاالئت، من ح  
عل  الج  ة الجنوبية ما  ل م الجيا لييوى عل  أ  ة االا عداد للحرب، عمل بالمول: " ال صريحات 
 مجرد  ر ر  ل عت الوزكاء ئحن  ي غن  عن ا، ال أعرف من   ود م بمثي  مه ال واكية والمواعيد".

األمن، خالل برئامج "لمزاء الصزحا ة" الزمي بز  مسزاء  زوم السز ت، علز  المنزا  الثائيزة، مى  و ال وزير
 بالده غير معنية بالحرب عل  الج  ة الجنوبية ما   ا  غ   أو عل  الج  ة الشمالية، مؤردا أئ  ال 

  ولد ئوايا قاراسيي ل  ادك لموال ة عسيرية ما حررة حما   ي   ا  غ  .
 11/2/2017، 48عرب 
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 ليبرمان ينصح نتنياهو عدم االستقالة بحال قدم للمحاكمة .14
أ  زرح وزيززر األمزن، أ ينززدوك لي رمزاى، علزز  كسزيل الحيومززة اقازراسيلية، بنيززامين ئ نيززا و، : محمزد وتززد

عززدم االازز مالة مززن منصزز   وال مززاء  ززي كسااززة الحيومززة، ح زز  وأى  ززدمت اززده السحززة ات ززام بملفززات 
 الفساد و دم للمحاكمة.

وت رق الوزير لي رماى خالل برئزامج "لمزاء الصزحا ة" الزمي بز  مسزاء  زوم السز ت، علز  المنزا  الثائيزة 
اقاراسيلية مل  ال حميمات ال ي يخ ا ل ا ئ نيا و،  اسال: "أوصي كسيل الحيومة عدم تمديم ااز مال   

 ح   وأى  دمت اده السحة ات ام".
 ز  المنزا  الثائيزة، مسزاء أمزل الجمعزة، عزن مصزادك  زي وكدت تصريحات الوزير لي رمزاى كدا علز  ئمل

 6-4"اززززين  ي بعززززد  1000الشززززرطة  ول ززززا مى ال حميزززز  مززززا كسززززيل الحيومززززة، ئ نيززززا و،  ززززي "الم ززززية 
 أاابيا، وا مدم توصية ب مديم السحة أت ام اده وتمديم  للمحاكمة.

 11/2/2017، 48عرب 
 

 مع ترامب "حل الدولتين"بينيت يطالب نتنياهو عدم مناقشة  .15
طالززززل كسززززيل "ال يززززت الي ززززودي"، الززززوزير ئف ززززالي بينيززززت،  ززززوم السزززز ت، كسززززيل الحيومززززة : محمززززد وتززززد

اقاززراسيلية، بنيززامين ئ نيززا و، ملزز  االم نززا  عززن ذرززر دولززة  لسزز ين، خززالل لماسزز  المرتمززل من صززإ 
 األا و  ما الرسيل األميرري دوئالد ترامل.
لزوزير بينيزت  ولز : "مذا ت زرق ئ نيزا و وترامزل، خزالل لماس مزا وئملت وااسي اقعالم اقاراسيلية عزن ا
 مل  دولة  لس ين،  ثى األكض ا رتعد".

تزززأتي تصزززريحات الزززوزير بينيزززت   يزززي للسزززة المجلزززل الزززوزاكي المصزززنر للشزززؤوى السياازززية واألمنيزززة 
 "البابينيت"، األحد، لل شاوك حول زياك  ئ نيا و للواليات الم حد .

  العاشززر  اقاززراسيلية أى اللمززاء "يززأتي بعززد عشززرات السززنوات ال ززي ام ززازت بززال ؤ ، وأواززح بينززت للمنززا
واعى حائزززت الفرصزززة ل خ زززاك ال ي زززة"،  يمزززا ذرزززرت صزززحيفة "معزززاكيف" أى كسزززيل "ال يزززت الي زززودي" 

 "يع  ر اللماء المرتمل بين ئ نيا و ترامل بأئ   رصة تاكيخية".
ن أى    احززز  ئ نيزززا و وترامزززل خزززالل لماس مزززا حزززول حزززي وبزززدا كسزززيل حززز ب "ال يزززت الي زززودي"  لمزززا مززز

الدول ين، أو الدولة الفلس ينية، حيز  أئز  مذا تزم ذلز   زثى الشزعل اقازراسيلي ازيد ا مزن لحمز  خزالل 
 السنوات المادمة، عل  حد تع ير الوزير بينيت.

 11/2/2017، 48عرب 
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 ديد في األمم المتحدةهذه هي بداية عهد جدانون حول ممانعة أمريكا لتعيين فياض:  .16
 ركت افير  الواليات الم حزد  األميرريزة  زي األمزم الم حزد ، ئييزي  يلزي،  لوكدى د امسة: - ئيويوك 

حجل الثمة عن ترشيح األمين العام ل مم الم حد ، أئ وئيو غوتيريل كسزيل وزكاء  لسز ين السزاب ، 
لم حزد  "ال تع زرف حاليزا بدولزة  لسز ينية و الت  الي، مى الواليزات ا االم  ياض، ممثال ل   ي لي يا.

 أو تؤيد اقشاك  ال ي ايرال ا  ما االخ ياك داخي األمم الم حد ".
دائوى، حول الممائعة األميرريزة، مى " زمه  زي بدايزة  و ال السفير اقاراسيلي  ي األمم الم حد ، دائي

 ئدم مل  لائل ماراسيي". ع د لد د  ي األمم الم حد ، حي  تمإ الواليات الم حد  بح م ودوى 
وكحل دائوى،  ي بياى صحا ي أصدكه الليلة المااية بما أعلن   السزفير   يلزي، ب زدف ال حزر  لمنزا 
تعيين االم  ياض م عو ا خاصا ل مين العام مل  لي يا م يفا: "لمد أ   ت اقداك  الجد زد  مزر  أخزرى 

األمم الم حد  عل  ول  الخصو .  ولية و يأئ ا تمإ بح م مل  لائل دولة ماراسيي  ي الساحة الد
 ززاقداك  الجد ززد  تعمززي مززن ألززي مصززلحة مشزز ررة للواليززات الم حززد  وإاززراسيي، و)مززن ألززي( ال حززالإ 

 ززال مى " زززمه  ززي بدايززة ع ززد لد ززد  زززي األمززم الم حززد ، حيزز  تمززإ الواليزززات و  الخززا  بززين بلززد نا".
 ازززاء  ملززز  الدولزززة الي وديزززة". مال أى دائزززوى لزززمالم حزززد  بث زززات وكاء مازززراسيي ازززد لميزززا محزززاوالت اق
  واح ريإ يسيء تعيين  ياض للبياى اقاراسيلي.

 12/2/2017، الشرق األوسط، لندن
 

 ترفض التلويح بالحرب ضد حماس "إسرائيلـ"أصوات ب .17
ع ززر خ يززر عسززيري ماززراسيلي عززن ك  زز  لمززا أعلنزز  بعززت الززوزكاء اقاززراسيليين مززؤخرا بشززأى ا  ززراب 

 حرب لد د   ي غ  . ائدال 
و ال الخ ير العسيري اقاراسيلي  ي صحيفة معزاكيف ألزوى بزن دا يزد مى المج مزا اقازراسيلي بحالزة 

 ل عامات ايااية ال ت   الخوف  ي صفو  ، بي تمنح  األمي  ي  مه المن مة.
ال مذا ويم ل بن دا يد مل  أئ  ليل  نا  مؤشزرات واازحة علز  ا  زراب مثزي  زمه الحزرب مزا غز  ، م
 أكاد اقاراسيليوى الم اب ملي ا، و ي  مه الحالة  ثى الحرب ا حصد أكواح العشرات من الم ل .

كما لفت ملز  أى الزوزكاء اقازراسيليين الزم ن أصزدكوا مثزي  زمه ال صزريحات وال حزم رات يعلمزوى تمامزا 
ف والملز   زي أوازاا أى الحمالت الح بية النالحة  ي السنوات األخيزر   زي الماسمزة علز  بز  المخزاو 

الجم زززوك اقازززراسيلي، كغزززم أى المسززز وطنين اقازززراسيليين المميمزززين  زززي من مزززة غزززالف غززز   المحي زززة 
، بصزوك  لزم 2014بالم ا  ظلوا  نعموى بألواء من ال دوء عمل ائ  اء الحرب األخيزر  علز  غز    زي 

 .1968يحظوا ب ا منم 
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باازم الجزيا اقازراسيلي   زي بنيزا و مى الزوزكاء و ي صحيفة معاكيف،  ال الناط  العسزيري السزاب  
اقاراسيليين م ال وى بثبعاد ش ح الحرب ما غ  ، وليل تمد ر م   اوف تما، مشيرا ملز  أى حزد   
ال حززم ر مززن حززرب  ادمززة  ززي الربيززا بزز  مخززاوف عد ززد   ززي أواززاا اقاززراسيليين، ألئ ززم يعر ززوى أى 

لزل الزوزاكي المصزنر للشزؤوى األمنيزة السياازية، ويعر زاى الوزيرين اللم ن حمكا من ا ع واى  ي المج
ومززا ذلزز   ززثى م مززة المززاد  العسززيريين  ززي الجززيا اقاززراسيلي  ززي االازز عداد لمثززي  ززما  مززاذا يمززوالى.

 السيناكيو المي يحمك من  الوزكاء، من خالل تج ي  الخ ط الم الية وال ح ير ل اوأ أمام حما .
 11/2/2017الجزيرة نت، الدوحة، 

 
 سارة نتنياهو تنفي علم زوجها بالهدايا التي تتلقاها .18

 زززي شززز ادت ا لزززدى ال حميززز  مع زززا مزززن   زززي الشزززرطة، ادعزززت زولزززة كسزززيل الحيومزززة :  اشزززم حمزززداى
اقاراسيلية، ااك  ئ نيزا و، أى زول زا لزم ييزن علزم بزأمر ال زدايا ال زي رائزت ت لما زا مزن كلزي األعمزال 

دت زا مزا م زاد  كسزيل الحيومزة، بنيزامين ئ نيزا و، الزمي ادعز  لزدى أكئوى ميل شزين. وبزمل  ت ماشز  م ا
 ال حمي  مع  أئ  لم يعلم بأمر البثير من ال دايا ال ي وصلت مل  من ل  بم ادك  من زول  .

وبحسل المنا  اقاراسيلية العاشر ،  ثى ااك   الت للمحممين مى ئ نيا و لزم ييزن يعلزم أئ زا ت لمز  الن يزم 
ع  اك أئ  كسيل حيومة ومنشني لدا. م يفة أئ  راى يعود ملز  ال يزت، ويزرى الن يزم من ميل شين، با

كما ادعت أمام المحممين أى  من الن يم راى أكخص بيثيزر مزن  عل  ال اولة دوى أى يعرف مصدكه.
 الم الغ ال ي ئشرت. وادعت أي ا أئ ا ال تح سي الشم ائيا الفاخر .

ل ا ميل شزين،  مالزت مى الحزد   عزن السزلة ت زراوح  يم  زا مزا بزين  أما بالنس ة للمجو رات ال ي  دم ا
دوالك، ولزززيل بالم زززالغ ال زززي أعلزززن عن زززا. وشزززددت علززز  عال   زززا الو يمزززة بميل شزززين،  300ملززز   200

 ".sisterوادعت أئ  راى ي ل  علي ا لمل "
 12/2/2017، 48عرب 

 
 الخليلفي النقب وجنوب  للجيش اإلسرائيليتدريبات عسكرية واسعة  .19

أعلنت  زوات االحز الل "اقازراسيلي"، مسزاء السز ت، عزن خزوض تزدكي ات عسزيرية ر يزر   زي : الناصر 
 من مة النمل المح ي )لنوب  لس ين المح لة( ولنوب الخليي )لنوب ال فة المح لة(  جر األحد.

 د حررزة ميثفزة " الع ري، بأى ال دكي ات ا س مر طيلة أيام األاز و  الجزاكي، وا شز0404وأ اد مو ا "
 لموات االح الل  ي تل  المناط  )النمل ولنوب الخليي(، وايعسما دوي ائفجاكات.
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ولفت المو ا الع ري الممرب من ليا االح الل، النظر مل  أى  مه ال دكي ات تزأتي  زي مطزاك عمليزة 
 اقعداد المس مر  من ليا االح الل لر ا رفاء  الموات العسيرية. 

 11/2/2017، لإلعالمالمركز الفلسطيني 
 

 مركز اإلحصاء اإلسرائيلي: ثلثا اليهود في القدس من المتدينين .21
 ال مرر  اقحصاء المرر ي اقازراسيلي مى  لثزي الي زود الزم ن يسزينوى  :األئااول –المد  المح لة 

ا".   ي مد نة المد ،  م من "الم د نين" و"الم د نين لدع
 2016مى "مد نززة المززد  شزز دت خززالل العززام  أمززلمررزز ، وئملززت صززحيفة " ززديعوت أحرئززوت" عززن ال

 مواطنعا من مجمو  السياى البلي للمد نة، معظم م من العلمائيين". 7,851 جر  ال ية؛ مذ  مدت 
ولفت مل  أى "أ م أا اب  جزر  العلمزائيين اقازراسيليين مزن المزد ، كداء  الخزدمات ال لديزة والصزحية 

وأشاك المرر  مل  أى "ا ل تدئي الخدمات ال لدية  ئي الرواتل  ي ا".ال ي تمدم للسياى،   الع عن تد
للسززياى، ولززود عززدد ر يززر مززن العززاسالت الي وديززة الم د نززة المعفيززة مززن ال ززراسل،  ززي الو ززت الزززمي 
تح ززاج  يزز   ززمه العززاسالت للرعايززة االل ماعيززة ئظززراع لعززدد أ راد ززا الب يززر  ززي المد نززة؛ لززما   ززي تشززيي 

 د نة والدولة".ع ةعا عل  الم
وتزززابا أى "المزززد   زززي واحزززد  مزززن أ مزززر المزززدى  زززي الززز الد، و ي زززا أعلززز  معزززدالت  مزززر، خاصزززة بزززين 

وكأى أى "الي ززود الم ززد نين ليسززوا السزز ل الوحيززد الززمي  ززد ا العلمززائيين لل جززر  مززن  المززواطنين العززرب".
وأشزاك ملز   ا  خزراع ل زمه ال جزر ".السزين يع  زر از  عا كسيسزيع  ميجاكاتالمد نة، بي مى االكتفا  الب ير  ي 

أى " ززما االكتفززا  ازز    ولززود عززدد ر يززر مززن الشززم   ززي مد نززة المززد  تعززود ملبي  ززا لي ززود ألائززل أو 
 م الرين مل  دول أخرى،   وكوى المد  مرتين  ي العام، وت م  شمم م  اكغة طوال الف ر  الم  مية".

 12/2/2017، الرأي، عّمان
 

 الفلسطينية و أوروبا" غيروا نظرة الغرب تجاه القضيةأبو راشد: "فلسطيني .21
 رى المنس  العام لمؤتمر  لس ينيي أوكوبا أمين أبو كاشزد، أى الشز ات الفلسز يني ومخيماتز  : خا 

يعداى الخز اى المؤازل والزداعم للثزوك  الفلسز ينية، لبزن دوك مزا تزأ ر ازل ا منزم اتفا يزة أوازلو، لي حزول 
وينززا ا أبززو كاشززد،  ززي حززواكه الخززا  مززا "المررزز   ئد للززداخي الفلسزز يني.بعززد ا ملزز  دوك داعززم ومسززا

الفلسزز يني لععززالم"، أازز اب ائحسززاك دوك الشزز ات الفلسزز يني وازز ي تفعيلزز ، ولبنزز  بالممابززي  ززرى أى 
 الحالة ال وا مية لفلس ينيي أوكوبا، أاست ل ربة خص ة تل ي ت لعات الجاليات الفلس ينية. 
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دوك منظمة ال حرير والسزل ة الفلسز ينية المنبفةزين، "و زما ط يعزي  زي ظزي االئبفزاء وائ مد "أبو كاشد" 
المي يش ده مشروع ما الفلس يني ريي، ئ يجة تب يل  بجملة من االتفا ات والمفاواات، ما ألجم أي 

 دوك يمين أى يماكا  الش ات ع ر المنظمة". 
معزروف أى السزاحة األوكوبيزة بمزدك "  زال ،ح وك  وي  ي السنوات األخير  لفلسز ينيي أوكوبزاوعن ال

مززا رائززت عليزز  مززن ائحيززاز اززد الم ززية الفلسزز ينية،  ثئ ززا رائززت ومززا تزز ال اززاحة مف وحززة مززن حيزز  
حرية ال حر ،   ال عن ط يعة ال والد الفلس يني  ي ا ال عيد  ئوعا ما عن الفصزاسلية،  زمه العوامزي 

ي تل ي ت لعات الجاليات الفلس ينية الم والد  مج معة أاست تربة خص ة لنشوء مؤاسات وأطر عم
 ي زا وتمثل ززا تمثزيال حميميززا، وع زر الزز من اازز  اعت محزداث تنييززرات  زي مو ززإ المج مزا النربززي مززن 

 "الم ية الفلس ينية، ما أكس  ا  مة أك ر من أبناء شع نا  ي الماك  األوكوبية.
 12/2/2017، المركز الفلسطيني لإلعالم

 
 اعتقالهم إمكانية من رغمبالاالحتالل تعّمد تصفية فلسطينيين هيئة حقوقية:  .22

ات مززززت  يةززززة حمو يززززة  لسزززز ينية م خصصززززة  ززززي شززززؤوى األاززززرى،  ززززوات  :م  زززاب العيسزززز  -كام هللا 
االحزز الل اقاززراسيلي، ب عمززد اازز  داف المززواطنين الفلسزز ينيين  ززي أمززاكن  اتلززة، ب ززدف  زز ل م، كغززم 

ؤوى األاززرى والمحززركين،  ززي بيززاى ل ززا، السزز ت، مى لززراسم عمليززات و ززال  يةززة شزز مميائيززة اع مززال م.
الناك باتجاه المواطنين الفلس ينيين، تصاعدت بشزيي ال زت منزم ائزدال  "ائ فاازة المزد "  زي  مطالق

، وباتت عمليات معزدام م بزدال مزن اع مزال م، تشزيي ظزا ر ، 2015األول من تشرين أول/ أك وبر عام 
 ئ فااة ام وا لراء ذل .حي  أى معظم ش داء اال

ك ل زم  وأشاكت مل  أئ  ال   ال يم ا  ي السجوى اقاراسيلية العشرات من الجرح  والمصابين الم ن  د ِّ
أى   موا عل   يد الحيا  بعد اصاب  م، ليوال وا  ما االح الل و اشية اداك  السجوى وتنبيل زا، وإ مزال 

المصابين وعزدم تمزديم الرعايزة ال  يزة الالزمزة ل زم أو األط اء والممراين واا   اك م بحيا  الجرح  و 
 االك راث بمعائات م واح يالات م.

وأشزززاكت ملززز  أى معظزززم المع ملزززين المصزززابين  زززد اطلمزززت النزززاك علزززي م ب زززدف الم زززي ورزززاى باقميزززاى 
 وبي نزززت أى اع مززال م دوى اطززالق الرصزززا  علززي م، وأى عززدد مزززن م أطلمززت النززاك عليززز  بعززد اع مالزز .

تؤرد عل  أئ زم تعرازوا ل حميمزات ميدائيزة، وتررزوا   زرات طويلزة  ن  زوى،  ش ادات من بموا أحياء من
 وأى عدد من م لرى ال حمي  مع م  ي المشا ي و م مي لين بأار   المشف  وتحت الحرااة المشدد .

 11/2/2017، قدس برس
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 قراقع: سلطات االحتالل أخفت نبأ استشهاد األسير الجالد .23
كشزإ كسزيل " يةزة شزؤوى األازرى والمحزركين"، عيسز   را زا، أى اززل ات : م  زاب العيسز  -هللا كام 

 ااعة. 24االح الل اقاراسيلي، أخفت ئ أ اا ش اد األاير الجريح محمد الجالد، لنحو 
و ال  را ا،  ي تصريح لعذاعة الفلس ينية الرامية،  وم السز ت، مى "الجزالد اا شز د مسزاء الخمزيل 

 ، بينما تم معالى اا ش اده بعد ظ ر الجمعة، و و ما  ثير تسا الت حول  ما األمر".المااي
وأازززاف  را زززا، أى الجائزززل الفلسززز يني تمزززدم بشزززيوى ازززد ازززل ات االحززز الل وازززد مداك  مس شزززف  

وأشززاك ملزز  أئ ززم تمززدموا ب لززل ل سززليم لثمززاى الشزز يد الجززالد،  "بيلنسززوى" حيزز  رززاى األاززير مح جزز اع.
 ي كد ب ما الخصو  ح   اللحظة.دوى تلمي أ

 11/2/2017، قدس برس
 

 النار على أبو القيعان قبل تحرك سيارته االحتالل شرطة مصور يؤكد إطالق شريط .24
أكد شزريط مصزوك أى أ زراد الشزرطة اقازراسيلية أطلمزوا النزاك علز  ازياك  المربزي يعمزوب " بالل اا ر

لسياك ، ما  نفي م اعم الشرطة و ادت ا، و زي ممزدم  م أبو الميعاى  ي  رية أم الحيراى   ي أى ت حر  ا
المفزززز ا العززززام، كوئززززي ألشززززية، ووزيززززر األمززززن الززززداخلي اقاززززراسيلي، غلعززززاد مكداى، ويفنززززد ا  ززززراءات م 

ويظ ر الشريط المصوك المي بث   المنا  العاشر  لل لف يوى اقاراسيلي، مسزاء  وتصريحات م العنصرية.
ة أطلمززوا وابززال مززن الرصززا  باتجززاه اززياك  المربززي أبززو الميعززاى   ززي أى أمززل السزز ت، أى أ ززراد الشززرط

ت حر . ويظ ر الشريط المصوك أأى السياك  بدأت بال حر   مط بعد مطالق  مه الناك، ال ي أدت مل  
وأشاكت المنا  العاشر  أي ا، مل  أى تحر  السياك  بسرعة بعد مطالق الناك علي ا وإصزابة  اا ش اده.
اى، المي لم يين يسي ر عل  السياك  بس ل مصاب   الخ يزر ، أدى أي زا ملز  د زل شزرطي أبو الميع

و الززت المنزا  العاشزر ، وواززاسي معزالم ماززراسيلية أخزرى اليزوم، األحززد، مى  زما الشززريط  مازراسيلي ومم لز .
ياكت  المصززوك  ؤرززد أ ززوال أبنززاء عاسلززة الشزز يد أبززو الميعززاى وشزز ود عيززاى  خززرين، أى الشزز يد اازز مي ازز

 وراى يع  م منادك  المرية ري ال يشا د عملية  دم بي  .
 12/2/2017، 48عرب 

 
 حملة اعتقاالت بالضفة جيش االحتالل يشنّ  .25

واصزززلت  زززوات االحززز الل الصززز يوئي، األحزززد عمليزززات االع مزززال مزززن مخ لزززإ منزززاط  ال زززفة : كام هللا
 ل.النربية واط مك اب للنساء واألطفال وتخريل بمح ويات المناز 
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رزي مزن: محمزود  وازإ العمزوك وعيرمزة عزود هللا العمزوك، مزن  األحزد مد اع مي لنود االح الل  جر 
كمزا لزرى اع مزال  زيل أبزو ماكيزا مزن بلزد  بيزت أمزر،  زرب الخليزي بعزد أى  بلد  تمو ،  رب بيت لحزم.

   شوا من ل  و يدوا  دي  وعص وا عيني  خالل عملية االع مال.
من ل األاير لميي عوض  ي بلد  ي زا لنزوب الخليزي، وازلمت ئجلز   يزثم  وا  حمت  وات االح الل

وا  حمززت  ززوات االحزز الل  جززرا، بلززد  عوكتززا لنززوب ئززابلل وشززنت حملززة  اازز دعاء لممابلززة مخابرات ززا.
وأ زززاد شززز ود عيززاى أى دوكيزززات االحززز الل توغلززت الززز  وازززط بلززد  عوكتزززا والحزززاك   تف ززيا لعزززد  منززازل.
 منازل علما بأى عمليات الد م تبركت مراكا خالل األا وعين الماايين.الشر ية، ودا مت عد  

من لائل  خر شددت ال ات االح الل من ملراءات ا عل  حال  بيت  وكي  شرق ئابلل، وعر لزت 
 عود  مةات المرر ات لل لد  ح   ااعات م أخر  من الليلة الفاس ة.

 12/2/2017، المركز الفلسطيني لإلعالم
 

 تشف ثغرة خطيرة في "سناب شات"فلسطيني يك .26
اك شززإ الم نززد  الفلسزز يني أحمززد ب ززو، المخزز ص بززأمن المعلومززات والجززراسم اقلب روئيززة،  نززر   ززي 

، و ي الثنر  ال زي  زال مئ زا ت زيح مازا ة أي شزخص SnapChatت  ي  ال رااي المصوك اناب شات 
 علم .بدوى موا مة ال رف الثائي واالطال  عل  لميا صوكه و صص  دوى 

وأواح أحمد ب زو، الخ يزر األمنزي لزدى شزررة "ميجزا ئزت" لالتصزاالت، أى الثنزر  خ يزر  لزداع وت زيح 
 للمراصنة ماا ة أي شخص وا  حام خصوصي   ويمين أى يصي األمر مل  حد االب  از وال  د د.

حزد ثات، ال زي وأشاك الخ ير األمني الفلس يني مل  أى المشيلة األاااية  ي الثنر  تبمن  زي رثزر  ال 
 وصف ا بالمجنوئة،  ي الف ر  األخير  ل   ي  اناب شات بدوى  حص عمي  من الناحية األمنية.

وأااف أى اعي اناب شات لمنزا ت  يز  مئسز نرام مزن ال فزوق عليز  بعزد ال حزد ثات األخيزر ، يشزيي 
لزززم ن خ زززوك  ر يزززر  علززز  ازززناب شزززات ويجعزززي المراصزززنة يسززز  د وى  اسمزززة مسززز خدمي ازززناب شزززات ا

 تسربت معلومات م،  ي و ت ااب ، أو األاماء المنشوك  عل  موا ا ال واصي االل ماعي.
 11/2/2017، فلسطين أون الين

 
 . لماذا اآلن؟.."إسرائيل"على  في سيناء إسرائيلي: هجوم تنظيم الدولة باحث .27

أيززام  ليلززة  ززماسإ  ززال باحزز  ماززراسيلي  ززي العلززوم العسززيرية مى مطززالق تنظززيم الدولززة اقاززالمية   ززي 
لم يين مفالةا، لبن السؤال المي ي رح  و: لماذا اعى  "ماراسيي"صاكوخية تجاه مد نة م الت لنوب 

 بالمات؟ بعدما دأب عل  مطالق ت د دات  ي العامين الماايين للنيي من اقاراسيليين  ي ايناء.
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اسززر  محاكبززة اقك ززاب  ززي مع ززد ال اقخ ززاكي" أواززح  ززوكام شواكتسززر كسززيل دا فززي ممززال ئشززره مو ززا "و 
تج  ززد  "ماززراسيي"أبحززاث األمززن المززومي ال ززابا لجامعززة تززي أبيززل، أى األواززاا العسززيرية واألمنيززة  ززي 

وأعرب الباتل عن اع ماده بأى  مة ظرو ا عملياتية كبما تزو رت  زي  لمعر ة الس ل  ي  ما ال و يت.
، "مازراسيي"مسما السل ات األمنية  ي مصزر وال ي مينت ال نظيم من تنفيم  ما ال جوم تحت مرأى و 

الل ززين تعر ززاى  ززدكات ال نظززيم وتسزز عداى قح اط ززا، لبنزز   ززمه المززر  ئجززح  ززي تجززاوز  ززمه المالحمززات 
 وئفم ما خ ط ل  تجاه م الت.

وأشاك الباتل مل  أى ال نظيم كبما راى يسع  ب زما ال جزوم ملز  تع يز   مزة عناصزره بز  وااز م اب دعزم 
، وأافرت عن مم ي العشزرات مزن "ماراسيي"من مصر و ام ل  عمل ال ربات ال ي تلما ا مؤخراع الرأي الع

وأشزاك ملز  أى تنظزيم الدولززة  ز  م السزل ات األمنيزة  زي مصزر ب مزديم المسززاعد   مماتليز  و ياداتز  ال زاكز .
خززالل ال جززوم  ، ال ززي ت ززادك ملزز  تنفيززم ال جمززات اززده، ولززمل  يسززع  مززن"ماززراسيي"الفعالززة لنظيرت ززا  ززي 

، ألئ  يع مد أى المل ب ا واا  داف ا  صاد ا وازيل اى "ماراسييز"األخير مل  تولي  كاالة  وية وكادعة ل
 ئالح اى ل حمي  أ دا  ، مما يشي بأى  جمات من  ما الم يي ا  واصي ولن ت و إ.

 11/2/2017 ،الجزيرة نت، الدوحة
 

 مبادرات طبية قطرية لفائدة قطاع غزة .28
سزززيل اللجنزززة الم ريزززة قعزززاد  معمزززاك غززز   السزززفير محمزززد العمزززادي علززز  ازززير عمليزززات زكاعزززة اطلزززا ك 

المو عززة السززمعية ال ززي تجززرى ألول مززر   ززي الم زززا  علزز  أ ززدي و ززد ط ززي   ززري، بال ريمززة الم  عزززة 
 عالميا.  ي و ت تم واا حجر األاا  لمرر  حمد بن لاام للرعاية اليومية  ي غ  .

ة دعم الحاالت ال ي تعائي من مشاكي اعإ أو  مداى السما، وتزو ير الم يزد ووعد العمادي بمواصل
 من أل    المو عة السمعية، واا مراك الدعم أل الي   ا  غ   خاصة و لس ين بشيي عام.

 11/2/2017 ،الجزيرة نت، الدوحة
   

 مبعوثًا أممياً  اقتراح باألمم المتحدة: ليفني بمنصب رفيع مقابل تعيين فياض .29
ا  رح األمين العام ل مم الم حد ، أئ وئيو غوتيريل،  ي اتصال  اتفي ألراه : ير بالل اا رتحر 

 ي ئ اية األا و  المااي ما وزير  الخاكلية اقاراسيلية السابمة، تسي ي ليفني، أى ت ول  األخير  
حد، أى ال مد رات وذررت وااسي معالم ماراسيلية اليوم، األ منصل ئاس ة األمين العام ل مم الم حد .
تجعي الواليات الم حد  ت رالا عن ك   ا تعيين  "صفمة داسرية"تشير مل  أى اال  راح يأتي  ي مطاك 

يي بعد يمل  لي يا. ولاء المو إ األمر  أممياع  كسيل الحيومة الفلس ينية الساب ، االم  ياض، م عو اع 
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 الت مصادك  ي مي ل ليفني  ي حين  بثلناء تعيين  ياض  ي المنصل األممي. "ماراسيي"م ال ة 
 ."لم ئ ل  ا  راحا كامياع "مئ  

 12/2/2017، 48عرب 
 

 لوبان هآرتس: يهود فرنسا قلقون من مواقف مرشحة االنتخابات الرئاسية مارين .31
 ال الباتل  ي صحيفة  ةكتل اقاراسيلية أكيةيي ديفد مى الموا إ األخير  لماكين لوباى زعيمة 

مرشحة االئ خابات الرسااية  ي  رئسا أ اكت  ل  الي ود  نا ، عمل معالئ ا اليمين الم  رف و 
أ راد الجالية الي ودية  ي  رئسا   سم منوأكد  اروك  المفاالة بين لنسي  م الفرئسية واقاراسيلية.

أى  ما األمر يعني حرمائ م من المعاشات واالم يازات المالية ال ي يحصلوى علي ا من الحيومة 
تنم عن  جوم ا عل  ال وية   ا، بينما كأى  خروى أى تصريحات"ماراسيي"موى  ي يسية و م يمالفرئ

 الي ودية، وتعيد مل  األذ اى الموا إ ال مليدية ألبي ا المعادي للسامية و   تمد ر م.
 ال أكيةيي رائدال مد ر منظمة "كاعلي ا" الم  مة بمساعد  الي ود الفرئسيين لل جر  مل  مل  ذل  

، مى تصريحات لوباى ا عمي عل  تشجيا رثير من م لمنادك   رئسا، مشيرا مل  أئ   ي "ماراسيي"
 "ماراسيي"، وعل   اائخفت عدد الم الرين الي ود، لبن الوتير  اوف ت صاعد  ي حال  وز  2016

 أى تس عد لمل  عل  حد  ول .
 11/2/2017، الجزيرة نت، الدوحة

 
 ل سفارة أمريكا للقدس"معاريف": ترامب تراجع عن نق .31

 الت صحيفة "معاكيف" الع رية مساء الس ت، مى الرسيل األمرييي دوئالد ترامل : الناصر  ) لس ين(
وذررت أى  ( مل  مد نة المد .48"ترالا عن ئمي افاك  أمرييا من تي أبيل )واط  لس ين المح لة 
لل العا ي األكدئي ع د هللا الثائي ترامل "ومن باب تحسين العال ات ما العالم العربي، اا جاب ل 

ولف ت مل  أى عا ي األكدى  والحيومة المصرية ب روك  عدم ئمي السفاك  األمرييية مل  المد ".
حمك خالل زياكت  مل  واشن ن من ئمي السفاك  مل  المد ، "األمر المي  د  ؤ ر عل  األمن 

مل  أى ع د هللا ألرى مشاوكات ما  الصحيفةوئو ت  واالا مراك  ي المن مة بأار ا"، و معا لمعاكيف.
مسؤولين  ي البوئنر  األمرييي وأكد ل م أى  نا  حالة من الن ل واليأ  لدى العرب والمسلمين 

 من ذل .
 11/2/2017 ،قدس برس
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 بالقلق "إسرائيل"فيسك: ترمب وبانون سيصيبان روبرت  .32
ندئت مى اقاراسيليين كبما يحظوى بزنمي  ال الباتل ال ري ائي كوبرت  يس  بممال ل  بصحيفة مئدب

يية مل  المد ، لبن م كبما يصابوى بمل  شد د من اح مال أى يشعي ا يإ بائوى يالسفاك  األمر 
وأواح  يس  أى برادلي برا وى الباتل اقاراسيلي  يي حربا ما م راى.يك ير مس شاكي الرسيل األمر 

 رات وموا ا م فر ة، وائ    مل  أئ ا تبشإ عن بصحيفة  ةكتل تابا تصريحات ترمل وبائوى  ي  
  ع شاى لشن حرب  رلي ماوأواح برا وى أى  ئ عات ئازية معادية للي ود بجالء ال تخ ة  العين.

مسيحية ممداة اد المسلمين، وا بوى م راى  دف  مه الحرب، وايجد الي ود خالل ذل  أئ م 
 ييين.يأي ا  دف لن ل المسيحيين األمر 

 11/2/2017، نت، الدوحةالجزيرة 
 

 "إسرائيل"تجميل صورة بحملة دعائية ل: نرفض المشاركة أمريكيون  العبو فوتبول .33
يي عن ملناء ال ياك  ال ي رائت ممرك  يأعلن  ال ة الع ين من دوكي الفوت ول األمر : تحرير محمد وتد

 "ماراسيي"وي  وتجميي صوك   وم اق نين المادم، وال ي تأتي  ي مطاك حملة دعاسية ل س "ماراسيي"مل  
ما  اع ر مم، "لن امنح م الفرصة الا ناللي"ور ل العل الفوت ول ماييي بنيت عل  توتير  يا.يبأمر 

وع ا بنيت  راكه  تنريدت  صوك  لماكتن لو ر رينج المي ئشط بالد ا  عن حموق اقئساى  ي العالم.
ت الميادات اقاراسيلية ال ي ألمحت أئ  ، لل صريحات الصادك  عن بع"ماراسيي"بالعدول عن زياك  

بحال  رك وأواح أئ   بجميا ائحاء العالم. "ماراسييز"يمين ال أ ير عل  العل الفوت ول لييوى افيرا ل
، اييوى ذل  لل جوال  ي ال الد الممداة، ومن ا أي ا ال فة النربية و  ا  غ  ، "ماراسيي"زياك  

  ن   مسيوى ب مه األكض.واللماء بأبناء الشعل الفلس يني الم
 11/2/2017، 48عرب 

 
 مليار دوالر 300 ةسياسة األرض المحروقة كلفت سوري .34

تشززير ال مززد رات ملزز  بلززوخ حجزم الخسززاسر الماديززة األوليززة ال ززي تب ززد ا اال  صززاد : ورززاالت وال ،الج يزر 
ر مززن  ال مةززة أكثزز ،بعززد ئحززو اززت اززنوات مززن ايااززة األكض المحرو ززة ال ززي ات ع ززا النظززام ،السززوكي 

مليزوى مزواطن  11عن الخساسر ال شرية وعمليات ال شريد ال زي أصزابت أكثزر مزن  ملياك دوالك،   الع 
 داخي ال الد وخاكل ا، و و ما ايجعي م مة أي حيومة ائ مالية  ادمة غاية  ي الصعوبة. 
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ي خسزاك  أكثزر أ %75  عد ات انوات من الثزوك  السزوكية، ترالزا ملمزالي النزاتج المحلزي بزأكثر مزن 
من السزياى. أمزا معزدل ال  الزة  %85واب لعت داسر  الفمر ئحو  .2015 انةملياك دوالك ح    250من

 و   تمد رات أخرى. %80و   أحسن ال مد رات و %52 ي لغ ما بين 
 11/2/2017 ،الجزيرة نت، الدوحة

 
 ذواء المسألة الفلسطينية وصعود السفاهة .35

 حسن شامي 
ل النززواب اقاززراسيلي، "البنيسززت"، علزز   ززائوى لززاسر وخ يززر بيززي الممززا يل   ززدو أى تصززويت مجلزز

مرشزززح ألى ييززززوى وأى   مززز  بززززال ت عزززات تززززمرر.  معظزززم الموا ززززإ وكدود األ عزززال علزززز   زززما المززززائوى 
وتشريع  لسر ة أكااي الفلسز ينيين يظزي  أ زرب ملز  ال عليمزات اقعالميزة المسز  لبة منز  ملز  ال نزاول 

يين ما  حواه وئ اسج . يس  يا المسزؤولوى  زي دواسزر السزل ة و مم زا، خصوصزاع  زي وال عامي السياا
العالم العربي، أى يشددوا علز  مدائز  م المزراك اقازراسيلي. ولزم يعزد مجزدياع، بزي ح ز  السمزاع، أى ي الزل 
يززة أحززد بززأكثر مززن ذلزز .  ززالعين بصززير  واليززد  صززير  وبززال ريززإ. ال ززمرير بالث ززات علزز  اقدائززة الم دس

 يعفي من مسؤولية ال عامي السيااي ويعو ض عن ا.
وما   دو للعياى عج اع صاكخاع يفمأ العين ليل اوى حصيلة تفويت منحز  العزرب والفلسز ينيوى ل زمه 
الشرئمة النام ة والسديمية ال ي ي ل  علي ا اام المج ما الزدولي. و زم  علزوا ذلز ، أي ازلموا أمزر م 

، ب ريمة  دكية ت رب بجموك ا  ي  ما ة ال فويت وال سليم ملز  أوليزاء  ي  ما الملإ السيااي الثميي
األمر. وي دو أى والية األمر لم تعد  ي  زد أصزحاب الم زية الم صزلة اتصزاالع و يمزاع ب زاكيخ م وتزاكية 

 مج معات م منم أكثر من  رى.
"، رزاى بال أكيزد  رمز ، عندما أطل  شيس ير ع اكت  المأ وك  "أى تبوى أو أال  تبزوى، تلز   زي المسزألة

مززن بززين ترميزز ات اخززرى، ملزز  والد  الززمات الفاعلززة علزز  المسزز ويين الفززردي والجمززاعي، وإلزز  اززروك  
اا   اب الفاعي والفاعلية  ي صوك  ولودية  اب ة. وئحن ئعلم أى ت ل ر الفاعي  ي ري ميزاد ن النشزاا 

 كوبية.اقئسائي أبرز ما أئ ج  ، وما اا ندت ملي ، الحدا ة األو 
ي الفاعززي ال ززاكيخي الحززد   ال يحززول دوى االئمسززام  غنززي عززن المززول مى اق ززراك بالميمززة العالميززة ل شززي 
والصززززرا  حززززول تعيززززين الفاعززززي وول ززززة  اعلي زززز  ومززززداك ا. ولززززيل ال ززززاكية الحززززد   بو اسعزززز  العنيفززززة 

الداللززة علزز   ززما  والصزاخ ة، بمززا  ززي ذلز  السيااززات البولوئياليززة، اززوى مسزرح شززوا د وأمثلززة م فاوتزة
الصززرا  المف ززوح. يميننززا مذى أى ئ ززرلم حيمززة شيسزز ير الع يززد  بع ززاك  أخززرى  ززي ئززو  مززن الصززياغة 

 النحوية للفعي السيااي: أى تبوى  اعالع أو مفعوالع ب ، تل   ي المسألة.
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عت يصلح  ما ال مثيي ل شخيص ولوه باكز   ي ايااات المن مة و ي أحوال الالع ين وموا ع م.   
ال صززريحات الدوليززة أشززاك ملزز  أى اا صززداك  ززائوى يع ززي الدولززة الع ريززة الحزز   ززي مصززادك  أكاض 
 لس ينية  ي ال فة النربية المح لة  نمك بالم اء عل  حي الدول ين الم لوب والمنشود دولياع ل سوية 

ي شز ر تمري زاع لزدى الن ا  المد د. وراى الرسيل الفرئسي  رئسوا  والئد  د أدلز  ب صزريحات مشزاب ة   ز
ائعماد مؤتمر دولي  ي باكيل شزاك   يز  ممثلزوى عزن از عين دولزة تمري زاع و الم ز  حيومزة ئ ائيزا و. 
تشد د  والئزد علز  أى مواصزلة االاز ي اى تم زي علز  حزي الزدول ين ترا ز  مزا تشزد د  خزر  ؤرزد أى 

لمفاوازززات الم اشزززر  بزززين  زززما المزززؤتمر الزززدولي لزززيل بزززد الع عزززن الصزززينة المثلززز  لحزززي النززز ا ، و زززي ا
الفلسزز ينيين واقاززراسيليين. ويف ززم مززن  ززما أى المززؤتمر  ززو مززن   يززي لزز وم مززا ال  لزز م. وعلزز  المنززوال 
ذاتززز  بزززرك الزززرسيل األميررزززي السزززاب  بزززاكا  أوبامزززا ووزيزززر خاكلي ززز  لزززوى ريزززري ام نزززا  أميررزززا عزززن 

عت   و زا أى تسز خدم الواليزات ال صويت علز   زراك مجلزل األمزن الزمي  زد ن االاز ي اى. ورزاى الز 
الم حززززد  رعادت ززززا حزززز  الززززنمت "الفي ززززو" رلمززززا تعلزززز  األمززززر بثاززززراسيي بززززالنظر ملزززز  العال ززززات الو يمززززة 
واالا ثناسية بين الدول ين. وحر  الرلالى عل  تخريج المو إ  زي صزوك  األخ المثزالي الزمي يعزرف 

 نفزا رزي ال عزويت المسز   الم جسزد  مصلحة أخي  األصنر أكثزر منز . علز  أى  زما لزم  نفزا رمزا لزم
  ي ازدياد الدعم العسيري والمالي.

كي  مه ال صريحات ت مز  طزاسرات مزن وكق تصزلح ل  ليزة الو زت وطحزن ال زواء. وال يعنزي  زما عزدم 
ولززززود كاززززاسي تحززززاول  ززززمه الموا ززززإ وال صززززريحات تمرير ززززا مززززا يسزززز دعي ال مززززاا ال مززززا  ات والفززززواكق 

نفززاق  ي ززا.  ززد ييززوى صززحيحاع أى بززاكا  أوبامززا، و ززو مززن أ  ززي الر اززاء واح مززاالت الصززد ية أو ال
األميززرريين، عززر ض ميائززة المززو  األعظززم لال  زز از بسزز ل تززردده  ززي غيززر ملززإ شززاس . والحزز  أى  ززما 
يسجي ل  ال علي .   و راى منم بداية ع ده يس شعر الحالة المصوى ل رميم صوك  معينة عن حدا ة 

و راطية ال ي تد وكت بس ل منزامرات لزوكج بزوف و ريمز . علز  أى طمزوح أوبامزا أميررا و يم ا الديم
اصززز دم بجزززدكاى رثيزززر  خصوصزززاع  زززي الزززداخي األميررزززي، األمزززر الزززمي لعزززي ال مزززوح يعزززرف حزززدوده. 
وخال اع الع ماد شاسا عزن ميوعزة أوبامزا أو خسزاع  ، ال ئسز  عد أى الرلزي رزاى  زدك  صزعوبة م م ز  

بشإ عن حدود اللع ة ودعو  األطراف المعنية مل  تحمي مسزؤوليات ا، خصوصزاع وال يجد ايراع  ي ال
  ي ملإ الن ا  الفلس يني ز اقاراسيلي. و د لاء دوئالد ترامل ليملل المش د وي دد ما  عل  اابم .

ال زز امن بززين ال شززريا اقاززراسيلي لالازز يالء علزز  أكااززي الفلسزز ينيين وتدشززين ع ززد ترامززل  ززا ا. وإذا 
ترامزززل  زززرك أى يسززز  ي  وال  ززز  الرساازززية بمزززراك  مزززا وئي يحظزززر ال جزززر  علززز  أبنزززاء اززز عة بلزززداى  كزززاى

ماززالمية   ززما أمززر ال يفززال. رثيززراع.  مززد شززاءت األ ززداك أى يصززي ديمو راطيززاع ملزز  كسااززة أميررززا ئجززم 
وى ترامزل عماكي ومالي وتلف يوئي مولا باا عراض ئسخة حد ثة وم  ملة من الف و  والفرواية. أى يي
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  يحة تمشي عل   دمين و"تنر د" رما يحلو ل ا بحي  يحزاك العزالم  زي ال عزاطي مع زا،   زما شزيء. 
أمززا ائ  ززاز ئ ائيززا و الفرصززة واع  اك ززا أ  ززي تو يززت لموئنززة اززر ة معلنززة   ززما شززيء  خززر، وإى بززدا 

 موازياع.
ل ن يززة السززل ية أو االع رااززية والنريززل أى  ائ  ززا  ماززراسيي الصززاكخ للمززائوى الززدولي ال يحظزز  بربززا ا

ال ي ت اول ترامل. وعندما ئعلم أى  ما األخير عي ن مليوت أبرام ، و و من المنزرمين باال   زال بزين 
 الفلس ينيين، ئاس اع لوزير خاكلي  ، ئف م بعت األموك.

وم ال ئعززيا أيامزززاع صززع ة  حسزززل.  ززنحن والعزززالم المم زززي علزز  الم يزززد مززن ال خززز ط والشزز ط ئشززز د اليززز
ائ صاك السفا ة وال فا ة. ولم يأت ذل  من عدم بي من ايروك  طويلة ومعمد . و ي ايروك  صنع  ا 
شزز يات و ززوى تمززددت واخ ر ززت، واب ززملت رززي المسززاحات. ئب شززإ اليززوم أى ممولززة تحززول العززالم ملزز  

عال ززات م   ريززة روئيززة ليسززت اززوى تراززيمة ا  رااززية ال تمززول شززيةاع عززن تززاكية المريززة واززيائ ا وأ مززال
االل ماعية وكواب  م األ لية وال رابيزة. المريزة  زمه مجزرد   زاء مشز دي. يميزن ال زاكو أى يسز وطن 
والممزززيم أى يع زززر.  لمزززاذا ال تبزززوى األكاازززي الفلسززز ينية وئااززز ا رزززمل ؟. العزززالم يمشزززي علززز  كأاززز ، 

 بالمملوب. 
 12/2/2017 ،الحياة، لندن

 
 "إسرائيل" الكبرى والقرارات الدولية .36

 محمد خليفة
مززن المفجززا أى تززاكية االازز ي اى الصزز يوئي لززيل بجد ززد علزز  الشززعل الفلسزز يني الززمي يعززيا تحززت 
كززابو  ت  يزز  "ماززراسيي" لمصزز لح ""ماززراسيي" الب ززرى"، و ززو ال   يزز  العملززي لمززا يعززرف بال واززعية 

ي أكض الصززززز يوئية، ال زززززي أكازززززت مخ   زززززا منزززززم ال دايزززززة علززززز  م امزززززة ""مازززززراسيي" الب زززززرى". وت شزززززي
"ماززراسيي"، رمززا   عمززوى، مززن  لسزز ين بحززدود ا أيززام االئ ززداب ال ري ززائي، وألزز اء مززن الززدول األخززرى 
)ل ناى، اوكيا، األكدى، العراق ومصزر(، ويسز ندوى  زي ذلز  ملز  مزا وكد  زي ازفر ال ثنيزة) اقصزحاح 

وطنات، ( حيززز  ت مزززح "ماززززراسيي" الحاليزززة ملززز  تحميزززز  ذلززز  عززززن طريززز  ال وازززا  ززززي بنزززاء المسزززز 34
 ووايل  ا مل  ذل  العنإ الدموي.

وراى أول من ئ   مل  خ وك  ال  رف الصز يوئي علز  مسز م ي الي زود المنزدوب ال ري زائي الجنسزية، 
 1921الي ودي الديائة،  ربرت صموسيي،  مد ر ل  ي اليوم العاشر من شز ر أغسز ل/ ب مزن عزام 

لص يوئية ا  ح م عل  الصخر  العربية"، ويم ي كاالة مل  حا يم وا  ماى، لاء  ي ا: "مى السفينة ا
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ملزز  المززول: "مئبززم تعززدوى لمجزز ك  ك ي ززة طالمززا بميزز م م جززا لين العززرب، وطالمززا لززم تمومززوا بززأي عمززي 
 بمصد ال فا م ما العرب". 

ولززم يم صززر ال حززم ر علزز  السااززة  مززط، بززي مى العالمززة أل ززرت أ نشزز ا ن ولزز  ل ززم النصززيحة ئفسزز ا، 
أ  زززي للي زززود أى   عايشزززوا بسزززالم مزززا العزززرب علززز  أى ييرازززوا ل زززود م قئشزززاء دولزززة   زززاسالع: "مئنزززي

  وديززة"، وأاززاف أ نشزز ا ن: "مى معر  ززي العميمززة بال  يعززة الجو ريززة للشززعل الي ززودي تجعلنززي أ ززاوم 
 مئشاء دولة   ودية، ولمل  ترائي شد د المل  عل  مس م ي الشعل الي ودي".

واازز مراك ا  ززي كرززن أاااززي مززن أكرززاى السيااززة "اقاززراسيلية"، منززم أى مى ايااززة بنززاء المسزز وطنات 
 بززر الصزز ا نة  ززي مئشززاء وطززن ل ززم علزز  أكض  لسزز ين، وب  ززوير  ززما الفبززر ملزز  اغ صززاب أكض 

مراخاع تل  السيااة: "مئز  ال يميننزا ال نزازل عزن شز ر واحزد  1968دولة أخرى.  ال مناحيم بينن عام 
الوالل أى ئع ي األولوية لالا ي اى ال كاعي  ي ال فة النربية ل كدى  من األكااي المح لة، ومن

 وغ   والجوالى ل ماى السي ر  الفعلية ل"ماراسيي"  ي المناط  المحرك ". 
أما موشي  دياى،  مد طوك اا راتيجية "ماراسيي"، وع ر عن مينوئ ا، حي  صرح بزأى علز  "مازراسيي" 

 ية لدولززة "ماززراسيي"، وأى تظززي مرتفعزات الجززوالى السززوكية، و  ززا  أى تع  زر األكدى حززدود األمززن الشزر 
ن زززا بمزززروك الو زززت مزززن   زززم ال زززفة  غززز  ، تحزززت ازززي ر  "مازززراسيي"، وأى ترتزززل أوازززاع ا بشزززيي يمي 

 النربية، وام ا مل  "ماراسيي"، ما لعي "اقاراسيليين" يعيشوى  ي حالة حرب داسمة. 
أعلن مناحيم بينن أى االتفا ية الم علمة بالفلس ينيين تن  ز  و  ي أى يجإ ح ر اتفا ية رامل ديفيد، 

عل  ال شر، ولبن ا ال تن    عل  األكض، وأى ولود "ماراسيي"  اسم بحيم الح ، وليل بحيزم المزو ، 
وأى الحيززززم الززززماتي ال يعنززززي ال  ززززة أئزززز  اززززي رتل عليزززز  حصززززول الفلسزززز ينيين علزززز  حم ززززم  ززززي تمريززززر 

لززة الفلسزز ينية، بززي مئمززا يعنززي اازز مالالع مداكيززاع مح ززاع، أي: أئزز  اازز مالل مصززير م، وال ملزز  مئشززاء الدو 
 أش   ما ييوى باالا مالل اقداكي لمجلل المرية. 

ومنززم تلزز  االتفا يززة و ززاد  "ماززراسيي"، بمززن  ززي م زعمززاء ر لززة لييززود والم شززددوى مززن األحزز اب الد نيززة، 
 وطنات، قيمززائ م بززأئ م  ززادكوى علزز  مخ ززا  يعر ززوى حزز  المعر ززة، أئ ززم لززن   و فززوا عززن بنززاء المسزز

ال ماى ال اكيخي ل ماى أعم  من . و ما ما  ال  وزير الخاكلية األمرييي الساب  لوى ريري  ي ش ر 
ديسم ر/كائوى األول المااي أى "أمن "ماراسيي"  ي خ ر بس ل تمس  المس وطنين بفبزر  "مازراسيي" 

 كدولة واحد  ر رى".
 ج الم عززززالي  زززي ال عامززززي مززززا الفلسزززز ينيين،  دعمززز  تشززززييي شزززز ية معمززززد  مززززن مى ااززز خدام  ززززما الززززن

ال حالفززات والخصززومات ال ززي ئسززج  ا الصزز يوئية العالميززة، مززن خززالل ط مززة مززن األشززخا  أ رزت ززا 
الحدا ة والرأامالية، عري ة، وئا م ، وباكعزة غايزة ال راعزة  زي ح ز  الدازاسل والمزؤامرات، الع ماد زا 
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ي لمصلح  ا، من دوى أى تدك  أى ال اكية رزابو  مرعزل. و زما  زو وا زا "مازراسيي"، بأى ال ماى يعم
ح   ائ صرت مكاد  الشعل الفلس يني بعزد طزول ائ ظزاك، وبزات حلزم الدولزة المسز ملة  زاب  وازين أو 

، والمي 2334أدئ  من ال حم ، بعد أى اتخم مجلل األمن الدولي، المي يمثي دول العالم، المراك ك م 
علزز  م ال ززة "ماززراسيي" بو ززإ االازز ي اى  ززي ال ززفة النربيززة، بمززا  ي ززا المززد  الشززر ية، وعززدم  ئززص  

شرعية مئشاء "ماراسيي" للمس وطنات  ي األكض المح لة. وما ذل  أعلنت الحيومة "اقازراسيلية"،  زي 
ال زفة  الف وحزد  ااز ي ائية  زي  3األا و  األول من تنصيل الرسيل األمرييي ترامل، خ ة ل ناء 

النربية. و ي خ و  خ ر  أخرى ت دف مل  تعمي  االا ي اى وطمل المد  العربية بالبامي، أعلنت 
"ماراسيي" عزن مئشزاء   زاك بزين "تزي أبيزل" والمزد . وازوف يم زد  زما الخزط ليصزي ملز  عمز  المزد  

ال ززراق العربيززة، وبال حد ززد ملزز  المسززجد األ صزز  للوصززول ملزز  مززا يسززم  "حززاسط الم يزز " و ززو حززاسط 
بحجج معالجة مشيلة ازدحام السير. ومن ألي تنفيم  ما المخ ط   عزين حفزر ئفز  ب زول ريلزوم رين 
تحززت ازز ح األكض ويل ززإ حززول المززد ، ومززن الم و ززا ائ  ززاء العمززي ب ززما المشززرو   ززي ئ ايززة  ززما 

الفلسز ينية  العام.  م أصدك البنيست "اقازراسيلي" مزؤخراع المزائوى الزمي يشزر  ، ويجيز  ازر ة األكاازي
 الف وحزد  ازينية  زي أكاازي يملب زا  لسز ينيوى  4لمصلحة المس وطنين، وبأ ر كلعي وازا ئحزو 

  ي ال فة النربية المح لة.
كائززت الم ززية الفلسزز ينية تمززوم منززم ال دايززة علزز  أاززا  معادلززة دوليززة، تحيم ززا مززوازين المززو  النربيززة، 

سيي"   زي الواليزات الم حزد ، ملز  ذبزول "مازراسيي" وح ماع ايؤدي ازعإ النزرب، الحزامي األك زر ل"مازرا
وأ ول ا، والعالم يعيا  مه المرحلة،   ي تحصد بمولل  ما المراك الدولي الع لة الدولية، و  حت ل ا 
أبواب الجحيم. وبما أى الج اء من لزنل العمزي،  زثى "مازراسيي" از موق مزن البزأ  ئفسز ا ال زي ازمت 

 لة السماء ح ماع ا  حم ، ويعود الح  مل  أ ل   ي  لس ين.من ا الشعل الفلس يني، وأى عدا
 12/2/2017 ،الخليج، الشارقة
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 زينة  أبوعالء 
أ ززاك مشززرو   ززراك شززرعنة ال ززؤك االازز ي ائية الززمي أ ززره رنسززيت العززدو مززؤخراع مولززة مززن كدود الفعززي 

 4,000حول مل   ائوى، أى ي في شرعية دولة البيزاى علز  ئحزو الناا ة. ومن شأى المشرو ، مذا ت
منزز ل اازز ي ائي خززاكج "الب ززي االازز ي ائية"، وأى يع ززي المسزز وطنين  ززداع طليمززة  ززي اازز عماك ال ززفة 
والمزد  علزز   زوا م. ولززاء مشززرو  المزراك كداع علزز  مخززالء بزؤك  عموئززا االازز ي ائية بزأمر مززن محيمززة 

 للبياى.
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رو  المائوى م رك،  ثئ  يجعي األمر   زدو ورأئز  يزأتي بزالبثير مزن الجد زد  زي ما أى الن ل من مش
مسير  االح الل. لبن الحميمة  ي أى ال ؤك االا ي ائية رائت مولود  علز  األكض مزن دوى  زائوى، 
ولزززم تمنزززا ازززل ات االحززز الل بناء زززا علززز  األكاازززي الفلسززز ينية، بزززي زودت زززا  زززوكاع بالمزززاء والب ربزززاء 

رما أى مزا تزدع  "الب زي االاز ي ائية" ال اسلزة ال زي يم ن زا مةزات اعالف مزن المسز وطنين  والمداك .
ززا بززال تو ززإ برعايززة حيومززات البيززاى علزز  األكااززي الفلسزز ينية، بززالرغم مززن  الناصزز ين تع نزز  وتعوا 

رل زا  ائ  اك ا المي ال لدال  يز  للمزائوى الزدولي. وباقازا ة ملز  ذلز ،  زثى مزا تزدع  "دولزة مازراسيي"
تموم عل  األكض الفلس ينية، وتشيي مس وطنة ر ير  للن ا  عل  حساب أصحاب ال لد المزوزعين  زي 

 المخيمات والمنا ي والمع مالت والم وك.
الززززمي لعززززي شززززرعنة ال ززززؤك االازززز ي ائية مواززززوعاع ر يززززراع ملزززز   ززززما الحززززد،  ززززو تجن ِّززززي معج  ززززد ن مززززن 

مراك بحيزز  اززي عت ال فاصززيي الم ززية األاااززية. الفلسزز ينيين علزز  اززرد م الززوطني وتموي زز  باازز 
اعى، ت دد السزل ة الفلسز ينية مزر  أخزرى بو زإ ال عزاوى األمنزي مزا االحز الل، وحمزي   زية شزرعنة 
ال ؤك مل  محيمة الجنايات الدولية مذا أع ر المائوى. وتعني الخ و  أى ولود  مه ال ؤك أصالع بم اكرزة 

 ائية العمال ززة تحززت أئظززاك السززل ة، لززم ييززن حززد اع حميميززاع يسزز دعي دولززة البيززاى، وبنززاء الب ززي االازز ي
اتخاذ مثي  مه الخ وات ازابماع. ورزأى عزدم تنفيزم بنزد أوازلو الخزا  بث امزة الدولزة الفلسز ينية، الزمي 
ي من أي ال ز ام  زائوئي أو  اا ح  منم و ت طويي، وري ما يحدث من مصادك  وإذالل واع مال وتنص 

سزز دعي  ززت  الشززراكة النززادك  مززا االحزز الل النززادكل ورززأى احزز الل  لسزز ين رل ززا أخال ززي، لززم ييززن ي
 وحرماى أ ل ا من ح  العود  مل  دياك م لم تعد   ية الفلس ينيين األصلية وال تجعي العدو عدواعل

ال   عززل المرا  ززوى مززن رززي الجنسززيات مززن ال ززمرير بحميمززة أى ال ززفة النربيززة مح لززة اعى رمززا رائززت 
. وأى غز   مح لزة أي زاع مثلمزا  زي غر زة منلمزة األبزواب والنوا زم علز  م زن  ي زا  زي 67منم العام داسماع 

بيت معح ي لميعاع. وأى "حي الدول ين" مات بس ل "الحماس  عل  األكض". لبن أوالو وولود السل ة 
ز ة علي ززا علزز  االحزز الل يع  ِّمززاى  ززمه الحمززاس ، وي يحززاى للعززدو الزز عم بأئزز  يسزز وطن  ززي أكاضة م نززا

وليست مح لة. ويسمحاى ل  ب ناء المسز وطنات وتوازيع ا علز  أكاازي الفلسز ينيين المسزرو ة، علز  
وكبما –أاا  أى  نا  مفاواات تجري ما "حيومة" ئظير ، وال ي ا ن  ي ب م المس وطنات الب ير 

اوض الفلس يني مل  البياى و"ال تمإ عم ة  ي طري  السالم". وبمل ، يصر معسير ال ف-ال ؤك اعى
المي   نازل عزن م الزل شزع   بزال تو زإ، علز  الحيلولزة دوى تسزمية األشزياء بأازماس ا، بحيز  يمزال 

 عن االح الل مئ  اح الل، وأى "السل ة" ليست ال ة مال بمدك ما "ت عاوى" ما االح الل.
من بعت أ ل ا، المي ال مط الفبر  ب راعة  و الباتل والصحفي المي يي ل عن  لس ين بحر ة أكثر 

لوئا اى رو . ور ل رزو  عزن  زائوى شزرعنة المسز وطنات: "يميزن أى ييزوى  نزا  ئزو  مزن الجائزل 
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المشرق  ي  زائوى شزرعنة المسز وطنات.  فزي المماكازة، لزم ييزن  نزا  أبزداع أي  يزد لزدي  علز  ازر ة 
صززززريحاع  األكااززززي الفلسزززز ينية. ولبززززن دعززززم الحيومززززة اقاززززراسيلية لن ززززل األكض اززززوف يصزززز ح اعى

ووااززحاع ومنصوصززاع عليزز   ززي المززائوى. اززوف ييززوى مززن المسزز حيي بعززد ذلزز  ملمززاء اللززوم  ززي ال ززؤك 
االاززززز ي ائية علززززز  مسززززز وطنين "مزززززاك ين"، أو الززززز عم بزززززأى مازززززراسيي تحزززززاول حمايزززززة حمزززززوق الملبيزززززة 

 الفلس ينية".
وال ش  أى تعريزة حميمزة  بمل ، ايموم المائوى الجد د  مط ب سمية األشياء باام ا ويعرا ا بحميم  ا.

كياى االح الل  ي "لائل مشرق". وإذا راى  نا  طرف معنيٌّ بعرض رامي حميمزة االحز الل بحيز  
يج رح من الع مة السادك  لوائل مشر ة،   و المياد  الفلس ينية ال ي  ن ني أى تبوى األو   لصزيائة 

يمزاى أى تبززإ عزن العمزي روك ززة ازرد شزع  ا الزوطني األصززلي والصزادق رثيمزاى مع لزز . وأازعإ اق
 توت تخفي اوأ  االح الل المي ارق ري  لس ين، ح   تمين تسمي   باام . 

 12/2/2017 ،الغد، عّمان
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وئية، بثميائية لو رية تن أت المنا  الثائية الع رية "الرامية" ع ر معلومات مصدك ا  م الشرطة الص ي
 ل مديم السحة ات ام لرسيل وزكاء االح الل بنيامين ئ نيا و.

حد   المنا  الثائية لاء أي ا عل  لسزاى ر زاب وتحلزيالت  زي الصزحا ة الصز يوئية مزرلحين اكتفزا  
  ر  مئ اء الحيا  السيااية لمل  "ماراسيي" رما يحل أى ي ل  عل  ذات  )ئ نيا و(.

ماازززيين وخاصزززة بعزززد الخال زززات الم فا مزززة مزززا اقداك  األمريييزززة وال زززي وصزززلت حزززد  زززي العزززامين ال
ال  اول عل  مؤاسة الرسااة والخاكلية، برزت السلة ت م بالفساد الحمزت ئ نيزا و وأازرت ، مذ يميزن 

 تلخيص ا باعتي:
 دية المؤاسة.أوال: تلمي  دايا بم الغ ر ير  من شخصيات  رية األمر المي من شأئ  ال أ ير عل  حيا
  ائيا: اا خدام أ اث بيت الحيم لصالح المن ل الشخصي، وتوكا زول    ي الحاد ة.

 الثزززا: االاززز فاد  مزززن ك زززن زلالزززات الخمزززوك واالاززز حواذ علززز  الفزززاخر، مزززن  زززمه المشزززروبات ألازززر  
 ئ نيا و.

السزلورية  زي  كابعا: ش  ات بدوك محامي  الخا  بصفمة النواصات األلمائيزة، بشزيي يخزالإ المواعزد
  يما ئو  من الصفمات.
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خامسزززا: االب ززز از السياازززي وتجييزززر المزززائوى لععزززالم، ممابزززي االب عزززاد عزززن م المزززة ازززلو  ئ نيزززا و 
 وحيوم   من صحيفة  ديعوت أحرئوت عل  ا يي المثال.

ي  زدكت  مه الملفات راى أ وا ا وما زال الملإ الم عل  بال دايا ال زي  زدمت لن نيزا و مزن أ ريزاء، وال ز
بأئ ا أحد أشيال الرشزاوى، األمزر الزمي و زر مزاد  غنيزة قميائيزة تمزديم السحزة ات زام، عزدا عزن الملزإ 

 الرابا.
النماف  ي المؤاسات اقاراسيلية الشرطية والم اسية، لاء عل  ئحو تسا ل:  و  زي المزاد  الم زو ر  

ازرت  وتمويل زا مزن مؤاسزات كلزال والش ادات الممدمة، وال ي تراب ت بما يعزرف بسزفريات ئ نيزا و وأ
 أعمال، يمين بناء علي ا السحة ات ام م مااية من شأئ ا مدائة ئ نيا و؟

اقلابة الداكلة  ي تاكية الم اء الص يوئي؛  ما ممين خاصة  ي حال محيام الشرطة علز  شز اد  
 م نا  ة وم فمة ما أدلة اد ئ نيا و  ي للسات ال حمي  الم عا  ة.

 زززدمت السحزززة ات زززام ازززد ئ نيزززا و،  زززثى بنيزززة الالسحزززة مذا مسزززت بمواعزززد ئ ا زززة الحزززاكم لزززمل   زززي حزززال 
 واالس ماى،  ثى عل  من  دمت بحم  الالسحة االا مالة من منص  .

 ززما األمززر رززاى حااززرا  ززي عد ززد الم ززايا من ززا   ززية الززرسيل اقاززراسيلي ر سززاب والززمي حززورم  ززي 
غ صاب، رما دكج أي ا  زي   زية الميزادي العمزالي  زؤاد   ايا ت عل  بال حرف الجنسي ومحاولة اال

بن الي عي ك المي حاول ال رشح لمياد  الدولة مال أئز  ترالزا علز  خلفيزة تحميمزات الشزرطة الم مدمزة، 
 باقاا ة مل  ما لرى لمجموعة من وزكاء االح الل ومن بين م أولمرت ررسيل وزكاء للبياى.

باتزت مرتفعزة، وال زأ ير علز  مسز م ل  السياازي بزات  زمه األيزام   ر  تمديم السحة ات زام ازد ئ نيزا و
ممينززا، لززمل  مززن الم ززم، واززا اززيناكيو ات للواززا الززمي عليزز  السيااززة اقاززراسيلية  ززي حززال تززرلح 

 الفراية:
أوال: االئ خابات الم ير : ا  س ل السحة ات ام اد ئ نيا و، بر ا  زر   يزام ائ خابزات م يزر ، األمزر 

المجززال أمززام تنززا ل محمززوم داخززي اليمززين، علزز  وكا ززة ئ نيززا و  ززي  يززاد   ززما المعسززير، الززمي اززيف ح 
 وبمل  اييوى ال يت الي ودي بمياد  ئف اللي بينت أحد أ م المس فيد ن  ي  ما ال ياك.

 ائيززا: حززز ب اللييزززود ازززي عرض ل ززرب  م مزززة رزززوى الحززز ب  زززاسم علزز  شزززخص ئ نيزززا و،  زززي الممابزززي 
 ي  ياد  الح ب، برغم خلوه اعى من الشخصيات ذات ال عد المؤ ر لما يريا.ايع ز تياك الش اب  

 الثا:  زي حزال منزادك  ئ نيزا و ازييوى المجزال مف وحزا  زي السزاحة الح بيزة اقازراسيلية، قميائيزة  يزام 
 ح ب لد د ي م  يادات أمنية وأكاديمية، واييوى ل ا ح وك م م  ي تشييي أي حيومة لد د .



 
 
 
 

 

 29 ص             4198 العدد:        2/12/2017 األحد التاريخ: 

                                    

ى مزن أ زم الزرابحين  زي السزاحة الح بيزة اقازراسيلية،  ولزد مسز م ي بميزاد  يزاسير البيزد  زي كابعا: اييو 
حال  شي اللييود بناء منظومة ح بية ممنع ، األمر المي  د  دخل   ي منا سزة علز  تشزييي الحيومزة 

 المادمة.
ل نززاء الدولزززة،  ززمه النمززاا يمين ززا  زز ح شزز ية ال يززاك الفلسزز يني الززمي  ززرى بالمفاواززات ازز يال م مززا 

الش ية  مه ومن خالل المع يات ليل مح  ا وال مواوعيا، روى ال ياك اليميني الم  رف ايظي من 
حي  ال نية العددية  ي البنيست،  و األك زر واألكثزر تزأ يرا، وال يميزن ألي مزن األحز اب اقازراسيلية، 

 بناء تحالإ حيومي دوى المروك ع ر بوابة اليمين.
 راززية تزولي ال بيززد كساازة الحيومززة، ال يعنزي أي زا تنيززر ولز  الحيززم  زي البيززاى،  باقازا ة ملز  أى

كزززوى ال نيزززة الثما يزززة لالبيزززد وأبجزززديات ح بززز  تم زززرب مزززن اليمزززين وكوحززز   زززي ال عزززاطي مزززا االاززز ي اى 
 والمد  وملفات الصرا  األخرى.

علزز  الشززعل الفلسزز يني كخ ززراء  ززي الشززأى الصزز يوئي، تمززد رئا أى منززادك  ئ نيززا و لززن تززنعيل رثيززرا 
 اواء ال خلص من  ع ر ملإ  ساد أو غيره.

لبنزز  اززينعيل رثيززرا علزز  بنيززة البيززاى "الح ززاكية" الم عومززة، وال ززي ظززي النززرب يمززدم ا اليززوم واززابما 
كواحة مدئية  ي الشرق )الم خلإ(، ليظ ر الول  الحميمي أى االح الل ما  و مال تجما بشري لميط، 

يفات الموى الب رى ل رب بنية أمزة ظلزت تنزا ل الح زاكات الب يزر ، منزم مةزات لمع   المصالح وتول
 السنوات.

 ما الدوك ال ف ي ي ئجحت بدعم   وى االا عماك، وأاا ت ل  توليفزات اياازية  زي المشزرق ازاعدت 
علزز  بمززاء االئ يززاك  ززي األمززة، ح زز  وصززلنا ملزز  ئم ززة يصززعل  ي ززا الحززد   عززن اقصززالح، األمززر 

  برية وعلمية وايااية لنسإ الماسم وال ناء من لد د.  يح اج  وك 
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