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 40 :كاريكاتير

*** 
 

 الفلسطينية معدودة وعلينا فرض السيادة على الضفة على مراحل وزير إسرائيلي: أيام السلطة .1
فري مرمرمر عمزجرزا السرياداع  ،زئير  للنرين اإلسررائيييقال وزيرر جرودا البيئرة وعارو النابينر   :القدس

ادا اإلسررائييية ، لّنر  ع  شرأ أن الحردين عرن فرري السري12/2/2017األحرد  الذي عقد في القردس يرو 
 ع.كبيررا   في )الافة الغربية المحرية( هو مرّكر  هرا  ومركرزي فري الحروار السياسري، وهرذا يزربرر رقردما  

ورررا ا النررين: عنحررن اليررو  سررزدار أن الحرروار رحررّول  قرروا للررك فررري السرريادا، وذلررأ يررذكرني  ررالحوار 
ة للرك فرري سريادا مررا واحردا أو اليساري الذي أدى للرك ارفاقيرا  أوسريو... اليرو  نرحردن عرن الحاجر

عيك مراحل، وأنا مرا فكررا فرري السريادا  مراحرل، ويميردي النثيررون. عيينرا أن نررزي  مرن الفيسر ينيين 
 أنه  حصيوا نجاحا  كبيرا عيك مراحلع.

وحررول واررا الفيسرر ينيين  زررد فررري السرريادا اإلسرررائييية، قررال للنررين: علعسرر  فراررنا السرريادا عيررك 
لرر  ننفررذها  زررد. عيينررا أن نسررمل أنفسررنا مررا عيينررا القيررا   رر  مررا األقييررا   زررد فررري  ولنننررا -القرردس 

. أعيررر  أن أيرررا  السررري ة الفيسررر ينية كبيررررا   السررريادا. )فيسررر ينيو الارررفة( سيشررركيون  النسررر ة لنرررا رحرررديا  
مزردودا وهري لرن رصرمد  زرد الررئيس الفيسر يني أبرو مرازن. سريكون عيينرا فرري السريادا عيرك الاررفة 

 رالي اعرقد أن الرنفس ا ص ناعي ليسي ة الفيس ينية لن ينجح وسييزمنا القيا  بخ وا  كبيراع.و ال
: عاعرقرد أنر  فري المرحيرة الهامرة الرري نرواجرد فيهرا  سرب  الرغييررا  عنررد وررا ا الروزير اإلسررائييي قرائ   
دا، ييزمنرا أن ننرقرل مرن لردينا و سرب  رغييرر اإلدارا فري الو يرا  المرحر الفيس ينيين فري الارفة وأيارا  

حروار السريادا للرك الرنفيرذ، ولنرن عيينرا ا نر راي للرك المخرا ر. األسراس هرو أنر  مفرروي عيينرا فرري 
 السيادا عيك مراحل عيك أري لسرائيل، وعد  الرنازل عن أرااي لسرائيل كشرط لهذي السياداع.

 13/2/2017 وكالة معًا الخبارية،
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 دقة على "قانون منع األذان" مس خطير بحرية العبادة وبالقدس: المصاالفلسطينية الحكومة .2
 ،المصرررادقة عيرررك مرررا يسرررمك قرررانون منرررا األذان الفيسررر ينية اعربرررر  حكومرررة الوفرررا  الرررو ني :را  هللا

 حريرة الز رادا و مدينرة القردس  والخ وا  األخرى من أجل لقراري في الننيس  اإلسرائييي، مسرا  خ يررا  
 وقرررال المرحررردن الرسرررمي  اسررر  الحكومرررة يوسررر  المحمرررود، يرررو  األحرررد ينية.عاصرررمة الدولرررة الفيسررر 

، لن مرررورون مدينرررة القررردس الزربيرررة الرررديني والثقرررافي يمررررد للرررك أعمرررا  الرررراري  فررري هرررذا 12/2/2017
اإل ار و  يزقل أن رنسرف  عجررا قير  احر لريع فري فرري قرانون عبثري جرائر وخ يرر  حرمران أي مرن 

ة مررن لقامررة شررزائره  ورمديررة واج رراره  الدينيررة، األمررر الررذي ررحمررل مسررمولير  أر رراا الررديانا  السررماوي
 حكومة ا حر ل اإلسرائييي.

 12/2/2017 ،وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
 

 اهحلاالقدس تمر بأخطر مر " و قانون منع األذانـ"تجر المنطقة إلى حرب دينية ب "إسرائيل"الهباش:  .3
ر قااي قاراا فيسر ين مسرشرار الررئيس ليشرمون الدينيرة والز قرا  اإلسر مية محمرود اسرنك :را  هللا

اله رراق قرررار الحكومررة اإلسرررائييية  المصررادقة عيررك مررا يسررمك  قررانون المررمذن الررذي يمنررا حريررة رفررا 
لن مثررل هررذي السياسررا   األذان عبرر مكبرررا  الصررو  فرري المسرراجد، و الررذا  فري صرر ا الفجررر، قررائ   

أن رجر المن قة للك أرون حرر  دينيرة  احنرة لرن رقر  عنرد حردود فيسر ين برل يمكنهرا أن من شمنها 
، أن أي قوانين أو 12/2/2017 في بيان صحفي يو  األحد شدد اله اق،و  ررجاوز للك اإلقيي  والزال .

رحيرة وأشار للك أن القدس رمر  مخ ر م لجرارا  لسرائييية رفرقر للك الشرعية أو المرجزية القانونية.
 في راريخها.

 12/2/2017 ،وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
  

 الخارجية الفلسطينية تدعو الدارة األمريكية إلى الحذر من مقترحات نتنياهو .4
 للكالخارجية الفيس ينية لن  وعشية زيارا رئيس الوزرار اإلسرائييي بنيامين نرنياهو  وزارا را  هللا: قال 
مرررن داخرررل ا ئرررر   اليمينررري الحررران  ومرررن أق رررا  مهمرررة  األصررروا ، رصررراعد  مريكيرررةاألالزاصرررمة 

ر الرر  نرنيرراهو  اسرررغ ل لقائرر  مررا الرررئيس األمريكرري  علسرررائيلعداخررل جمهررور اليمررين المر ررر  فرري 
ومواقررر  يمينيرررة مر رفرررة ارررد الشرررز  الفيسررر يني وحقوقررر  الو نيرررة  أيرررديولوجيادونالرررد ررامررر  لرمريرررر 
وأدانررر  الخارجيرررة هرررذي الرصرررريحا  والمواقررر   فررررح رحقيرررق السررر   والمفاوارررا .المشرررروعة وارررد 

البيرر   للرركالزنصرررية المر رفررة، وحررذر  مررن مخررا ر هررذي الروجهررا  واألفكررار الررري يحميهررا نرنيرراهو 
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الحذر مما يحمي  نرنياهو مرن أفكرار ومواقر ، ومرا ينصر   مرن  للكاألمريكية  اإلداراودع   ،األبيي
 والدور القيادي ليو يا  المرحدا في الزال .   األمريكيةمصالح أفخاح رار  ال

 13/2/2017 ،القدس العربي، لندن
 

 صبيح: تكنثيف الحراك العربي في المرحلة المقبلة للتصدي للمواقف السرائيليةمحمد  .5
ي قال أمين سر المجيس الو ني الفيس يني السفير محمد صبيح لن الحراأ الزربي سيزداد فر :القاهرا

المرحية المقبية ليرصدي ليمواقر  اإلسررائييية المزاديرة ليسر  ، حيرن لننرا أمرا  اسرري ان يزبرن  زمييرة 
وأوارررح صررربيح فررري رصرررريحا  لوكالرررة عوفررراع، عقررر  مشررراركر  فررري المرررمرمر الثررراني ليبرلمررران  السررر  .

دل والشرامل خيرار الزربي ورمسار المجالس والبرلمانا  الزربية الرذي عقرد فري القراهرا، أن السر   الزرا
اسرررراريجي، وأن الشرررط المسرربق لرحقيقرر  هررو لنهررار ا حررر ل اإلسرررائييي لنامررل األراارري الفيسرر ينية 

 .1967 سنةوالزربية الري احري  
 12/2/2017 ،وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

  
 الحمد هللا يبحث مع السفير العمادي سبل دعم قطاع الكهرباء في غزة .6

، رئررريس 12/2/2017 رامررري الحمرررد هللا، فررري را  هللا، األحرررد الفيسررر يني اسررررقبل رئررريس الررروزرار :  هللارا
اليجنة الق رية إلعادا لعمار ق اا غزا السفير محمرد الزمرادي، ل حرن سربل دعر  ق راا النهربرار فري 

ا ، للك ليجراد كافة الرحديا  والزق  من رغ  الوأند الحمد هللا أن الحكومة رسزك  شكل حثين،  غزا.
حيررول عمييررة ألزمررة النهربررار فرري غررزا، واررمان رنفيررذ مشرراريا مسررردامة رخررد  ق رراا ال اقررة هنرراأ، 
مشررددا عيررك رواصررل الحكومررة المسرررمر مررا األشررقار الزررر  والرردول الصررديقة لمسرراندرها فرري جهودهررا 

 لروفير النهربار ألبنار شزبنا في ق اا غزا.
المنفررذا فرري غررزا، خاصررة عيررك صررزيد ق رراا اإلسرركان  ةا الق ريررخرر ل اليقررار  حررن مخررر المشرراري وررر ّ 

 ق اا. الخاصة في  الفيس يني شز اللشادر   الدع  الق ري المسرمر لصمود  والبنية الرحرية، مجددا  
 12/2/2017 ،وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
 لنثاني للبرلمان العربيالزعنون: القضية الفلسطينية على رأس األولويات في المؤتمر ا .7

قررال رئرريس المجيررس الررو ني الفيسرر يني سرريي  الزعنررون لن الهررد  مررن عقررد المررمرمر الثرراني  :القرراهرا
ليبرلمررررران الزربررررري ورمسرررررار المجرررررالس والبرلمانرررررا  الزربيرررررة هرررررو عوارررررا اسررررررراريجية لعمرررررة الزربيرررررة، 

 القاررايا، وعيررك رأسررها دائمررا  وممسسررارها الرشررريزية، ومنهررا البرلمرران الزربرري، مررن أجررل مزالجررة كافررة 
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وقرررال الزعنرررون فررري رصرررريحا  لررر  عقررر  مشررراركر  فررري أعمرررال المرررمرمر الثررراني  القارررية الفيسررر ينيةع.
نحررن م ررالبون فرري السرري ة الرنفيذيررة أو الرشررريزية  القيررا  ع: 12/2/2017 ليبرلمرران الزربرري، يررو  األحررد

 .عمربواجبنا، من أجل رحقيق األهدا  الري جئنا من أجيها ليممر
وحررول لمكانيررة نقررل السررفارا األمريكيررة للررك القرردس، قررال الزعنررون عالرررئيس األمريكرري دونالررد ررامرر  برردأ 

الارغوط الرري عللرك أن  ، مشريرا  عيدرأ خ ورا القاية الفيسر ينية، وخ رورا ا نحيراز النامرل إلسررائيل
ي الممشرررا  عررن مارسرررها الرردول الزربيررة، وم زرروثي الرررئيس محمررود ع رراس بهررذا الشررمن، أع رر   زرر

 لمكانية رراجا نقيها للك القدسع. 
 12/2/2017 ،وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
 من الراتب الجمالي %50رفع قيمة الدفعة الشهرية للموظفين لـ  :غزة .8

عيرك األواراا قبرل عشرر  ا حركرة حمراسزينه  سي ر رّ  رغزا: من المقرر أن يبدأ موظفو غزا الذين 
مرن قيمرة الرارر ،  زرردما  %50، برسري  زيرادا فري نسرر ة الروارر  الرري رصرر  لهر ، لرصررل للرك سرنوا 

 قرر  وزارا المالية لاافة زيادا عيك قيمة الدفزا  الشهرية.
وأعيررن يوسرر  النيررالي، وكيررل وزارا الماليررة فرري غررزا، أنرر  رقرررر زيررادا الدفزررة الماليررة الشررهرية لمرروظفي 

شريكل(. وأوارح  3.8شريكل )الردو ر األمريكري يسراوي  1,400أدنرك و حرد  ،%50غزا، لرص ح بنس ة 
أن  جر  زيادا هذي النس ة  زد رحسن اإليررادا   شركل محردود، وأن األمرر رر  برنسريق عرالا مرا نقا رة 

 أل  موظ  سيسرفيدون من زيادا الحد األدنك. 22للك أن  الموظفين، مشيرا  
 13/2/2017 ،القدس العربي، لندن

 
  م الزعارير: االعتقاالت السياسية غير مبررة النائب باس .9

ن لرا  هللا: قررال النائرر  فرري المجيررس الرشررريزي عررن حركررة حمرراس فرري الاررفة الغربيررة  اسرر  الزعررارير 
ولررن رنررون كررذلأ، ولرريس لهررا أي  الفيسرر ينية، ا عرقررا   السياسررية لرر  رنررن مبررررا منررذ قيررا  السرري ة

مزانا   في قما شزبنا ومااعفة مزانارر  ورززيرز الفرقرة وا خرر    رفسير سوى أنها خدمة  ل حر ل وا 
و الر  النائر  فري الرشرريزي  ورزميق ا نقسا ، وق ا ال ريق أما  أي محاولة إلنهار الحالرة الراهنرة.

السري ة الفيسرر ينية والرررئيس محمرود ع رراس بواررا حرد لهررذي ا عرقررا   ووقفهرا  شرركل فرروري وكامررل، 
 اي المصالحة الو نية. رفقا   شزبنا ودفزا   ارج

 13/2/2017 ،القدس العربي، لندن
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 ر تراجع المنح الدولية على مالية السلطة الفلسطينية؟كيف أنث  تقرير:  .11
ألقررك رراجررا الرردع  المررالي الخررارجي ليسرري ة الفيسرر ينية  ظ لرر  عيررك شرركل : خالررد أبررو عررامر - غررزا

را الماليررة الفيسرر ينية، فقررد رجرراوز حجرر  الرردين و حسرر  بيانررا  وزا الموازنررة الفيسرر ينية ليزررا  الحررالي.
مييرار دو ر، مرا ينرذر بردخول ا قرصراد الفيسر يني فري نفرق مظير   2.5الزا  عيك السي ة الفيسر ينية 

 في حال اسرمر ا عرماد عيك هذي القروي،  حس  ما أشار الزديد من خبرار ا قرصاد.
الفيس ينية عيك القروي الخارجية لرمويل نفقارها،  ويزود اررفاا حج  الدين الزا  للك اعرماد السي ة

 في السنوا  الخمس األخيرا.  زد رقييح الدول المانحة مساعدارها المالية ليخزينة الزامة، وخصوصا  
مييررار دو ر لينفقررا   4.1مييرار دو ر، منهررا  4.48 سررنةال يوبيغرة األرقررا ، فقررد بيغرر  قيمرة الموازنررة لهررذ

مييرون  350روار  والنفقا  الرشغييية، أما الموازنة الر ويرية فقد ُرصد لها مبير  الجارية الري رشمل ال
مييرررون دو ر،  زرررد احرسرررا  المرررنح  765دو ر، بينمرررا وصررري  قيمرررة الزجرررز المرررالي فررري الموازنرررة نحرررو 

 مييون دو ر لهذا الزا . 500 والمساعدا  الري قدررها الحكومة بر
ة أواخر الشهر المااي، فقد رراجز  المنح المالية ليخزينة الزامة ووفق أرقا  صدر  عن وزارا المالي

مييررار  1.7 ،عيررك سرربيل المثررال ،2008 سررنةمييررون دو ر، بينمررا بيغرر  فرري  614للررك  2016سررنة فرري 
 مييار دو ر في السنوا  الزشر األخيرا. 1.1دو ر، و مروسط 

ح والمسرراعدا  المقدمررة لهررا مررن الرردول ويبرردو أن السرري ة الفيسرر ينية  اررر  ررردرأ خ ررورا رراجررا المررن
المانحة في السنوا  األخيرا، وهو ما دفا رئيس الروزرار رامري الحمرد للرك القرول: عنزر  سررنون موازنرة 

 ،  النظر للك المز يا  الخارجية والرغيرا  السياسيةع.2016الزا  الجاري أنثر صزو ة من سا قرها 
 

 الموازنة األصعب
وان، رئرريس لجنررة الموازنررة فرري المجيررس الرشررريزي الفيسرر يني، للررك لن مررن جان رر  أشررار، عررا   عررد

عموازنة الزا  الجاري هي األصز  عيك السري ة الفيسر ينية منرذ رمسيسرها، ويزرود ذلرأ للرك أن الردول 
المانحة دأب  منذ السنوا  الخمس األخيرا عيك رغيير سياسرها في رمويل السي ة الفيس ينية؛  سرب  

 ية الممارسة عيك هذي الدولع.الاغوط اإلسرائيي
ع أن عالمروسط الفزيري لقيمرة المسراعدا  الخارجيرة ليسري ة الفيسر ينية كران 21وأاا  عدوان لرععربي

عندما هردد الررئيس الفيسر يني  الروجر  لعمر   ، رحديدا  2012 سنةحرك  مييار دو ر سنويا   1.2 يقدر بر
الررراري  انخفارر  قيمررة المررنح والمسرراعدا   المرحرردا ليحصررول عيررك عارروية مراقرر  فيهررا، و زررد هررذا

 في السنوا  الخمس األخيراع، وفق قول . مييون دو ر سنويا   350المالية للك مروسط   يرجاوز 
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وأواح عدوان أن عما هو مروفر من خيارا  لدى السي ة الفيسر ينية لرمويرل هرذا الزجرز؛ هرو فرري 
البنرروأ المحييررة ل قرررراي، وهررذا مررا سيشرركل رحررديا المزيررد مررن الارررائ   مشرركالها كافررة، واليجررور للررك 

 لعجيال القادمة، حين سيررفا الدين الزا ، و الرالي سينخفي نصي  الفرد من الدخل القوميع.
ورشير أرقا  الموازنة الزامة للك أن الدين الزا  المسرحق عيك الحكومة الفيس ينية وصل حررك نهايرة 

مرن النرارا المحيري اإلجمرالي ل قرصراد  %21وهري قيمرة رسراوي  مييار دو ر، 2.5الزا  المااي للك 
مييررررار دو ر مررررن البنرررروأ المحييررررة، وال رررراقي هرررري قررررروي  1.4الفيسرررر يني. ويررررروزا الرررردين الزررررا  بررررين 

 خارجية.
 

 العجز ليس مشكلة
من جان  ، أشار أسراذ ا قرصاد فري جامزرة األزهرر، مزرين رجر ، للرك أن ععجرز الموازنرة لهرذا الزرا  

يشرركل خ رررا حقيقيررا عيررك أدار السرري ة الفيسرر ينية، كمررا يررروي لرر  النثيرررون، ويزررود ذلررأ ألن وزارا   
المالية رسر يا رمويل هذا الزجز من خ ل ا قررراي مرن البنروأ المحييرة  فائردا مردنيرة جردا، رقرار  
 الصرررفر فررري المئرررة، أو مرررن خررر ل فرررري المزيرررد مرررن الاررررائ  عيرررك السررريا المسررررهينة فررري السررررو  

نجحر  مرن  2016و 2012ع، أن عالفرررا مرا برين عرامي 21ورا ا رج ، في حدين ما ععربي المحييع.
خ لها الحكومة الفيس ينية في رزظي  اإليررادا  الماليرة الارريبية وغيرر الارريبية )رسرو  المزرام   

قي الذي وفي المقابل اعربر رج  أن عالخ ر الحقي ع.%25الحكومية من  وا ا ورسو (، بنس ة رفو  
يواجرر  الفيسرر ينيين فرري رمويررل عجررز الموازنررة لهررذا الزررا ، هررو قيررا  الجانرر  اإلسرررائييي بوقرر  رحويررل 

 من ليرادا  الخزينة الزامة ليسي ة الفيس ينيةع. %65أموال المقاصة الري رساه  بنس ة 
كارررائ  عيررك ورزررر  أمرروال المقاصررة  منهررا ليرررادا  ماليررة رجبيهررا علسرررائيلع نيا ررة عررن الفيسرر ينيين 
مييررون شرريكل  700السرريا والخرردما  الررواردا ليفيسرر ينيين مررن الخرراري، ويبيرر  مروسررط قيمرهررا الشررهرية 

رسرررررخد  هررررذي الارررررائ ، الررررري رخصررررح لرررردفا فررررارورا رواررررر   علسرررررائيلعلنررررن  مييررررون دو ر(. 182)
ا  السياسرية الموظفين الزموميين، كس ح اد الفيس ينيين، ورحجبها عنه  في حال رورر في الز ق

 الرسمية بين الجانبين.
 

 نتائج كارنثية
وفي السيا  ذار ، أشار الخبير المالي نهاد نشوان للرك أنر  ع سرب  رراجرا مخصصرا  الردول المانحرة 
ليسرري ة الفيسرر ينية، فررهن األشررهر القادمررة سرشررهد مزيرردا مررن الاررغوط عيررك المرروا ن الفيسرر يني، مررن 

عيررك السرريا ا سررره نية، األمررر الررذي سرريرفا مررن مزرردل  خرر ل فررري الحكومررة المزيررد مررن الارررائ 
الراخ ، وهو ما ينذر بردخول ا قرصراد الفيسر يني فري مرحيرة انكمراق سررنون نرائجهرا كارثيرة عيرك 
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ع، أن عرشرهد الفررررا القادمررة المزيرد مررن الاررغوط 21وروقرا نشرروان، فرري حردين لرررععربي األصرزدا كافررةع.
المجرمررررا الرررردولي، مزربرررررا أن رقرررردير بنررررد المررررنح والمسرررراعدا   الماليررررة عيررررك السرررري ة الفيسرررر ينية مررررن

مييررون دو ر م ررال  فيرر   زرري الشررير،  زررد رهديرردا  الرررئيس  500 الخارجيررة فرري الموازنررة المررق ررة بررر
األمريكي دونالد ررام  بوق  رمويل السي ة الفيس ينية، لذا ل  ررراجا عن قراراها برزييق المفاواا  

 ما اإلسرائيييينع. 
 13/2/2017 ،"21موقع "عربي 

 
 فتح توجه انتقادات لكل من تركيا وقطر بسبب دعمهما حماس .11

أعربررر  حركرررة فررررح عرررن اسررررغرابها مرررن سررريوأ  زررري األ ررررا  اإلقييميرررة الرررري رجررراوز  مرررن  :را  هللا
خ لها عن سابق لصرار السي ة الو نية الفيس ينية،  ما يززز سي ة ا نقر   فري ق راا غرزا عيرك 

وقال  الحركة في بيان لهرا، األحرد، لننرا نسررغر  مرا جرار عيرك لسران السرفير محمرد  لشرعية.حسا  ا
الزمررادي لموقررا عوالرر ع اإلسرررائييي، حيررن وجرر  مررن خرر ل هررذا المنبررر ارهامررا  ليسرري ة الو نيررة  زررد  

 الرزاون في حل أزمة النهربار في ق اا غزا.
قار فري رركيرا وق رر، ليرخفير  مرن مزانراا شرزبنا وأاا  البيان، لننرا مرا أي دعر  يقرد  مرن قبرل األشر

جرررررار الحصررررار اإلسرررررائييي، لنننررررا نرررررفي روجيرررر  أيررررة ارهامررررا  أو افررررررارا  رشرررركأ  ررررالرزا  السرررري ة 
ق رراا، كمررا نرررفي انخررراط هررذي األ رررا   حميررة لربريررر اسرررمرار  ال مسررموليارها كاميررة حيررال شررزبنا 

 لسررماعيلفررا  عيررك الشرررعية الفيسرر ينية، والررري أنرردها ورررا ا، لن فرررح ررررفي محاولررة ا لر ا نقسررا .
 مييون دو ر. 100هنية في رصريحار  الري أعين فيها عن نية ق ر دع  سي ة ا نق    مبي  

هررذي المحرراو   لرر  رقرصررر فقررط عيررك رزامررل هررذي األ رررا  مررا ق رراا غررزا مررن  أنوأشررار البيرران للررك 
لفيسررر يني  لسررر نبول  مرررا يسرررمك مرررمرمرا  شرررزبيا  فررري خررر ل سررري ة ا نقررر  ، برررل رجاوزرهرررا للرررك رنظررري

رنسررريق مرررا منظمرررة الرحريرررر الفيسررر ينية، مرررا يزنررري مرررد الرررنها ا نقسرررامي للرررك  أوالخررراري بررردون عيررر  
الشرررا ،  مررا يمسررس للررك محرراو   جديرردا لخيررق كيانررا  وهميررة   رفزررل شرريئا  سرروى بررن المزيررد مررن 

لررر زي لرصرررنيا ممسسرررا  موازيرررة  المرررا سرررزك الفرقرررة فررري الصررر  الفيسررر يني، ورنشررر  عرررن نوايرررا ا
 ال زي إلقامرها كبديل عن منظمة الرحرير والنيل من شرعية ووحدانية رمثييها ليشز  الفيس يني.

 12/2/2017، )وفا( ،وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية
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 االحتالل حكومةر عن مدى التطرف والعنصرية في األذان يعب    منعفتح: قانون  .12
، اإلسررررائيييةمرررا يسرررمك  اليجنرررة الوزاريرررة لحكومرررة ا حرررر ل  لقررررارأنرررد  حركرررة فررررح عيرررك أن : هللارا  

يزبررررر عررررن مرررردى الر ررررر   لنمررررالقررررانون منررررا األذان فرررري المسرررراجد، رمهيرررردا لزرارررر  عيررررك الننيسرررر ، 
 والزنصرية داخل هذي الحكومة الري ررسابق نحو ربني مشاريا قوانين عنصرية اد الفيس ينيين.

عاررو المجيررس الثرروري والمرحرردن  اسرر  حركررة فرررح أسررام  القواسررمي، لن مشررروا القررانون الررذي  وقررال
يمنا رفا األذان من الساعة الحادية عشر مسار حررك السرا زة صر احا، هرو مسراس م اشرر  الشرزائر 

فرري المدينررة  اإلسرر ميةل مررس كافررة الشررزائر والمزررال   لسرررائيييةالدينيررة لنررل المررممنين، وهرري محاولررة 
ظهررررارالمقدسرررة،  ال رررا ا اليهررررودي مرررن خرررر ل عمييررررا  الرهويرررد ورقرررردي  كافرررة الرسررررهي   والحمايررررة  وا 

 ليمسرو نين ولرجال دينه  في ممارسة  قوسه  الدينية في مدينرنا المقدسة دون وج  حق.
 13/2/2017، )وفا( ،وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية

 
 للحركة سيعد خطة عمل" للتيار الصالحي" هر الجاري القاهرة الشبدحالن  مؤتمر :قيادي بفتح .13

أند القيادي الفرحاوي عبد الحميد المصري، أن عممرمر ا ش ابيا ع سيزقدي النائ  في : نبيل سنونو -غزا 
المجيس الرشريزي محمد دح ن في الزاصمة المصرية، القاهرا،  مشاركة وفد من ق راا غرزا، مشريرا  

ا، فيما أواح أن الممرمر سيرمخي عن  عخ رة عمرل مسررقبيية  للك أن  قد ير  عقد ممرمر مخر أيا 
 ليريار اإلص حي في حركة فرحع؛ وفق وصف .

وقررال المصررري، لصررحيفة عفيسرر ينع، أمررس: لن الوفررد، الررذي رقرررر  مغادرررر  خرر ل الفرررح ا سرررثنائي 
أن عدد المشاركين من وأواح  الحالي لمزبر رفح، عسيناقق مواوا الش ا  ورحركاره  المسرقبييةع.

شخصرا ارمن مرا يزرر  بررعالريار اإلصر حي فري فررحع، مشرير ا للرك أنهر   150غزا في الممرمر يقدر بر
 سييرقون بدح ن.

 12/2/2017، فلسطين أون الين
 

 بركة: حماس ستشارك بمؤتمر لدعم االنتفاضة في إيرانعلي  .14
وفد من الحركة سيشارأ في ممرمر  عيي بركة ممثل حركة حماس في لبنان، لن قال: محمود هنية

عدع  ا نرفااة الفيس ينيةع الذي ينظم  مجيس الشورى اإليراني في الواحد والزشرين من الشهر 
 الجاري في  هران.

وأارررا  بركرررة فررري رصرررريح لررررعالرسالة نررر ع السرررب ، عأن الررردعوا وجهررر  ليفصرررائل الفيسررر ينية كافرررة، 
   ريبي الحركة الدعوا بوفد رفيا المسروىع.والمجيس الرشريزي وبرلمانا  الزال ، وسو 
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وأواررح أنرر  ليسرر  المرررا األولررك الررري رشررارأ فيهررا الحركررة  مررمرمرا  رزقررد فرري ليررران، مشررير ا للررك أن 
 الممرمر سيزقد في األول والثاني والزشرين من الشهر الجاري،  مشاركة لس مية وعربية واسزة.

 11/2/2017، فلسطين، الرسالة نت
 

 : محمد القوقا هو المسؤول عن تحسين قدرات حماس الصاروخية"يديعوت" .15
نشر موقا صحيفة عيديزو  أحرونو ع الزبرية، يو  السب ، رقريرا عن الشهيد محمد القوقا  :رل أبي 

من الجناح الزسكري لحركة حماس، والذي اسرشهد قبل أقل من أسبوا لثر انفجرار وقرا خر ل عمهمرة 
 ن قة شمال غر  مدينة غزا.جهاديةع كان يقو  بها في م

ونقل الموقا عن مصادر لسرائييية قولها: لن القوقا ل  يكن مهندسرا ليمرفجررا  فري كرائر  القسرا  كمرا 
ن  كان أحرد مهندسري الصرواري  فري المنظمرة، وكران يزمرل عيرك رحسرينها لنشر في أخ ار سا قة، بل 

لررري يررر  ر ويرهررا مررن قبررل مهندسرري ور ويرهررا ويجررري  اسرررمرار رجررار  عيررك الررسررانة الصرراروخية ا
 (.2014القسا  منذ انرهار عميية عالجر  الصامدع عا  )

عاما( اسرشهد أثنار رصنيا صواري  في من قة غزا وقد أصري   44ووفقا لذا  المصادر فهن القوقا )
 اثنان كانا برفقر .

 11/2/2017القدس، القدس، 
 

 ية يتطلب إنهاء االنقسام والشروع بحوار وطنيالحفاظ على ديمومة المقاومة الشعب": الشعبية" .16
أند القيادي في الجبهرة الشرزبية بردران جرابر، أن المقاومرة الشرزبية الجماهيريرة : حاز  الحيو -را  هللا 

ا أن رصراعدها   يزنري للغرار األشركال   ار  لحدى أه  الوسائل النفاحية في الناال الرحرري، ممكرد 
 من األحوال.األخرى في المقاومة  مي حال 

وذكررر جررابر فرري حديثرر  لصررحيفة عفيسرر ينع، أن الحفرراذ عيررك ديمومررة هررذي الوسرريية الناررالية ير يرر  
لنهار حالة ا نقسا  والشروا  حوار و ني فوري يزيرد الوحردا للرك جنراحي الرو ن عيرك قاعردا ا لررزا  

ا   بررديل عنرر  فرري  حقررو  شررزبنا الثابرررة، ويحررافت عيررك مكرسرر ا  شررزبنا، ويزررزز الديموقرا يررة كررنه
 الساحة الفيس ينية.

ررا مميررز ا فرري الناررال ومواجهررة المخررا ر، داعي ررا للررك  وأنررد أن الحالررة الفيسرر ينية الراهنررة رر يرر  نموذج 
حوار فوري وشامل عيك أساس ديمقرا ي رقدمي يصون الرزددية السياسية ويحافت ويصل للك ثواب  

    في الرمى.  يمكن المساس بها في ظل الخ فا  أو ا خر
 12/2/2017، فلسطين أون الين
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 لمشاركة أكبر للفصائل في المقاومة الشعبية تدعو "الديمقراطية" .17
الديمقرا يرررة لمشرراركة أوسرررا ليفصرررائل الفيسررر ينية فررري فزاليرررا   ةدعررر  الجبهررر: حرراز  الحيرررو -را  هللا 

قرا يرة لرحريرر فيسر ين وذكرر عارو المكرر  السياسري ليجبهرة الديم. المقاومة الشزبية ارد ا حرر ل
  ل أبو ظريفة، أن لنجاح المقاومة الشزبية، من شمن  أن يخيرق حالرة مرن الارغط عيرك ا حرر ل، 
ا فرري الوقرر  ذاررر  أن المقاومررة الشررزبية لررن ررررمكن لوحرردها مررن القاررار عيررك ا حررر ل  الاررربة  ممكررد 

قاومة الشزبية لها أسالي  و ر  ولف  أبو ظريفة في حديث  لصحيفة عفيس ينع، للك أن الم القااية.
كثيررا مررن أبرزهررا المسرريرا  الجماهيريررة وا عرصرراما  فرري األراارري والمنررازل المهررددا  الهررد ، لاررافة 

 للك النشاط الواسا في مقا زة  اائا ا حر ل.
ودعرا القيررادا الفيسرر ينية للررك ا نرردماي مررا حالررة المقاومررة الشررزبية المرصرراعدا مررن خرر ل اإلسررراا فرري 

قررردي  ميفرررري ا سرررري ان واألسرررررى للرررك محكمررررة الجنايررررا  الدوليرررة، وروسرررريا دائررررا ا عررررررا   الدولررررة ر
الفيسرر ينية، واسررررنمال عمييرررة ا ناررما  لنافرررة المنظمرررا  الدوليررة والزمرررل عيرررك حشررد الرمييرررد الررردولي 

 ورصيي  الجبهة الداخيية.
 12/2/2017، فلسطين أون الين

 
 عتقاالت السياسية بالضفةلالبوضع حد  السلطةتطالب  حماس .18

أجهرررررزا األمرررررن الفيسرررر يني فررررري الارررررفة الغربيررررة اعرقيررررر  صرررررحافيا   أن ،را  هللا: قالرررر  حركرررررة حمرررراس
وجامزَيين اثنين واسردع  أسيرا  محررا ، في وق  رواصل فير  اعرقرال الزشررا  عيرك خيفيرة انرمراراره  

السي ة الفيس ينية   و الب ل.السياسية، كما اعرد  عيك موك  أسيرين محررين من سجون ا حر 
 والرئيس محمود ع اس بواا حد لهذي ا عرقا   ووقفها  شكل فوري وكامل.

 13/2/2017، لندن، القدس العربي
 

 تعلن إصابة أحد مقاتليها على حدود غزة "الديمقراطية" .19
 ين، مسررار أعينرر  كرائرر  المقاومررة الو نيررة الجنرراح الزسرركري ليجبهررة الديمقرا يررة لرحريررر فيسرر :غررزا

 ا حرر ل عيرك حردود ق راا غرزا. أ يقهرااليو  األحد، عن لصا ة أحد مقارييهرا  شرظايا قذيفرة مدفزيرة 
وأواررح  النرائرر  فرري بيرران مقرارر ، أن الحادثررة وقزرر  خرر ل عمهمررة نارراليةع  ررالقر  مررن الحرردود 

 الشرقية ليمن قة الوس ك في ق اا غزا.
 12/2/2017القدس، القدس، 

 



 
 
 
 

 

 14 ص             4199 العدد:        2/13/2017 نثنينال  التاريخ: 

                                    

 ويؤكد دعمه لـ"حل الدولتين"مواجهة الدارة األميركية الجديدة  مننتنياهو يحذر  .21
حررذر رئرريس الرروزرار اإلسرررائييي بنيررامين نرنيرراهو، مسررار األحررد، مررن مواجهررة : سررزيد عمرروري  - القرردس

اإلدارا األمريكيرررة الجديررردا، مزربرررا عرررن رفاررر  الرراجرررا عرررن موقفررر  الزينررري  قبرررول حرررل الررردولرين، وفرررق 
 .وسائل لع   عبرية

وأفرراد  القنرراا اإلسرررائييية الزاشرررا )غيررر حكوميررة(،  ررمن نرنيرراهو حررذر خرر ل جيسررة المجيررس الرروزاري 
 المصغر ليشمون األمنية والسياسية )النابيني (، من المواجهة ما اإلدارا األمريكية الجديدا.

ا لررن سرراعا ، عمخ رر  مررن يزرقررد أن اإلدارا الجديررد 4وأاررا ، خرر ل ا جرمرراا الررذي اسرررمر لنحررو 
 راا محددا  ليبنار في المسرو نا  ) الافة الغربية ومدينة القدس الشرقية(ع.

وفرري السرريا ، ذكررر  اإلذاعررة اإلسرررائييية الزامررة )رسررمية( أن نرنيرراهو أعررر  عررن رفارر  ليرراجررا عررن 
 موقف  الزيني  قبول عحل الدولرينع لواا حد ليصراا الفيس يني اإلسرائييي.

سررررائييي، المشررراركين فررري اجرمررراا عالنابينيررر ع عيرررك أّول مكالمرررة أجراهرررا مرررا وأ يرررا رئررريس الررروزرار اإل
ررام   زيد انرخا   نهاية الزا  المااي، حيرن أّنرد الررئيس األمريكري عزَمر  عيرك رحقيرق السر   برين 

ويرى نرنياهو حس  اإلذاعة اإلسرائييية، عوجرو  رفرادي مواجهرة مرا  الجانبين اإلسرائييي والفيس يني.
 .ررام ع

 13/2/2017، ، أنقرةلألنباء األناضولوكالة 
 

 فياض في منصب ُأممي "دون مقابل" تعييننتنياهو: رفضت  .21
قال رئريس الروزرار اإلسررائييي بنيرامين نرنيراهو، يرو  األحرد، لنر  رفري رزيرين رئريس الروزرار : رل أبي 

ائييية  منصرر  الفيسرر يني السررابق سرر   فيرراي فرري منصرر  لعمرر  المرحرردا، دون رزيررين شخصررية لسررر 
 أممي في المقابل.

وأاررا  نرنيرراهو خرر ل جيسررة حكومررر  األسرربوعية عمن األوان لر ادليررة فرري ع قررا  األمرر  المرحرردا مررا 
ررا، لقررد حرران الوقرر  أن يررر  مررنح مكانررة  لسرررائيل،   يمكررن مررنح هرردايا مجانيررة لي ررر  الفيسرر يني دائم 

مناسرررر  سررررنمخذ هررررذا األمررررر  زررررين ورزيينررررا  أياررررا لي ررررر  اإلسرررررائييي، وفرررري حررررال  رررررح منصرررر  
 ا عر ارع.

 12/2/2017القدس، القدس، 
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 الذهاب للعيش تحت سلطة عباس "إسرائيل"في  "الفلسطينيين" جميعليبرمان: على  .22
قال وزير الدفاا اإلسرائييي أفيغدور ليبرمان في مقابيرة مرا أخ رار القنراا الثانيرة، ردا عيرك سرمال حرول 

ياسررري لن قيقررر  الرئيسررري عنرررد السرررزي لحرررل الصرررراا مرررا الفيسررر ينيين هرررو حرررل الررردولرين وبرنامجررر  الس
 امان الحفاذ عيك لسرائيل دولة يهودية.

أريررد دولررة يهوديررة. رمامررا مثيمررا يريررد الفيسرر ينيون دولررة فيسرر ينية مرجانسررة، مررن دون “وقررال ليبرمرران: 
د أن رنرون دولرة سلسررائيل  )من دون يهود(، فهنا أو  وقبل كل شرير أرير’ يودرنين’ ،يهودي واحد فيها

 ”.يهودية  قدر اإلمكان
خ رررم “كانررر  ” األري مقابرررل السررر  “وكررررر ليبرمررران قناعرررر  الرررري  المرررا رحررردن عنهرررا  رررمن مزادلرررة 

)أنثرر ” ر رادل أراي وسركان“، و من ما هو م يو  لرسوية برين اإلسررائيييين والفيسر ينيين هرو ”هائ 
 ن ه  من الزر (.مييو  8.6-من ُخمس موا ني لسرائيل الر 

عرن جميرا الفيسر ينيين الرذين يزيشرون داخرل  ا نفصالأنا أريد “وصرح في المقابية ) اليغة الزبرية(: 
 م اركة مني: أنر  فيس ينيون، عييك  الذها  سليزيق رح  حك  رئيس “، مايفا 1967حدود ما قبل 

الفيسررر ينية. سررريدفا لنررر   السررري ة الفيسررر ينية محمرررود ع ررراس  أبرررو مرررازن. سررررنونون مررروا ني السررري ة
 ”.مخصصا  ال  الة ومخصصا  الصحة ومخصصا  األمومة ومخصصا  الرسكا

مرا لدارا ررامر  ” ارفرا “وحري ليبرمران، رئريس حرز  )لسررائيل بيرنرا(، نرنيراهو عيرك الزمرل مرن أجرل 
 ”.مسملة السيادا اإلسرائييية في يهودا والسامرا“حول 

  رزرمرد عيرك الرشرريا “ ررها الدائمة في منرا ق يهرودا والسرامرا وقال لن قدرا لسرائيل عيك رمنيد سي
، كمررا قرال، محررذرا مررن أن أي نشراط لسرررائييي مررن ”اإلسررائيل، ولنررن عيرك ارفررا  مررا الو يرا  المرحرردا

دون رنسرريق سرريمدي للررك خ فررا  مررا اإلدارا الجديرردا حررول المسرررو نا ، كمررا كرران الحررال مررا لدارا 
 أو اما.

 12/2/2017، ئيلتايمز أوف إسرا
 

  ال ينبغي أن يلقى ترحيباً ها باألمم المتحدة تعيين" و إسرائيل"ليفني تمنثل أقلية في ريغف:  .23
يبرردو أن الصررراعا  الحزبيررة الداخييررة فرري لسرررائيل، سرررمنا رزيررين رسرريبي : نظيررر مجيرري - رررل أبيرر 

 ن في منص  كبيرية ُرزيّ ليفني في مركز مرمو  للك جان  األمين الزا  لعم  المرحدا، كمول لسرائيي
ليفني   ين غري أن  كهذا. فقد أعين  ميري ريغ ، وزيرا الزيو  في حكومة بنيامين نرنياهو، أن رزيين

ييقك ررحي  ا، فهي رمثل أقيية فري لسررائيل. و المقابرل رحمسر  وسرائل اإلعر   اإلسررائييية  حررارا لهرذي 
أن األمرررين الزرررا  لعمررر  المرحررردا، أن ونيرررو  وكانررر  مصرررادر سياسرررية فررري ررررل أبيررر  قرررد ذكرررر  الفكررررا.
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وعررري عييهررا  غرروريريس، ارصررل  النائ ررة رسرريبي ليفنرري، وزيرررا الخارجيررة السررا قة، فرري نهايررة األسرربوا،
 منص  وكيل األمين الزا  لعم  المرحدا.

 13/2/2017، الشرق األوسط، لندن
 

 األمنية والسياسية تدل على سوء فهم الساحةكاتس: تصريحات الوزير بينيت عن الحرب  .24
فررري رصرررريحا  ل ذاعرررة  عحرررز  الييكرررودعوزيرررر المواصررر   يسررررائيل كرررارس، الزارررو فررري قرررال  غرررزا:

ا مرنرررراا عررررن ل ررررر   ع عيررررك غررررزا الرررروزرار الررررذين أ يقرررروا رصررررريحا  حررررول الحررررر أن اإلسرررررائييية 
 .عالرصريحا  الميره ة لغري كس  األرباح السياسية

عديمة المسرمولية ورردل عيرك سرور فهر  السراحة األمنيرة ع، وقال لنها عها الرفو عواصفا ما قال  بيني  بر 
 .عوالسياسية ومن شمنها أن رمدي للك مواجهة   يرغ  فيها أحد في هذي المرحية
عيك رسخين  عحزبا  صغيرا  عوأند الوزير الييكودي أن لقدا  الوزير نفرالي بين  الذي يررأس حس  قول  

جدا  عوحزبية ايقة  األجوار  عر ارا  سياسية  .عيشكل أمرا  خ يرا  
 13/2/2017القدس العربي، لندن، 

 
 الحدود الشمالية على المتبلور للتغلب على التهديد واستراتيجياً  سياسياً  برنامجاً  جالنت يقترح .25

ليرغير  عيرك الرردخل اإليرانري  اإلسرائييية حر عري وزير لسرائييي في الحكومة : أحمد صقر - غزا
 في سوريا، والرهديد المربيور رجاي الدول السنية. المرزايد

النر ، جوفي مقابية مرا صرحيفة عيرديزو  أحرونرو ع الزربيرة، اقرررح وزيرر اإلسركان اإلسررائييي يروم  
 عبرنامجا سياسيا واسرراريجيا ليرغي  عيك الرهديد اإليراني المربيور عيك الحدود الشمالية من لسرائيلع.

، مرن خ رورا عالمحرور اإليرانري الرذي يرشركل عيرك الحردود الشرمالية إلسررائيل وحذر الوزير فري مقابيرر 
مررا سرروريا؛ حيررن يسرري ر اإليرانيررون عيررك  هررران،  غررداد، وبيرررو ، ويحرراربون مزررا ا ن للررك جانرر  

 حز  هللا ليسي را عيك دمشق، أي سوريا  منميهاع.
ييررارا  إلعرررادا رمهيرررل سررروريا، يرررريح غربيرررة، رسررررثمر الم -أن عربيرررور قرروا أمريكيرررة  للرررك ولفرر  الررروزير،

لمكانية رحقيق الحل وا  زاد ليران مجدداع، مايفا: عكذلأ هنراأ مرا يجردر  حييفرة أمريكرا وسرفاررها فري 
المن قة؛ لسرائيل، أن ر ي   وررمسأ    وهو أو  الحفاذ عيك ها ة الجو ن، وثانيا ل زراد أي رهديرد 

ة وا  زراد اإليررانيين عرن الحي رة ثانيرةع، وفرق خ رة الروزير عن هار ة الجرو ن والحردود الشرمالية الشررقي
 اإلسرائييي.

 12/2/2017، "21موقع "عربي 
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 الحكومة السرائيلية تصادق على صيغة معدلة لمشروع قانون "تقييد األذان" .26
صرررادق  اليجنرررة الوزاريرررة اإلسررررائييية لشرررمون الرشرررريا، أمرررس األحرررد، عيرررك : أحمرررد الخيييررري - القررردس

 لمشروا قانون عرقييد األذانع، رمهيدا ل رح  ليرصوي  عيي  في الننيس  )البرلمان(.  صيغة مزدلة
، أن اليجنررة الوزاريررة لشررمون الرشرررريا، اإللنررونرريوأفرراد  صررحيفة يررديزو  أحرونررو ، عبررر موقزهررا 

عيك الصيغة المزّدلة لقانون عرقييد األذانع الذي ينح عيك منا اسررخدا  مكبررا   األحد صادق  يو 
 الصو  في بن الشزائر الدينية، من الساعة الحادية عشرا لي ، وحرك السا زة ص احا. 

دو ر عيرك المسراجد الرري سررمرنا عرن ر بيرق  1,200 للركوينح القانون عيك فرري غرامرا  رصرل 
  شكل نهائي.  لقراريالقانون، في حال ر  

رور برث ن قررارا ، فري الننيسر  قبرل المر للركويحراي القانون  زرد مصرادقة اليجنرة الرا زرة ليحكومرة، 
 أن يص ح قانونا نافذا. 

 13/2/2017، ، أنقرةلألنباء األناضولوكالة 
 

 سياسة نتنياهو وترامب قائمة على َحصد القوة بزرع الكراهية والخوف: أيمن عودة .27
ا لينائ  أيمرن عرودا رئريس القائمرة ا عنيويورأ رايمزعالناصرا: نشر  أمس صحيفة  لمشررركة مقا   حاد 

هرراج  فيرر  سياسررة رئرريس حكومررة ا حررر ل وكررذلأ المزاراررة خاصررة حررز  الزمررل. ففرري مقالرر ، قررارن 
عررودا بررين نرنيرراهو وررامرر  واسرررخدامهما الرحررريي كجررزر مررن حميرهمررا ا نرخابيررة. وي رررح عررودا فرري 
ررا فرري قاررايا األري والمسرركن. ويم  كررد مقالرر  قاررية الرمييررز البنيرروي اررد فيسرر ينيي الررداخل خصوص 

عودا أن سياسة الرمييز هري نهرا حكومرا  لسررائيل منرذ سرنوا  ولننهرا اليرو  رحولر  لسر ح سياسري 
 يسرزمي  نرنياهو.
سيصررل نرنيرراهو للررك واشررن ن فرري زيارررر  األولررك  زررد انرخررا  الرررئيس األمريكرري عوجررار فرري المقررال: 

هرا: َحصرُد القروا برزرا النراهيرة ررام ، حين سيرناول في نقاش ا مزُ  الفيسفَة السياسية الري يشررركان ب
 والخو .

 13/2/2017القدس العربي، لندن، 
 

 على غزة لصرف األنظار عن التحقيقات معه : نتنياهو قد يشن حرباً عضو كنيست .28
قال عارو الننيسر  عرن حرز  هنراأ مسررقبل حرايي  يرالين، يرو  السرب ، أن  :ررجمة خاصة -را  هللا

 رنياهو قد يرج  لشن حر  عيك غزا قري ا.رئيس الوزرار اإلسرائييي بنيامين ن
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ونقررل موقررا القنرراا الزبريررة الثانيررة عررن يررالين الررذي يق ررن فرري المجيررس اإلقييمرري لمسرررو نا  أشرركول 
المحاذية لحدود جنو  ق اا غزا، قول  عنرنياهو قد يقودنا لمزركة جديدا في الجنرو  لرحويرل ا نر راي 

 وصر  األنظار عن الرحقيقا  مز ع.
 11/2/2017القدس،  القدس،

 
 مع "ميرتس" تصريحات عودة عن "المعسكر الديمقراطي" ضرفتالمشتركة" القائمة " .29

رفي أعارار القائمرة المشررركة رصرريحا  نسرب  لينائر  أيمرن عرودا، اقرررح فيهرا لقامرة : رامي حيدر
ئمرررة 'جسررر  يسررراري ديمقرا ررري مرررا حرررز  ميرررررس'، ألسررر ا  مبدئيرررة وأيديولوجيرررة، وأنرررد نررروا  فررري القا

 المشرركة أن رصريحار  جار  بدون رنسيق بين مرك ا  القائمة المشرركة المخريفة.  
، وقررال لن 'هرردفي فرري ”مفسررير  رسرريون ”وكرران النائرر  عررودا قررد شررارأ، السررب ، فرري حيقررة بيريررة فرري
وأعرقررد أنرر  يجرر  عيينررا وعيررك ميررررس )…( األشررهر القادمررة هررو بنررار مزسرركر ديمقرا رري فرري لسرررائيل 

 ”.ة المزسكر الديمقرا ي في الدولةمزا لقام
وقالرر  النائ ررة عررن حررز  الرجمررا الررديمقرا ي فرري القائمررة المشرررركة، حنررين زعبرري، لن 'الرفكيررر بهقامررة 
، ممررّث    المشرررركة، هررو اررربة ليمزسرركر الررديمقرا ي الحقيقرري  مزسرركر ديمقرا رري،  زررد أن أقرري  فزرر  

ر الديمقرا ي الوحيد الحقيقي الموجود فري الننيسر  هرو )القائمة المشرركة(، وليس رززيز ا ل . فالمزسك
المشرررركة، وناررالنا يجرر  أن يكررون مررن أجررل رقويررة المشرررركة، فهرري الوكيررل األّول المخررول لقيررادا أي 

 ناال ديمقرا ي'.
'أن موقفنرا  الحركرة  ،عن الحركرة اإلسر مية فري القائمرة المشررركة وأند النائ  عبد الحكي  حاي يحيك

وااح، لن رنون أي شرانة ما حز  ميررس أو أي حز  صهيوني مخر، مرن الممكرن أن اإلس مية 
نيرقرري فرري  زرري األمررور مررا ميررررس لنننررا نخريرر  مزهرر  فرري النثيررر مررن األمررور الررري نرفاررها جميررة 
ن  ورفصي . وهذا ال رح نرفا  رفاا قا زا، نحن في الحركة اإلس مية والقائمرة المشررركة، حررك وا 

 ما حز  يساري'.كان  الشرانة 
 12/2/2017، 48عرب 

 
 ألف إسرائيلي يحملون الجنسية األلمانية 33"الداخلية السرائيلية":  .31

 ، حصرل2016وحررك سرنة  2000رل أبي : كش  مصدر في وزارا الداخيية اإلسررائييية، أنر  منرذ عرا  
ردا  هرذي أل  موا ن لسرائييي عيك الجنسية األلمانية. وأعر  المصردر عرن قيقر  مرن 33 الظراهرا، ممك 
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را ينرظررون  20أن قسما غير قييل من هم ر رخيوا رماما عن جنسيره  اإلسررائييية، وأن هنراأ نحرو  ألف 
 دوره  ليحصول عيك هذي الجنسية.

 13/2/2017، الشرق األوسط، لندن
 

 ةكون دقيقتسن الصواريخ م %0.9و الحرب المقبلة تجربة من نوع آخر: لمنطقة الشماليةاقائد  .31
ا ليمن قررة الشررمالية وقبررل روليرر  مهامرر  رسررمي ا فيهررا، أجرررى  زهيررر أنرردراوس: - ناصررراال  زررد رزيينرر  قائررد 

الجنرررال يوئيررل سرررروأ، مقابيررة  حصرررية  مررا صررحيفة )يسرررائيل هيررو (، ومررن أبرررز مررا قالرر  لّن الحررر  
الحرر  المقبيرة،  المقبية سرنون رجربرة مرن نروا مخرر، فيهرا النثيرر مرن الرحرديا . وسرا  قرائ   لّنر  فري

را، سيسرقط فري منرا ق مفروحرة  الجبهة الداخيية سرريقك اربا ، لنن مزظ  مرا سررريقاي لرن يكرون دقيق 
  أو غير فزالة، وجزر صغير منها سيكون دقيق ا وممذي ا وقار  .

مّمررا  %0.9وشررّدّد فرري سرريا  حديثرر  عيررك أّنرر  مررن دون الرردخول فرري أرقررا ، أسررر يا أن  أحرردد أّن فقررط 
ط عيك لسرائيل سيكون دقيق ا، عيك حّد رزبيرري. بنرار  عيرك مرا رقرّد ، أارا  الجنررال اإلسررائييّي، سيسق

ررا، فرري  سرريكون عيينررا رقصررير أمررد المزركررة، وأعرقررد أنّنررا نسررر يا فزررل ذلررأ. و حسرر  ، فررهّن خمسررين يوم 
 ائيل.، فهذا رق   ويل جدا  النس ة إلسر 2014لشارٍا للك حر  غّزا األخيرا في صي  الزا  

 اإلاافة للك ذلأ، لف  قائد المن قة الشمالّية في الجيق اإلسررائييّي للرك أّن الحرر  المقبيرة سرُيوج  “
الجمهور اإلسرائييّي أمور ا ل  يواجهها في السابق ولرذلأ عيير  رغييرر نمرط الرفكيرر لدير . وزاد قرائ   لّنر  

رسريٍل مرا للرك منا قنرا والسري را عيرك منرا ق في الحر  المقبية سُيحاول الزردو أن  يفاجئنرا، أن  يقرو  ب
 وعزلها ل زي الوق .

 12/2/2017، رأي اليوم، لندن
 

 تعهدت لألردن بعدم المس باتفاقية استيراد الغاز "إسرائيل" :"ذي ماركر" .32
قال  صرحيفة عذي مراركرع ا قرصرادية اإلسررائييية امرس، لن وزيرر ال اقرة : برهو  جرايسي - الناصرا

الحكومررة األردنيررة، ررزهررد فيهررا  للرركوفررال شررراينرق،  زررن فرري األسرربوا الماارري، برسررالة اإلسرررائييي ي
لسرائيل  زد  المس  ارفاقية الغاز الموقزرة برين األردن وشرركة ليسر  مسرجية فري لسررائيل،  روال فرررا 

 عاما، وذلأ بنار عيك  ي  األردن. 15الزقد من 
 أياررار  بنررار عيرك  يرر  األردن، الررذي راررمن وحسر  الصررحيفة، فررهن رسررالة الروزير اإلسرررائييي جررا

مصادقة مجيس لدارا شركة عنوبل لنيرجيع عييها، وهي واحدا من شركرين ررديران حقرل الغراز. ورمكرد 
رزهررد خ رري برنفيررذ الصررفقة، مررا يزنرري أن ا لرررزا   لرسررالالصررحيفة أن األردن رفرري الرزهررد  المقابررل، 
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فة، أن األردن ل  يرد عيك رسالة الرزهد اإلسررائييية، هو أحادي الجان  من لسرائيل. وأااف  الصحي
 وليس وااحا، ما لذا رسالة الوزير اإلسرائييي كافية من ناحية األردن. 

وقال  عذي ماركرع، لن صفقة الغاز ما األردن، هي صرفقة الرصردير األنبرر حررك ا ن، لذ  موجبهرا 
مييارا  دو ر. وأن الصفقة ررمخر   10مييار مرر مكز  من الغاز،  قيمة  45سيحصل األردن عيك 

لمدا عامين عيك اور انهيار أسزار الغاز في الزال ، وأياا  سب  حميرة ا عرراارا  الرري شرهدها 
 األردن، اد صفقة الغاز.

 13/2/2017، الغد، عم ان
 

 المدينةسرائيلية تقضي بإغالق صهريج األمونيا في ال حيفا محكمة .33
سررائييية شرركة حيفرا لينيماويرا  أمرس برهغ   أنبرر حيفا اإلر  محكمة أم: رويررز –القدس المحرية 

صهريا لعمونيا في لسرائيل ورفريغ  خ ل عشرا أيرا ، وفرق مرا ذكرر بيران أصردري مجيرس بيديرة حيفرا 
 الذي أقا  الدعوى القاائية اد المصنا قبل أسبوعين.
   ن من األمونيرا الرري رسررخد  فري أل 12ويقا الصهريا في مينار حيفا الشمالي، ويمكن  اسريزا  

 منرجا  مثل األسمدا والمرفجرا ، عيما  أن حيفا هي ثالن أنبر مدن لسرائيل.
، وامرنرا عرن الرزييرق فري عالشركة سررحرر  قررار المحكمرةعوقال نا ق  اس  شركة حيفا لينيماويا  لن 

شمن كيفية رمثير ذلأ عيك نشراط الشرركة أو عيرك السرو  اإلسررائييية األوسرا أو مرا لذا كانر  الشرركة 
 سرسرمن  الحك .

 13/2/2017الحياة، لندن، 
 

 السبع بئر في طعن بعملية فلسطيني ي ن إصابة .34
 مزرفة دون  من لمدينةا شوارا أحد في  زنهما جرار الس ا بئر مدينة في فيس ينيان أصي 
 أشار  بينما الحادن، م  سا  لمزرفة رحقيقا فرح  لنها اإلسرائييية الشر ة وقال . األس ا 
 .الهجو  نفذ مسرو نا أن للك لع مية مصادر
لي زن،  الس ا بئر  مدينة النظافة في يزم ن فيس ينيان رزري فقد الزبرية، المواقا نشر  ما ووفق
 عميية م  سا  في الرحقيق اإلسرائييية الشر ة  اشر  حين مزروفة، غير يةخيف عيك األحد، يو 

 .ال زن



 
 
 
 

 

 21 ص             4199 العدد:        2/13/2017 نثنينال  التاريخ: 

                                    

  حقا واعرقي  ا عردار، م  سا  في ليرحقيق ميفا فرح  الشر ة لن اإلع مية المصادر وقال 
 أن الشر ة وادع  الس ا، بئر سكان من عمري من  الزشرينا  يهودي وهو  ال زن في  المشر  
 .ائيةجن الخيفية

 12/2/2017الجزيرة.نت، الدوحة، 
 

 بالقدس المزمعة واشنطن سفارة ألرض ملكيتهم يعلنون  فلسطينيون  .35
 لنه  وقالوا القدس، في عييها األمريكية السفارا إلقامة ُحدد  الري لعري مينيره  فيس ينيون  أعين

 .األمريكية المحان  في أراه  عيك السفارا لقامة اد قاايا سيرفزون 
 السفارا، لموقا قانونيون  م أ لنه  القول يمكنه  الناس مئا  رايمز: علن صنداي صحيفة وقال 
 عيك ُأجبروا لننه  القديمة القدس في عاشوا فيس ينيين رجار من ينحدرون  منه  كثيرين لن حين
 كان الخيييي ُيدعك مسي  لشي  قربك  صية يرصيون  مخرون  وهناأ .1948 حر  خ ل منها الخروي
 ممار   زد وررك  عيي ، السفارا إلقامة المزما الموقا داخل أري ق زة 17 الر القرن  في شررى ا قد

 . ألحفاديع
 حقه ع عن ليدفاا قاائية دعاوى  حاليا يزدون  الفيس ينيين هم ر  زي أن الصحيفة وأااف 
 ع.ل نرقاح القابل غير المقدس
 حاليا ويزيق أوكسفورد بجامزة سابق أسراذ ووه الخالدي وليد واسم - الفيس ينيين هم ر أحد وحذر
 ررام  دونالد الرئيس أقد  لذا األمريكية  المحان  دعوى  سيرفا أن  من -األمريكية بوس ن  مدينة
 .األري بهذي البنار عيك

 12/2/2017الجزيرة.نت، الدوحة، 
 

 بغزة األقصى جامعة ألزمة جدية حلول بإيجاد مطالبات .36
 والفصائل الرسمية، الجها  من الزديد  الب ع: اإللنررونية أليا اع - أبوعون  فايز - غزا

 وجدية وسريزة عاجية حيول ليجاد  ارورا المجرما، فئا  وكافة األهيية، والممسسا  الفيس ينية،
 .فيها والزاميين ال ي ة م   مسرقبل لنقاذ أجل من  غزا، األقصك جامزة ألزمة
  ارورا الجامزة  ي ة لم ال  النامل ودعمها امنهارا عن وغيرها الجها  هذي كافة وأند 
 هذي إلنهار واألخ قية الو نية مسمولياره  برحمل لياه  م ال ة المناس ة، الحيول ليجاد في اإلسراا

 .بها المزمول واألنظمة الجامزة قانون  قاعدا عيك والروافق الجدي الحوار خ ل األزمة، من
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 الرأي حرية في الحق رنرهأ لجرارا  ألي رفاه  عيك ،منفصية صحافية رصريحا  في وشددوا
 .حقوقه  ممارسة من الزاميين ومنا الروار ، ق ا ولسياسة والرزبير،

 جامزة أزمة اسرمرار رجاي أسفها  ال  عن الفيس ينية األهيية المنظما  ش كة عبر  جانبها من
 في والزاميين ال ي ة م   سرقبل م والراحية السياسي، الصراا أرون  في بها والزي  غزا، األقصك
 .الجامزة
 لم ال  النامل ودعمها راامنها عن من ، نسخةع اإللنررونية األيا ع ريق  بيان في الش كة وأعين 
 األزمة لهذي وجذرية جدية حيول ليجاد في اإلسراا  ارورا يرزيق فيما خاصة الجامزة،  ي ة

 إلنهار واألخ قية الو نية مسمولياره  رحمل للك ا األ ر  كافة م ال ة المشروعة، لم البه  رسرجي 
 .األزمة هذي

 13/2/2017األيام، رام هللا، 
 

 قلقيلية في ومواجهات.. بالضفة مواطناً  18 يعتقل االحتالل .37
  الافة مخريفة منا ق في واسزة اعرقا   حمية ا ثنين، فجر الصهيوني، ا حر ل قوا  شن 
 .قيقييية مدينة في مواجها   اندلز فيما المحرية، الغربية
 والخييل لح  بي  منا ق من فيس ينيا 18 اليو  فجر اعرقي  قوار  أن ا حر ل، لجيق بيان وأفاد

 .وقيقييية
 من قة وخمسة من بها، المحي ة والمنا ق لح  بي  مدينة من ه  مزرقيين رسزة أن للك وأشار
 .الخييل من قة من وأربزة قيقييية
 قبل من ومداهما  واعرقا   مواجها  ا ثنين، فجر الغربية الافة شمال قيييةقي مدينة وشهد 
 .ليمدينة ا حر ل قوا 

 13/2/2017لإلعالم،  الفلسطيني المركز
 

 التعليمية الخدمات تخفيض على احتجاجاً  بالتصعيد يلو  حون  باألونروا موظفون  .38
 الوكالة لدارا قيا  حال في الرصزيد للك  اليجورع األونرواع في موظفون  الدين: لوَّح سزد نادية -عمَّان

 ع.يمثيها   الرحرأ هذاع أن المزيمين نقا ة أند  بينما الرزييمية، الخدما  لرخفيي بهجرارا 
 اعرصاما  برنفيذ ممخرا   لّوحوا الموظفين من مجموعةع لنع األونرواعبر م يزة مصادر وقال 

 في الخدمي ليرخفيي عاألونرواع لدارا روج  ادّ  احرجاجا   الزمل، عن اإلارا  حدّ  ورظاهرا 
 ع.األردن في الرزييمي الق اا
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 اسرق ال وعد  ،عص ّ  مزي ع لرخصح الجديدا الرزيينا  بوق  يقاي الروج ع أن ،عالغدعلر وأااف ،
 ع.الموازي  البرناما في جدد  ي ة

 األساسية المرحية ردريسب المزنيّ  ،عالص ّ  مزي ع رخصح إللغار رمّهد الخ وا ريأع أن وأواح 
 عدده  يبي  بينما المحيي، السو   في فائي وجود نظير ،علعونرواع الرا زة المدارس في ا بردائية

 ع.األل  زهار حاليا   الوكالة في
 األخيرا وأن األمر، هذا عن ل سرز   الوكالة لدارا ما حوارا   فرح  المزيمين نقا ةع أن وبين ّ 

 عيك حرصها رمنيد ما ا ن، حرك لقرارها ير  ل ع لعونرواع مسرقبيية خ ة من جزر أن  أواح 
 ع.الفيس ينيين ل جئين رقدمها الري الخدما  في ا سرمرار وعيك لديها، الزاميين

 13/2/2017الغد، عم ان، 
 

 المحتلة القدس في األقصى للمسجد اقتحاماتهم يواصلون  يهود متطرفون  .39
 من القديمة البيدا داخل األقصك ليمسجد اقرحاماره  يهود مر رفون  لسزدى: واص أبو فادي -هللا را 

 وقوارها اإلسرائييي ا حر ل شر ة من شديدا و حراسة المغاربة،  ا   ريق عن المحرية القدس
 المر رفون  واقرح . المسجد داخل ريمودية  قوس لقامة المر رفين من عدد حاول الخاصة، بينما

 .المر رفين الحاخاما  من عدد بينه  كان فيما ييديرق ريمودي بي اس المسجد
 فيس ينيون  مصيون  رصدى األقصك المسجد في اليهود المر رفون  نفذها الري الجو   وخ ل

  حق المشددا لجرارارها فري ا حر ل قوا  واصي  فيما ا حرجاجية، الرنبير بهرافا  ل قرحاما 
 خ ل األقصك بوا ا  عيك الشخصية الهوية   اقا  واحرجز  والنسار الش ان فئري من المصيين
 .المسرو نين اقرحاما 

 13/2/2017العربي، لندن،  القدس
 

 طولكرم في لزوجها" بسطة" إزالة بعد بنفسها النار تشعل فلسطينية .41
 لزالة عيك احرجاجا جسدها في النار األحد أمس الزمر من األربزين في فيس ينية وكا  : أشزي 

 . الغربية الافة شمال  ولنر  مدينة في وابنها لزوجها يةعشوائ  س ة
 أشزي  ث  مشرزية، ومن  مادا نفسها برق قام  المرأا لن الفيس ينية الشر ة  اس  المرحدن وقال
 ورول . زوجها  س ة البيدية لزالة عيك رحرا كان  حين الشر ة، مقر أما  جسدها في النار

 بين لصابرها وصف  حين المسرشفك للك نقي  الري المرأا جسد الرهم  الري النيران ل فار الشر ة
 .والمروس ة ال فيفة
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 نس ة في  بيغ  وق  في المدن، مخري  في جائيين ك اعة الزمل عيك الفيس ينيين  زي ويزرمد
 . ل حصار الفيس يني المركزي  الجهاز حس  األخيررين السنرين في الزامية القوى  من %26 ال  الة

 13/2/2017لشارقة، ا الخليج،
 

 األول المتهم السرائيلي هو واالحتالل المقدسيين.. بآالف تفتك المخدرات .41
 الزنصر رهدد خ يرا ظاهرا في المقدسيين، الش ان  آ   رجو : رفرأ المخدرا  عمر -القدس 
 ارا لجر   فزل المنهأ بواقزها والنهوي القدس هوية عيك الحفاذ في أساسية ركيزا يزد الذي ال شري 
 ورمنا لسي رر  رخاا منا ق في السمو  ورزا ي رجارا برشجيا األول المره  اإلسرائييي ا حر ل
 .فيها ص حيرها ممارسة من الفيس ينية السي ة
 الصز  من لن  ال و اسي، عوني الزيزرية ببيدا ال ي  الصديق جمزية في الرربوي  المرشد وقال
 مرانز يدخيون  الذين المدمنين وعدد القدس، في روير الري المخدرا  حج  عن المز يا  حصر
 بين يرراوح الزدد لنن ومرزا يها، ومروجيها المخدرا  من الفيس ينية الشر ة را    وما الز ي،

 .القدس شرقي في أغيبه  مخدرا  ومدمن مرزاط أل  20و 18
 مصادر  حس  ،القدس شرقي في المخدرا  لمروجي ال ريق اإلسرائييي ا حر ل سي ا  ورسهل
 مخدرا  مسرنبرا  هناأ أن ارزيقا  لمي  الشر ة  اس  النا ق ويواح. الفيس ينية الشر ة
 في ا حر ل لسي را الخاازة المنا ق في المخدرا  ررويا في واسزا ونشا ا بدائية بيرية ومصانا
 أن مايفا ييون،لسرائي ذلأ عيك القائمين بين من أن الرحقيقا  خ ل من يربين أن  وأاا  .القدس
 رحول الري اإلسرائييي ا حر ل قوا  حراسة رح  فقط ليفيس ينيين المخدرا  رروي أوكارا هناأ
 .لليها الفيس ينية الشر ة وصول دون 

 12/2/2017الجزيرة.نت، الدوحة، 
 

 ن بزعم االعتداء على جندي إسرائيليي  قاصري ن فلسطيني   اعتقال :القدس .42
اعرقي  قوا  ا حر ل اإلسرائييي، : رحرير خيدون مظيو ، مة أبو سبيرانمن فا  -القدس المحرية 

ن فيس ينّيي ن من البيدا القديمة في مدينة القدس المحرية، بدعوى عا عردار ي  مسار يو  األحد، قاصرَ 
  عيك أفراد من الشر ة اإلسرائيييةع.

شابين مقدسيين  من قة شارا  وأفاد  مراسية عقدس برسع،  من قوا  ا حر ل اعرد   الار  عيك
 ، قبل اعرقالهما واقريادهما للك أحد مرانز ا حر ل الزسكرية.األحدعالوادع في البيدا القديمة مسار 

 12/2/2017، قدس برس
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 "داعش"تساعد السيسي ضد تنظيم  "إسرائيل": "اليومإسرائيل " .43
  الدولة اإلس مية لصواريخ  اإلسرائييي البروفيسور ميال زيسر لن ل    رنظي المسرشر  قال 

األخيرا  ارجاي مدينة لي   جنو  لسرائيل يرزامن ما عحر  ا سرنزا ع الري رشهدها ش   جزيرا 
 سينار، بين عالجماعا  اإلس مية الراديكاليةع والجيق المصري.

اهو أن وأاا  زيسر في مقال نشري  صحيفة لسرائيل اليو  المقربة من رئيس الحكومة بنيامين نرني
المواجهة في سينار كان  ردور في البداية ما منظمة محيية ردعك أنصار بي  المقدس، رمكن  من 

أعين  و رها لرنظي  القاعدا، و زد ث ن  2011ليجاد نفوذ مرزايد لها بين الق ائل البدوية، لننها منذ 
 ر را زة ألبو  كر ال غدادي.نقي  بيزرها للك رنظي  الدولة، وأص ح اسمها و ية سينا 2014سنوا  في 

وأند أن لسرائيل رساعد مصر  حربها اد رنظي  الدولة في سينار، مما يفرح صفحة جديدا من الثمر 
سرائيل، لنن سينار ال زيدا عن القاهرا، رجزل الجيق المصري يفال روفير الحماية  بين الرنظي  وا 

سها القاهرا، وليس شر  الشي  أو والمحافظة عيك ا سرقرار في مدن مصر الداخيية، وعيك رأ
 الزريق.

وخر   القول رغ  أن رنظي  الدولة انرفك  ما أ يق  من قذائ  صاروخية  ارجاي لي   في هذي 
الجولة، لنن من الوااح أن الهدور السائد في الحدود الجنوبية مايل، و  يقد  الصورا الحقيقية عن 

 الواا السائد هناأ.
 12/2/2017، الجزيرة نت، الدوحة

 
 "هاي بوينت"السرائيلية بهدوء وصلت إلى  -جيروزاليم بوست: العالقات المصرية  .44

 1973لن كثير من المصريين يرون أن حر  ” جيروزالي  بوس “قال  صحيفة : ررجمة عو نع
 1979انرصارا، عيك الرغ  من أن ريأ الحر  جار   مزاهدا الس   الموقزة في واشن ن في عا  

 بيغن. مناحي س أنور السادا  ورئيس الوزرار بين الرئي
وأااف  الصحيفة اإلسرائييية في رقرير ررجمر  و ن أن  عيك الس ح هناأ شيئا من الس   ال ارد 
سرائيل، حين ل  رنن ممثية لسرائيل في مزري القاهرا الدولي لينرا  الذي اخرر  يو   بين مصر وا 

مية ما اإلسرائيييين مثيرا ليجدل فزاو البرلمان السابق الجمزة المااية، كما أن ا جرماعا  الرس
روفيق عكاشة ر  روبيخ   سب  الجيوس ما السفير اإلسرائييي  القاهرا في الزا  المااي، وأواح  

،  زد أربا سنوا  من غوغار 2015الصحيفة أن  أعاد  لسرائيل فرح سفاررها  القاهرا في سبرمبر 
 ا خ ل فواك الربيا الزربي.الغاابين الذين هاجموا السفار 
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واعربر  جيروزالي  بوس  أن هذا يدل عيك أن الز قة ما لسرائيل مرزددا المسرويا ، حين أن 
أجزار كبيرا من السكان مزادية إلسرائيل، ويغذي ذلأ  زي وسائل اإلع   الشزبية رغ  أنها رغير  

ناأ النثير من نظريا  الممامرا قيي  نحو األفال في السنوا  األخيرا، ل  أن    يزال ه
 واإلشاعا .

ولفر  الصحيفة للك أن هناأ رشز  بين المسروى السياسي والدبيوماسي الذي ي ال  رسميا لسرائيل 
برحقيق الس   ما الفيس ينيين ويرى القاية الفيس ينية  اعر ارها جوهر المشانل في المن قة، 

رى لمكانية الرزاون ما لسرائيل،   سيما وأن مصر بخ   الق اا ا سرراريجي والزسكري الذي ي
سرائيل رشرركان بهدور في الزديد من المصالح ا سرراريجية في المن قة، حين ررى القيادا  وا 
المصرية نريجة ليربيا الزربي عد  ا سرقرار ورصاعد الر ر  اإلس مي، كما أن القاهرا ررى أن 

 لسياسي.الصراا اليو  في المن قة اد اإلس   ا
الز قة المصرية اإلسرائييية هي أياا األساس لسياسة الو يا  المرحدا في المن قة، حين رزمل 

ما روقيا  1978مييار دو ر في الرمويل لمصر منذ عا   80الو يا  المرحدا عيك روفير أنثر من 
ا النثير من القواس  ارفاقا  كام  ديفيد، ورقد  دع  عسكري مماثل إلسرائيل، كما أن البيدين لديهم

 المشرركة.
د خارج السرب، واشنطن  12/2/2017، موقع وطن يغر 

 
 مصر تسمح بعبور أسماك وشاحنات محملة بالبضائع إلى غزة .45

سمح  السي ا  المصرية، مسار اليو  األحد،  زبور كميا  كبيرا من : هاني الشاعر - رفح
 من  للك ق اا غزا، عبر مزبر رفح البري.مخري  أنواا األسماأ، وشاحنا  محمية  الحديد واإلس

وذكر مصدر أمني فيس يني لمراسل )األنااول(، فال عد  ذكر اسم ، أن السي ا  المصرية 
  نا( من مخري  أنواا األسماأ. 11سمح   زبور شاحنة رحمل حوالي )

فا، صن 20وأفاد مراسل األنااول أن أنوا األسماأ الري عبر  من الجان  المصري، رزيد عن 
 منها: عسي ان لبراهي ، وجرا، وبوري، وعصافير، وح ار، وقريدس، وغز نع.

شاحنة محمية  مواد رزبيد ال رقا  واإلسمن ، والحديد الصي ،  70وأاا  المصدر أن أنثر من 
و اائا ردخل ليمرا األولك منها عمولدا  كهربائية مروس ة الحج ، وماخا  ميايع، فا  عن 

شاحنة محمية  الحديد واإلسمن  أمس السب ، دخي   70الغذائية. ولف  للك أن   زي المواد والسيا
 للك شركا  الق اا الخاح في غزا. 

 12/2/2017 ،لألنباء األناضولوكالة 
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 المنطقة الحرة بين األردن وفلسطين المحتلة.. ترتيبات لوجستية قيد التنفيذ .46
ن وعلسرائيلع والسي ة الفيس ينية، خ وا  ارخذ  الحكوما  في كل من األرد: حارن عواد -السبيل

ميموسة عيك األري إلنشار من قة حرا عيك الحدود بين فيس ين المحرية واألردن رسزك مزها ريأ 
الحكوما  لرسهيل انسيا  ال اائا في ك  ا رجاهين، وزيادا الر ادل الرجاري ورسهيل حركة 

 المسافرين.
ع  دولي، لرسمح برصدير واسريراد ال اائا عبر جسر الميأ ويجري رنفيذ هذي الم ادرا الرجارية بد

 حسين ولرسهيل الرجارا بين األردن وفيس ين من خ ل اسرخدا  نظا  الحاويا .
وقال  مصادر لرعالسبيلع، لن الحكومة أبيغ  السي ة الفيس ينية موافقرها عيك لقامة من قة لوجسرية 

رخاا ليسيادا األردنية، لرفزيل وزيادا الر ادل الرجاري  2015لير ادل الرجاري ما فيس ين في الزا  
 الفيس يني األردني.

من جهر ، قال رئيس مجيس لدارا ميرقك األعمال الفيس يني األردني   ل البو لن دولة ا حر ل 
مييار دو ر، فيما   ررخ ك  4.5ررغول عيك ا قرصاد الفيس يني  حج  رجارا رصل سنويا لنحو 

 مييون دو ر سنويا. 100خارجية الفيس ينية ما األردن حاجز الرجارا ال
وأاا  البو أن المن قة الحرا ما الجان  الفيس يني من شمنها أن رزيد حج  الرجارا البينية، وأن 
رسهل انسيا  ال اائا بين األردن ومنا ق السي ة الفيس يني، مبينا أن الجان  اإلسرائييي ياا 

 .الفيس ينية اائا األردنية للك منا ق السي ة الزراقيل أما  انسيا  ال
 12/2/2017، السبيل، عم ان
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أند الم زون الق ري الخاح في غزا ورئيس اليجنة الق رية إلعادا لعمار غزا، : مفي يسسخارو 
رربط بين  وبين عدد من المسمولين لسرائيييين، وأن   عالممرازارعا  وصفها بمحمد الزمادي، أن ع ق

 حياا سكان غزا. ظرو في  زي الحا   السي ة الفيس ينية هي من يزيق الجهود لرحسين 
وقال الزمادي في مقابية ما رايمز أو  لسرائيل، األولك لمسمول ق ري رسمي ما وسيية لع   

ورا ا قائ   ”.واألجهزا اإلسرائييية والز قة ممرازا المسمولينال ما عدد من أنا عيك ارص“لسرائييية: 
منسق أنش ة الحكومة في األرااي بولي )الجنرال يوم  مردخاي( هو  ال  ا أحده  وهناأ “لن 

 ”.مخرين أياا
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 ، وهو حي جديد”مدينة حمد“في نهاية األسبوا شارأ الزمادي في حفل رسيي  المرحية الثانية من 
هذي الم اني ر  بنامها ”. الجر  الصامد“ليزائ   الفيس ينية الري خسر  منازلها خ ل عميية 

 برمويل ق ري.
هنية، المسمول في حماس، لن أمير ق ر رمي  بن حمد الثاني، رزهد  لسماعيلخ ل الحفل قال 

 مييون دو ر سنويا ليق اا. 100برقدي  مبي  
أن أقول لن  ل  ير  رحويل هذا المبي   يّ أو ، عي“يل قال الزمادي: في المقابية ما رايمز أو  لسرائ

في المسرقبل سو  ير  رركيز هذي األموال في حل مشكية النهربار في الق اا، في “، وأاا : ” زد
لقامة مسرشفك )في رفح(، رحسين الشوارا ومشاريا ر وير أخرى مخريفة. في مدينة حمد نفسها 

. لنننا روقفنا في هذي المرحية حرك نحصل عيك المبي  3200من أصل  شقة 2224اسرنمينا بنار 
 ”.المر قي من المال الذي ر  الرزهد    واألرااي. من بين أمور أخرى سُرقا  في الحي مدارس أياا

وقال الزمادي أن  يزرز  أن ييرقي األحد برئيس الوزرار الفيس يني رامي حمد هللا ل حن الخ ة الري 
  حل لمشكية النهربار في غزا. يمكن أن رمري

ليمساعدا في الخ ة الري رقررحها ق ر، ولنن السي ة  اسرزدادا حس  أقوال  أبد  لسرائيل 
 الفيس ينية هي من يزيق الرقد  فيها.

عرانا رشكيل لجنة رقنية، من دون سياسيين، رنون مسمولة عن مزالجة مشكية ال اقة في “وقال: 
ن خبرار من غزا، من عندنا، من األم  المرحدا، أونروا، وه  من سيقو  غزا. سرنون اليجنة مكونة م

 ”. اإلشرا  عمييا عيك شمون ال اقة في الق اا
هذي مسملة جدية ليغاية ومن شمنها مساعدرن  أنر  أياا في لسرائيل،  ما أن الحدين يدور “وأاا : 

بيوره . يدرأ اإلسرائيييون ذلأ  عن جيرانك  الذي   يرمرزون برزويد منرظ  ليمار والنهربار في
السي ة  – كيما  أخرى  -”ويقدمون المساعدا. ولنن روجد هناأ أ را  أخرى   رقد  المساعدا

 الفيس ينية.
وصّرح الزمادي أن ق ر اقررح  عيك لسرائيل لقامة من قة صناعية عيك حدود غزا، في محاولة 

اعد في خفي نس ة ال  الة هو أمر ممراز. كل ما يمكن أن يس“ لنوقال  لز ي مشكية ال  الة.
 ”.عرانا عيك لسرائيل لقامة مينار وم ار

 12/2/2017"، تايمز أوف إسرائيل"
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 ماليين دوالر  خمسةوضع حجر األساس لمركز حمد بن جاسم في غزة بتكلفة  قطر: .48
عاية واز  ممسسة جاس  وحمد بن جاس  الخيرية حجر األساس لمركز الشي  حمد بن جاس  لير 

 م يين دو ر. 5اليومية في مدينة غزا،  الرزاون ما اليجنة الق رية إلعادا لعمار غزا، برنيفة قدرها 
ويهد  المشروا، للك روفير خدما  رمهيل رخصصية لذوي اإلعاقا  المرزددا والدائمة، ورقدي  

 يية.الرعاية ال زمة له  عيك صزيد الز ي والرعاية ا جرماعية والصحية والرمهي
مزاقا، شامية المموى والممنل  371وسيقد  المركز، الذي يمول  الشي  حمد بن جاس ، الرعاية لزدد 

 والرعاية الصحية.
 12/2/2017، الشرق، الدوحة

 
 إسرائيلي -سعودي  -قناة إسرائيلية: ترامب يريد بناء محور مصري  .49

األولك أن ي حن الرئيس األمريكي رجح  قناا الريفزا اإلسرائييية : صالح النزامي -21عربي -غزا
دونالد ررام  ما رئيس الوزرار الصهيوني بنيامين نرنياهو في لقائهما هذا األسبوا في واشن ن فكرا 

سرائيل.  رشكيل محور لقييمي يا  مصر والسزودية وا 
ا عوديد ع، قال مزيق الشمون الزربية فيه21وفي رزييق بثر  القناا الييية قبل المااية، ورا زر  ععربي

غرانو  لن ررام  عومن من يق ميي  لزقد الصفقا  مزني  اسرغ ل حاجة السزودية لخ وار  اد 
 ليران، وحاجة السيسي ليدع  والشرعية، سيزمل عيك جمزها في محور لقييمي ما لسرائيلع.

يك ونوي غرانو  للك أن الرقار المصالح بين لسرائيل ودول الخييا رزاظ  في السنوا  األخيرا ع
 خيفية الرهديد اإليراني، الذي يمثل هاجسا مشرركا لرل أبي  ولهذي الدول.

 12/2/2017، "21موقع "عربي 
 

 "حزب هللاـ"إنثبات وصول أسلحتنا ل "إسرائيل"روسيا: على  .51
قال وزير الخارجية الروسي سيرغي  فرو  اليو  األحد لن   دي ررغ  في الحصول من لسرائيل 

   أن األسيحة الري أرسيرها موسكو للك دمشق وصي  للك حز  هللا في لبنان.عيك أدلة حقيقية رثب
وأاا  أن موسكو ررفي رماما خر  شروط الزقود الري   رسمح ليدولة المسريمة بنقل األسيحة 

 ألي  ر  دون موافقة الدولة المصدرا.
 12/2/2017، الجزيرة نت، الدوحة
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 %29.6التضخم في مصر قفز إلى  .51
في المئة خ ل كانون  29.6اررفا مزدل الراخ  السنوي في مصر للك : مارسيل نصر -القاهرا 

 24.3الثاني )يناير( المااي، نريجة القرارا  ا قرصادية الري أصدررها الحكومة أخيرا ،  زدما سجل 
 .عالجهاز المركزي ليرزبئة الزامة واإلحصارعفي المئة خ ل الشهر السابق، وفق 

اررفاا مزدل الراخ  الشهر المااي يزبر عن الواقا، عهاز أبو  كر الجندي أن وأعين رئيس الج
مزظ  ا ررفاعا  كان  في السيا الغذائية مثل ع. وأاا  أن عوسب   اررفاا أسزار السيا والخدما 

الرز واليحو  والدواجن والبيي والسمن، كما أن القرارا  الري ارخذرها الحكومة في الفررا المااية 
 زي السيا الري اررفا أسزارها كان   سب  اررفاا سزر ع، مشددا  عيك أن عللك اررفاا األسزارأد  

 .عالدو ر، وهو أمر مبرر، ولنن هناأ سيزا  محيية الصنا اررفز  أسزارها من دون مبرر
في المئة سنويا  في كانون الثاني مقارنة  38.6وقفز مزدل زيادا أسزار ال زا  والشرا  قفزار  

في المئة في كانون األول )ديسمبر(. وبدأ  الحكومة ر بيق اري ة القيمة الماافة الري 29.3بر
 يصاحبها عادا زيادا في األسزار، خ ل األسبوا الثاني من أييول )سبرمبر( المااي.

وأعين المصر  المركزي في رشرين الثاني )نوفمبر( المااي رزوي  الجني  في شكل كامل، وا ع ار 
صار  الزامية في مصر لرسزير شرار وبيا النقد األجنبي، و زدها  ساعا  أعين  مرونة ليم

الحكومة زيادا أسزار البنزين والسو ر والمازو  والنيروسين وغاز السيارا  والغاز المنزلي بنس  
 في المئة. 87.5و 7.1راوح  بين 

رفا أسزار المواد البررولية وكان محييون في مصار  اسرثمار روقزوا أن يمدي قرار رزوي  الجني  و 
للك قفزا كبيرا في أسزار السيا والخدما ، سرظهر  قوا في أسزار النقل والمواص  ، والسيا 

 الغذائية واألدوية الري كان  رحصل عيك الدو ر  السزر الرسمي.
 من المروقا أن ررراجا مزد  عوقال رئيس  زثة صندو  النقد في مصر كريس غارفيس أخيرا  لن 

الراخ  في مصر خ ل الربا الثاني من الزا  الحالي، في حال الرزا  الحكومة بخفي عجز 
 .عالموازنة ورقييح المزروي النقدي

وررواصل أزمة اررفاا أسزار السيا للك مسرويا  راا المصريين رح  اغوط كبيرا، عيك رغ  
 .عسزارم ال ا  الرئيس المصري عبد الفراح السيسي حكومر   ارورا ا ط األ

وأند وزير الرموين والرجارا الداخيية محمد عيي مصييحي أن الحكومة بدأ  ر بيق لجرارا  حاسمة 
لمواجهة الغ ر وا ررفاا غير المبرر في أسزار السيا، ررامن اسرنمال رنفيذ خ ة روفير رصيد 

ا الخدمة الو نية، اسرراريجي من السيا األساس رنفيذا  لرنييفا  السيسي، و الرنسيق ما جهاز مشاري
الرا ا لوزارا الدفاا، لروفير احرياجا  الموا نين وعد  رنرار ما حدن خ ل األشهر المااية من 
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رقاعس الق اا الخاح عن روفير السيا، خصوصا  المسروردا، وذلأ من خ ل ا سرفادا من 
 دو ر.بييون  1.8الرمويل الذي وافق عيي  المصر  المركزي لروفير السيا ويصل للك 

رقدم  بدعوا قاائية أما  ع: عالحيااعمحمود الزسق ني لر  عموا نون اد الغ رعوقال رئيس جمزية 
محكمة القاار اإلداري في مجيس الدولة إللزا  وزير الرموين والرجارا الداخيية بردوين أسزار 

لزا  كل الشركا  بردوين األسزار عيك منرجارها بهد  السي را عيك  المنرجا  عيك الزبوا ، وا 
 .عجشا الرجار

وشكأ في لحصارا  الجهاز المركزي ليرزبئة واإلحصار الري أظهر  أن نس ة الراخ  زاد  للك 
في المئة عق  قرارا  رحرير  100و 60الزيادا في األسزار رراوح بين عفي المئة، ممكدا  أن  29.6

 .عسزر صر  الجني  أما  الدو ر
للك  4.5يا للك الاز ، ومثا   عيك ذلأ زيادا سزر كييو السكر من زيادا أسزار كل السعون   للك 

 .عجنيها   16ثمانية جنيها  في ال  اقة الرموينية، بينما يصل سزري في األسوا  للك 
 13/2/2017، الحياة، لندن

 
 "إسرائيل" تتهي ب من حرب غزة، وكفاكم هلًعا .52

 د. فايز أبو شمالة
ي ردوي في  زي أنحار ق اا غزا أش   بن اح الن  ، كان صو  الصواري  اإلسرائييية وه

والن   الري رن ح   رزي، الن   رزقر من يفر أمامها، ولما كان  المقاومة عنيدا وصامدا 
  الرجا  المرنررا، فقد أفصح ن اخ الصواري  عن رغ ة علسرائيلع في الحفاذ عيك الهدور السائد.

ية انا ا ا  عكس الدراية  الواقا، والحكمة في رقدير الموق ، في المقابل، أظهر  المقاومة الفيس ين
ن كان   فالظرو  المواوعية قد   رنون مهيما ليبدر في جولة كسر األيدي ما الزدو اإلسرائييي، وا 

 الظرو  الذارية ليمقاومة قد انرص  عودها، و ار  قادرا عيك المفاجما.
ظرو  المواوعية  ار  مغرية لرعلسرائيلع ليرخيح ما سبق من رأي قد يرزاري ما القائيين  من ال

من عدو عنيد، و سيما ما وجود رئيس أمريكي صهيوني اسم  عدونالد ررم ع، وقد يقول قائل: لن 
األوااا الزربية المهيهية، وغر  الشزو  الزربية في أحزانها أنبر مشجا عيك الزدوان، وقد يظن 

 صفية البندقية في غزا.ال زي أن ليسي ة الفيس ينية مصيحة في ر
 فيماذا   رسرثمر علسرائيلع المرحية، ورقو  برصفية حركا  المقاومة؟

رقول األنذو ة اإلع مية: لن علسرائيلع حريصة عيك  قار حركة حماس مسي را عيك ق اا غزا، 
وذلأ خشية من رنامي حركا  لس مية مر رفة، لن رقوى علسرائيلع عيك مجابهرها، والصحيح هو: 
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أن ما يقي مااجا علسرائيلع هي المقاومة، وأن لرعلسرائيلع رغ ة جامحة في اقر ا المقاومة من 
جذورها، ولنن   قدرا لرعلسرائيلع الري رزمل أل  حسا  لحركة حماس وأخوارها القادرا  عيك رفا 

ي لنل رفكير المبردأ في جمية المقاومة ونص  النمائن المرع ة لرعلسرائيلع، وهذا هو الرادا الفزي
  الزدوان عيك ق اا غزا، ولو كان ليجيق اإلسرائييي القدرا لما رردد  لحظة.

لن الذي يكسر عنق علسرائيلع، ويحول بينها وبين الولوي للك دهاليز غزا هو المجهول الذي يرنظر 
مرع ة  القوا  اإلسرائييية، و سيما أن رقرير مراق  الدولة الذي لن رنشر كل رفاصيي ، يقد  صورا

عن أنفا  غزا، ما يزال يحير الزسكرية اإلسرائييية؛ الري أوص  برفادي المواجهة من خ ل بنار 
الجدار الدفاعي الذي يكي  الجيق اإلسرائييي مييار دو ر أمريكي، بل وصل الفزا من أنفا  غزا 

ة قناا مائية حول للك الحد الذي جزل اليهودي األمريكي ديفيد رشراني ليقررح عيك علسرائيلع لقام
 مررا . 60مرر وعمق  200ق اا غزا  زري 

لن الذي يحول دون الزدوان اإلسرائييي عيك ق اا غزا   يرمثل بروازن الرع  الذي فرا  المقاومة 
الفيس ينية فقط، لن قوا المقاومة رنمن في قدررها عيك جر عدوها للك خندقها، وفري اسرراريجيرها 

 وهذا ما اعرر     الجنرال اإلسرائييي غيورا أي ند. في المواجهة عيك عدوها،
فيماذا أخ م  زي النرا  الفيس ينيين في قرارا الواقا، وراحوا يهّولون من قدرا  علسرائيلع، 

 ويررزبون من غابها، ويحذرون من حر  وشيكة عيك ق اا غزا؟
 رصريحا  لسرائييية:لقد اعرمد أولئأ النرا  في رحيييه  لعوااا في ق اا غزا عيك ث ثة 

الرصريح األول لوزير البنار اإلسرائييي عيوم  جا ن ع، وقد اسرمز  للي  م اشرا من اإلذاعة 
 الزبرية، وقد رحدن عن الحر  الحرمية في الربيا القاد ، وأنها حر   احنة و  مناح منها.

أقوال عن حر  حرمية  ولننني اسرمز  ليوزير نفس  في اليو  الرالي، وهو يكذ  ما نس  للي  من
 ما حماس في الربيا القاد ، وانرفك  الرحذير من انفجار األوااا في ق اا غزا!!!.

الرصريح الثاني كان لوزير الرزيي  نفرالي بين ، والذي زار الحدود ما ق اا غزا، وقال: لن الحر  
 .القادمة عيك حركة حماس سرنون األخيرا، وسير  فيها الحس ، والنصر النهائي

وهذا الرصريح المر ر    ينسج  ما الحقيقة الري أعين عنها وزير الحر  السابق موشي يزيون، 
حين قال: لن الوزيرين نفرالي بين ، وليبرمان، هما السب  في روريط الجيق اإلسرائييي في الحر  

فكي  ، فهذا كان وزير الحر  السابق يزرر   من الحر  عيك غزا كان  ور ة، 2014ما غزا سنة 
 نصد  وزير الرزيي  الحالي  من ل  القدرا عيك الحس ؟

الرصريح الثالن كان لوزير الحر  الحالي ليبرمان، والذي قال: في الحر  القادمة عيك غزا   بد 
 من ا نرصار، ولن نكرفي  اسرخدا  ثين قورنا، بل سنسرخد  كل قورنا!.
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 وأزعم أن هذا التصريح المتشدد يتنافى مع:
ائق الري نشر  في حين ، والري رقول: لن مخازن الجيق اإلسرائييي قد ناب  في الزدوان الحق -1

، وفي ذلأ الوق  فرح  أمريكا مخازن أسيحرها ا سرراريجية أما  الجيق 2014عيك غزا سنة 
 اإلسرائييي. فهل فرغ  مخازن الس ح من ثين القوا؟

ر األوااا في ق اا غزا، وقال: كاد  رصريح ليبرمان نفس ، حين حذر قبل أيا  من رفج -2
 مشكية النهربار في غزا أن رنفجر في وجوهنا!!!! لن  يحذر من ا نفجار!

ما سبق من اجرهاد في الرأي ردرك  المقاومة الفيس ينية  شكل جيد، فرجال المقاومة   ينامون عيك 
عيك األري بدقة واهرما ، وه  أذنه ، فقد سمزوا ن اح الصواري  اإلسرائييية، وراقبوا نرائا دويها 

الذين رفاوا لخ ر أي مقر من مقرا  األمن الفيس يني، وقد حدثني أحد المسئولين، وقال: لن 
مقاوما  فيس ينيا رفي أن يخيي نق ة المراق ة المواجهة لموقا الجيق اإلسرائييي شر  غزا، فم يقوا 

قذائ  من خيف  ومن أمام ، ولنن  ثب  في اإلسرائيييون القذائ  عن يمين  وعن شمال ، وأ يقوا ال
مكان ، ول  يجرم الجيق اإلسرائييي عيك قصف ، ورفجير نق ة المراق ة، فقيادا الجيق اإلسرائييي 

 ردرأ أن النرائا سرنون عيك عكس ما يرمنك اإلسرائيييون.
 12/2/2017، المركز الفلسطيني لإلعالم

 
 الخالص من وهم إنهاء االنقسام .53

 منير شفيق
  شأ في أن حدون انقسا  فيس يني يشكل  حد ذار  مشكية قد رروّلد عنها أزما  وصراعا ، 

 وُرسرغل من قبل كل من يريد اسرغ لها.       
ولنن حدون انقسا  فيس يني ليس  الحدن الجديد، أو الداعي للك ا ندهاق أو ا نزعاي. وذلأ ألن  

والمقاوما ، بل ليس هناأ من شز  لّ  وانقس ،  شكل مسملة بدهية، ومن   ائا، أو سنن، الثورا  
 ومخر، وصو  للك حرك الحر  األهيية.

فزيك سبيل المثال، لقد رشكل جيق من ث ثمائة أل  في فيرنا  الجنوبية لمحاربة المقاومة الفيرنامية 
 في الحر  اإلمبريالية األمريكية عيك فيرنا ؟       

داخل كل الشزو  والثورا . وهو ما عرف  الشز  الفيس يني  وال  فظاهرا ا نقسا  ظاهرا  بيزية
مرحية ناال  منذ أن ابريي  ا نردا  البري اني والهجرا الصهيونية للك اليو . ولنن ا نقسا  الذي 
ر للي  نظرا خا ئة، منذ البداية، ومن قبل النثيرين،  حدن بين ق اا غزا والافة الغربية ُنظا

س ميا، وعيك المسرويين الشزبي والرسمي.فيس ينيا، وعربيا،   وا 
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فقد اعُربار هذا ا نقسا  عكارثةع رحّل  الشز  الفيس يني، وذلأ رح  شزار أن ا نقسا  از  
واياا ليقاية، وأن الوحدا بهزالر  روصل للك لخراي عالزير من البيرع، أي لنقاذ القاية من 

 عالايااع أو مواجهة الرحدّيا .
ي و  ير انك من ا نقسا  رح  م رقة اإلرها ، فكي  يمكن لزاقل أو لو ني أّ  وواا كل من ي ك

 يرى أن الوحدا خير من ا نقسا ؟       
هذا الحك  عيك ا نقسا  ُمرّر  من خ ل  كل الاربا  الخبيثة، كما الر سي ية، أو حرك ال ائشة. 

ل األهدا  وا سرراريجية والسياسا  وخط وذلأ حين ل  ُيَصر للك رفهم  سياسيا  اعر اري انقساما حو 
 الممارسة )الرنريأ(.

ولهذا، ظن النثيرون أن من الممكن مزالجر  دون الر ر  للك األهدا  وا سرراريجية والخط 
 السياسي وخط الممارسة.

بل وصي   زي الحوارا  للك مزالجر  من خ ل ا نرخا ا  الفيس ينية. وذلأ دون أن ييحت أن 
 ، و غي النظر عن نرائجها، لن رمدي للك روحيد الموق  الفيس يني. ألنها   رزيل ما ا نرخا ا

 هو قائ  من خ  ، ولنقل، ر سي ا، منذ ارفا  أوسيو للك اليو .       
عيك أن الُ زد الذي ير  رجاهي ، من بين أ زاد أخرى، يرمثل في أن عمر ا نقسا  بين الافة الغربية 

 و  الزشر سنوا .وق اا غزا جاوز الي
وروّلد في أثنار ذلأ وازان مخريفان   يمكن الروفيق بينهما من خ ل ُمصالحة رمدي للك الوحدا 
لّ   غي ة أحدهما عيك ا خر. فزيك سبيل المثال، ثمة قاعدا مقاومة عسكرية ج ارا  منفاقها وس حها 

زدوان الزسكري الصهيوني ومقارييها رشكي  في ق اا غزا، وخاا  ث ن حرو  منرصرا اد ال
 الذي اسرهد  القاار عييها، ونزا س حها وردمير أنفاقها.       

أما في المقابل، فث  سي ة فيس ينية في الافة الغربية ما زال  مصّرا عيك اسرراريجية عحّل الدولرينع 
رفااية، الرصفوي  الرفاوي، وذاه ة للك أ زد مدى في ار  أية محاولة مقاومة أو أية حالة ان
 فا  عن الرنسيق األمني ما قوا  ا حر ل في اعرقال المقاومين والمنرفاين.       

أما  هذين الواقزين المواوعيين، اليذين ررسخا للك أ زد الحدود، كي  يمكن الروفيق بينهما من 
 خ ل مصالحرهما ووحدرهما؟       

سيق األمني من جهة، وس ح المقاومة وأنفاقها فالسمال  كيما  أخرى: ماذا ُيراد فزي   كٍل من الرن
من جهة أخرى؟ ماذا ُيراد فزيُ  ما لصرار الرئيس محمود ع اس عيك اسرراريجير  وسياسار  

 وممارسار ، مزينا أن   مصالحة لّ  عيك أساس قرار واحد وسي ة واحدا وس ح واحد رح  قيادر .       
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من الزبن اسرمرار اإلصرار عيك ارورا لنهار ا نقسا  من  المرمّمل جيدا في هذين السمالين، يجد
 خ ل الحوار والمصالحة.

بل لن اسرمرار هذا اإلصرار أص ح عام  سيبيا في مواجهة الرحديا  الحقيقية الري رواج  الشز  
 الفيس يني. وذلأ حين ياا لنهار ا نقسا  عيك رأس أولويار .

 قية الرحديا . ولزل هذا ا سرنراي األخير هو ما رمكدي رجربة  ويزّد ذلأ المقدمة الارورية لمواجهة
السنوا  الزشر المااية، ورمكد،  صورا صارخة ما جرى من لقارا  خ ل األسابيا المااية من 
جني  وبيرو  وموسكو وأمانن أخرى. فقد كان  المحصية الزودا دائما للك نق ة الصفر. أي 

  ل الحوار والمصالحة.       اإلصرار عيك لنهار ا نقسا  من خ
لذا كان  المقولة الرئيسة الري يج  أن يقرنا بها الجميا هي عد  جدوى واا لنهار ا نقسا  عيك 

 رأس األولويا  أو ربط مواجهة الرحدّيا  األخرى بهنهار ا نقسا  والمصالحة.
ح  ّ  لماذا ل  ُرذَكر ولزل هذا أقصر  ريق لرجن  لع ار األولوية ل نرفااة أو لرجاهيها وا  ا ها، وا 

 ا نرفااة في كل هذي اليقارا ؟       
لن أه  الرحديا  الري رواج  الشز  الفيس يني في هذي المرحية ررمثل في ا حر ل وا سري ان 
والرهويد، وما يمكن أن رحمي  لدارا ررام  من رحدّيا  جديدا. ومن ث  يج  أن يرّج  الرفكير للك 

ر ا نقسا  عيك الر ، أو رجميد اإللحاح عيك مزالجرها. ومن ث  أن يرج  الرفكير واا مشكية لنها
 للك مواجهة ما ررزري ل  القدس والافة الغربية من احر ل واسري ان ورهويد.       

فهذا ما ارخذ الحوار الداخيي في ما بين الفصائل الفيس ينية،   سيما فرح وحماس والجهاد والجبهة 
جبهة الديمقرا ية و قية الفصائل عيك جزل األهدا  الري يمكن ا رفا  عييها هي دحر الشزبية وال

ا حر ل ورفكيأ المسرو نا  من القدس والافة الغربية، و   قيد أو شرط )يرامن هذان الهدفان 
 ل    كل األسرى وفأ حصار ق اا غزا(.

  كل شوارا المدن والقرى والمخيما  في أما اسرراريجية رحقيق ذلأ، فررمثل بهنزال الجماهير إلغ 
الافة الغربية. وذلأ بهع ن عصيان مدني سيمي   ينرهي ولو دا  شهورا، ل   فري ا نسحا  

 ورفكيأ المسرو نا ،    قيد أو شرط.
وهذي ا سرراريجية من وحي انرفااة القدس والافة الغربية الري رواصي  حرك ا ن س زة عشر 

ود فزل الجماهير الزرياة، خصوصا في رشييا جثامين الشهدار، كما هي من شهرا، كما من رد
وحي رجربة ا نرفاارين األولك والثانية م وررين  ما ينسج  ما الظرو  وموازين القوى الراهنة )لقد 

 زاد الزدو ازفا وعزلة عما كان عيي  في ا نرفاارين السا قرين(.
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هة، ما أشكال المقاومة الري ولدرها ا نرفااة الراهنة، و  وأن هذي ا سرراريجية   ررزاري، من ج
ررزاري ما الذين يكثرون الحدين عن الناال ال عنفي أو السيمي ولنن دون فاعيية، و  سيما 

 خط محمود ع اس.
 فنحن هنا أما  سيمية ررس   المواجهة الجماهيرية ل حر ل وا سري ان.       

لرحقيق هدَفي  دحر ا حر ل ورفكيأ المسرو نا ،    قيد أو شرط )أي   اخرصار، هذي ا سرراريجية
   مفاواا  و  صيح و  اعررا ( هي الري ررّد عيك الرحديا  الراهنة ذا  األولوية: ا حر ل 

 وا سري ان والرهويد )وما رمري    جز ة دونالد ررام (.     
 ا نقسا  من خ ل الحوار والمصالحة. كما هي الري رنقذ من الغر  في وه  شزار لنهار

 12/2/2017، "21موقع "عربي 
 

 طبول الحرب بدأت تدق في إسرائيل .54
 جدعون ليفي

عدا عن زرا الدمار من حولن .  أجي أنر  ل  رفزيوا أي شير من … أنر  أسياد الحر  دمرر  الزال “ 
، بو  دييين، ررجمة يونران ”أسياد الحر )“، ”ليك  في عيونك  وأرى عقولن  المخيفةلأنا أنظر 
 غيفن(.

ها ه  أسياد الحر  خاصرنا يزودون، و  يفورون أي ميكروفون من اجل الرهديد والدفا نحو حر  
والجنو  أياا   شكل نسبي، ولنن مر   هادئ، و  أحد يسمل لماذا؟ ماذا حدن؟ الشمال أخرى 

والمزيد من سفأ  أخرى ي يريد جولة ، والر دي.ان.اي  اإلسرائيياألخيراسنرين ونص  منذ الحر  
من ل  عقل كي يفكر في ذلأ.  –وزير بنار أ  وزير رزيي   –الدمار. أياا  المناص  الحالية ررداخل 

، يمكن أن أخرى حر   للكخمس وحدا  في الرياايا  والسكن الزا  هي أمور رمادية. يحراي 
 يمري  زدها المنص  المممول.

المرحدا الذي  األم  قي لسكانها فقط ث ن سنوا  ليحياا حس  رقرير مورها.  للكغزا رسير  سرعة 
. وقد أص ح  منذ زمن قفح 2020يفيد  منها سرن  عن كونها مكانا مناس ا لحياا ال شر في الزا  

غير صالح ليحياا. وعندما   رقو  غزا  ا    النار، ف  أحد يهر   مصيرها. ورغ  كل شير، 
لنار، لنن يكفي صاروخين غير منا  ين كي رقو  لسرائيل عيك الفور بر ا به   حماس   رقو  

  يزة جوية ورخري جميا من يميدون الحر  لدينا من جحوره . 19
 لشارالقد واز  “عيون يوم  غالن  ريما، ويبدو أن اليون يزود لوجه  عندما يرحدن عن غزا. 

الرصاح “زودا والقرل في غزا، مثيما فزل في ، قال سيد الحر  هذا، الذي يحي   ال”في الربيا القاد 



 
 
 
 

 

 37 ص             4199 العدد:        2/13/2017 نثنينال  التاريخ: 

                                    

غالن  ل  يفو  ”(. في الربيا سرزودين)“لماذا في الربيا؟ ربما ألن شارل ازنبور وعد ”. المصبو 
، لرمجيا النار ”صو  الموسيقك“،  اسرثنار اإلع  المااي أي وسيية من وسائل  األسبوافي 

زير البنار الفاشل والرمادي هذا، الذي اا  والرحدن عن الحر . من الذي سيجري مقابية ما و 
، لذلأ هو يحاول لنجازل  يرحدن عن غزا؟ في البنار ل  يسجل أي  لذاذرعا من  وزير المالية أياا ، 

 الهد . والييكود ينرظري. للكالزودا 
 هناأ يج  رمجيا النار. رقرير للكوزارا الدفاا أياا  هي أمنية وزير الرزيي . ومن اجل الوصول 

، هذي ”جولة الحر  القادمة قري ة“  يكفي لذلأ. لهذا فان نفرالي بيني  أياا  يحي   الحر .  األنفا 
حقول القرل في  للكرغبر  في الزودا  لخفارنبورر  الري ررحقق دائما في لسرائيل، وهو   يحاول 

 الشجاعية والمحادثا  السرية ما الا اط.
لن “الجديد والممق  كشخح مزردل، لن يفو  الفرصة.  افيغدور ليبرمان،  ال  ا، في منص  

، ”الحس ”و” ا نرصار“وعود فارغة بر  أخرى ، قال. مرا ”نروق  حرك يقو  ال ر  الثاني  الصراخ
الري لن ررحقق. ومرا اخرى الجميا يشررون ال ااعة، ومرا اخرى ينرظرون الحر  القادمة وكمنها 

 السمار. لرادا
يميدون الحر  يسما. ف النس ة له  غزا هي فرصة ليرقد ، وفرصة لرحريأ  غزا رصرخ و  أحد ممن

القوا  ورخيل الحر  اد عدو، ليس سوى جيق من الحفاا، حر  ما هي ل  الهجو  عيك من   
الجميية  األيا الزناوين، عودا مجده  وعودا  للكحول و  قوا له . غزا هي عودا أسياد الحر  

 هجو  مخر عيك غزا. للكذلأ، ليس هناأ أي مبرر ليخروي والمزارأ.  اسرثنار كل 
يحرمل أن يكون الردهور سريزا. المزيد من الرصريحا  حول الحر ، المزيد من الردود غير 

وسنص ح في داخيها.  –المناس ة من قبل الجيق اإلسرائييي نحو كل  ائرا ورقية رحيق في غزا 
سرائيل هي الري رسبب  بهما أنثر من غزا. نحن ل” الجر  الصامد”و” الرصاح المصبو “أياا  

عندما يكون الجيق اإلسرائييي في غزا. وليس هناأ من  –” شم انيا”و” سيجار“لن نسر يا قول 
وليس هناأ من يقول لن من   يرغ  في الحر  يج  عيي  فرح غزا وعد  ردميرها ”. روق “يصرخ 

غيا ا لدى  األنثرجرأا، وهي الصفة  للك حاجة  مرا ثالثة ورا زة وخامسة. ولنن من اجل قول ذلأ،
 .2016، كما قال الحائز عيك جائزا نوبل في ا دا  ليزا  ”لن يسامحك  هللا“أسياد الحر  عندنا. 

 12/2/2017هآرتس 
 12/2/2017، ، لندنرأي اليوم
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 تتقو ى على حساب الذراع السياسية القديمة "حماس"الذراع العسكرية لـ .55
 عاموس هرئيل

في ق اا غزا رواج  في هذي األثنار برنامجا يوميا مكرظا، مييئا  الرناقاا   عحماسعقيادا منظمة 
يبدو أن سي ة الجنرا   في مصر  عحماسعالمرزانسة. ف زد سنوا  من محاو   الركي من قبل 

شدد مسرزدا ا ن لرحسين ع قرها ما المنظمة، األمر الذي يجد رزبيري في رخفي  ما ليحصار الم
في األشهر  عحماسععيك الق اا. من المفروي أن رنرهي الزميية المزقدا ل نرخا ا  في ممسسا  

 القري ة.
لسرائيل رحاول رسريا المفاواا  إلعادا الموا نين الث ثة المفقودين وجثري الجنديين اإلسرائيييين 

من  عحماسعهرها لنظا  المحرجزرين في غزا. وفي الخيفية رسرمر المنظما  السيفية في لدارا ظ
كان ذلأ من أجل رصفية الحسا ا  حول رزذي  نش ائها في  خ ل محاولة الرحرق بهسرائيل، سوار  

 في سينار. عداعقعومصر، الري رحار  فرا  عحماسعغزا، أو ا نرقا  من الرقر  بين 
  الذراا السياسية عيك حسا عحماسعفي جميا هذي الخ وا  ربرز القوا المرصاعدا ليذراا الزسكرية لر

القديمة، الذي قاد المنظمة في الق اا في السنوا  األخيرا، حرك لو ل  ينجح في فري سي رر  
  شكل كامل عيك النش ار اإلرهابيين.

السزودية الصادرا في لندن،  عاألوسطالشر  عحس  األن ار الري نشررها، في نهاية األسبوا، صحيفة 
 في ا نرخا ا  الداخيية في غزا عيك حسا  الذراا السياسية. زا لنجافهن الذراا الزسكرية رسجل 

هنية، رئيس حكومة  لسماعيليناس  ان  اعا  ا سرخ ارا  اإلسرائييية، ويبدو ا ن أن  ا دعارهذا 
في الق اا، سيخي  خالد مشزل في المنص  األه ، وهو رئيس المكر  السياسي ليمنظمة،  عحماسع

اافة للك هنية، هناأ مرشحان مخران هما عماد الزيمي وخييل الحية، اليذان يخازان لرمثير  وا 
 الذراا الزسكرية أنثر من مشزل.

لن زيادا قوا الذراا الزسكرية رر  في ظل وجود شخصية جديدا نسبيا في النخ ة: يحيك السنوار الذي 
ن عيك أن  . والسنوار ُيوص  ا 2011أ يق سراح  في صفقة شييط في أنروبر/ رشرين األول 

الرجل األقوى في الذراا الزسكرية، الذي اسر اا أن يرجاوز برمثيري ومكانر  الشخصيرين الرفيزرين 
في الذراا، محمد اي  ومروان عيسك. هناأ شخصية رفيزة أخرى هي أحمد الجزبري، الذي 

عميية ، واغريل عيك أيدي لسرائيل في الق اا في بداية عحماسعُوص  في السابق كرئيس أركان 
 .2012في نوفمبر/ رشرين الثاني  ععمود السحا ع
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منذ ذلأ الحين أص ح محمد اي  هو المسمول عن الزمييا  الزسكرية، وقد نجا من عدا محاو   
ل غريال. السنوار فاعل أنثر من الناحية السياسية للك درجة أن المصادر األمنية في لسرائيل رصف  

 ا في غزا.في القياد عجناح الصّقورعكرئيس 
سنة من عمري، ررعرا في مخي  خانيونس ل جئين، وهي المن قة الري ررعرا فيها  55السنوار يبي  

 عمحمد دح ن. وكان السنوار من أوائل النش ار في كرائ  عز الدين القسا ، الذراا الزسكرية لر
سنوار  الممبد في ُحك  عيك ال 1989، الري ُأنشئ  في بداية ا نرفااة األولك. في عا  عحماس 

لسرائيل  سب  قري  الفيس ينيين الذين اشُر   في أنه  مرزاونون. شقيق  األصغر، محمد، كان قائدا  
، 2006لمن قة خانيونس. ومحمد كان عيك صية  زميية اخر ا  جيزاد شييط في يونيو/ حزيران 

 الري أد   زد خمس سنوا  للك ل    سراح يحيك.
ك السنوار من حول  نش ار موالين ل ، اثنان منه  ُأ يق سراحهما مز ، جما يحي عنفحةعفي سجن 

: روحي مشرهك، مسمول مي  األسرى، عحماسعوحظيا  مناص  مركزية في األجهزا األمنية لر
 وروفيق أبو نزي ، رئيس جهاز األمن الداخيي في الق اا.

ادل األسرى. و زد ل    أياا  في المفاواا  حول ر  عحماسعالسنوار يفري الخط المرشدد لر
وعد السنوار في مهرجان في غزا  من  لن يهدأ للك أن يحرر جميا أسرى  2011سراح  في عا  

 القوا من السجون اإلسرائييية. وحس  الرفاصيل الري رسرب   شكل غير م اشر من  عحماسع
ا من لسرائيل: في المفاواا ، يبدو أن السنوار وزم ري يريدون الحصول عيك رناز   كبيرا نسبي

من محرري صفقة شييط في الافة الذين عاد  لسرائيل واعرقيره   زد  56سراح  ل   البدر 
سراح أسرى  ل   ، ومن ث  2014في يونيو/ حزيران  عغوق عصيون عاخر ا  الفريان الث ثة في 

 مخرين.
لسرائييي جديد كان  رفا  اقرراح عحماسعفي بداية الشهر رحدث  وسائل اإلع   الزربية عن أن 

من شمن  أن يحدن رقدما في المحادثا . الفيس ينيون الذين الرقوا ما السنوار قالوا لن  شخح 
 مر ر  حرك قياسا ما منظمر ، وهو يرحدن  مفاهي  نهاية الزال  والحر  األبدية اد لسرائيل.

 12/2/2017هآرتس 
 13/2/2017، القدس العربي، لندن
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