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*** 
 

 في قطاع غزة حركة حماسالسنوار رئيسًا ل انتخاب .1
، أن هدايررة الصررعيد ، مررن ةررز  عررن مرا رر   ا، 13/2/2017وكالــة األناضــول لءنبــاء، أنقــرة، نشررر  

رررا  ن رررائال اخن اا رررا  الداا يرررة ل ريرررة  مررراس فررري  فررراح ةرررز ، أ رررير  عرررن فررروز ي يررر  ال رررنوار، رئي  
 يالة األناضول. ل  رية في القفاح، يما يشف مصدر مقرب من ال رية لو 

فبراير/شر ا  الارار ،  3و ال المصدر لويالة األناضول، يوم اإلثنين، إن اخن اا را  ال ري بردأ  فري 
أ ير  عن فوز ال نوار برئا ة ال رية في  فاح ةز ، ليا ف إ ماعيل هنية، الري  يران يشرهل هريا 

 . اإلضافة إل  عم ه نائ ا لرئيس المي ب ال يا ي، االد مشعل، المنصب
 ا  مصرردر ، أن ناديرة  رعد الردينمرن عمرران عرن مرا ر   ا  ،14/2/2017الغـد، عمـان، وأضراف  صر يية 

في  رية " ماس"  ال إن "ال رية ان اب  القيراد  الع رير  األ رير الم ررر، ي ير  ال رنوار، رئي را  
فررة ل مي ررب ال يا رري ل  ريررة فرري  فرراح ةررز  ا يررا  إل ررماعيل هنيررة"، الرري  ي رر عد ل مناف ررة ع رر  اال

 رئيس المي ب ال يا ي ل ماس، االد مشعل، في  ياد  ال رية ل مر  ة المقب ة.
وأضررررام المصرررردر، لررررر"الهد" مررررن ف  ررررفين الم   ررررة، إن ال ريررررة "ان ابرررر  القيرررراد  ا يررررل ال يررررة نائ ررررا  
ل  رررنوار، الررري  يعررردس أ رررد مع  ررريس ي ائرررب عرررز الررردين الق رررام، الانرررا  الع رررير  "ل مررراس"، والمع قرررل 

  اون اخ  الل اإل رائي ي".  ال ابق في
وأوضررح  رران "القررراد  ال ررارز ن، هنيررة، وم مرررود الزهررار، ومرررروان عي رر ، مررن الما رررس الع ررير ،  رررد 
شه وا، أيضا، صدار  ن ائال اخن اا ا  في  فاح ةز "، وال ي ار   عد عود  هنية من اولة ااراية 

 بيل عود ه إل  ةز .فو  ة  نقل في ا بين  ا ا  ال عودية و فر و رييا ومصر،  
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و ررد ارراء  ن ررائال اخن اا ررا  الداا يررة ل  ريررة فرري  فرراح ةررز  ع رر  الن ررو ال ررالي: أعضرراء المي ررب  
ي ي  ال نوار )اانيونس( صرال  البردو رل )ارانيونس(، ارواد أبرو شرمالة )ارانيونس(، مرروان عي ر  

 )الو ف (، أبو أ امة الكرد )الو ف (، وعفا هللا أبو ال  ح )رفح(.
برهرروم )رفررح(، أبررو فيررر  ال رررال )ةررز (، ا يررل ال يررة )ةررز (، رو رري  إ ررماعيليضررم يررل مررن   يمررا

مشرر    )ةررز (، م مررود الزهررار )ةررز (، أبررو عبيررد  الاماصرري )ةررز (،  رر يل ال نررد  )الشررمال(، ف  رري 
  ماد )الشمال(، يا ر  رب )الشمال(.

ي يرر  ، أنرره  عررد ان ارراب ا ف  رري صرر س  عررن مرا رر  اةررز  ، مررن 14/2/2017الحيــاة، لنــدن، وارراء فرري 
رررا ل ريرررة  هنيرررة يبع برررر أبررررز المرشررر ين لرئا رررة المي رررب ةرررز ، فررر ن  فررري القفررراح مررراس ال رررنوار، رئي  

 ال يا ي العام، وعضو المي ب ال الي مو   أبو مرزوق نائ ا  له.
عرن ان اراب هنيرة وعضرو المي رب  "ال يرا "لرر  في  ماس فضل عدم الكشف عن ا رمه ويشف  ياد 

فرري ال ريررة، مررن دون اإلفصررا  عررن فبيعررة هرري   "موا ررم م قدمررة" رري ل  ريررة عمرراد الع مرري فرري ال يا
المناصب. وردا  ع    عال عن عدم ان ااب هنية م عوخ  ل  رية في القفاح،  ال القياد  إن النظام 

 ن.اخن اابي خ ي مح له بيلك، نظرا  لشه ه هيا المنصب في الدور ْين اخن اابي ْين األاير يْ 
وردا  ع رر   ررعال عاررر عررن ييييررة ان ارراب هنيررة )أبرررز المرشرر ين( رئي ررا  ل مي ررب ال يا رري العررام مررن 

أن هنراك بنردا  فري النظرام الرداا ي يب ريح لره يلرك،  إلر دون ان اا ه في المي ب الم  ي، أشار القيراد  
  يشررهل منصررب وأشررار القيرراد  إلرر  إعرراد  ان ارراب أ مررد   ررر، الرري رافضررا  اإلفصررا  عررن يلررك البنررد.

 نائب رئيس الما س ال شر عي الي  فيني، رئي ا  لما س الشورى في ال رية في  فاح ةز .
ونقرال  عرن الويراخ ،  أشررم ال رورعرن مرا ر  ا مرن ةرز  ، 14/2/2017القدس العربي، لندن، و ال  

ئة األع   شانا في القفاح، وهو ال ي "الما س ال نييي "أفاد أن هنية، فاز  عضوية أن مصدرا  ااصا  
فررري ال ررر م ال نظيمررري فررري ال ريرررة. وفررراز  عضررروية ال انرررة الااصرررة  قفررراح ةرررز ، ثالثرررة أعضررراء، وهرررم 

وأكد أن ثمة  وافق داال ال رية، ع    ولي هنيرة  ."إ ماعيل هنية، وي ي  ال نوار، ومروان عي  "
 منصب رئا ة المي ب ال يا ي العام، ا يا لاالد مشعل. 

 
 تقرر التوجه لمجلس األمنو ترفض "قانون التسوية"  التحرير لمنظمةاللجنة التنفيذية  .2

أكد  ال انة ال نيييية لمنظمة ال  ر ر الي  فينية رفض ا لما ي م   انون ال  وية، الي  هو  :رام هللا
في اوهر   انون  فو لصوصي ع   أراضي الموافنين واألراضري العامرة فري دولرة ف  رفين، داعيرة 

 .رفضه ام ة و يصيال  الما مم الدولي ل
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، 13/2/2017 ودعرر  ال انررة ال نييييررة، فرري البيرران الصررادر عررن ال انررة عقررب اا ماع ررا م رراء اإلثنررين
ال يومة الي  فينية ووزارا  ا ودوائرها الما صة إل   ،في مقر الرئا ة برام هللا، برئا ة م مود ع اس

لمرا يرنع ع يره  ل مروافنين الي  رفينيين، وفقرا  ا ااي ال ردابير وال ر ي را  الكيي رة   مايرة  قروق الم كيرة 
و عديال رره، و ررانون إنشرراء هيئررة   رروية األراضرري  1952ل ررنة،  40 ررانون   رروية األراضرري والميررا  ر ررم 

، و قديم مشروح  انون ل   وية إل  ال انة ال نيييية في م  ة خ   ااوز ثالثة 2016ل نة  7والميا  ر م 
 يظرررا ل قررروق الم كيرررة فررري األرو والميرررا ،  رررواء ل مرررروافنين أو  أشررر ر مرررن أارررل إ ررررار  والعمرررل  ررره

 ل مع  ا  واإلدارا  العامة في دولة ف  فين.
وأكررررد   يعيررررل يررررل اةليررررا  لمواا ررررة اخ رررر يفان اخ رررر عمار  اإل رررررائي ي،  مررررا فيرررره دعررررو  الما ررررس 

  شيل فور . القضائي  الم يمة الانائية  ضرور  ف ح   قيق  ضائي مم الم عولين اإل رائي يين
فري ضرروء ال و رم والبنرراء اخ ر يفاني اإل رررائي ي الم رعور فرري مدينرة القرردس "و ررر  ال انرة ال نييييررة 

الم   ة عاصمة دول نا وةيرها من م افظا  الضية الهربية، وفي ضوء   د   يومة إ ررائيل لقررار 
كني ررر  اإل ررررائي ي، ، و رررانون ال  ررروية اخ ررر يفاني الصرررادر عرررن ال2334ما رررس األمرررن الررردولي ر رررم 

ال وارره إلرر  ما ررس األمررن الرردولي ومفالب رره ب  مررل م ررعوليا ه فرري  مايررة  رارا رره ودفررم إ رررائيل إلرر  
 ."اخم ثال ل ا

ودعرر  بر فانيررا إلرر  إلهرراء اخ  يررال  الررييرى المئويررة لوعررد ب يررور المشررعوم، وفرري الو رر  ني رره  قررديم 
رثرة اإلن رانية، ال ري   ربب  ب را بر فانيرا  برل مئرة اخع يار إل  الشرعب الي  رفيني عرن الار مرة والكا

 عام، و صو ب الافا، والظ م ال ار اي الي   ر ب ع   يلك الوعد اخ  عمار .
و ررير  ال انررة ال نييييررة لمنظمررة ال  ر ررر مررن ال رررو ال لعقررد المررع مر الشررعبي الي  ررفيني  الاررارل فرري 

 لشعبنا الي  فيني. وو يدا   شرعيا   عن م عولية "م. .م"، بوصي ا ممثال    عيدا   إ فنبول
 13/2/2017 ،وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
 إجراء االنتخابات المحلية آلياتيبحث مع حنا ناصر  عباس .3

،  مقرر الرئا رة فري 13/2/2017 م مود ع اس، يروم اخثنرين يةي  فينال  فة الا  قبل رئيس  :رام هللا
وارى االل ال قاء،   ث عليا  إاراء اخن اا را    اا ا  العامة  نا ناصر.رام هللا، رئيس لانة اخن

 الم  ية، وضمان ناا  ا في الم افظا  الي  فينية يافة الشمالية، والانوبية.
 13/2/2017 ،وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
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 شروع قانون "إسكات األذان"بالتصعيد الديني من خالل م "إسرائيل"تتهم  الفلسطينية الخارجية .4
، ال يومرررة اإل ررررائي ية   رررعي ا 13/2/2017 ، يررروم اخثنرررينالي  رررفينية ا  مررر  وزار  الاارايرررة :رام هللا

فرري بيررران  ،وأدانررر  الرروزار  ل صررعيد الصررراح الررديني ويلرررك مررن اررالل مشرررروح  ررانون "إ رريا  األيان".
 ية ل  شرررر م ع ررر  مشرررروح  رررانون )إ ررريا  صررر يي،  اشرررد الع رررارا  مصررراد ة ال انرررة الوزار رررة اإل ررررائي

األيان(، الي  ييرو  يودا  ع   ا  ادام ميبرا  الصو  في رفرم األيان فري  راعا  ال يرل واليارر، 
فرري م اولررة لمنررم الررديانا  األارررى مررن  ر ررة الع رراد ، ااصررة وأن الرردعو  ل صررال  عبررر األيان هرري 

 إ دى شعائر الدين اإل المي.
 13/2/2017 ،مات الفلسطينية )وفا(وكالة األنباء والمعلو 

 
 على خيار حل الدولتين عريقات: أمام ترامب فرصة ليقول لنتنياهو "كفى لالستيطان" حفاظاً  .5

 ال أمين  رر ال انرة ال نييييرة لمنظمرة ال  ر رر الي  رفينية صرائب عر قرا ، إن أمرام الررئيس  :رام هللا
األربعاء المقبل و شيل ع ني، "يي  لال  يفان"  األمر يي دونالد  رامب فرصة يي يقول لن نياهو يوم

، في  رديث لبرنرامال "م رف 13/2/2017 وأكد عر قا ، م اء اإلثنين ل  ياظ ع   ايار  ل الدول ين.
اليرروم" الرري  يبررث عبررر   يز ررون ف  ررفين، أن مبرردأ ايررار الرردول ين خ يق صررر ع رر    قيررق المصررالح 

نما   ق  .يق المصالح الدولية أيضا  الي  فينية واإل رائي ية و  ب، وا 
 13/2/2017 ،وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
 لوقف هجمتها االستيطانية "إسرائيل"ضغط على الشعث للسفراء: مطلوب  .6

 "إ ررائيل"أكد ميوو العال ا  الدولية في  رية ف ح نبيل شعث أهميرة الضرها الردولي ع ر   :رام هللا
وبريسن  ة الشر ة ال ري  قروم ب را  يومرة اخ ر الل ع ر  األرو الي  رفينية.في ظل ال امة اخ  يفاني

شررعث اررالل لقائرره  رريراء الصررين و رييررا واليا رران ويور ررا و رريرخنيا، افررور  مررا ي ررم   قررانون "  رروية 
 إلر  الم  وفنا "، ب دم  شر م اخ  يالء ع   األراضي الي  فينية الااصة والعامة وضرم ا ن ائيرا  

 من ال امة اخ  يفانية ةير الم بو ة من  يث  ام ا و رع  ا. م يرا  ، "إ رائيل"
 13/2/2017 ،الحياة الجديدة، رام هللا

  
 في مخيم درعا الفلسطينيينفي منظمة التحرير تطالب بوقف االعتداءات على  شؤون الالجئين .7

ل ررا الالائررون ا رر نير  دائررر  شررعون الالائررين فرري منظمررة ال  ر ررر اخع ررداءا  ال رري ي عرررو  :ةررز 
، الرررري  ي عرررررو ل قصرررف  الرشاشررررا  الثقي ررررة، ، ااصرررة مارررريم درعررررا انو رررا  ةالي  رررفينيون فرررري  ررررور 
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والصرروار  ، مررا أثررار  الررة ارروم يبيررر  بررين مررن   قرر  مررن أبنرراء المارريم الرري  يعرراني   رربب ال صررار 
 الاانق وأعمال القصف واخش  اكا  الم كرر ، مني بداية ال رب الدائر  فيه.

مرن م انيره، و رقو  أكثرر مرن  %80إل  أنه وفق إ صاءا  ةيرر ر رمية   ربب بردمار ن رو  وأشار 
عائ ة ف  رفينية مرن أصرل  را رة  149ض ية من أبناء المايم، وأن عدد من   ق  فيه خ ي عدى  244

 .2011  نةعائ ة ف  فينية يان       4,500
، ةنية ل ي  ررفينيين  شريل عررام فرري  ررور األوضراح اإلن ررا إلرر وأشرار رئرريس الرردائر  شرعون زير ررا األةررا 

و اا  م ل م اعدا  اإلةاثية، والرعاية الص ية ال ي   ر دعي إن راء  الرة ال صرار ع ي را، وال رما  
داررررال الفعرررام، وميررررا  الشررررب، واألدويررررة، داعيرررا إلرررر  إفرررالق  رررررا   ل مررردنيين  الررررداول، والاررررول، وا 

ل شر ادا  الموثقرة، يوارد  ب  مرا فري م الن راء فوفقرا  المع ق ين، اليين  مرارس ع ري م يافرة أشريال ال عريي
 .ف  فينيا   مع قال   1,162في ال اون 

 13/2/2017 ،وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
 

 اشتية: األزمة المالية مستمرة وعدم وصولنا لمواردنا الوطنية أهم أسباب الفقر والبطالة .8
ل  نميرررة واإلعمرررار ) يررردار( م مرررد اشررر ية إن ن رررب ال فالرررة  رررال رئررريس الما رررس اخ  صررراد   :رام هللا

إلرر  أن ن رر ة ال فالررة بررين  ية، مشرريرا  ي  ررفينواليقررر العاليررة همررا أكبررر ال  ررديا  ال رري  واارره ال رر فة ال
 عرردد مررن  هاررالل اا ماعرر ،و ررال .%54،  صررل إلرر  عامررا   29و 19الشرر اب الم راو ررة أعمررارهم بررين 
 رشي  م ل ضور دور   در بيرة  فنية يا  العال ة  ال شهيل، اليين  مس موظيي الوزارا  والمع  ا  الو 

ان  عنرون: " يا را  وبررامال ال شرهيل و اييرف اليقرر" لصرالح ينييها المع رد العربري ل  افريا فري عمسر
فررع عمرل ومياف رة اليقرر و قرديم اردما   ارا  المروافنين،  إيارادإن ال ر فة م رعولة عرن  ،" يردار"

خ  م  رررك ال ررريفر  ع ررر  مقررردرا  ا اخ  صرررادية ومصرررادرها الفبيعيرررة و ررردودها  لكن رررا فررري يا  الو ررر 
وأشرار إلر  أن أمروال المران ين   صر  ال رو  برين الواا را  الم ر  رة ع ر  ال ر فة وبرين عرردم  وةيرهرا.

 يفر  ا ع   مقدرا  ا، لكن هيا لم ي  مر وأموال المران ين عاري   النقصران، واألزمرة الماليرة ل  ر فة 
 ة م  مر .الوفني

 13/2/2017 ،وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
 

 2022-2017 الحمد هللا يطلق االستراتيجية الوطنية لقطاع التعاون  .9
، اخ رر را ياية الوفنيررة 13/2/2017 رامرري ال مررد هللا، اخثنررين الي  ررفيني أف ررق رئرريس الرروزراء :رام هللا

ور وز رر العمرل مرامون أبرو شر ال، وممثرل منظمرة العمرل ،   ضر2022-2017لقفاح ال عاون لألعوام 



 
 
 
 

 

 9 ص             4200 عدد:ال        2/14/2017 ثالثاءال التاريخ: 

                                    

الدوليرررة منيرررر   يبرررو، ومررردير مي رررب مع  رررة "وا  إيييررر " ال رررو دية م مرررد االرررد، ورع ررراء وأعضررراء 
 المع  ا  واخ  ادا  والامعيا  ال عاونية، وعدد من الشاصيا  الر مية واخع  ار ة.
 13/2/2017 ،وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

  
 يستقبل مجموعة من المحامين اإلسرائيليين من أصول شرقية عباس .11

،  مقرر الرئا رة فري 13/2/2017 م مود ع اس، يروم اخثنرين يةي  فينال  فة الا  قبل رئيس  :رام هللا
رام هللا، ماموعررة مررن الم ررامين اإل رررائي يين مررن أصررول شررر ية،   ضررور رئرريس لانررة ال واصررل مررم 

و الرر  رئي ررة الوفررد فير ررد مو صررافي إن ال رردم مررن الز ررار  هررو  ئي ي م مررد المرردني.الما مررم اإل رررا
 ال اكيد ع   ضرور  ا  مرار ع اس في ال عي ل  قيق ال الم، ودعم م لم اعيه الااد  ل  قيقه.

أن مثرررل هررري  ال قررراءا  هررري أ ررراس ل  يررراهم برررين الشرررعبين، و عمرررل ع ررر  ف رررم  ع ررراسمرررن اان ررره، أكرررد 
و ررال " برريا لررو يي ررم ال رريد ن نيرراهو إننررا نر ررد  اليعررل   قيررق ال ررالم، وأن أيررردينا  .الفرررفين ل عضرر ما

 ممدود  ل م مني مد  فو  ة، ولن يثنينا شيء عن ال قدم  اا    قيق ال الم العادل لشعبينا".
 13/2/2017 ،وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
 خدمة القضية الفلسطينيةفي أحد من دوره  نينستثال و  على االنفتاح : حريصون أبو مرزوق  .11

المي ررب ال يا رري ل ريررة  مرراس، مو رر  أبررو مرررزوق، المفال ررة ب شررييل  يومررة و ررد   عضرروارردد 
وفنيررة مررن اليصررائل الي  ررفينية، مشرريرا  إلرر  مررا ارررى ال وافررق ع يرره اررالل اا مرراح الما ررس الرروفني 

اب ة   يز ونية عبر ال  يز ون العربي، يروم وأوضح أبو مرزوق، االل مق  اإل راح في  شييل ال يومة.
اخثنرررين، أن اإلفرررار الررروفني م يرررق ع ررر  مواا رررة اخ ررر الل، مردفرررا : ن رررن م وافقرررون ع ررر  يثيرررر مرررن 

 النصوع ال ي  بارم ال ن يق األمني و دعو إل  مقاومة اخ  الل.
ونا  را يافرة، منب را  إلر  أن وأضام أن هناك  وافقا  وفنيا  شرامال   رول المقاومرة  اشريال ا وألوان را ومي

وأردم: خ م  قبل لدولة اخ  الل، وشعبنا  ا  ام المقاومة  العبثية خ يعدو عن يونه مناكية  يا ية.
وان قد أبو مرزوق برنامال ال  فة الي  رفينية و م ري ا ببرنرامال  لن ي ا   عن م ر وا د من أراضيه.

مرة ال  ر رر عائقرا  عبرر إلرزام الكرل الي  رفيني ب را فري المياوضا ، م  ائال : لمايا   قر  ال زامرا  منظ
ولي  إل  أن إدانة الكرونارس األمر يري لقررار ما رس  الو   الي  خ ي  زم في ا اخ  الل  ا  من ا؟!

األمن الم ع ق  اخ ر يفان أمرر م ر هرب، منوهرا  إلر  أن الير رق الري  شري ه الررئيس األمر يري  رمرب 
 يعاد  الشعب الي  فيني.
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ول العال ة مم مصر، أكد أبو مرزوق  ررع ال ريرة ع ر  العال رة مرم مصرر و عميق را، مضرييا : و 
وشدد ع ر   ررع  مراس  معنيون ب زالة اميم المشاكل ال ي يان  مواود ، وهي  مص  ة الشعبين.

ع ررر  اخني رررا  ع ررر  يرررل  ررروى المنفقرررة  ألن البوصررر ة ال يا رررة لكرررل األفررررام يارررب أن  كرررون ن رررو 
 وأردم: خ ن  فيم ا  ثناء أ د من دور  في ادمة القضية الي  فينية. دس.ف  فين والق

 13/2/2017موقع حركة حماس، غزة، 
 
 ر عن رغبة باستمرار الحصارحماس: لمز فتح لدور تركيا وقطر تجاه غزة يعب   .12

  ال   رية  ماس: إن لمز  يادا   رية ف ح  موا ف الدول الداعمة لقفاح ةرز :  ازم ال  و -ةز  
وع رر  رأ رر ا  رييررا و فررر يعبررر عررن رة ررة هرري  القيررادا   ا رر مرار ال صررار الميررروو ع رر  القفرراح، 
مشررير  إلرر  أن   ررك القيررادا    رر هل هرريا ال صررار ل  قيررق أهرردام  زبيررة ضرريقة، دون أن   قرري  رراخ  

نيررررة  ريررررة  ررررازم  ا ررررم، أن هرررريا ال رررر وك  ال اكيررررد يعقررررد أ  إمياالأكررررد النررررافق  ا ررررم و  لمعانررررا  أه نررررا.
ا أن  مراس  قردر الا رد ال ريري والقفرر  الرداعم لشرعبنا الي  رفيني،  ن اء اخنق ام، معيرد  ل مصال ة وا 

 ااصة في ظل ال صار المشدد الميروو ع   شعبنا الي  فيني.
إلر  أن  رييرا و فرر ل مرا موا رف إعالميرة و يا رية داعمرة لشرعبنا فري  ولي   ا م لص يية "ف  رفين"

 نيرا إصررررار فررر ح ع ررر  إفرررالق  وصرررييا  مهالفرررة لوا رررم األمرررر ع ررر  ال رررا ة الم افرررل الدوليرررة، م ررر
الي  فينية، مع برا في الو   يا ه أن  صر  ا   رية ف ح هي ا  مرار ل نيرها لم ف  ا  المصال ة 

ن اء اخنق ام.  الي  فينية، و  ميم أل  او إياابي أو ا د  ا اا    قيق المصال ة وا 
 ر فة و ريررة فر ح الكرف عرن ال  رر و ع رر   فراح ةرز  ومقاوم ره، وعرردم واع برر أن المف روب مرن ال

ن اء اخنق ام.  ا  ادام معانا  الناس ل  قيق أهداف م الضيقة، وال قدم بافوا   اا  المصال ة وا 
 14/2/2017، فلسطين أون الين

 
 قائدًا لحماس بغزة جنرال إسرائيلي يكشف أسباب القلق من انتخاب السنوار .13

بدأ  ردود اليعل اإل رائي ية ع   ان اراب  ريرة  مراس لي ير  ال رنوار  ائردا : النعاميصالح  - ةز 
 ل ا في  فاح ةز   ظ ر   اعا، ويلك  عد أن ان شر الابر يوم أمس اخثنين.

فرري هرريا ال ررياق   ررير انرررال إ رررائي ي  ررارز مررن "ال ررداعيا  الافيررر " خن ارراب ال ررنوار  ائرردا ل ريررة 
 ال الانرال يرون ب وم، القائد ال ابق في ا از الماابرا  الداا ية "الشا اك" و   ماس في  فاح ةز .

 إن صعود ال نوار إل  رأس  نظيم  ماس في ةز  " ياع نا نش اق يثيرا إل ماعيل هنية".
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"، نقل مو م ص يية "معار ف" ص ا  الثالثاء عن ب وم  وله إن ما يثيرر 21وفي  قر ر  رام ه "عربي
ب ال ررنوار  قيقررة أنرره "مرر  مس ل عمررل الع رير  النشررا، و ررد ب رره  رره ال فرررم  ررد أنرره الق رق فرري ان اررا

واع بر ب روم أن ان اراب ال رنوار يردلل  اع رو ع   صيقة   ادل األ رى ال ي  م   ر ر  في إفارها".
ع   أن الا از الع ير  ل رية  ماس "ي ائب عرز الردين الق رام"  ا ر  صرا  ة "الك مرة اليصرل فري 

وأوضح ب وم أن ما يدلل ع ر  " فررم ودافعيرة" ال رنوار  قيقرة أنره  قرار ال يا ي في ال رية.ا ااي ال
لم يضيم ل ظة وا د   عرد إفرالق  ررا ه وعراد ل عمرل  ياع يرة يام رة داارل صريوم " مراس"، مشريرا 

وألمرح ب روم إلر  أن إ ررائيل  ر  رع  إل  أنه يع د  شيل يبير ا  ئنام العمل الم  ح ضرد إ ررائيل.
 ر  م اولررة اة يررال ال رنوار فرري  ررال   ققر  ال و عررا    رصرره ع ر  دفررم األمررور ن رو ال ررو ر عبررر ع

 العم يا  الع ير ة.
وأضررررام: "إيا  بررررين أن  مرررراس   رررر   ياد رررره  رررر  اه ماررررددا ل عمررررل الع ررررير  ف ننررررا  ررررنعرم ييييررررة 

ا رراز الع ررير  و   ررب ب رروم ف نرره ي واررب ال عررود ع رر  أن "ن  رر   قرردم  رراد  ال ال عررافي معرره  ين ررا".
 و ييل القيادا  ال يا ية ل  رية الصيوم".

 14/2/2017"، 21موقع "عربي 
 
 مؤشر على احتمال التصعيد العسكري  فوز السنوار بقيادة حماس في غزةالصحافة اإلسرائيلية:  .14

عدس  أو ا  إ رائي ية، فوز ي ي  ال نوار  قياد   رية " مراس" فري : عبد الرعوم أرناعو  - القدس
 ح ةز ،  انه  عز ز لمن أ م  م ب يار "الصقور"، ومعشر ع   ا  مال ال صعيد الع ير .  فا

و ال عفي  ااروم، م  ل الشعون الي  رفينية فري مو رم "واخ" اإلا رار  اإل ررائي ي الم ر قل" لويالرة 
 األناضررول"، إن اإل رررائي يين ينظرررون إلرر  هرريا ال فررور  انرره "ان صررار ل مع ررير الم فرررم فرري  ريررة
 ماس". وأضام:" في إ رائيل هناك مااوم من أن ان اا ه،  د ييون معشرا ع   أن األمرور   رير 

  ا اا  ال صعيد". 
برردور  ي ررب عرراموس هرئيررل، الم  ررل الع ررير  فرري صرر يية "هررقر س" اإل رررائي ية،  ررائال إن" ان ارراب 

 ةز  ".  ال نوار يعشر إل   عز ز ميانة الصقور والقياد  الع ير ة ل رية  ماس في
ولي  في مقال ي  ه، في المو رم اإللك رونري ل صر يية إلر  أن ال رنوار والقيراد  الع رير  فري ي ائرب 
الق ررام، مررروان عي رر ، يعمررالن م اشررر  مررم القائررد الع ررير  لك ائررب الق ررام م مررد ضرريف، ويمررثالن 

 الص ة بين الانا ين الع ير  وال يا ي. 
 في ي ائب عز الدين الق ام".  ووصف هرئيل ال نوار  انه "الرال القو  
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أما مو م " رايمز أوم إ ررائيل" اإلا رار  اإل ررائي ي الم ر قل، فقرال إن ان اراب ال رنوار يقائرد ل ريرة 
 ماس في ةز ، يعشرر إلر  صرعود الانرا  الع رير  الري  ي رول  اةن ال ريفر  عرن  فراح ةرز  أكثرر 

 من القياد  ال يا ية. 
ل رنوار يع برر مرن الصرقور،   ر  داارل  مراس، ويعرارو أ   رل وأضام المو م في مقرال نشرر :" ا

 و ا في  يا ا  ال رية  اا  ال  فة الي  فينية وا  رائيل". 
بررردور ،  رررال شررراعول ميشرررعال، رئررريس برنرررامال درا رررا  الشررررق األو رررا فررري المريرررز ال ررراديبي الررردولي 

 )ااع(، ان "ان ااب ال نوار يعيس هيمنة الانا  الع ير  ل رية  ماس". 
وأضرررام ميشرررعال ل مو رررم اإللك رونررري لصررر يية "الارررروزاليم بو ررر ":" ان صرررار  يشرررير إلررر  أن الانرررا  
الع ررير  ل ريررة  مرراس، الرري  هرررو أكثررر  شررددا و فرفررا مررن القيررراد  ال يا ررية،  ررد  ررا  ي رررول  اةن 

 الم عولية عن هيا المنصب الم م في  ياد   ماس  هز ". 
ل يميررن أن يضرم إ ررائيل ع رر  الم رك  فر قرة لررم ييع  را أ  مررن و رال الابيرر اإل رررائي ي:" هريا الرار

 ررراد   مررراس اةارررر ن مرررن  برررل، إنررره  رررد ييرررون أكثرررر ا ررر عدادا ل   قرررق مرررن ماهيرررة الافرررو  ال مرررراء 
 اإل رائي ية، و د ي اا إل  العنف".

 13/2/2017، ، أنقرةلءنباء األناضولوكالة 
 
 استخدام هذه األساليب الخطيرةفي رر لمصر : ال مبتعليقًا على إغراق األنفاق بغزة حماس .15

نيقررا  اار ررا ع رر   2017-2-13ا رر نير   ريررة  مرراس إةررراق ال رر فا  المصررر ة يرروم اخثنررين : ةررز 
 ال دود مم  فاح ةز  ما أدى إل  مصرح العامل معمن أبو  امد.

  رره إثررر ونعرر  ال ريررة فرري بيرران صرر يي اليرروم "شرر يد لقمررة العرري " العامررل أبررو  امررد "الرري   ضرر  ن
إةراق ال  فا  المصر ة له  الميا  العادمة، أثناء   ثه عن لقمة عيشه ع    دود القفاح الانوبية، 

 في ظل ال صار الاانق الي  ي عرو له  يان  فاح ةز ".
وأكررد  ال ريررة ع رر  أنرره خ يواررد أ  مبرررر خ رر ادام مثررل هرري  األ رراليب الافيررر  فرري ال عامررل مررم 

، داعية ال  فا  المصر ة إل  ف ح معبرر رفرح  شريل م ر مر ودائرم إلن راء  يان القفاح الم اصر ن
 معانا  ةز  وأه  ا.

 13/2/2017، فلسطين أون الين
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 توزيع المهام بسبب الخالف بين األعضاءل عباسعباس زكي: مركزية فتح فوضت  .16
، عررن "برريالقرردس العر "ةررز : يشررف عضررو ال انررة المريز ررة ل ريررة فرر ح ع رراس زيرري، فرري  صررر  ا  لررر

 وافق ال انة المريز ة ع   إ الرة م رف  وز رم الم رام ال نظيميرة ل ررئيس م مرود ع راس،  صري ه القائرد 
العررام ل  ريرررة،   رربب وارررود اررالم برررين األعضرراء ع ررر  هرري  الم رررام، و ررال إن اا مررراح ال انررة ةررردا 

 را يايةا ررر األربعرراء،  رررينا   هررريا الم رررف، وأن م رررف  ك يرررف األعضرراء الاررردد  ررريعال ل رررين وضرررم 
، أن أعضراء ال انرة المريز رة لير ح، الريين يرانوا "القردس العربري"وأكرد فري  صرر  ا ه لرر العمل الاديرد .

أو  "ال وافرررق"اا معررروا  رررا قا ، وضرررعوا ثالثرررة ايرررارا  مرررن أارررل  وز رررم الم رررام ال نظيميرررة،  مث ررر  فررري 
 ."إ الة الم ف ل رئيس"أو  "اخن ااب"

 14/2/2017، لندن، القدس العربي
 
 تغييرات في قيادة حركة الجهاد اإلسالمي بغزة "القدس الفلسطينية": .17

يشررري  مصرررادر مف عرررة، يررروم اخثنرررين، عرررن  هييررررا  فررررأ  مرررعارا ع ررر   يررراد   ريرررة الا ررراد : ةرررز 
 اإل المي في  فاح ةز ،  يث برز  شاصيا   يادية إل  الواا ة ماددا.

أص ح م عوخ لمرا يعررم برر " را ة ةرز "  و  ب يا  المصادر، ف ن القياد  في ال رية  مير ز و 
 بدخ من القياد  م مد ال ند  الي   ول  م ف العال ا  الااراية في ال رية.

ووفقررا لرريا  المصررادر، فرر ن عررددا مررن القيررادا  أصرر    ضررمن  ررا ة ةررز  والمي ررب ال يا رري من ررا 
ن الم ررعولين عررن  يرراد  "إبررراهيم الناررار" و "اميررل ع يرران" ال رريان يانررا لي ررر   صررير  منرري  ررنوا  ضررم

 ال رية في القفاح.
 13/2/2017، القدس، القدس

 
 ُنشر حول فحوى لقاء لجنة القوى الوطنية مع السفير العمادي ما بتكذ   حماس  .18

ن مرا نشرر ه  عرو و رائل اإلعرالم المهرضرة أاأل ر اي فروز  برهروم،  ،النافق  ا م  رية  مراس  ال
ال يرة ومو عرة  ا رم دائرر  العال را  الوفنيرة ل ريرة  مراس  والصيراء من ر الة موا ة ل دي ور ا يل

(  ررول ف رروى لقرراء لانررة القرروى الوفنيررة لم ا عررة م ررف أزمررة الك ربرراء مررم  ررعاد  12/2/2017ب ررار   )
ن مرا ورد  ال يير العماد   ريير دولرة  فرر، هري ر رالة ياي رة وميبريرة وعار رة عرن الصر ة  مامرا ، وا 

ل ع ررر  ل ررران  رررعاد  ال ررريير،   ررردم إلررر  اإل ررراء  في رررا مرررن ع رررارا  هرررو م رررو يررريب وا ف رررراء و قررروس
ل عال رررا  القفر رررة الي  رررفينية ودق األ رررافين وا رررا األوراق، وهررري م اولرررة إلف ررراد الا رررود القفر رررة 
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ن اء معانا   فاح ةز ، ويريلك النيرل مرن مصردا ية لانرة  روى وفصرائل  لم اعد  الشعب الي  فيني وا 
 ولة إلفشال أ  ا د  يبيل ل ل أزمة الك رباء.العمل الوفني واإل المي، وم ا

ننا إي نقدر عاليا  ا ود دولة  فرر الشرقيق وممث  را  رعاد  ال ريير العمراد ، الري  ييرن  لره وأضام،  وا 
الاميم يل ال قدير وال ب واخ  رام، وييلك ا ود لانة القوى الوفنية لم ا عة أزمة الك رباء  لن من  

ن اء معانا   فاح ةز .أن   واصل و  كاثف هي  الا   ود من أال  ل أزمة الك رباء وا 
 13/2/2017موقع حركة حماس، غزة، 

 
 فتح تطالب حماس برفع يدها عن جامعة األقصى ووقف االستدعاءات فوراً  .19

فالررب عضررو الما ررس الثررور  ل ريررة فرر ح والم  رردث  ا ررم ا أ ررامة القوا ررمي  مرراس برفررم  :رام هللا
ةررز  وعرردم ال رردال فرري شررعون الاامعررة الداا يررة، والو ررف اليررور  عررن يرردها عررن اامعررة األ صرر  فرري 

 ا  دعاء العام ين في ا من أ ا ي  ونقابيين وم عولين.
و ال القوا مي في  صر ح ص يي، يوم اخثنين، إن  مراس ب ريا ال صررم  صرر ع ر   ردمير ال يرا  

فرري  ررداال  ا فرري يافررة شررعون األكاديميررة فرري اامعررة األ صرر ، و عيررس عق ي  ررا القمعيررة الديي ا ور ررة 
ال يررا  فرري القفرراح، وهرري   ررع  ليرررو هيمن  ررا و رريفر  ا ع رر  اامعررا  الرروفن،  ا رراليب بولي ررية 

  عيد  يل ال عد عن ثقافة شعبنا و ضار ه و قدير  ل ع م والع ماء.
 13/2/2017، )وفا( ،وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية

 
 الفلسطينية العليا األمنية لجنةق مشاركتها في اللبنان: فتح تعل   .21

الي  رفينية المشر رية فري  األمنيةيير  مصادر ف  فينية مقربة من  ائد القو   : عد الياس - بيرو 
لبنان ال واء منير المقد  أنه  يع ن ا  قال ه مرن  يراد  القرو  ع ر  أن يضرم ني ره   ر   صررم  يراد  

مرم ال رواء المقرد  أكرد أنره ي اره خ اراي مثرل هريا  "القردس العربري"وفري ا صرال لرر  رية ف ح في لبنران.
فر ن افرو  اخ ر قالة  "لقدس العربري"ةير أنه    ب مع وما   .األ  ابالقرار، لكنه   يس  عن يير 

عررب مشراري ه  أبروالوفني الي  فيني في لبنران ال رواء صر  ي  األمنهي ن ياة ل ع يق مشارية  ائد 
 .أ  ابالي  فينية الع يا لعد   ةاألمنيومشارية  رية ف ح في ال انة 
الع يررا  األمنيررةعرردم  يررام ال انررة  إلرر  ع يررق المشررارية  "العربرري إلرر  "القرردسوعررزا أبررو عرررب فرري  ررديث 

العود  عن  رار  ع يق المشارية ايا  مس ا ياق ع   أ س ص ي ة وم ينة من "، وربا األ ا يبدورها 
 ."ي المايما  ونقفة ع   ال فراال المص  ة العامة وأمن مايم عين ال  و  و ا 

 14/2/2017، القدس العربي
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 خليتين نفذتا عمليات إطالق نار في الضفة االحتالل يعتقل .21
، يوم اخثنين، عن اع قال أفراد ا ي ين  ضمان اإل رائي ييشف "الشا اك" واي  اخ  الل  :بي  ل م
عم يررا  إفررالق نررار ع رر  موا ررم  شرر ان ف  ررفينيين مررن م ررافظ ي انررين ورام هللا، ب  مررة  نييرري  رر عة

 والم  وفنين. اإل رائي يل اي  
اعرررر قال اررررالل عم يررررة مشرررر رية  اإل رررررائي يوييررررر  و ررررائل اإلعررررالم العبر ررررة أن "الشررررا اك" والارررري  

ف  ررفينيسين اثنررين مررن  رريان  ر ررة رن رريس ةرررب رام هللا ا  مررا برر فالق النررار ع رر   رريار  ل م رر وفنين 
ى إلررر  إصرررا ة ال رررائق برصاصرررة فررري وا ررره، وفررري يا  ال ي رررة  ميرررن ، ممرررا أد19/12/2016ب رررار   
من العثور ع   ال يار  ال ي ا  ادماها في إفالق النرار، و رم اع قال مرا فري ال ي رة  اإل رائي يالاي  

ال اليررة وهمررا: أ مررد نرردام وم مررد هرشررة، وفيمررا  عررد  ررم مصررادر  ال ررال  الرري  ا رر ادما  فرري إفررالق 
ع مررا اع رفررا أن مررا اشرر ريا  عم يررة إفررالق نررار إضررافية، و م اولررة إفررالق نررار و عررد ال  قيررق م النررار.

 فاش ة، وب لقاء زاااا   ار ة و اار   ا اا   يارا  إ رائي يسة في ال نوا  األاير .
وفي انين اع قل "الشا اك" واي  اخ  الل في عم ية مش رية ام ة ف  فينيين من  يان ب د  يعبد 

 ررالقرب مررن  30/12/2016 نييرري عم يررة إفررالق نررار مررن دااررل  رريار  ب ررار    ةرررب الم افظررة، ب  مررة
 مو م ل اي  اإل رائي ي  رب يعبد.

أ ررماء المع ق ررين وهررم: ع رري م مررد ع رري عمارنررة، و رريف الرردين م مررد  اإل رررائي يوأورد بيرران ل ارري  
م مود االد شر ف أبو  ير، وم مود عوو م مد  رز هللا، و و ف  يس عبد هللا عمارنة، وم مد 

وارررالل ال  قيرررق مع رررم  ررر موا ال رررال  الررري  نيررريوا مرررن االلررره العم يرررة، ال ررري لرررم   رررير عرررن  عمارنرررة.
 ، وييلك ارى مصادر  ال يار  ال ي ا  ادموها في العم ية.اإل رائي يإصا ا  في صيوم الاي  

 13/2/2017، وكالة معًا اإلخبارية
 
 ونسفي خان ي من حماس بانهيار نفق مقاوم استشهاد .22

 ان يرار نيرق فري مدينرة اران يرونس انروب  فراح  " مراس"ناشرا فري  ريرة  : ا  شر دأ م ب -ةز  
 رزم المااهرد "، الانرا  الع رير  ل  ريرة فري بيران أن را "ي ائب عز الردين الق رام"ةز  أمس. وأع ن  
 ."عاما ( من اان يونس الي  ار ق  إثر ان يار نيق ل مقاومة 22أ مد أ عد البر م )

صادر فبيرة، فر ن البرر م وصرل اثرة هامرد  إلر  م  شري  أبرو يو رف النارار  عرد ان يرار نيرق ووفق م
 ."م ما  ا ادية"ع يه أثناء  يامه بر 

 14/2/2017الحياة، لندن، 
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 األكثر قدسية "فقط لليهود" المكانهو  "األقصى": أردان .23
ن، إلررر  فررررو ال رررياد  دعرررا وز رررر األمرررن الرررداا ي اإل ررررائي ي ا عررراد أردا: أ مرررد صرررقر - فررراح ةرررز  

 اإل رائي ية ع   مدينة القدس الم   ة  شيل يامل،  شقي ا الشر ي والهربي.
وفالب الوز ر اإل رائي ي المقرب من رئيس ال يومة بنيامين ن نياهو، وعضو  زبه "ال ييود" ال راكم، 

فق ما نق ه مو م بر"ضم منافق في الضية الهربية و األاع يبرى الك ل اخ  يفانية إل  إ رائيل"، و 
"i24.اإل رائي ي " 
اع بررر أردان "أن ال رررم القد رري )األ صرر ( و م ررما  اإل ررررائي ي "ابررل ال ييررل" هررو "الميرران األكثرررر و 

  د ية ل شعب الي ود ، وفقا ل شعب الي ود ".
وأوضرررح أنررره خ برررد مرررن ا ررر هالل اليرصرررة ال ررري وصررري ا برررر"ال ار اية بوارررود دونالرررد  رامرررب فررري البيررر  

و، واإلعررالن عررن أن أرو إ رررائيل ي  ررا م ررك ل شررعب الي ررود "، مضررييا: "هرريا ع ررد ن رر فيم األبرري
 ال ديث فيه ع نا عن أن أرو إ رائيل لنا ونشدد من اديد أن ا لنا"، وفق زعمه.

وأكررد أن "رفررو الي  ررفينيين ل ا رروس إلرر  فاولررة المياوضررا   رريي ي م ثمنررا  اهظررا  ي مثررل فرري ز رراد  
 ي  الضرررية الهربيرررة والقرردس"، مضرررييا: "الرررثمن واضرررح وهررو أننرررا  رررنبني فررري يافرررة اخ رر يفان اإل ررررائي

الم  وفنا  القائمة في ي ودا وال امر ، وخ ن  دث عن ي ل ف  ب، من يقول إننا  نبني فقا هنراك 
 وليس في يل ميان عم يا ي بن  فير الي ار".

 ر  ق  فري أ  ا يراق م ر قب ي ضرمن وأشار إل  أهمية ضم الك رل اخ ر يفانية إلر  "إ ررائيل"،  يرث "
األراضررري ال ا عرررة لدولرررة ا ررررائيل"، وفرررق  افيفررره، وأضرررام: " رررياد نا ع ررر  يرررل األرو، فررري النقرررب 

 والا يل و  ودا وال امر ، ولكن البداية هنا في القدس عاصمة إ رائيل  من هنا يبدأ يل شيء".
 13/2/2017، "21موقع "عربي 

 
 بعد انتخاب السنوار رئيسًا لها لحماس التحتيةبنية تدمير ال "إسرائيل"على ديختر:  .24

لندن:  ال رئيس لانة الااراية واألمن في الكني   )البرلمان( اإل رائي ي، عفي ديا ر، م اء أمرس، 
إن ع   إ رائيل  عز ز  ردرا  ا ل ردمير البنيرة ال   يرة ل ريرة  مراس،  عرد  عيرين ي ير  ال رنوار رئي را 

 .اديدا ل  رية في  فاح ةز 
مررن اليرروم أصرر ح زعرريم  مرراس "اإلا ررار  اإل رررائي ي )م رر قل(، أضررام ديا ررر:  "واخ"و   ررب مو ررم 

فري ةررز  هررو شرري  الق  ررة. ع ينررا اةن  عز ررز المز ررد والمز ررد مررن  رردرا نا ل رردمير البنيررة ال   يررة اإلرهابيررة 
 . "ل  رية ألن ا  ادام ا  د ييون في و   أ رب مما ينا ن و م

 14/2/2017ندن، القدس العربي، ل



 
 
 
 

 

 17 ص             4200 عدد:ال        2/14/2017 ثالثاءال التاريخ: 

                                    

 ريفلين يدعو لضم المستوطنات ومنح الجنسية اإلسرائيلية للفلسطينيين .25
دعررا الرررئيس اإل رررائي ي رعوفررين ر ي ررين، إلرر  فرررو ال ررياد  اإل رررائي ية ع رر  ال امعررا  : م مررد و ررد

ارروم اخ رر يفانية  األراضرري الي  ررفينية الم   ررة، ومررنح الان ررية اإل رررائي ية ل ي  ررفينيين القررافنين ب 
 الم  وفنا .

وادد ر ي ين رفضه لقانون 'ال  وية' الي  شرعه الكني   و ايز مصادر  األراضي الي  فينية  م كية 
ااصة لصالح خ  يفان، خف ا إل  أن مصادر  األراضي  الضرية الهربيرة يارب أن  فبرق مرن ارالل 

 ضا الم  وفنين. انون ي ر  ع   الاانبين،  اإلشار  إل  أص اب األرو الي  فينيين وأي
ورد   صرررر  ا  الررررئيس اإل ررررائي ي، يررروم اإلثنرررين، ارررالل مرررع مر ل م ررر وفنين القررردس  رررائال: ' برررل 
 شر م القوانين ع   المشرح أن يقرر  يال ال ياد  ع   الميان'، مبينا أن إ ررائيل   واارد فري مر  رة 

ية الهربيررة ونظررر  القررانون الرردولي ع ي ررا ال  ررم وا ارراي القرررار الن ررائي  يررال ال ررياد  اإل رررائي ية  الضرر
 المشمول  ه القانون اإل رائي ي، مع برا أنه خ يواد  نا و بين دولة ي ودية وديمو رافية. 

ولي  ر ي ين إل  أن ال رياد  اإل ررائي ية يارب فرضر ا ع ر  اميرم الك رل اخ ر يفانية  الضرية الهربيرة 
قرررردا أن فرررررو ال ررررياد  م ررررزم  مررررنح الان ررررية ال رررري يع برهررررا اررررزء خ ي اررررزأ مررررن 'أرو إ رررررائيل'، مع 

 اإل رائي ية لاميم ال يان في المنافق و ضمن م الي  فينيين.
 13/2/2017، 48عرب 

 
 ضد رئيس الموساد جنائياً  مندلبليت لن يفتح تحقيقاً  .26

را ر   قرار ر إعالميرة أن الم  شرار القضرائي ل  يومرة اإل ررائي ية افي را  منردلب ي ، :  الل ضراهر
ح   قيقا انائيرا ضرد رئريس المو راد يو ري يروهين،  شرب ة ال صرول ع ر  منرافم شاصرية مرن لن يي 

 رال األعمال األ  رالي ايمس  اكر، المقرب من رئيس ال يومة اإل رائي ية بنيامين ن نياهو.
ويانرر  القنررا  العاشررر  ل   يز ررون اإل رررائي ية يشرري  أن يرروهين يرران ي رر ادم شررقة يم ك ررا  رراكر فرري  ررل 

يمرررا أنرره  صرررل مررن الم يررراردير األ رر رالي ع ررر   ررياكر ل ضرررور  يررل مو ررريقي ل مهنيررة مار رررا  أبيررب،
ونق رر  القنررا  العاشررر ، أمررس، عررن ا ررا  مقربررة مررن منرردلب ي   ول ررا إنرره ع رر  الرررةم مررن أن  يررار .

ا  ادام يوهين لشقة  راكر فري  رل أبيرب هرو أمرر م ررل، إخ أن يلرك خ يع برر عمرال انائيرا،  ادعراء 
 م واود ا  ادام لمنيعة شاصية مالية.أن عد

يرريلك  الرر  الا ررا  المقربررة مررن منرردلب ي  إنرره خ يواررد مبرررر ل  قيررق انررائي فيمررا ي ع ررق  مررنح  رراكر 
 لكوهين  ياكر ل  يل المو يقي.

 13/2/2017، 48عرب 
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 لمستوطنين مقابل رهن أراضي فلسطينيين منح قروضاً  "إسرائيل"هآرتس": "مصرف  .27
مصرررم إ رررائيل أمررواخ مررن از نررة الدولررة لشرررية 'أمانررا' اخ رر يفانية، مقابررل رهررن مررنح :  ررالل ضرراهر

نما هي أراو  م كية ف  فينية ااصة، وا  ادم  هي   األاير  أراو خ  واد ل ا أ   قوق في ا، وا 
 األموال إل امة م ان في البعر ين اخ  يفاني ين العشوائي ين 'عمونا' و'ميهرون'.

اخثنررين، إن ررا  صرر   ع رر  وثررائق  بررين أن شرررية 'أمانررا' ال رري يرأ رر ا  ' يررومو الرر  صرر يية 'هررقر س
ع ر  نمرايل  2002الم  وفن زئيف  يير، و نيي أعمال بناء في الم  وفنا ، و سع  في ن اية العرام 

 ل  صول ع    رضين من 'بنك  يا و '.  
لبناء اخ  يفاني 'أمانا' و   ب هي  النمايل ف ن القرضين هما من أموال الام ور، و ص   شرية ا

 ل، فيما يان 'بنك  يا و ' مارد و يا إلعفاء القرضين.  ييفي إفارهما ع   ام ة ماليين ش
وأكررررد  الصرررر يية أن القرضررررين ا رررر ادما ل مو ررررل إ امررررة م رررران فرررري البررررعر ين اخ رررر يفاني ين 'عمونررررا' 

 و'ميهرون'، ال يين  م إاالعهما منيئي.
 13/2/2017، 48عرب 

 
 لإلرهاب الواليات المتحدةبواشنطن: "السنوار" على قوائم  يةسرائيلاإل سفارةال .28

 الررر  ال ررريار  اإل ررررائي ية لررردى واشرررنفن، يررروم اخثنرررين، إن الررررئيس الاديرررد : أ مرررد الا ي ررري - القررردس
ل ريررة " مرراس" فرري  فرراح ةررز ، ي يرر  ال ررنوار، مصررنف ع رر   رروائم اإلرهرراب العالميررة فرري الوخيررا  

 . 2015الم  د  مني عام 
وفرري  هر ررد  نشررر  ا ع رر    رراب ا الر ررمي، م رراء يرروم اخثنررين،  الرر  ال رريار  إن  ائررد  ريررة  مرراس 

 الاديد في ةز ، ي ي  ال نوار، صنف ع    وائم اإلرهاب العالمية عبر اإلدار  األمر يية. 
اللرره إدرال ونشررر  ال رريار   قر رررا لمي ررب مياف ررة اإلرهرراب وال فرررم فرري اإلدار  األمر ييررة، أع نرر  ا

ا ررم ال ررنوار، ويررل مررن القيرراديين فرري " مرراس"، رو رري مشرر    وم مررد ضرريف ع رر   ائمررة اإلرهرراب 
 العالمي. 

 13/2/2017، ، أنقرةلءنباء األناضولوكالة 
 
 مصر مع الحدود على نفق داخل فلسطيني استشهاد .29

 إثر اخثنين، يومال مصرعه، ةز   فاح من ف  فيني شاب هللا: لقي عفا الشاعر، عال هاني -ةز  
 .مصر مم ال دود ع   نيق، ان يار
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ل) أمني مصدر و ال ( عام ا 20)  امد، أبو معمن الشاب إن األناضول، لويالة( ا مه يير عدم فضس
 المن شر  ال دودية األنياق أ د في عم ه أثناء  وفي، ةز ،  فاح انوبي اانيونس، مدينة  يان من
 اثة" الم  شي  إل  وصل الشاب إن المصدر وأضام .ةالمصر  الي  فينية ال دود فول ع  
 ".هامد 

 . الايد   ال  م ووصي  النيق، داال ي واادون  يانوا عامال، 15 إنقاي ارى  المصدر و   ب
 .النيق ان يار أ  اب  ول مع وما  ع   ال صول ي  ن ولم

 13/2/2017أنقرة،  لءنباء، األناضول وكالة
 

 "التسوية" قانون  لمواجهة الدولي المجتمع يدعو الفلسطينية اإلنسان حقوق  منظمات مجلس .31
  انون  اإل رائي ي الكن ي  إ رار الي  فينية  شد ، في بيان له، اإلن ان  قوق  منظما  ما س أدان
 ف  فينية أراو ع   مقامة ا  يفانية بعر  55 في  ينية و د  4,000 يشرعن ، والي "ال  وية"

 ل يا   ا األ اس  ار شيل الي  فينية األراضي ع   إ رائيل  يالءا  وااء في البيان أن. ااصة
 لمصادر  أارى  و  ة أدا  هو الاديد القانون  هيا أن إخ ،1967 عام ا  الل ا مني الهربية الضية في

 . انوني ةير ا  يفاني إ رائي ي لمشروح و  ايرها الم ا ة الي  فينية األراضي
  ال زاما ه ل  قيد الدولي الما مم يدعو الي  فينية اإلن ان وق  ق منظما  ما س وأضام البيان أن
دعو ه،  المنظما  ما س وييرر. الدولي ل قانون  الم  مر  ان  اكا  ا ع   إ رائيل الدولية، وم ا  ة

 وا ااي إ رائيل، ع   عقو ا  ليرو اليور   ال  رك ع   الدولية واألفرام الم  د  األمم وي ث
 . األ ا ية الي  فينية ال قوق   ماية ضمانل الالزمة ال دابير

 14/2/2017لحم،  بيت ،(بديل) الفلسطيني المركز
 
 للمسجد متنقلة غرفة إدخال من االحتالل لمنع المسجد األقصى في استنفار .31

 ا  نيار  الة اخثنين، يوم فار  اعا  مني الم ارك، األ ص  الم اد "وفا": يش د –القدس الم   ة 
 إلداال اخ  الل لشرفة اديد  م اولة أ  لمنم األ ص ، الم اد و دنة  راسو  المص ين بين
 لم اوخ   صدوا األ ص  الم اد و راس مص ون  ويان .الم اد في خ  ادام ا م نق ة ةرفة
 اإلثنين، وم اء عصر المهاربة  اب من األ ص  الم اد إل  م نقس ة ةرفة إداال اخ  الل شرفة
    ادم ا مظال  هي الم نق ة والهرم. إداال ا لمنم الم اد أبواب وال راس المص ون  وأة ق
 .الش اء في األمفار من ل  ماية اخ  الل شرفة

 13/2/2017الحياة الجديدة، رام هللا، 
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اف .32  السلطة ألجهزة عديدة وتجاوزات الحريات على اعتداءات: عس 
 األراضي أن ع ام، ا يل ة،الم    الهربية الضية في" الم  ق ة الشاصيا   امم" رئيس أكد

 أا ز  من" ال ر ا  ع   واع داءا  القانون، ع   وم  مر  عديد   ااوزا "  ش د الي  فينية
 .ال  فة
  الضية ل   فة ال ا عة األمن أا ز  إن": في بوك" ع   صي  ه عبر  صر  ا  في ع ام، و ال
 من  بي ه يبا   من  عو عن رال اإلف الم اكم  رارا   نييي و رفو اخع قال، عم يا   واصل"

 ".القضاء
 إل  ،(الداا ية المصال ة  وارا  عن المنبثقة ال اان إ دى" )العامة ال ر ا " لانة عضو وأشار
 الضية في األوضاح باصوع ال انة،  دم  ا ال ي ل  وصيا  اك راث وعدم و عفيل   مي " واود
 ".ةز  و فاح الهربية
 عن فضال نقابية، أنشفة ا يية ع   الاامعا  وف  ة الم رر ن األ رى  مال قة إل  أشار يما

 .ل  عييب المع ق ين  عو و عرسو وال عبير، الرأ  ا يية ع    َنيَّي ال ي اخع قاخ 
 في ةضب  الة هناك" مضييا القانون، ع   اخع داءا  لو ف  ر م   رسك إل  ع ام ودعا
 ".الشارح
 ع ي ا يعا ب اليير،  ا قة الارائم وأن ار مة،" والقضاء القانون  ع   اخع داء أن ع   وشدد

 مدنية دعاوى  رفم اخن  اكا  ل ي  ي عرضون  اليين األشااع  ق ومن  ال قادم،   قا وخ القانون،
 ".مر كبي ا ع   وازائية

 13/2/2017لإلعالم،  الفلسطيني المركز
 
 العبرية اللغة على هجوماً  يشن صالح رائد الشيخ .33

 أن  عد اإل رائي ي، ال ان من صال  رائد الشي   را  إفالق مني ش ر من أ ل  عد دية: عامر
 من وفر د  اديد   م ة اةن يف ق العنف، ع   ال  ر و   بب أش ر   عة مد  ا عقو ة  ض 
 .العبر سة ال هة مقافعة إل   دعو نوع ا،
 نيير أن الم ادر  هي  إل  ينضم ومن أنا  اا  د ف نني العربية ل هة نصر : "صال  الشي  و ال
 ةيرها، أم عبر ة يان   واء عربية، ةير ي مة  ا  يالم م االل ي  يظوا أخس  ما س يل في األهل
 يل  نامم ثم - و ادي ا  يييرا - فورا شواكل 10 بدفم ف ن زمه   وا ولو يلك  عد  ياالف ومن
 ".العربية ال هة لنصر  صندوق  في األموال هي 



 
 
 
 

 

 21 ص             4200 عدد:ال        2/14/2017 ثالثاءال التاريخ: 

                                    

 من  اعا   ضم مرور و عد الم ادر ، إل  ينضم  َمن شاصيًّا إ الةه صال  رائد الشي  وفالب
 .ال م ة إل  لالنضمام ا  عدادهم عن اخا ماعي ال واصل موا م عبر الكثيرون  أع ن النشر،

 12/2/2017إسرائيل،  المصدر،
 
 ةقاسي وحياتية نفسية ظروًفا يعانين" هشارون "بـ أسيرة 43األسرى":  شؤون  "هيئة .34

   م في يق عن أ ير  43 ،  ان2017-2-13 اخثنين والم رر ن، ص ا  األ رى  شعون  هيئة أفاد 
 و يا ية ص ية وأوضاح صع ة، ني ية ظروم من يعانين اإل رائي ي،" هشارون "   ان 11 ر م

 .ومق قة  ا ية
 أوضاح من ويعانين ومر ضا  ار  ا  هبنَّ  األ يرا  من العديد أن إل  بيان في ال يئة ولي  
 من و رمان ن   ق ن، الفبي اإلهمال  يا ة ال اون  إدار  مواص ة ظل في م ردية، ص ية

 .الالزمة العالاا 
 ع ي ن  يرو ال ي القا ية األ يام ن ياة  ا ية، ني ية أوضاح من يعانين األ يرا  أن وأوض  
 هن أ يرا  أنَّ   م  يث اء،األبن  يما خ يو  ن ز ارا  من و رمان ن العالية، المالية والهراما 

 .األم ا  من
 13/2/2017الين،  أون  فلسطين

 
 امرأة 455 بينهم سورية بأحداث فلسطينياً  شهيداً  3,439العمل":  "مجموعة .35

ا 3,439 وثق  إن ا"  ور ة ف  فينيي أال من العمل ماموعة  ال   455 بين م ف  فينيا   خائا   ش يد 
 .  ور ة لدائر ا الصراح أ داث في  قفوا امرأ ،

 والماابرا  األمن أفرح في مواود ف  فيني مع قل( 1,163) أن ل ا،  قر ر في الماموعة وأضاف 
 .امرأ ( 83) بين م ال ور   ل نظام ال ا عة
   بب الفبية والرعاية ال هيية نقع ن ياة ا  ش دوا ف  فينية وخائة خائا  ( 190) أن إل  وأشار 
 .اليرموك مايم في ةالبي  م ال صار
 عن الميا  انقفاح أن إل  خف ة ال والي، ع  ( 1,334) يومه يدال اليرموك مايم  صار أن وأكد 
 .يوما  ( 845) مني اليرموك مايم وعن يوما  ( 1,038) أكثر مني م  مر درعا مايم
( 1,382) مني منازل م إل  العود  من ممنوعون    ب في  ندرا  مايم أهالي أن الماموعة وأفاد 
 .يوما( 117) من أكثر مني ال ور   الاي  ل يفر  ياضم والمايم يوما ،
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     أورو ا إل  وص وا ف  فيني خائ ألف( 79) ن و أن إل  الماموعة نوه  ال ياق، وفي
 األردن وفي ألف،( 31)   والي لبنان في الي  فينيين الالائين عدد يقدر  ين في ،2016 من صف

 .ف  فينيي  الف ةز  وفي عخم،( 8)  رييا وفي ،عخم( 6) مصر وفي ألف،( 17)
 13/2/2017الين،  أون  فلسطين

 
 الشمالية األغوار في بدوية لعائالت منشأة 16 بناء بوقف إخطارات .36

 اإل رائي ي، اخ  الل   فا  أافر ": اإللك رونية األيام" -  الع م مد - الشمالية األةوار
  مصا منفقة في وم اكن، بري ا  من منشا ، 16 بناء في العمل بو ف بدوية عائال    م أمس،
 الشمالية، األةوار في ف  فينيين من المصادر  المواشي من ماموعة بيم عزم ا وأع ن  اليو ا،

 ميا  بارافيم م م ة فمون  ب د  من لموافن  عود مري ة فيه صادر  و   في ،"الع ني المزاد"بر
 . األةوار الشر ية ال قيعة نفقةم في البدوية العائال  لصالح  ال  ييية

 13/2/2017األيام، رام هللا، 
 
 الدولي القانون  مع تتعارض خطوة في أسـيريـن حكـم تـرفـع االحتـالل قـوات .37

 األ رى    ق الصادر  األ يام  ه ي  عم يا  ةز  في يعمل  قو ي مريز ابر: أدان   ن_ ةز 
 في العدالة معايير أ  ا ي ااهل اإل رائي ي ءالقضا أن معيدا   اإل رائي ي، اخ  الل  اون  في

 .القضايا هي  مم ال عامل
 المع قل   ق الصادر ال يم رفع  اإل رائي ية الع يا الم يمة إن: اإلن ان ل قوق  الميزان مريز و ال
 . نوا  6 من بدخ    نوا  8 ليص ح ،(عاما   28)  دايد أبو م مد االد ا اد
 8 لمد   ال ان  يم إضافة ال  م بئر في اإل رائي ي   اللاخ م يمة  رر  أارى، ا ة من

 و شييل ال  ر و ب  مة الدهيشة، مايم من( عاما   43) المهربي يو ف أ مد األ ير   ق  نوا 
 .اخ  الل أمن ع   افر

 13/2/2017األيام، رام هللا، 
 
 االستيطان لتوسيع التسوية فترة "إسرائيل" استغلت: التفكجي .38

 في ال  وية ف ر  ا  ه   إ رائيل إن ال يياي، ا يل  القدس، الشرق  بي  في الارائا ئر دا مدير  ال
 مر  الي  فينية األراضي داال اإل رائي ي اخ  يفان عم ية أن إل  مشيرا   اخ  يفان،  و يم
 .مرا ل بامس
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 ، يوم"الهد" فضائية ع  " ف  فينية أوراق" ببرنامال له لقاء االل ال يياي  ال المرا ل، هي  وعن
 وزراء رئيس ف ر  االل ويان  1977     1967 من يان  ألول  إن ،2017-2-13 اخثنين
 اإل رائي ية، الوفنية الو د  ف ر  وهي 1987     1977 من والثانية ،"بيِان منا يم" ال ابق اخ  الل
 والاام ة أو  و،  معاهد  بل يان  والرا عة شارون، عرئيل ف ر  وهي 1990     1987 من والثالثة
 .أو  و معاهد   عد يان 

 13/2/2017الين،  أون  فلسطين
 
 الفلسطينية المخيمات في الفقر مشكلة يناقش الفلسطيني العودة نيويورك: مركز .39

  مدينة الم  د  األمم مقر في عقد  عمل ورشة االل معار ا، الي  فيني، العود  مريز نا  
 ال نمية ل انة 55الر الدور  في مشاري ه ضمن ويلك فينية،الي   المايما  في اليقر نيو ورك،
 .الم  د  األمم في لي  فين الدائمة ال عثة برعاية الم  د ، لألمم اخا ماعية
 االل نيو ورك، في وممث  ا و ور ة لبنان في" أونروا" لويالة ال ابق المدير شمالي، ماثياس و  دث
 م  ويا  ازدياد من يلك ع    ر ب وما العنف  اعمال الي  فينية المايما   اثر  ول الورشة،
 ع   الضوء م  فا   واألفيال، الن اء من ضعي ا األكثر الشرائح لدى ااصة المد م واليقر اليقر

ا الصدد ب يا" أونروا" ويالة أولويا   .ولبنان  ور ة في اصوص 
ا الي  فيني، العود  مريز في ال ا ث   ييانيني بي رو  دم ا  ه، من  يعاني ال ي المشاكل  ول شر  
 ان  اكا  و اثير وا  صاد  اا ماعي منظور من الم   ة األراضي في الي  فينيون  الالائون  من ا

 .الم  دامة ال نمية عم ية ع   ةز   فاح أو الهربية الضية في  واء لال  الل الم  مر  اخ  الل
 من  الكثير   بب  أعوام عشر  من رألكث ةز   فاح ع   ال صار ا  مرار أن   ييانيني وأكد

 األمم لانة افة من يازء  اه مام ع ي ا العمل ين هي ال ي واخا ماعية اخ  صادية المشاكل
 .ل  نمية الم  د 
  يث اليقر لمشي ة األ ا ية ال  ول من اان  ا عرفان، عنا البر فانية األكاديمية  ناول  بدورها،
 لفالما الي  فينيين الالائين أن معيد  ال نمية، عم ية ع   ال عيد وأثرها ال ع يم  ضية ع   ريز 
 منافق في يواا ون ا ال ي وال  ديا  المشاكل ع   ال ه ب من  مين م وو ي ة هدف ا ال ع يم في رأوا

 .ال اوء
 13/2/2017الين،  أون  فلسطين
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 "مون را" سجن أقسام أحد تقتحم إسرائيلية خاصة األسرى": وحدات شؤون  "هيئة .41
 ص ة  دهور  فيما النقب، ص راء و ا" رامون "  ان أ  ام أ د إ رائي ية ااصة و دا  ا   م 
 ومعيشية ص ية أوضاح من" هاشارون "  ان في األ يرا   عاني و   في برا ، رمز   األ ير
 . ا ية
   ةلمص ال ا عة القمم و دا " إن أمس بيان في ف  فين في والم رر ن األ رى  شعون  هيئة و ال 
 رامون،  ان في وا د ر م الق م في ام ة الر م الهرفة ص ا ا   ا   م ( اليماز) اخ  الل  اون 
 صعو ة   بب  دث ما  عد يبعرم ولم".  ماما   أة ق ه  عدما وا عة  ي ي  عم ية في وشرع 
 .اإل رائي ية ال اون  في األ رى  مم ال واصل

 14/2/2017الحياة، لندن، 
 
 ومقدساتهم المسلمين أذان على االعتداء تنامي من يحذر مفتي القدس .41

 األ ص  الم اد الي  فينية افيب والديار ل قدس العام المي ي   ين، أ مد م مد الشي   ير
  شر م االل من الم  مين، مقد ا  ع   اخ  الل   فا  اع داءا  و ير   صاعد من الم ارك،
 عبر الم ارك األ ص  الم اد إل  األلمنيوم من م نق ة ةرفة إداال وم اوخ  األيان إ يا   وانين
 .األ  ا   اب

 ل ق يم  م اوخ   بق اإلاراء هيا أن ومبينا   الم  مين، مقد ا   رمة ع   صاراا  عدس   يلك واع بر
 .اإل رائي يين والم  وفنين الم  مين بين وميانيا   زمانيا   األ ص  الم اد
 فيي الم ارك، األ ص  الم اد إل  الر ال وشد والربا  الث ا  من مز د ببيل الشعب أبناء وفالب
 .والم  مين  اإل الم وعامرا   شاماا    ي ق  األ ص  الم اد أن ع   معيدا   والعز ، الثواب يلك
 لو ف ال دال إل  من ا، واإل المية العربية وبااصة والدولية، اإل  يمية والمع  ا  ال يئا  ودعا

 ما افور  من م يرا   اإل المية، والشعائر واةثار الم ااد ع   ايد والم ز  الم كرر  اخع داءا 
 ومقد ا ه الي  فيني الشعب ضد افف م ضمن والم  وفنون  اخ  الل   فا  إليه وص  
 .وأرضه

 13/2/2017اإلخبارية،  معاً  وكالة
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 قالاعت سياسة ووقف الساعي الصحافي عن باإلفراج الفلسطينية األمنية األجهزة مطالبة .42
 الصحافيين

 اع قال عم يا  ا  مرار من   قه  اله عن" مدى" اإلعالمية وال ر ا  ل  نمية الي  فيني المريز عبَّر
 ال اعي،  امي: الزمي ين اع قال عارها يان ال ي الي  فينية األمنية األا ز   بل من الص افيين

 في البرامال مقدم ا ا شة،  عيد وم مد فولكرم مدينة في الاديد اليار   يز ون  في األا ار م رر
 .الهربية الضية انوب الم   ة الا يل في مر  إياعة
 يوم  ييالة  را ه ب فالق  رار صدر الي  ال اعي  امي الزميل  بيل ب االء" مدى" مريز وفالب

   ر ة ي صل و ما الص يي  عم  م ار  افا   الص افيين مال قة لعم يا   د األربعاء، ووضم
  مار  ا ال ي اخن  اكا  أشيال لما  ف  د بوضم الي  فينية األمنية األا ز  فالب ايم ال عبير،
 .وال و يف اخع قال عم يا  مقدم  ا وفي الص افيين ضد

 14/2/2017لندن،  العربي، القدس
 
 األردن: إغالق مركز متخصص بالدراسات اإلسرائيلية .43

بدعوى عدم  اإل رائي يةم اصصا ل درا ا   مريزا األردنيةال  فا   ": أة ق رأ  اليوم" – عمان
 المريز.ال رايع  عدما ا  اوب  ال يومة برلمانيا   بب نشافا  هيا 

لعدم واود  رايع صادر  ا قا  اإلشار الم اشر  عن مراكز الدرا ا   اإلعالم الم عولةو ر  هيئة 
المريز بو ف عمل هيا    إدار و ال الي  م ا ااي  رار  اإل رائي ية ا م مريز م اصع  الدرا ا  

 القانونية. أوضاعهيصوب  أن إل 
في البرلمان الدي ور  ديما ف بوب  د   ف   "م  مين اإلصال ي إاوانويان  عضو ي  ة ال يار 

و قدم  ال يومة باواب لكن  ل  يومة.الضوء ع   نشافا  هيا المريز  عد ا  ي ار عنه وا  ه 
 المريز. إةالق إاراءا   اي  أنا  اواب  بل  إل البرلمانية ف بوب  ول  اخ  ي ار 

 13/2/2017، رأي اليوم، لندن
 
سرائيليين برعاية اليونيفيل في الناقورة .44  لقاء بين ضباط لبنانيين وا 

:  رأس رئيس  عثة اليونيييل و ائدها العام ال واء ماييل بير  أمس اا ماعا  "القدس العربي"بيرو  ر 
القوا  الم   ة ال بنانية والاي  اإل رائي ي في مو م لألمم الم  د   ثالثيا  عاديا  مم ي ار ض ا 

 ع   معبر رأس النا ور .
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 1701وريسز  المنا شا  ع    ضايا م ع قة ب نييي وخية اليونيييل  مواب  رار ما س األمن الدولي 
عالما  (، واخن  اكا  الاوية والبر ة، والوضم ع   فول الاا األزرق وعم ية وضم ال2006)

المرئية الاار ة ع   الاا األزرق، إل  اانب م الة ان  اب القوا  اإل رائي ية من شمال  ر ة 
 الهار.

و د أشاد  األفرام  الدور الم م الي  يقوم  ه المن دى الثالثي لنا ية ا    اب اخ  قرار في 
 ?? ياق و ف األعمال العدائية وفي ظل الوضم اإل  يمي الم ق ب.

 14/2/2017، ، لندنعربيالقدس ال
 
 "استفزاز مطلق"مستوطنات جديدة ل "إسرائيل"بناء أردوغان:  .45

اليوم )اخثنين(  رار إ رائيل ز اد  الم  وفنا   أردوةانأدان الرئيس ال ريي راب فيب  الر او:
 ."ا  يزاز مف ق"في الضية الهربية ووصيه  انه 

ر مية له ل   ر ن، وبث ال  يز ون ال ريي أدل  الرئيس ال ريي ب ي  ال صر  ا  االل ز ار  
 ال صر  ا  ع   ال واء م اشر .

 13/2/2017، ، لندنالشرق األوسط
 
 العمادي يبحث مع الحمد هللا ودبلوماسيين ملف إعمار غزة وحل أزمة الكهرباء .46

د : أع ن  ال انة القفر ة إلعاد  إعمار  فاح ةز ، أن رئي  ا ال يير م م"القدس العربي" –ةز  
العماد ،   ث مم رئيس الوزراء الي  فيني الدي ور رامي ال مد هللا، وييلك مم دب وما يين 

 ةربيين، وم عول أممي،  ل أزمة ي رباء  فاح ةز ، ومشار م إعاد  اإلعمار.
ن اة منه أن ال يير العماد ، ا  مم من الدي ور  "القدس العربي"ويير  ال انة في بيان ل ا   ق  

لرعية القياد  الي  فينية والا ود ال ي  بيل ا ال يومة ل  اييف من  د  األزما  ال ي ال مد هللا 
يعاني من ا  يان  فاح ةز  ع   واه ال  ديد، يما   ثا ام ة من القضايا يا  اخه مام المش رك، 

فاح وعار الم  ادا  فيما ي ع ق ب نييي المشار م القفر ة، وييلك ما ي ع ق بوضم   ول ألزما  الق
 وع   رأ  ا مشي ة الك رباء.

وأكد ال يير العماد  أن ال قاء يان إياابيا   ول مامل القضايا ال ي  م ال ديث في ا، مشددا  ع   
اه مام أمير دولة  فر الشي   ميم بن  مد عل ثاني و واي ا ه  الو وم مم القياد  الي  فينية و قديم 

 وم الراهنة.يل  بل الدعم ل شعب الي  فيني في ظل الظر 
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واالل ال قاء ار  منا شة ال  ول المق ر ة ألزمة الك رباء والمق ر ا  المقدمة لمعالا  ا  عد ال ياهم 
مم األفرام المعنية يافة، لب ور  رعية م كام ة لمعالاة األزمة  شيل اير ، يشعر من االل ا 

 الموافن في ةز  ب هييرا  م  وظة.
 14/2/2017، ، لندنالقدس العربي

 
 رئيس الشؤون الدينية التركية عن "تقييد األذان" بالقدس: لو منعتموه سيغدو كل فلسطيني مؤذناً  .47

 ال رئيس الشعون الدينية ال ريية م مد ةورماز اليوم اإلثنين "إيا منع م أن : أنقر / أينور أكيز
 ة إ رائيل يصد  المعينون في القدس  األيان، ف يهدو يل ف  فيني معينا"، في إشار  إل  مصاد

 ع   ما ي م  " انون  قييد األيان" في مدينة القدس الم   ة.
وأمس األ د، صاد   ال انة الوزار ة اإل رائي ية لشعون ال شر م، ع   صيهة معدلة لمشروح  انون 

 " قييد األيان"،  م يدا لفر ه ل  صو   ع يه في البرلمان اإل رائي ي )الكني  (.
 ال يير الي  فيني فائد مصفي  في أنقر : "األيان ليس مارد نداء  وأضام ةورماز االل لقاء 

يب   ، إَنما هو شعار لإل الم، ورمز ل واود اإل المي في أ  ميان، فضال عن يونه مبدأ م م ادا 
و عزم زاد: " الن  ة لنا منم األيان في القدس،  مثا ة منم األيان في مية أو  ياع  ر ة اخع قاد".

 وهو أمر يب زن الم  مين  شد ".في إ فنبول، 
وأكد ةورماز أن رئا ة الشعون الدينية   بيل  صارى ا دها  يافة الفرق ال  مية لمنم  نييي هيا 

 القانون، مع برا أن "أص اب العقول ال  يمة لن ي م وا   دوث يلك".
لعالم في إصدار من اان ه أشار ال يير مصفي  أن إ رائيل    هل المر  ة ال الية ال ي يمر ب ا ا

وأضام: "ع   الرةم من يافة هي  الم اوخ  خ نزال نمد أيادينا   وانين "فاشية"  ادم مصال  ا.
 ال الم ل اميم  من أال دولة ف  فينية م  ق ة وعاصم  ا القدس الشر ف، و نبيل ما بو عنا 

 ل  قيق يلك".
 13/2/2017 ،لءنباء األناضولوكالة 

 
 وكالة "تيكا" التركية بغزة تعتقل ممثل "إسرائيل" .48

اع ق   ال  فا  اإل رائي ية، ممثل ويالة ال ن يق وال عاون الدولية ال ريية " ييا"، : ةز /عال عفا هللا
 في  فاح ةز ، االل اا ياز  لمعبر بي   انون "إير ز".

األناضول إن و ال م مد المقادمة، مدير   م اإلعالم في وزار  الشعون المدنية الي  فينية، لويالة 
ال  فا  اإل رائي ية، اع ق   م اء أمس األ د م مد مر ا  )ف  فيني الان ية( من ق " ييا" في 
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 فاح ةز  أثناء اا ياز  معبر إير ز. وأضام:" يان من المي رو مهادر ه ةز ، ليوم وا د   ب 
ة ال ي ة الماضية،  صر ح المهادر  الي    وز ه، ةير أن ال  فا  اإل رائي ية  ام   ا  ااز  في 

واليوم  م  اكيد ابر اع قاله". ولم يصدر     ال  ظة، أ   عقيب من ال  فا  اإل رائي ية أو 
 مع  ة  ييا  ول اع قال مر ا ، يما لم  بعرم أ  اب اخع قال. 

ممثال لويالة " ييا" في  2013ويقيم "مر ا " في  فاح ةز ، وهو ف  فيني الان ية، ويعمل مني عام 
 فاح. الق

 13/2/2017 ،لءنباء األناضولوكالة 
 
 "قانون إسكات األذانعلى "مصادقة حكومة االحتالل  تدين منظمة التعاون اإلسالمي .49

 انون منم "أدان  منظمة ال عاون اإل المي مصاد ة  يومة اخ  الل ع   ما ي م  بر : وياخ 
اهدا  الدولية ال ي  ضمن  ر ة الع اد  وال ق ، معيد  أن هيا القانون يعدس ان  اكا  افيرا  ل مع"األيان

أن هي  ال يا ا   بيان،في ممار ة الشعائر الدينية. وأكد األمين العام ل منظمة يو ف العثيمين في 
 والقوانين العنصر ة وال اف ة  ا د عدوان ا ع   الشعب الي  فيني واألماكن المقد ة.

 14/2/2017، الخليج، الشارقة
 
 عن تعيين فياض غوتيريش يتراجع .51

 راام األمين العام لألمم الم  د  أنفونيو ةو ير   عن  رشيح رئيس ال يومة ": ال يا " –نيو ورك 
أيام من إعالن ال يير   3الي  فيني ال ابق  الم فياو ل ولي منصب رفيم في األمم الم  د ،  عد 

 األميريية في المنظمة الدولية نييي هاي ي رفض ا له.
األميريي ع    رشيح فياو،  " األ ف الشديد  يال اخع راو"  أمس إنه يشعر و ال ةو ير 

 "ا ار  لعم ية ال الم في ليبيا ول شعب ال يبي، إي أنني لن أ مين من  عيينه"مع برا  أن يلك يشيل 
رئي ا  ل عثة األمم الم  د  في ليبيا. يما أعرب عن األ ف  شد   يال اع راو الوخيا  الم  د  

أن  إل    ال "، مضييا  أن األمم الم  د  "خ ياد أ   بب وايه له" رشيح فياو، مع برا  أنه ع   
 ."أ  ا ة إل  كون  ادر  ع   العمل   يادية في ظل الظروم، وخ يمين ا أن  كون من از  

ل ال عامل مم األمور بناء ع   أهمي  ا اليع ية، ول يا، في  ال  يام إ رائي" إل ودعا ةو ير   
ال مييز في  إل  امور خ نوافق ع ي ا، ف ن ع ينا أن نقول يلك، لكن هيا خ يعني أن   عرو إ رائيل 

الشاع المنا ب ل وظيية، في الو   المنا ب،   بب "وأكد أن فياو  ."يل القضايا األارى 
 ."معهال ه ال ي يع رم ب ا الاميم
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عن ا  مال  رشيح  "ال قار ر" ق ص ة  الم  د  فر ان األممفي اانب م صل، ني  النافق  ا م 
 ةو ير   وز ر  الااراية اإل رائي ية ال ا قة  ي بي لييني لمنصب أممي.

 14/2/2017، الحياة، لندن
 
 ومخاطر دراسة إسرائيلية: نقل السفارة األمريكية إلى القدس يحمل فرصاً  .51

ألمر يية في إ رائيل، من مدينة رأ  درا ة إ رائي ية أن نقل ال يار  ا: القدس/عبد الرعوم أرناعو 
 ل أبيب إل  القدس، ي مل فرصا وماافر في عن معا، وهو ما ي  واب ال ن يق ما بين إ رائيل 

 والوخيا  الم  د   ول  و ي  الافو  ل  د من   بيا  ا. 
وا ص  الدرا ة ال ي أعدها الانرال الم قاعد عاموس يدلين، إل  اخ  ن ال  ان إياابيا  هي  

 افو ،  الن  ة إل رائيل، أكبر من ماافرها. ال
و ال يدلين، في الدرا ة ال ي صدر  معارا، عن مع د درا ا  األمن الوفني )ااع( ووص   
اليوم اإلثنين، ن اة من ا لويالة األناضول:" من  يث المبدأ، خ يمين إل رائيل إخ أن  ر ب ب يا 

 ع يه".  ال  رك األمر يي ال ام، في  ال  م  المصاد ة
نقل ال يار   أن، 2010-2006وأضام يدلين، رئيس ا از اخ  ا ارا  الع ير ة اإل رائي ية ما بين 

"يعزز ميانة القدس يعاصمة إل رائيل في نظر  قية العالم، و ال الي ف نه  ييون من الافا من 
 إ رائيل  عارو يلك،  صرم النظر عن أ   ياق  يا ي أو اع  ارا  ال و ي ". 

د يدلين الماافر الم  م ة، وأول ا "افر اندخح ان ياضة ف  فينية م ادد ، ويلك  ا  ادام وع دس
القدس يرمز والشعار الم   ب )األ ص  في افر(، يصراة ل ا، ويمين أن  شمل اولة أارى من 
الق ال في  فاح ةز ، وال ي هي  اليعل عند نقفة اله يان، ويمين أن  ف ق أعمال شهب في أو ا  

 لموافنين العرب في إ رائيل". ا
أما ثاني الماافر ف و "ال اميد الم  مر ل عم ية ال يا ية، ونقل ال يار   ياعل ا  ئنام العم ية 

 ال يا ية في الم  قبل أكثر صعو ة ". 
واع بر يادلين أن معظم الماافر ال ي  دم  "م اله في ا، ويمين  انب يلك عن فر ق ا ااي 

 ع يدلين إل  أن "ال ياق اخ  را ياي الي   وم يار  من االله نقل وا افوا  م  و ة". 
 ال يار   يعثر  شيل يبير ع   ا  واء الماافر".

 13/2/2017 ،لءنباء األناضولوكالة 
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 نتنياهو بسبب سرقة أراضي الفلسطينيين -إلغاء قمة ميركل : "هآرتس" .52
إ رائي ية، امس اخثنين، أن ألمانيا أله  القمة  ": يير  و ائل إعالماإللك رونية"األيام  -رام هللا 

ال نوية ال ي يان مقررا عقدها في القدس الم   ة بين  يوم ي ألمانيا وا  رائيل، في العاشر من 
 .أي ولمارس المقبل،   بب اخن اا ا  ال ي   ارى في ألمانيا في 

ن أ د أ  اب إلهاء القمة هو من اانب ا،  ال  ص يية هقر س ا  نادا إل  مصدر وصي ه  المف م إ
 عدم رض  برلين عن  انون "  وية الم  وفنا "، الي  أ ر  الكني   األ بوح الماضي.

ونق   الص يية عن موظيين ألمان رفيعي الم  وى  ول م: "إن ال يومة األلمانية    اي ماموعة 
ي  اإلاراءا  المزمم إاراءا    يير ة،  عض ا ع ني وعار دب وما ي، ردا ع   هيا القانون، وه

ا اايها،    ب المصادر،   عيس   ق ومااوم ال يومة األلمانية من   ارح  يا ة اخ  يفان 
 في األراضي الم نازح ع ي ا"، وفق " يا  نيوز عربية".

اديد  اليير أن أول  مة ألمانية إ رائي ية عقد  في ع د أي ود أولمر ، ومني يلك ال ين، أص ح 
 لقمم  ق يدا  نويا بين ال يوم ين.هيا الشيل من ا

 13/2/2017، األيام، رام هللا
 
 في معرض "لوجستيكا" االقتصادي "إسرائيل"نشطاء ألمان يدعون لمقاطعة  .53

نظم نشفاء ألمان ا  اااا ضد مشارية إ رائيل في معرو "فرو  لوا  ييا" :   يم   يم -برلين
 .BDSن بدعو  من ماموعة اخ  صاد  الي  يقام في العاصمة األلمانية برلي

ودعا الناشفون اليين  امعوا أمام مقر المع مر الدولي الي  ي  مر لثالثة أيام لمقافعة ال ضائم 
 والمن اا  والشريا  اإل رائي ية المشارية.

ورفم المشاريون األعالم الي  فينية وشعارا   األلمانية  ندد  اخ  الل اإل رائي ي لألراضي 
 لب  عدم دعم دولة اليصل العنصر .الي  فينية و فا

وردد النشفاء األلمان شعارا  من  بيل: "ال ر ة لي  فين" و"يي  ا  الخ" و"خ  دعموا دولة اليصل 
 العنصر ".

ويعد "فرو  لوا  ييا" الي  يعقد يل عام أكبر معرو ل اضروا  واليواكه و شارك فيه أة ب دول 
برلين ل نظيم  BDSمشاريين في هيا المعرو وهو ما دفم و ع بر "إ رائيل" وا د  من ال العالم.
يما  شارك ف  فين بدورها من االل المنظما  الزراعية الي  فينية في هيا ال دث، لكن  اليعالية.

 ناشفين يرون أن مشاري  ا شي ية وخ  ر قي ل م  وى المف وب.
 13/2/2017، "21موقع "عربي 



 
 
 
 

 

 31 ص             4200 عدد:ال        2/14/2017 ثالثاءال التاريخ: 

                                    

ناأكثر دولة أوروب إيرلندا: "إسرائيل" .54  ي ة ُتحر ض ضد 
خ  بايي ايرلندا موا ي ا المع سد  ل قضية الي  فينيسة، وخ   رك منا  ة  إخس  زهير أندراوس: -الناصر 

د ع   رفض ا القافم ل  يا ا  اإل رائي يسة، ومن هنا ف نس   يير  يير  ل أبيب في دب ن،  و بشدس
ر  اخع رام  الدولة الي  فينية في المب  قبل زئيف بويير، من أن ال يومة األيرلندية  صدد ا ااي  را

ا، ما هو إخس   صيل  اصل،  يث فالب  يوم ه  العمل من االل إدار  الرئيس  القر ب اد 
 ومنع ا من اإل دام ع   افو   من هيا القبيل. إيرلندااألمر ييس الاديد، دونالد  رامب، ل ضها ع   

، دعا دول ويان  ص يية )يديعو  أ رونو ( يير  في و      ابق  أن وز ر الااراية اخيرلند س
األوروبي، إل  مقافعة من اا  الم  وفنا  اإل رائي ية المقامة ع   األراضي الي  فينية  اخ  اد
 الم   سة.

وأشار  الص يية العبر سة إل  أنس هي  هي المر  األول  ال ي يدعو في ا وز ر ااراية أوروبيس إل  
األوروبيس ينصبس  اخ  ادم من الم  وفنا ،  يث يان الس اه مام دول فرو مقافعة ع    ضائ

 ع    اثير  ضائم الم  وفنا  وليس مقافع  ا.
ويان  يير  ل أبيب في دب ن،  د ا  سم ال  فا  األيرلنديسة،  ال هاضي عن أعمال ال نييل واإل اء  

 ال ي ي عرو ل ا اإل رائي يون ع   أراضي ا.
 13/2/2017، رأي اليوم، لندن

 
 السلطة ونتنياهو مًعا في البيت األبيض .55

فايز أبو شمالة د.  
 ، خ يمين أن يدال ن نياهو البي  األبيو دون أن  دال معه ال  فة الي  فينية ع   هيئة م ف 
ن اء فصوله، وخ  يما في هي  المر  ة الرائعة  يا يا   يفمم ن نياهو في  يييك مياص ه، وا 

 افق هواها مم الرئيس األمر يي في أكثر من م ف.)إل رائيل(، وال ي  و 
وم ما فال الزمان أو  صر، ف ن إدار  الرئيس األمر يي مابر  ع   إاراء ا صاخ  ا مم  ياد  
ال  فة الي  فينية، ويلك من منف ق ال رع ع   المصالح اإل رائي ية، وليس  ياء  ع   ال ال 

الضها المنا ب ع   ال  فة الي  فينية ب دم إيااد الي  فيني. فال يا ة األمر يية  ر ب علية 
ال  ول ال ي  رضي األفماح اإل رائي ية، وهيا ما عبر عنه ن نياهو باالء ووضو ،  ين نق   عنه 
ص يية "هقر س" أنه  ال ألعضاء الما س الوزار  المصهر: لقد     ل رئيس  رامب: "إنني أدعم 

الي  فينيين، ولكن الي  فينيين خ ير دون ال وصل إل  ا ياق  ل الدول ين، وأدعم ا يا ا ن ائيا مم 
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بل  ير دون، وهو يقصد “ مم إ رائيل".، وهنا أشار ن نياهو إل  أن الرئيس  رمب رد  ائال : 
 ”!!! .الي  فينيين، و يقدمون  نازخ 

ميد الم اعدا   قديم ال نازخ  من  بل الي  فينيين هو ال دم الي    ع  إليه إدار   رامب، وما  ا
المالية ال ي أ ر  ا  يومة أو اما، وما عدم الرد ع   ر ائل م مود ع اس إخ  ك يك دب وما ي 
يصب لصالح هيا ال دم، فامر يا  عرم ال  ظة المنا  ة ال ي  نضال في ا القياد  الي  فينية، 

 و م ي عي ة ل  قو  الكامل في  ضن الضهو  األمر يية.
   القياد  الي  فينية أن   ع م الدرس، وأخ  ن   أن وز ر  الااراية األمر يية وبين األمس واليوم، ع

مدلين أولبراي ، يان    و ل لقاء القياد  الي  فينية، ويان    ياار  ان ا  ام  بز ار  الرئا ة 
مر ، وهي  نقل ر ائل الرئيس بو  اخبن، ب دم إفياء نار ان ياضة  25الي  فينية أكثر من 

، وع   القياد  الي  فينية أخ  ن   أن وز ر  الااراية ي ن ون  د  رص  ع   ز ار  الرئا ة األ ص 
الي  فينية أكثر من عشر ن مر ، وييلك فعل يير ، في يلك الزمن الي   رص  فيه أمر يا ع   

   دئة األوضاح في الضية الهربية، ووأد ان ياضة القدس.
 ي الو يد القادر ع     ب المعادلة، وفرو ال ضور وبين األمس واليوم، ف ن المو ف العم

الي  فيني المعثر ع   فاولة المياوضا  بين  رامب ون نياهو ي مثل في إفالق يد الش اب 
الي  فيني، و شايم اخن ياضة  يل ال بل،  ما في يلك إةالق فرق الم  وفنين، ومواا ة  وا  

ميانا .اخ  الل اإل رائي ي  يل ما  وفر لدى الشعب ا  لي  فيني من إراد  وا 
 13/2/2017، فلسطين أون الين

 
سرائيل... مواجهة جديدة؟ .56  حماس وا 

 صالح النعامي
أثار  " و عا " الوز ر ن اإل رائي يين، ني الي بنا  و وعم ةاخن ، األ بوح الماضي، ب ميانية شن 

ضي الي  فينية الم   ة وفي  رب اديد  ع    فاح ةز     ول الربيم المقبل، ادخ  يثيرا في األرا
إ رائيل يا  ا، فاخثنان عضوان في الما س الوزار  المصهر لشعون األمن الي  يعد أهم وأضيق 
دائر  صنم  رار  يا ي وع ير  في  ل أبيب، فال يمين اخ  ايام بر " و عا  ما"  شان  و ي  شن 

    الربيم يمين أن   وفر مري ا  ال رب. لكن ال عال: هل هي  "ال و عا " وا عية، وهل  اليعل 
 البيئة ال ي   وسغ إل رائيل شن ال رب؟

لم ي دث     اةن، وليس من الم و م أن ي دث، في المدى المنظور، أ    ول موضوعي ع   
بيئة العال ة ال الية بين  رية  ماس وا  رائيل، يمين أن يشيل م وسةا موضوعيا يقنم صناح القرار 
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ب ع   القفاح، فيما يقر المع قون الص اينة، ف نه مني اندخح اخن ياضة في إ رائيل  شن  ر 
لم  كن ال دود بين  فاح ةز  والكيان الص يوني هادئة يما هي  1987الي  فينية األول  أواار 

اةن، ع   الرةم من عم يا  إفالق القيائف الصارواية في أو ا  م  اعد ، و ن ب لماموعا  
ل  من ال  يية الا ادية ، مم الع م أن هي  القيائف   قا في اميم ال اخ  في منافق مي و ة. وا 

اانب ال دوء ةير الم بوق، خ يواد هدم إ  را ياي يمين إل رائيل أن   ققه من شن  رب 
اديد ، ف    وز ر ال رب، أفيهدور ليبرمان، الو يد الي  يان يناد   شن  رب ب دم إ قا   يم 

ام  ما ه  شيل واضح ل  قيق هيا ال دم، ع   اع  ار أنه خ  واد ا ة  رية  ماس في ةز ،  را
ف  فينية  ص ح ل كون عنوانا   فويا، يمين أن ي ول  مقاليد األمور في القفاح،  عد ال ا ع من 
ن إ رائيل من " امين" مثل هيا العنوان، ف يا يعني  ورسفا    يم  ماس   يث أنه في  ال لم   ميس

لم  نقم الهزس ،  ييضي إل  ا  نزام الكيان الص يوني أمنيا وا  صاديا وا  رائي يا. فو ل األمد في ا
ناهيك عن أن أ  عمل ع ير  وا م ضد  فاح ةز   ي   زم م  قا إاالء اميم الم  وفنين 

ميانا .   اليين يقفنون في منفقة "ةالم ةز "، مم يل ما ي ف  ه األمر من ا ود  وا 
" ةاخن  وبنا  خ  عيس الرأ  ال ائد     اةن في الما س الوزار  ومما يدلل ع   أن " و عا 

المصهر  قيقة أن ما  عرسضا ل وبي  ع ني من وز ر اخ  ا ارا  والمواصال ، ي رائيل يا س، 
والي  ا  م بنا    ديدا ب  ديد مصالح إ رائيل  م اولة ار إ رائيل إل   رب ضد ةز ، ل  قيق 

رسو بنا  وةاخن  لمواة يبير  من اخن قادا ، وا  ا ل ما انراخ  ميا ب  يا ية شاصية. و ع
م قاعدون ومع قون من العيار الثقيل. وع   صعيد عار، خ  واد معشرا  ع   أن لدى  رية 
 ماس رة ة في مواا ة اديد ، ف ي مشهولة  م اولة إ داث  هيير ع   فا م عال ا  ا اإل  يمية، 

و  فرع إن اء اخنق ام الداا ي الي  فا م افور  األوضاح اخ  صادية ل  ميسن من ال ا  م مم   ا
 والمعيشية في  قعة  اهرافية  من األكثر يثافة  يانية في العالم.

لكن، ع   الرةم من يل ما  قدم، ف ن ا  شرام النوايا اإل رائي ية  اا   فاح ةز ، ا  نادا إل  
   ان دائر  صنم القرار في  ل أبيب    صرم معفيا  موضوعية، واخنفالق من اف راو مياد

 اا  ةز  من منف قا   عقالنية   د خ يثب  ني ه في اا  ار الوا م في الن اية،     لو ااهر وز ر 
 اخ  ا ارا  الص يوني برفضه  و عا  ةاخن  وبنا .

ن نااي وفي  قدير ، ي واب، عند بناء  و عا   شان م  قبل ال عافي اإل رائي ي مم ةز ، أ
 اخع  ار م هير ن أ ا يين ةير مر  فين    وك  رية  ماس،  د يعثران ع   ا ااها  عم ية 

 صنم القرار اإل رائي ي  اا  القفاح. وهما:
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، الي  صدر أايرا ، و ضمن 2014أوخ:  داعيا   قر ر "مرا ب الدولة" الص يوني  ول  رب ةز  
،  ال قصير في أداء م ام ا عشية   ك ال رب وفي  وايه ا  اما  ل م  و ين، ال يا ي واألمني

أثنائ ا، وخ  يما في يل ما ي ع ق  فا م ال عافي مم األنياق ال ي  ير  ا " ماس"، وال ي أفض  
إل   ق يع  اثير  ال ي الفيران والمدرعا ، ومين  مقا  ي ال رية من اخل يام ع   الافو  

فقد   بب هيا ال قر ر في إ رال القيادا  ال يا ية الا يية لاي  اخ  الل في أثناء ال رب. 
والع ير ة، وهو ما  مح لممث ي اليمين الم فرسم في ال يومة، وخ  يما رئيس  زب البي  
الي ود ، الم دين ني الي بنا ، من ا  هالل ال قر ر في  رو ال  رب اديد  ضد القفاح. وي  ادم 

ومة،  ك ييا    يفا  لكنه افير،  يث يفالب  ضرور  بنا ، الي  يمثل األ  ية     اةن في ال ي
ن  ف ب األمر ا   ام ال دود مم القفاح، وهيا يعني ز اد   شروح الاي   العمل فورا ضد األنياق، وا 

 فرع انياار المواا ة. 
 د ييون بنا  ةير ااد في دعو ه، وأن يل ما يعنيه هو مراكمة ميا ب  يا ية، ل   ين  در ه 

ع    ياد  اليمين، إخ أنه خ يمين اخ   انة ب اثير مثل هيا الافاب ع   بيئة صنم  ع   ال نافس
القرار ال يا ي في إ رائيل،  يث أن بنا  ناح  اليعل في ا  درال ليبرمان إل  ال ع د  ان ي  ادم 

النيران  الاي  اإل رائي ي يل  و  النيران ال ي لديه في أية  رب مقب ة ضد القفاح. مم الع م أن  و 
فا    و  النيران ال ي ا  ادم ا في يل ال روب  2014ال ي ا  ادم ا الاي  الص يوني في  رب 

 .1973ال ي ااض ا ضد الدول العربية،  ا  ثناء  رب 
ثانيا:  راام ميانة رئيس ال يومة بنيامين ن نياهو، وان  ار  و ه ال يا ية   بب ز اد  م يا  الي اد 

ه ومم أفراد أ ر ه  شان ا، ما أدى، من نا ية، إل   عز ز ميانة القوى األكثر ال ي ي م ال  قيق مع
 فرسفا داال  زب ال ييود، وفي اليمين ال اكم  شيل عام. ومن نا ية ثانية،  د يدفم هيا الوا م 
ن نياهو م  ق ال إل  ال  اوق مم دعوا  ال صعيد ضد ةز ، في م اولة لضمان م  قب ه ال يا ي  

أن ال اربة أثب   أن  در  ن نياهو ع   مواا ة الضهو  الداا ية م دنية. ويمين لن نياهو  مم الع م
أن ي  بق  فور ال  قيقا  معه   ل البرلمان، و  يير موعد اخن اا ا ، ما  د ياع ه م  م ا 
لم اولة ل ي  أنظار الرأ  العام عن  ضايا الي اد،  يرو ادول أعمال أمني من االل ال صعيد 

   ةز .ع 
 صارى القول،     اةن خ  واد أ  اب موضوعية يمين أن  دفم دائر  صنم القرار ال يا ي في 
 ل أبيب  اليا إل  ال  مس لشن  رب اديد  ع   القفاح. و ال الي، يمين أن يم د ال دوء ال الي 

  ارا  إل  أمد  عيد، وأفول مما ي صور  يثيرون. لكن الموضوعية  ق ضي أيضا عدم  ااهل اع
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ال يا ة الداا ية في إ رائيل. وهنا  ك  ب ش اد  وز ر الااراية األميريي األ بق، هنر  يي نار، 
 الي   ال يوما: "خ يواد إل رائيل  يا ة ااراية، بل  يا ة داا ية فقا".

 14/2/2017، العربي الجديد، لندن
 
 "حماس" تنتخب قيادتها داخل السجون اإلسرائيلي ة .57

مرعدنان أبو عا  
في الو  ، الي  ي ود فيه  و سر شديد بين األ رى الي  فينيسين ومص  ة ال اون اإل رائي يسة مني 

ش ه اليوميسة ل قوسا  اإل رائي يسة أل  ام  اخ   امأواار يانون الثاني/يناير،   بب ز اد  عم يسا  
ير أنس أ راها في ال اون يانون الثاني/ينا 29األ رى وزناز ن م، يير المو م الر ميس لر" ماس" في 

ال يئة القياديسة الع يا في ال اون لدور   ان اا ا يانون الثاني/يناير  28اإل رائي يسة أاروا في 
 ، وأهمس ا: النقب، عوفر، ر مون، ومادو.22، وشم   يلس ال اون الر2017/2019

 اخن اا ا ي ور": "إنس هي  وفي هيا ال ياق،  ال مدير مي ب إعالم األ رى عبد الرس من شديد لر"المون
ما س  خن اابعضوا  يمثس ون المع مر العام ل  رية  360مرا ل، األول  اا يار  4 ص   ع   
ال يئة القياديسة الع يا من  ان اابعضوا ، موزسعين ع   ما  ف ال اون، والثانية  51الشورى، وعدد  

نائ ه، وهي  الدور   ان اابوالرا عة  رئيس ال يئة، ان ااب، والثالثة 11أعضاء الشورى وعددهم 
 ال اد ة ال ي  ار  ا  ماس داال ال اون". اخن اابية

" ماس" داال ال اون اإل رائي يسة أنس م من  ان اا ا و ظ ر  راء  أ ماء األ رى اليائز ن في 
ام  ا  عالية الانا  الع ير س لر" ماس"، ويقضون م يوميس  -القيادا  ال ارز  لك ائب عزس الدين الق س

 عشرا  المعبسدا ، وهم: م مسد عرمان رئي ا ، وع ساس ال يسد نائ ا  ل رئيس، واألعضاء: أ مد القدر ، 
م مود شر  ح، عثمان  الل، منير مرعي،  المة القفاو ، معمسر ش رور ،  الل البرةوثي، إ الم 

 ارار، وأشرم زةير.
عاما  في ال اون اإل رائي يسة،  18   ض  و ال م عول م ف األ رى في " ماس" مو   دودين، الي

، لر"الموني ور": "إنس يلس أ ير من  ماس يشارك في 2011وأ عد ه إ رائيل إل   فر االل عام 
، وييون رئيس ال يئة القياديسة الع يا ل ماس داال ال اون هو القائد اليع يس ل  رية في ا، اخن اا ا 
فرازا   ل  سم القياد س ل ماس،   يث أنس رئيس ال يئة ونائ ه ال اون هي ازء من ا ان اا ا وا 

عضوان في ما س الشورى العام ل  رية، ورئيس ال يئة عضو في المي ب ال يا يس ل ماس، أع   
 ا ة  ياديسة في ا".
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أ رى " ماس" داال ال اون اإل رائي يسة مم إاراء  ان اا ا  د خ ييون األمر عيويسا  أن   زامن 
ش ا /فبراير، بل  3ال نظيميسة في األراضي الي  فينيسة واارا ا ال ي بدأ  يوم    اان اا اال رية 

 ربسما هو  زامن مقصود، ويشير إل  ما يشيس ه أ رى " ماس" من وزن لدى  ياد  ال رية.
وفي هيا ال ياق،  ال المدير ال ابق لإلعالم في وزار  األ رى الي  فينيسة  هزس  ر او األشقر 

يضم ال ياصيل الد يقة ال ي  ان اابير": "أ رى  ماس في ال اون اإل رائي يسة لدي م نظام لر"الموني و 
ح، وال و ي ا   اخن اابمني بداي  ا   س  ن اي  ا، بدءا  ممسن ي قس له  اخن اابية يصل العم يسة  وال رشس

، وما اخن اابي، والبيان يةاخن ااب، وشيل الق يمة اخن اابيةالزمنيسة، وال ساان المشرفة ع   العم يسة 
، وما ي  ع ا من ف ر  اع راو ع ي ا، اخن اا ا هو الم مو  والممنوح،   س  اإلعالن عن ن ائال 

 وييييسة ال عامل مع ا".
أ رى " ماس" داال ال اون اإل رائي يسة، ال ي بدأ  مني أوائل عام  ان اا ا لقد ار  العاد  في 

مدس  يلس دور  عامين، و  مس ال واصل بين ال اون ل ب يه الن ائال في ، أن   صل  صور  دور سة، و 2004
 صور   ر سة،  اخ  راحيلس  ان عبر ال وا ف النقسالة ال ي ي رسب ا األ رى أو عبر الم امين، إي ي مس 

 ممار ة المرشس ين الدعاية. اخن اابيوي ظسر القانون 
لهربيسة م مسد ص  ة، الي  أفرا  عنه إ رائيل من ا  ه،  ال أ د ي ار أ رى " ماس" في الضيسة ا

عاما  في ال اون، ويان  رأس في ف ر   ا قة ال يئة القياديسة  15في أيسار/مايو الماضي،  عد  ضائه 
 بدأ ب شييل لاان مريز سة لكلس  ان،   يرسح  اخن اا ا الع يا أل رى " ماس"، لر"الموني ور": "إنس 

نة من  اخن اا ا م،  شرم ع   عن ا لاان فرعيسة في يلس    أ رى، و رفم ال اان  3فيه، ميوس
، ي مس امم األ رى في  ا ة ال ان، اخن اابياليرعيسة  قار رها إل  ال انة المريز سة. وفي اليوم 

فيه، ثمس  اخن اابيةاليارغ ليضم األ رى أورا  م  اخن اا ا ف ا س ال انة إل  فاولة وأمام ا صندوق 
ه أمام م. وفي ال اون المريز سة،  وزسح الق ائم ع   الهرم عبر األ رى العام ين في لاان ي مس إةال 

 الفعام والنظافة،   ضور يلس عناصر الهرفة".
ال ي  ار  ا " ماس" أمام  اخن اا ا  بدو م مسة معرفة مو ف مص  ة ال اون اإل رائي يسة من 

، بل إنس ا     دم اخن اابيةن خ    سل العم ية ناظر  ا، إي  ال مو   دودين: "إنس مص  ة ال او 
 عزل م في  عو األ  ام، لكنس ا في الن اية مابر  ع   ال عامل مع م، ألنس م  ان ااب مأ يانا  من ي مس 

خس ف نس ا   وااه  اخ  من اليوض  داال ال اون  ا ب ل ا  يمث ون األ رى في مفالب م، وا 
 الم اعب".

داال  اخن اابيةال: "إنس مص  ة ال اون اإل رائي يسة ةال ا  خ   داسل في العم يسة أمسا ر او األشقر فق
ال ان، و ع برها شانا  داا يسا  أل رى  ماس، ولكن إن ع م   ا  ماليسة فوز مرشس ين مصنسيين 
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ن ، ب نييي  م ة  نقسال  ل م بين ال او اخن اا ا افر ن   ب  قييم ا، ف نس ا   ول دون فوزهم في 
 ".اخن اا ا  فال م   س  ان  اء 

من دون ا  ثناء. أمسا من ا  رب  اخن اا ا  بدو  ياد  " ماس" معنيسة  مشارية اميم أ راها في 
ح. و ز د عددهم عن  أ ير في ال اون  1800موعد اإلفرال عنه، ف و ين اب فقا، وخ ي رشس

ا  الي  فينيسة يافسة، وهو ر م يير  عخم مع قل ف  فينيس من ال نظيم 7اإل رائي يسة، من أصل 
.  األشقر لر"الموني ورس

ر من القدس  ض   عاما  في  اون إ رائيل، ال ي  14و ال م مسد  ماد ، وهو أ ير ف  فينيس م رس
داال ال اون، وهي  اخن اا ا ، لر"الموني ور": "هناك نوح عار من 2011أ عد ه إل  ةزس  في عام 

 ياد  يلس  ان،  وزسح في ا المقاعد ع   أمير ال ان ونائ ه،   اابخنم  يسة  ار   ان اا ا 
 أش ر". 6، ومدس  الدور  ال نظيميسة واخا ماعيةوم عولي ال اان: األمنيسة، الماليسة، الثقافيسة، 

وأايرا ،  ع بر ال يئة القياديسة الع يا أل رى " ماس" م عولة عن إدار  شعون ال رية داال ال اون 
و فاح ةز ، وةالبيسة أعضاء ال يئة  48يسة، و مثل األ رى من الضيسة الهربيسة والقدس وعرباإل رائي 

من الش اب، من يو  األ يام العالية، ورفض  إ رائيل اإلفرال عن م في صيقة ال  ادل األاير  مم 
 ، نظرا  لافور  م.2011" ماس" االل عام 

 ة لر" ماس" ما زالوا ا ف  ض ان ال اون اإل رائي يسة، ورةم أنس أعضاء ال يئة القياديسة الع يا المن ا
لكنس م ي م سعون بنيوي يبير لدى  ياد  " ماس" اارل ال اون، ولدي م ثقل  نظيميس خ ي   ان  ه لدى 

 ا سااي " ماس"  رارا  ا الميص يسة.
 13/2/2017المونيتور، 

 
 "حماس"يحيى السنوار.. الرجل األقوى في  .58

 عاموس هرئيل
، برناماا يوميا مي ظا وم يئا  ال نا ضا . ف عد األثناءفي  فاح ةز ، هي   " ماس" ياد    وااه

يبدو أن   فة الانراخ  في مصر م  عد ، اةن، ل   ين  " ماس" نوا  من م اوخ  ريو 
الي  ياد  عبير  في  اييف ما ل  صار المشدد ع   القفاح. ومن  األمرعال   ا مم المنظمة، 

 في األش ر القر  ة. " ماس"ن  ن  ي العم ية المعقد  لالن اا ا  في مع  ا  الميروو أ
  اول إ رائيل   ر م المياوضا  إلعاد  الموافنين الثالثة الميقودين واث ي الانديين اإل رائي يين 

من  " ماس"الم  از ين في ةز . وفي الا يية    مر المنظما  ال  يية في إدار  ظ رها لنظام 
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،  واء أكان يلك من اال  صيية ال  ا ا   ول  عييب نشفائ ا ب  رائيلاولة ال  ر  االل م 
 في  يناء. "داع "ومصر، ال ي   ارب فرح  " ماس"في ةز ، أم اخن قام من ال قرب بين 

ع     اب اليراح ال يا ية،  " ماس"في يل هي  الافوا   برز القو  الم صاعد  ل يراح الع ير ة لر
،     لو لم  ناح في فرو  يفر  ا  شيل األاير لمنظمة في القفاح في ال نوا  ال ي  اد  ا

 يامل ع   النشفاء اخرهابيين.
الصادر  في لندن، فان  األ بوحفي ن اية  "األو االشرق "  ب األن اء ال ي نشر  في ص يية 

 راح ال يا ية.في اخن اا ا  الداا ية في ةز  ع     اب الي إناازا اليراح الع ير ة   ال 
هنية، رئيس  يومة  إ ماعيل، و بدو اةن أن اإل رائي يةينا ب هيا اخدعاء انف اعا  اخ  ا ارا  

في القفاح،  ي ل ميان االد مشعل في المنصب األهم، وهو رئيس المي ب ال يا ي  " ماس"
ضافةل منظمة.  ال يان ياضعان  هنية، هناك مرش ان عاران هما عماد الع مي وا يل ال ية، إل  وا 

 ل اثير اليراح الع ير ة أكثر من مشعل.
ز اد   و  اليراح الع ير ة   م في ظل واود شاصية اديد  ن بيا في النا ة: ي ي  ال نوار، الي  

. يوصف ال نوار اةن  انه الرال األ وى في 2011 األولأف ق  را ه في صيقة شالي  في  شر ن 
ي ااوز ب اثير  وميان ه الشاصي ين الرفيع ين في اليراح، م مد  اليراح الع ير ة،  يث ا  فاح أن

، أ مد الاعبر ، الي  وصف في ال ابق يرئيس األارى ضيف ومروان عي  . الشاصية الرفيعة 
في  شر ن  "عمود ال  اب"في القفاح في بداية عم ية  إ رائيل، اة يل ع   أيد  " ماس" أريان
 .2012الثاني 

م مد ضيف هو الم عول عن العم يا  الع ير ة، و د ناا من عد  م اوخ   مني يلك ال ين أص ح
دراة أن المصادر األمنية في إ رائيل  صيه  إل اة يال. ال نوار فاعل أكثر من النا ية ال يا ية 

 يرئيس الانا  الصقر  في القياد  في ةز .
، المنفقة ال ي  رعرح في ا  نة( من عمر ،  رعرح في مايم اان يونس لالائين 55ال نوار يب ه )

م مد د الن. ويان ال نوار من أوائل النشفاء في ي ائب عز الدين الق ام، اليراح الع ير ة 
 إ رائيل يم ال نوار  المعبد في  1989. في العام األول ، ال ي أ يم  في بداية اخن ياضة " ماس"لر

، م مد، يان  ائدا  لمنفقة اان األصهرقه م عاونون. شقي  ان م  بب    ه الي  فينيين اليين اش  ه 
، ال ي أد   عد 2006يونس. ويان م مد ع   ص ة  عم ية اا فام ا عاد شالي  في  ز ران 

  را  ي ي . إفالق إل امس  نوا  
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في  ان ني ة ريسز ي ي  ال نوار من  وله نشفاء موالين له، اثنان من م، أف ق  را  ما معه، 
: رو ي مش   ، م عول م ف األ رى، و وفيق " ماس"األا ز  األمنية لر ظيا  مناصب مريز ة في 

 أبو نعيم، رئيس ا از األمن الداا ي في القفاح.
 إفالقأيضا في المياوضا   ول   ادل األ رى. و عد  " ماس"ييرو ال نوار الاا الم شدد لر

أن ي رر اميم أ رى  إل وعد ال نوار في م راان في ةز   انه لن ي دأ  2011 را ه في العام 
. و  ب ال ياصيل ال ي   رب  شيل ةير م اشر من اإل رائي ية القو  من ال اون  " ماس"

المياوضا ، يبدو أن ال نوار وزمالء  ير دون ال صول ع    نازخ  يبير  ن بيا  من إ رائيل: في 
اع قال م  عد  إ رائيلمن م رر  صيقة شالي  في الضية، واليين أعاد   56 را   إفالقالبدء 

 ، ومن ثم إفالق  را  أ رى عار ن.2014في  ز ران  "ةو  عصيون "اا فام الي يان الثالثة في 
اديدا يان  إ رائي يارفض  ا  را ا  " ماس"العربية عن أن  اإلعالمفي بداية الش ر   دث  و ائل 

 "م فرم" الوا إنه شاع من شانه أن ي دث  قدما في الم ادثا . الي  فينيون اليين ال قوا ال نوار 
  يا ا مم منظم ه، وهو ي  دث  مياهيم ن اية العالم وال رب األبدية ضد إ رائيل.

الاديد ) ال هة العربية( لمن ق  اإلن رن يبدو أن إ رائيل  ع بر ال نوار مصدرا  ل مشاكل. في مو م 
 –ية م مد ش يو  الماضي، يواد وصف مو م لقض األ بوح، الي   م اف  ا ه، "المنافق"شعون 
في  ي الز  ون في ةز ،  بل  نة ر. وفي ال ابق ان شر  في القفاح  " ماس" ائد ي ائب  إعدام

 ادعاءا  ما  ية  ول ا يية مو ه.
، 2015من ق شعون المنافق يق  س  هر د  لشقيقة ش يو  نشر  ا في اليي بوك  قول إنه في ني ان 

بي  العائ ة ومعه ش يو  ولو   الم دس  إل ال نوار  ، وصلأش رأ   عد اع قال شقيق ا بثالثة 
 أل  اب" انه  األمرهيا  " ماس"ش يو . و د برر   ياد   إعدام م  2016وهدد العائ ة. وفي ش ا  

فان ال بب ال قيقي هو صراح داا ي في  "المنافق"، لكن   ب ادعاء من ق شعون "وأاال يةأمنية 
 اليراح الع ير ة. 

 "هآرتس"
 13/2/2017، رام هللا، األيام
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