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 38 :كاريكاتير
*** 

 
 إمكانية لسالم مع دول عربيةويتحدث عن  نيةنتنياهو يحدد شروطه للموافقة على دولة فلسطي .1

ً  عال  17/2/2017 ،48عرب نشر موقع   نتنيالاهو يالي مقابلالج أجرتمالا مبالة شالب ج، أ  بالًل االاهر، نقال
، قالالال هنالالة ديوجالالد 18/2/2017 التلفزيونيالالج ارمري يالالج، يجالالر يالالوم الجمبالالج MSNBC أم أس أ  بالالي سالالي

يموديالالج والتيلالالي عالال  يننازيالالج القاالالا  علينالالا،  شالالرنا  لدولالالج يلسالالنينيج: ا عتالالراب مالال  جالالانبمم بدولالالج
ات هالالو مواالالوم بمر نتنيالالاهو أ  مواالالوم المسالالت وأاالالاب وسالالينرة أمنيالالج هسالالرائيليج رالالرر نمالالر اررد د 

والفلسنينيي   وادعى أ  داليًب ارساسي  دهسرائيلدهام، ل نة زعم أ  ليس يي صلر اليًب بي  
بلال  الالرئيس أوقال نتنيالاهو هنالة  ام  أي حدودد  هو حول ريض الفلسنينيي  ا عتراب بدولج يموديج

 ارمري ي السابق باراك أوباما، و ذلك الرئيس الحالي دونالد ترامر بموقفة هذا   
بأنما دمبتدلجد، قال نتنياهو ه  دالقايج الحارقج هالي  دهسرائيلددول عربيج تصفما مع وحول البًقات 

 ئيل حليفج ب ل ما يتبلق بمحاربج هيرا  وداعشد  يب سنتقدم نحو سًم مع دول عربيج ترى بإسرا
وقال نتنياهو هنة د انت لدي يًيالات عميقالج مالع الالرئيس أوبامالا، بارسالاس حالول مواالوم هيالرا ، ل ال  

بي  الالدولتي   ررم ذلك حصلنا على مساعدة أمنيج هامج للسنوات البشر المقبلج  يوجد حلب قوي جدا  
 ئا جدا جداد و  أنفي أ  لقائي مع ترامر  ا  داي

ويالالي ردع علالالى سالاللال حالالول تصالالريحات ترامالالر أ نالالا  لقائممالالا بأنالالة لالاليس مممالالا مالالا هذا  الالا  حالالل الصالالرام 
نما المامو د   ام  دولتي  أو الدولج الواحدة، ادعى نتنياهو أ  دالبنوا  ليس هو ارمر الممم وا 

ً  عال  و الالج 18/2/2017 ،الـرأي، عم ـانوأاايت  ال ه  دهنالاك هم انيالج نتنيالاهو قال، أ  ارنااالول، نقال
وتحالد  نتنيالاهو يالي ارشالمر ارييالرة   بيرة لسًم واسع بي  هسرائيل ودول عربيج يي الشرق اروسند 

تظمر هذع  أ هذع الدول ودو   أسما يذ ر  أ ع  تقارر بي  ح ومتة وعددا م  الدول البربيج دو  
  اآل البًقات للبل  حتى 

 
 "العنصرية" الداعمة لـ"إسرائيل" بحر يدعو للتوحد أمام سياسة ترامب .2

أحمد بحر أبنا  شالببنا ويصالائلة وجميالع م وناتالة   دعا النائر ارول لرئيس المجلس التشريبي د :رزة
للتوحالالالد أمالالالام سياسالالالج الالالالرئيس ارمري الالالي دونالالالالد ترامالالالر دالبنصالالالريجد تجالالالاع البالالالرر والمسالالاللمي ، والداعمالالالج 

ح الالم ترامالالر رمري الالا دبالمسالالجد البمالالري ب الالزة: ه  وقالالال بحالالر يالالي ينبالالج الجمبالالج  لًحالالتًل ارسالالرائيلي 
ومواقفالالة المبلنالالج وسياسالالاتة البنصالالريج، ودعمالالة المبلالال  لًحالالتًل ارسالالرائيلي يتنلالالر مالال  شالالببنا التوحالالد 
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جرا اتة البنصريج اد   أبنا  شببنا وياصج يالي  على أساس ال وابت والمقاومج يي مواجمج ا حتًل وا 
  دمدينج القدس الشريب

لنج يالالالي رام ل هلالالالى االالالرورة وقالالالب المفاواالالالات دالبب يالالالجد، والوقالالالب الفالالالوري لالالالالدالتنسيق السالالال بحالالالر ودعالالالا
 ارمنيد، ودعم مقاومج شببنا الفلسنيني وانتفااتة يي القدس والافج الفلسنينيج 

 17/2/2017 ،المركز الفلسطيني لإلعالم
 

 ن" تصريحات ترامب وتسريبات إدارته "إسقاط لحل الدولتيعبد ربه:  .3
أ الالالارت التصالالالريحات التالالالي أدلالالالى بمالالالا الالالالرئيس دونالالالالد ترامالالالر قبالالالل لقائالالالة رئالالاليس  :محمالالالد يالالالونس - رام ل

وقالالال عاالالو اللجنالالج التنفيذيالالج لمنظمالالج  الالالوزرا  ارسالالرائيلي بنيالالامي  نتنيالالاهو وببالالدع، قلالالق الفلسالالنينيي  
ة دهسالقانا  ياسر عبد ربة لالدالحياةد، هنة يقالرأ يالي تصالريحات ترامالر وتسالريبات هدارتال الفلسنينيج التحرير

د  وأاالاب: دوااالح أ  نتنيالاهو أقنالع ترامالر باالرورة بقالا  السالينرة 1967لحل الالدولتي ، ولحالدود عالام 
ارمنيج ارسرائيليج على البًد م  البحر المتوسن حتى نمر اررد ، وأ  الحل للفلسنينيي  هو هقامج 

المسماة منانق )أ( و )ر(، وهي  يا  لمم على المنانق الواقبج تحت هدارة السلنج الفلسنينيج حاليا  
تسالالاوي أقالالل مالال  نصالالب مسالالاحج الاالالفج ال ربيالالجد  ورأى أ  هالالذا الحالالل دهالالو أينالالر حالالل يقالالدم للقاالاليج 

 الفلسنينيج منذ وعد بلفور    هذا است مال لما لم ينجزع وعد بلفورد 
م  دو  وأشار هلى أ  اتفاق نتنياهو وترامر على تش يل لجنج مشتر ج لتنوير ا قتصاد الفلسنيني 

وجود مم لي  يلسنينيي  ييما وم  دو  حتى استشارة الفلسنينيي  يي ما يريدونة لتنوير اقتصالادهم، 
ً  وااحا  على مًمح المرحلج المقبلج المتم لج يي تمميش السلنج الفلسنينيج واتبام سياسج  يش ل دلي

 ارمً ات والفرض مبما 
 18/2/2017 ،الحياة، لندن

 
 تملك إال اإلذعان لحقوق الشعب الفلسطيني  المريكية زيدان: اإلدارة األ .4

قال النائر يي المجلس التشريبي عبد الرحم  زيدا  ه  اردارة ارمري يج ممما قدمت  :الافج ال ربيج
م  دعم لًحتًل ه  أنما ل  تملك ه  أ  تذع  لصاحر الحق ما دام مصر ا  على انتالزام حقالة، وهالو 

ى مدار التاريخ، بتقديم  م  الحريالج وتوظيالب  الل عناصالر القالوة لديالة لتحقيالق ما عودنا علية شببنا عل
يالالالي تصالالالريح صالالالحفي لالالالة، قيالالالادة السالالاللنج للتيلالالالي عالالال  الرعايالالالج ارمري يالالالج الزائفالالالج،  ،ودعالالالا زيالالالدا  ذلالالالك 

سالالالًمي ا   وأواالالالح زيالالالدا  أ  تصالالالريحات قيالالالادة  واريمالالالا  بالرعايالالالج الشالالالببيج المليالالالدة والمدعومالالالج عربي الالالا  وا 
رير الفلسنينيج حول تمس ما بييار المفاواالات يبالد  ت ريالدا  ريالر متنالارم مالع الواقالع الالذي منظمج التح
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أيرزتالالالالالة ا نتيابالالالالالات ارمري يالالالالالج التالالالالالي تتجاهالالالالالل جميالالالالالع الحقالالالالالوق ال ابتالالالالالج للشالالالالالبر الفلسالالالالالنيني والقالالالالالرارات 
 وا تفاقات الدوليج وقواعد القانو  الدولي 

 17/2/2017 ،المركز الفلسطيني لإلعالم
 

 مثلما سقط جدار برلين سيسقط جدار الفصل العنصري اإلسرائيلي :غوثيالبر مصطفى  .5
قالالالالالال مصالالالالالنفى البررالالالالالو ي، ارمالالالالالي  البالالالالالام لحر الالالالالج المبالالالالالادرة الوننيالالالالالج : و الالالالالا توالداليلالالالالالي د،  - رالالالالالزة

وأاالالاب، يالالًل  الفلسالالنينيج، دم لمالالا سالالقن جالالدار بالالرلي  سيسالالقن جالالدار الفصالالل البنصالالري ارسالالرائيليد 
 12سالبوعيج، ه  قريالج بلبالي  تبالد نموذجالا  للمقاومالج الشالببيج المسالتمرة منالذ مشار تة يي مسيرة بلبالي  ار

 عاما ، التي لم تتوقب بمسيراتما ارسبوعيج اد جدار الام والتوسع 
 18/2/2017 ،الخليج، الشارقة

 
 باالستمرار في تنفيذ استراتيجية تحسين أداء الدخل يتعهدالفلسطينية وزير المالية  .6

شال ري بشالارة با سالتمرار يالي الفلسالنيني تبمد وزير الماليالج  :هبراهيم أبو  امش ،حياة وسوق - رام ل
الالالالديل وتحسالالالي  جسالالالور التبالالاو  مالالالع القنالالالام اليالالالا  وتقويالالالج منمجيالالالج  أدا تنفيالالذ اسالالالتراتيجيج تحسالالالي  

لًسالتمرار يالي  ارسالرائيليا لتزام الارائبيج، وا ستمرار يي الا ن عبر الدول المانحج على الجانر 
 وترشيد النفقات وتصوير منظومج تجارة التب  والوقود والرسوم  اريراداتتبظيم 

مع ملسسات القنام اليا  والمجتمع المدني  2017 موازنجمحاور  وقال بشارة يًل مناقشتة مليرا  
والجمالالالاز المصالالالريي: دسالالالنحايظ علالالالى مسالالالتوى التوظيالالالب يالالالي القنالالالام البالالالام، وسالالالنر ز علالالالى المشالالالاريع 

 هصالدارا سالتمً ي وا سالتمرار يالي  ارنفالاقا  ر لمالا مال   أموالاليزينج واخ  التنويريج الممولج م 
صالالً مليالالو  شالالي ل شالالمريا،  70 –50اليزانالالج للقنالالام اليالالا  مالالا بالالي   أذونالالات أوسالالندات  القنالالام  وا 

يجالالادالصالالحي،  مليالالو  شالالي ل لالالدعم المشالالاريع الصالال رى ودعالالم  30يالالر  عمالالل مالال  يالالًل تيصالالي   وا 
مليالو   222حالو نيًل رزمج مشالاريع جديالدة لقنالام التربيالج والتبلاليم بصمود الموانني  يي القدس م  

شالالي ل ودعالالم المنالالانق المممشالالج والمصالالنفج داد وتبزيالالز الشالالرا ج مالالع الجمالالات المانحالالج مالال  يالالًل حالال  
موازنتمالالا  أ ، حيالال  واردا البالالرام   هصالالً يالالي عمليالالج  وارسالالرامالمالالانحي  علالالى تبزيالالز التنسالاليق بيالالنمم 

 صما د  أرقامومبايير وبرام  وليست  ابوأهدتب س سياسات  أصبحت
مليار دو ر، والمنح الدوليج  3.4سي و   2017يي الموازنج  اريراداتصايي  هجمالي أ ويتوقع بشارة 

مليار دو ر مقابل نفقات  3.9سي و   وارجماليالمانحي   أموالمليو  دو ر نتيجج تدني  500بحدود 
مليالو   300مليالو  وسالداد المتالأيرات سالي و   260حالو نليزينالج مليار دو ر ومشاريع ممولالج مال  ا 4.1
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مليو  دو ر  465مليار دو ر، والفجوة التمويليج قبل سداد المتأيرات ست و   4.6قدرع  بإجماليدو ر 
 مليو  دو ر  765وستصبح مع المتأيرات 

 17/2/2017 ،الحياة الجديدة، رام هللا
 

 زة سنغافورة سنبنيها بأيدينا وليس منة من أحدلو أردنا غ :ليبرمانالزهار يرد على  .7
محمالالود الزهالالار عاالالو الم تالالر السياسالالي لحر الالج حمالالاس، علالالى وزيالالر الحالالرر دارسالالرائيليد  د رد   :رالالزة

ً :د نح  نقول  أيي دور ليبرما ، بشأ  اريراا ع  ارسرى ارسرائيليي  مقابل جبل رزة سن ايورة، قائ
ربنالالال مالال   الالل الفصالالائل مالال  سالالجون م لي الالو  سالالببا  يالالي اريالالراا عالال  المجاهالالدي  الفلسالالنينيي  ا أيرجالالوا

 ع  الجنود ارسرائيليي  
و ا  ليبرما ، قد عرض على حماس اريراا ع  الجنديي  ارسرائيليي  هدار جولد  وآرو  شالالول، 

نشا  منار ومينا  يي رزة، وجبل 40والمدنيي  ارسرائيليي ، مقابل السما  لال  ما ألب عامل بالبمل، وا 
 سن ايورة 

وأااب الزهار لمراسل ديلسالني  اليالومد، لالو أردنالا سالن ايورة يالي رالزة يسالنبملما بأيالدينا ولاليس بمنالج مال  
وقال الزهار لليبرما ، يوجد أسرى يلسنينيي  يي السجو  ارسرائيليج، ويتم قالتلمم بشال ل بنيال ،  أحد 

 ويباملوا مباملج سيئج، لذلك قايج الجنود مرتبنج بتحرير ارسرى 
وأاالاب، نحال  ممتمالالو  بتحريالر أسالالرانا أ  الر مالال  اهتمامالة بتحريالر جنالالودع مال  قباالالج المقاومالج  مشالالددا  

 على أ  القايج هي قايج مبتقلي  
ويالالي مواالالوم آيالالر، عقالالر الزهالالار علالالى تصالالريحات رئالاليس المجلالالس الالالونني سالالليم الزعنالالو ، التالالي قالالال 

ً :د  الل مالا تقالوم بالة المنظمالج  ييما أنة   يم   هجرا  انتيابات للونني نالما بقي ا نقسام، عقالر قالائ
هالالي منالالاورات، وقاالاليج المصالالالحج مرتبنالالج بالالإجرا  ا نتيابالالات يالالي مسالالتويات  ً الالج المجلالالس الالالونني 
والمجلالالالس التشالالالريبي ورئاسالالالج السالالاللنج  وأاالالالاب، هالالالو يأيالالالذ الالالالونني ليقالالالول أ  شالالالرعيتة تم الالالل الشالالالارم 

 سلولج ع  تبنيل برنام  المصالحج الفلسنيني وبالتالي هو المسلول أو يتح أو منظمج التحرير م
 16/2/2017اإلخبارية، غزة،  فلسطين اليوموكالة 

 

 في غزة : هيئة قيادية جديدة للحركة قريبا  "القدس العربيلـ"مصادر فتحاوية  .8
رجحت مصادر منلبج يي حر ج يتح أ  تشمل الحر ج هيئج قياديالج جديالدة لرشالراب علالى أنالر  :رزة

المر زيالج الالذي  اللجنالجل الفتالرة القريبالج المقبلالج، يقودهالا أحمالد حلالس عاالو التنظيم يي قنام رالزة، يالً
 أو لت لة ممام ارشراب على مفوايج التببئج والتنظيم يي ساحج قنام رزة 
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، أ  هنالاك توجمالات رعالادة تشال يل الميئالج القياديالج «القالدس البربالي»وذ رت المصادر التالي تحالد ت لالال 
وأ  ارمالر أجالل هلالى مالا ببالد انبقالاد الماللتمر البالام السالابع للحر الج،  البليا لحر ج يتح، منذ يترة نويلالج،

 وانتيار اللجنج المر زيج والمجلس ال وري الجديدي  
ويتوقع أ  تديل ال  ير م  الوجوع القياديج الجديدة لمذع الميئج التي سيش لما حلس، وسيبراما على 

مال  يالتح أ  تشال يل الميئالج القياديالج الجديالدة اللجنج المر زيج والرئيس عباس  عتمادها  وأ دت قيادات 
 ل  ينول   يرا، وأ  ارعً  ع  تر يبج الميئج وأعاائما سي و  يي القرير 

 18/2/2017، لندن، القدس العربي
 

 جهة خارجية أيمع  إداريةحماس ليس لها صالت تنظيمية أو  :رضوان .9
ماس، يوم الجمبالج، أ  حر تالة ستنشالر راوا  القيادي البارز يي حر ج ح هسماعيلأ د الد تور  :رزة

 قريبا  و يقج تواح برنامجما السياسي، وموقفما م  قاايا ميتلفج 
حر الالج حمالاس هالالي حر الج تحالالرر وننالي يلسالالنيني  أ وقالال راالالوا  يالي تصالالريح يالا  لو الالالج دسالماد، 

جمالالج  أيمالالع  هداريالالجدذات مرجبيالالج هسالالًميجد، مل الالدا  علالالى أ  الحر الالج ليسالالت لمالالا صالالًت تنظيميالالج أو 
 ارجيج ي

 17/2/2017وكالة سما اإلخبارية، 
 
 مركزية فتح""مروان البرغوثي يدرس االستقالة من  ":المركز الفلسطيني لإلعالم" .10

أعلال  مصالالدر و يالالق الصاللج بالقيالالادي البالالارز يالالي حر الج ديالالتحد مالالروا  البررالو ي، أنالالة يالالدرس يالالي : رام ل
ي  مال  توزيالع المناصالر والمساللوليات يالي سجنة تقالديم ا سالتقالج مال  اللجالج المر زيالج للحر الج، ببالد يالوم

وقال المصدر لالدالمر ز الفلسالنيني لرعالًمد: ه  البررالو ي أجالرى مشالاورات مالع قيالادات ديالتحد  اللجنج 
يالالي السالالجو  وباليالالارا، وتوصالالل هلالالى قناعالالج بأهميالالج دراسالالج قالالرار ا سالالتقالج والبالالت ييمالالا، مالالع تأ يالالدع أنالالة 

 ايل السجو ، ب ض النظر ع  موقبة القيادي سيواصل يدمج الشبر الفلسنيني يي اليارا ود
وأشالالار هلالالى أنالالة يتالالابع الواالالع القالالائم حاليالالا، ياصالالج اسالالتببادع مالال  مممالالات القيالالادة يالالي اللجنالالج المر زيالالج  

 بالررم م  حصولة على أعلى ارصوات يي انتيابات الملتمر السابع لحر ج ديتحد 
لجنالالالج المر زيالالج لحر الالالج يالالتح  دلتجاهلمالالالا و انالالت يالالدوى البررالالالو ي، زوجالالج القيالالالادي البررالالو ي، هاجمالالت ال

 زوجما ارسير يي سجو  ا حتًلد 
 17/2/2017، المركز الفلسطيني لإلعالم
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 في بلعين تمكنت من استعادة مساحات من أراضي القرية الشعبية المقاومةالعالول:  .11
عامالا علالى  12رور أحيت قريج بلبي  الفلسنينيج الواقبج ررر مدينالج رام ل أمالس الجمبالج، مالرام ل: 

  المقاومج الشببيج اد ا حتًل
يقالالالد شالالالارك حشالالالد  بيالالالر مالالال  المتظالالالاهري ، وناشالالالالني سالالالًم مالالال  البالالالالم، واياالالالا ناشالالالني  هسالالالالرائيليي ، 

وتحالالد  نائالالر رئالاليس ، وشيصاليات يلسالالنينيج قياديالالج يالي مسالاليرة قريالالج بلبالالي  أمالس، التالالي أحيالالت الالذ رى
عالال  المقاومالالج الشالالببيج يالالي القريالالج، و يالالب أنمالالا  ،يالالًل مشالالار تة بالمسالاليرة حر الالج يالالتح محمالالود البالالالول

 حققالالت يالالًل الفتالالرة المااالاليج هنجالالازات تبالالد مصالالدر ييالالر للشالالبر الفلسالالنيني  وأشالالار هلالالى أ  المقاومالالج
يي بلبي ، تم نت مال  اسالتبادة مسالاحات مال  أرااالي القريالج ل ال  بالنسالبج لنالا   يوجالد نصالب  الشببيج

ارهداب الفلسالنينيج وننااالل مال  أجالل تحقيقمالا  هدب، نح  نريد م  يًل مقاومتنا هذع تحقيق  ل 
أ  حر الالج يالالتح تتبنالالى بارسالالاس سياسالالج المقاومالالج الشالالببيج وسالالي و  هنالالاك اسالالت مار لمالالا تبنالالاع »وأاالالاب 

مالالاللتمر الحر الالالج السالالالابع مالالال  أجالالالل تنفيالالالذ هالالالذع الممالالالام، ومواجمالالالج التحالالالديات ومنمالالالا مالالالا يتبلالالالق بالمقاومالالالج 
 « الشببيج

 18/2/2017القدس العربي، لندن، 
 
 سنة 15بعد اعتقال دام  محمد طقاطقة األسيرعن  االحتالل يفرج .12

استقبلت حر ج الجماد ارسالًمي يالي مدينالج بيالت لحالم، ارسالير المحالرر محمالد عيسالى ياالر نقانقالج 
( 15عاما ( الذي أيرجت عنة سلنات ا حتًل ارسرائيلي مسا  أمالس اليماليس ببالد اعتقالال دام ) 38)

 عاما  
، وصالالدر بحقالالة ح الالم بالسالالج  20/02/2002عتقلالالت المحالالرر نقانقالالج بتالالاريخ و انالالت قالالوات ا حالالتًل ا 

( عامالالا  بتممالالج ا نتمالالا  لحر الالج الجمالالاد ارسالالًمي والقيالالام بنشالالانات عسالال ريج االالد قالالوات ا حالالتًل، 15)
ً  بي  السجو  و انت آير محناتة سج  النقر   حي  أماى مدة اعتقالة  املج  متنق

 17/2/2017وكالة معا اإلخبارية، 
 
 للسيادة اإلسرائيلية دون التفاهم مع الواليات المتحدة الضفة ليبرمان: ال يمكن ضم   .13

، أنالالة 17/2/2017 دور ليبرمالالا ، مسالالا  يالالوم الجمبالالججالالقالالال وزيالالر الالالديام ارسالالرائيلي أيي :ترجمالالج ياصالالج
 ات المقامالالج ييمالا للسالاليادة ارسالالرائيليج دو  التفالالاهم بشالالأ  ذلالالكبمر يبالارض االالم الاالالفج ال ربيالالج أو المسالالت

  مع الو يات المتحدة 
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 مباراالالالالتة الشالالالالديدة لاالالالالم   ارسالالالالرائيلي،يالالالالي مقابلالالالالج مالالالالع القنالالالالاة ال انيالالالالج يالالالالي التلفزيالالالالو   ،وأبالالالالدى ليبرمالالالالا 
وقالال: دالاالم ليسالت وظيفالج هعًنالات لتحقيالق  ات دو  التوايالق مالع اردارة ارمري يالج الجديالدة بمر المسالت

ادة علالى مسالتوننات الاالفج أو مواصاللج وأااب: دم  يبتقد أنة يم   تنبيق السي م اسر انتيابيجد 
 البنا  ييما دو  التوصل لتفاهم مع البيت اربيض يمو مين د 

التحلالالي بالمالالدو  والبمالالل علالالى تنسالاليق المواقالالب مالالع اردارة ارمري يالالج بشالالأ   هلالالىودعالالا ليبرمالالا  الجميالالع 
  الافج للسيادة ارسرائيليج  ات وأي ميننات لام  بمر البنا  يي المست
ع  ترحيبة بتصريحات الالرئيس ارمري الي دونالالد  قامج دولج يموديج  نائيج القوميج، مبربا  وأ د دعمة ر

 ترامر يي أ  بًدع ل  تجبر الفلسنينيي  وارسرائيليي  على أي ييار بشأ  الحل السياسي 
انتيالار يحيالى السالنوار  هلالىوحول هم انيج اند م مواجمالج ببالد انتيابالات حمالاس ارييالرة التالي أياالت 

للحر الالج يالالي قنالالام رالالزة، قالالال ليبرمالالا  دلالاليس لالالدينا ينالالن لبالالد  أي عمالالل عسالال ري يالالي الجنالالور أو  دا  قائالال
وعال  هم انيالج التوصالل لصالفقج  الشمال، ول ننا سنرد على أي استفزاز بقوة أ  ر م  أي وقت ماالىد 

يالالي   بيالالرة رعالالادة جنودهالالا ومواننيمالالا المتواجالالدي  هسالالرائيل تبالالذل جمالالودا   أ تبالالادل أسالالرى، أ الالد ليبرمالالا  د
 رزةد  

  17/2/2017 ،القدس، القدس
 
 بأعمال وزير االتصاالت قائما   هنغبين نتنياهو يعي    .14

أ نالالا  عودتالالة  يالالي أعلالال  رئاليس الح ومالالج ارسالالرائيليج بنيالالامي  نتنيالالاهو، يالي النالالائرة: تحريالر بالالًل االالاهر
مالا بأعمالال ، أنالة قالرر تبيالي  الالوزير تسالاحي هن بالي قائ17/2/2017 يالوم الجمبالج ،م  الو يات المتحالدة

 على هذا التبيي   وزير ا تصا ت لمدة  ً ج أشمر  وستصوت الح ومج  حقا  
  17/2/2017 ،48عرب 

 
 اليمين اإلسرائيلي متخوف من "تفاهمات" بين نتنياهو وترامب .15

مالالالا زالالالالت التفاهمالالالات بالالالي  الالالالرئيس ارمري الالالي، دونالالالالد ترامالالالر، ورئالالاليس الح ومالالالج : تحريالالالر بالالالًل االالالاهر
، ريالر وااالحج  15/2/2017 يامي  نتنياهو، يًل لقائمما يالي البيالت ارباليض، اررببالا ارسرائيليج، بن

ب تلالالج دالبيالالت اليمالالوديد  ل الال  ارمالالر الوااالالح هالالو أ  اليمالالي  ارسالالرائيلي المتنالالرب، المتم الالل يصوصالالا  
 وزعيمما الوزير نفتالي بينيت،   ي ق بأحد، و  حتى بنتنياهو نفسة 

صالالحيفج دمالالا ور ريشالالو د،  17/2/2017 ل تقريالالر نشالالرتة يالالوم الجمبالالجويظمالالر انبالالدام ال قالالج هالالذا مالال  يالالً
جالالا  ييالالة أ  دعًمالالات ا سالالتفمام مالالا زالالالت لالالدينا  والاالالبابيج حالالول واالالع البنالالا  المسالالتقبلي يالالي يمالالودا 
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والسامرة )المقصود المستوننات يي الافج ال ربيج( لم تتبدد يي أعقار اللقا ، و ذلك بالنسبج لينالن 
 شرق اروسند   مستقبليج متبلقج بال

  17/2/2017 ،48عرب 
 

يران وبوالرد -كية يتشكيل لجان أمر  .16  إسرائيلية حول االستيطان وا 
مالع وصالول رئاليس الالوزرا  ارسالرائيلي بنيالامي  نتنيالاهو هلالى تالل أبيالر، عائالدا  : نظير مجلي - تل أبير

احتفالالي، توصاللة  ئة، بش لم  لقا  اعتبرع دتاريييا د مع الرئيس ارمري ي دونالد ترامر، وا عًنة لوزرا
يالرا  والجاسالوس جونا الا  بالو رد،  هلى دتفاهمات مممجد يي البيت اربيض حول مواايع ا سالتينا  وا 

 يبربو  ع  ييبج أملمم وقلقمم م  هذع التفاهمات  انتفض رياقة يي المبس ر اليميني وراحوا
 لقالا  التالارييي مالع الالرئيس ترامالرد،رد وزرا ع بأنالة حقالق دال  يالر مال  الم اسالر يالي الش  بو ا  نتنياهو د

وقالال هنالة وترامالر  انالا متنالابقي   د يي مقالدمتما دمتاببالج الملفالات المممالج بلجالا   نائيالج تبالدأ البمالل يالورا  
وأشار رئاليس الالوزرا  ارسالرائيلي هلالى أ  هحالدى اللجالا  سالتبح  يالي نلبالة ريالع  يي المواوم اريراني 

ونلالر د، هسرائيلالد الي جونا الا  بالو رد المالدا  بالتجسالس لالالقيود على تحر ات الموان  اليمالودي ارمري
 يحتاجة يي مراة  نتنياهو السما  لة بالمجرة هلى هسرائيل وتلقي البًا الذي

صالالدمت ريالالاق   مالالا تقالالرر أ  تقالالام لجنالالج  مالالذع تبحالال  يالالي مسالالألج البنالالا  ا سالالتيناني  وهالالذع يصوصالالا  
وقالال مصالدر مقالرر  ي  دالبيالت اليمالوديد دلي ودد، و الذلك دايالل حالزر المسالتونن نتنياهو دايل حزبة،

مالال  رئالاليس حالالزر دالبيالالت اليمالالوديد الالالوزير نفتالالالي بنيالالت، ه  ارييالالر ورييقتالالة يالالي الحالالزر وزيالالرة القاالالا  
اسالتيدام تببيالر دحالل الالدولتي د، ل نممالا منزعجالا  جالدا   أييلت ش يد، سبيدا  جدا  بامتنالام نتنيالاهو عال 

حدد مبايير البنا  يي المستونناتد  واعتبرا ذلك دعودة هلى هسرائيليج ت م  قرار دهقامج لجنج أمري يج 
بالاراك أوبامالا بتقييالد البنالا  ا سالتينانيد  ونالبالاع باريفالا  بوعالودع للمسالتونني  يالي باللرة عمونالج  سياسج

 بإقامج مستوننج ياصج بمم 
  18/2/2017 ،، لندنشرق األوسطال

 
 انتحار جندي إسرائيلي على حدود غزة .17

ع  هقدام أحد الجنود الذي  ييدمو  علالى حالدود القنالام، علالى ا نتحالار مال   دهسرائيلدعل  يي رزة: أ  
يًل هنًق النار على نفسة  وذ رت تقارير هسرائيليج أ  الجندي انتحر بالقرر م  الحدود مع رالزة 

  ولالالم تفلالالح جمالالود نالالواقم الليلالالج قبالالل المااالاليج، حيالال  جالالرى الب الالور عليالالة وقالالد أصالالير بجالالرا  بال الالج جالالدا  
 سباب يي هنقاذ حياتة، حي  يارق الحياة بش ل سريع، جرا  هصابتة ببيار ناري قاتل ار
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 لمبريج أسبار ومًبسات عمليج ا نتحار   ويتحت الشرنج البس ريج ارسرائيليج تحقيقا  
  18/2/2017 ،القدس العربي، لندن

 
 ": الفيزا مقابل السيجار1000تفاصيل جديدة حول "القضية  .18

، عالالال  جانالالالر آيالالالر يالالالي قاالالاليج الفسالالالاد 17/2/2017   شالالالب النقالالالار يالالالوم الجمبالالالج: هرحريالالالر بالالالًل االالالات
ل، م   المشتبة بما رئيس الح ومج ارسرائيليج بنيامي  نتنياهو، بتلقي هدايا  مينج، بمئات آ ب الشوا
 د 1000رجال أعمال، أبرزهم المنت  السينمائي ارسرائيلي أرنو  ميلتشي ، والمبرويج باسم دالقايج 

، هلالى السالفير ارمري الي يالي 2014قا لصحيفج دهآرتسد، يإ  نتنياهو توجة بش ل ملالح، يالي صاليب ووي
تالالل أبيالالر، دا  شالالابيرو، نالبالالا منالالة التالالديل مالال  أجالالل مسالالاعدة ميلتشالالي  بالحصالالول علالالى تأشالاليرة ديالالول 

 هلى الو يات المتحدة مدتما عشر سنوات  وميلتشي  هو منت  سينمائي لدية أعمال يي هوليوود 
ندت الصحيفج يي  شفما هذا هلى أقوال  ً ج موظفي  أمري يي   بار يالي هدارة الالرئيس ارمري الي واست

السابق باراك أوباما، الذي   شفوا ع  اتصا ت بالي  نتنيالاهو ووزارة اليارجيالج ارمري يالج وعمالق تالديل 
 نتنياهو يي القايج 

جتالالة، سالالارة، درجالالا علالالى نلالالر ويالالذ ر أ  تقالالارير صالالحفيج سالالابقج  انالالت قالالد  شالالفت عالال  أ  نتنيالالاهو وزو 
 دهداياد م  ميلتشي ، على ش ل سيجار ياير وزجاجات شمبانيا، هاايج هلى حلى  مينج 

  17/2/2017 ،48عرب 
 
  األموية والقصور القدس في يجري ما خطورة من تحذر القدس" "أوقاف .19

 المحتلج القدس يي التمويديج هجرا اتما ا حتًل سلنات تواصل جويحا : ديا  -المحتلج  القدس
د المي ل مناهردبال يسمى ما ايتتا  على مليرا أقدمت حي  المبارك، ارقصى المسجد امنما وم 

 لتاييق الجنوبيج ياصرتة م  ارقصى للمسجد المًصقج ارمويج القصور بمننقج ،(الم نس)
  المسجد على اليناق
 ارمويج القصور: دالمبارك ىارقص المسجد يي واآل ار السياحج مدير النتشج يوسب  د وقال

 مشيرا تارييي أموي بسياق ه  يممما يم     المبماريج المجمبات م  مجموعج ع  عبارة التاريييج
  المبماري لًستقرار تأتي القصور هذع أهميج أ  هلى
 وزير تصريحات ارسًميج القدس أوقاب عام مدير التميمي -الينير  عزام الشيخ استن ر بدورع
 الم ا  هود المي ل جبلدبال يسمى ما أ  المااي ا  ني  زعم الذي ا حتًل بح ومج الدايلي ارم 
 نست رر  د: الجديدة الحياةدلال الينير وقال  اليمودي الشبر ويقن اليمودي للشبر قداسج ار  ر
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 تواصل على  مسلمي  نح  عام 1500 م  أ  ر منذ أنة مل دا دينيا، المتنرب اليميني التصبيد هذا
 ويم ل وحدهم للمسلمي  يال  حولة بورك الذي المسجد وهذا المبارك، ارقصى المسجد مع تام

  مسلم مليو  700و مليارا
 أ  ارسرائيليي  البقً  على: دقائً جدا ينير ارمويج القصور ويي القدس يي يجري ما أ  وأ د

 ورمز البالم أنحا   ايج يي مسلم لل  رمز رنة حولة، وما المبارك ارقصى المسجد ع  يبتبدوا
 د وحدهم للمسلمي  تارييي ديني وم ا  عقائدي

 17/2/2017الجديدة، رام هللا،  الحياة
 
  كبير صهيوني ألجل تنفيذ مخطط" جالود"بـ فلسطينية أراض   يصادر نابلس: االحتالل .20

 نشرت ا حتًل، سلنات أ  نابلس، جنور جالود قروي مجلس ل:  شب رام -حسي   عبد الرحيم
 للبنى أراض   هلى زراعيج، أراض   م  جالود قريج يي أراض   تحويل على المصادقج ع  هعًنا أمس

 ومننقج للمستونني ، ومبا    ملسسات ومباني تجاريج مبا    رقامج المستونني ، تيدم التي التحتيج
  المستونني  ليدمج اأنواعم على النرق شب ج وتحديد جديدة استينانيج نرق وشق مفتوحج عامج
 ال ً ج ارشمر يًل ال ال  المينن هو الجديد ا ستيناني المينن أ  جالود قروي مجلس وأ د

 المننقج يي الجديدة المستمديج اررااي وتقع جالود، قريج يي أرااي يستمدب الذي الماايج،
 واسبج مساحات سينمر الجديد، ا ستيناني المينن هذا أ  على وشدد  جالود قريج م  الجنوبيج

  ارعً  يي الواردة الميتلفج ا ستينانيج المرايق هقامج م  يشملة بما اررااي م 
 18/2/2017ظبي،  أبو االتحاد،

 
 "األقصى عشاق" معتقلي من اثنين عن اإلفراج .21

  م ا ني  ع  الناصرة مدينج يي ارسرائيليج المر زيج المح مج وتد: أيرجت محس  محمد -الفحم  أم
 ببد وذلك الفلسنيني، الدايل م  مبتقلي  أرببج أصل م د ارقصى عشاقد بملب يبرب ما مبتقلي

 م  ا نتما  حتى بالمبتقل عليمم لربقا  استئناب تقديم ع  ارسرائيليج البامج النيابج تراجبت أ 
  القاائيج ارجرا ات

سماع  ريم ال ريم عبد م   ل الجمبج، ع  اريراا، يوم وتم   الحبس مشددة بقيود لمواني يلوا 
لزام المنزلي،  ارجرا ات م  ا نتما  حتى دو ر آ ب بسببج تقدر ماليج  فالج بإيدام منمما  ل وا 

 حي  المبتقل، يي السونري ويحيى نبامنج ح مت الفلسنينيْي  على اربقا  تم وقت يي القاائيج،
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 ملسسج ناقم قدمة الذي ا لتماس يي لمقبليوم اليميس ا ارسرائيلي القاا  ينظر أ  المقرر م 
  عنمما باريراا والمنالرد ارقصى عشاقد ع  الديام والمو ل ارنسا  لحقوق ميزا 

 والربان المحتلج القدس هلى الفلسنيني الدايل م  النفير قوايل تنظيم تمم اررببج للفلسنينيي  وتنسر
  ارقصى المسجد يي

 17/2/2017الجزيرة.نت، الدوحة، 
 
 سورية في ُقتلوا فلسطيني الجئ آالف ثالثة من "مجموعة العمل": أكثر .22

  جئا   443و آ ب  ً  مقتل ،دسوريج يلسنيني أجل م  البمل مجموعجد حيدر: و  قت رامي
 يي المجموعج وقالت  سنوات ست نحو منذ البًد يي الدائر الصرام جرا  سوريج، يي يلسنينيا  

الجمبج  يوم تاريخ حتى و قد لما التابع والتو يق الرصد يريق ه  بج،الجم مسا  نشرتة، تقرير
 أ  وأواحت د سوريج يي الحرر ه ر امرأة، 455 بينمم يلسنينا 3,443 استشماد ،17/2/2017

 المباشرة ارسبار أبرز م  الًجئي  بقوارر وال رق والحصار المسلحج وا شتبا ات والقن  القصب
  الاحايا لسقون
 السوري، للنظام التاببج والميابرات ارم  أيرم يي يلسنينيا 1,164 اعتقال المجموعج قتو  ييما
  امرأة 83 بينمم
 - الشببيج الجبمج ومجموعات لة الموالي  والمسلحي  النظام جيش حصار ه  المجموعج وقالت
 190 قاى مايي  التوالي على  1,338الال يومة يديل اليرموك مييم على المفروض البامج، القيادة
 مييم يي رالبيتمم الحصار، بسبر النبيج والرعايج الت ذيج نق  نتيجج يلسنينيج و جئج  جئا  

   اليرموك
 17/2/2017، 48 عرب

 
 اإلسرائيلية السياسة لمحاصرة سريعة سياسية بخطة يطالبون" االنقسام إلنهاء وطنيون" .23

  واألمريكية
 نتنياهو بنيامي  ا حتًل ح ومج رئيس تصريحات على دا نقسام رنما  وننيو د س رتاريج عقبت
 ارمري يج اردارة وانحياز البنصريج، الح ومج هذع ونبيبج حقيقج ت شب التي اربيض البيت يي

   الدولي القانو  وأح ام الدوليج الشرعيج ولقرارات الفلسنيني، الشبر لحقوق المباديج لمواقفما الفااح
 هذع يريض وااح موقب بإعً  الفلسنينيج التحرير لمنظمج التنفيذيج نجاللج لما بيا  يي ونالبت
يشالما، لمواجمتما موحدة وننيج سياسيج ينج وبلورة البدوانيج، المواقب  تش ل جوهرها يي يمي وا 
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 هلى دعت  ما  الفلسنينيج التحرير لمنظمج الونني البرنام  على والقاا  بل لرناحج محاولج
 يي واجبة بل النبيبي، بحقة قيود أو التزامات أي م  شببنا تحرر هجرا ات م د يلزم ما  ل اتياذ

 التام اليً  م  يم نة وبما الدولي القانو   فلما والتي المشروعج الوسائل ب ل ا حتًل مقاومج
 د الوننيج و رامتة واستقًلة حريتة ونيل ا حتًل م 

 اللجنج مظلج تحت برئاستة شامل ونني قا لل الفوريج بالدعوة عباس محمود الرئيس ونالبت
 حاور ارحوال  ل يي يام  ، وبمادالملقت القيادي ارنارد أو بيروت صي ج ويق التحايريج

 استراتيجيج عمل ينج لواع الفاعلج، وا جتماعيج السياسيج شببنا وم ونات وقوى يصائل جميع
 وتمزيق الوننيج وحقوقة شببنا قايج تصفيج هلى الماديج ا حتًل ح ومج ميننات بإيشال  فيلج

  الجامبج الوننيج ملسساتة
 هذع لمحاصرة والدولي البربي الصبيدي  على عاجلج سياسيج تحرك ينج واع هلى دعت  ما

 لواع نارئج عربيج قمج هلى والدعوة الدوليي ، وارم  والسلم البربيج المننقج تمدد التي السياسج
 الوننيج وحقوقة شببنا يستمدب الذي البدوا  هذا هزا  التاريييج ممسلولياتم أمام البرر ارشقا 

  المشروعج
 18/2/2017العربي، لندن،  القدس

 
 اإلسرائيلي االحتالل تؤرق الفلسطينيين األسرى هواتف .24

 صامتج ارسرائيلي، وحرر ا حتًل سجو  يي تسري دائم رليا  ال حلوت: حالج أسامج الال رزة
 يلويج هواتب ع  بح ا   الساعج، مدار على الفلسنينيي  المبتقلي  اد تًلا ح جنود بي  مستمرة
  وذويمم اليارجي البالم مع للتواصل الفلسنينيو  ارسرى يمل ما
 ارسرائيليج السجو  مصلحج ه  عامر، أبو عدنا  ارمج جامبج يي السياسيج البلوم أستاذ وقال

 والتفتيش الدهم حمًت يًل ا تشفت ه  ر،والار   البزل ارسرى مع البقوبات أشد تستيدم
 ارسرى بي  لًتصال استيدامما بزعم اتصال، أجمزة ورريمم، أقساممم يي تنفذها التي المفاجئج

 :وأااب  ارسرائيليج السجو  يارا رسرائيل مباديج عمليج لتنفيذ المسلحج، الفلسنينيج والمنظمات
 المواتب ع  البح  يي عاليج بممارة تتمتع ،دالتقنيج درورد اسم عليما أنلق وحدة هسرائيل يصصتد

 ررب جدرا  يي للبح  وأجمزة مبدات الوحدة هذع وتستيدم يية، زاويج  ل وتفتيش السج ، دايل
  وأسقفما وأراياتما ارسرى،

 18/2/2017دبي،  البيان،
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 الطعام عن المفتوح إضرابهم يواصلون فلسطينيين أسرى ثالثة .25
 محمد الصحفي بينمم ،دارسرائيليد ا حتًل سجو  يي أسرى  ً ج ييوض  يي: رائد - رزة

  ارداري اعتقالمم على احتجاجا   النبام، ع  مفتوحا   هارابا   القيق،
 حياة ع  ال املج المسلوليجد ارسرائيليد ا حتًل سلنات الفلسنينيي ، الصحفيي  نقابج وحملت
 ع  هارابة ديول مع الصحي، وابة يي الحاصل هورالتد نتيجج القيق، محمد الصحفي ارسير
 هلى تشير المتويرة المبلومات ه  بيا ، يي النقابج وقالتالتوالي   على عشر ال اني يومة النبام

بة   أذى أ بر هيقام ب رض ا حتًل سجو  مصلحج قبل م  القيق للصحفي وااح استمداب
 اريام يًل هنة هذ القيق، صحج يي حاد تدهور جودبو  زبارقج يالد المحامي أبل نا لقد: دوأاايت
نة السج ، عيادة يي للفح  و  للبدد   سريرع م  النموض يستنع لم الفائتج ال ً ج  حتى أعاد وا 
 د نبام وجبج 30 م  أ  ر اآل 

 18/2/2017الخليج، الشارقة، 
  
 الماضي األسبوعخالل األقصى المسجد اقتحموا  إسرائيليا   330": قدس برس" .26

و  قت و الج دقدس برسد انترناشيونال : تحرير زينج اريرس، م  يانمج أبو سبيتا  -القدس المحتلج 
 هسرائيليا  لباحات المسجد ارقصى، يًل ارسبوم المااي  330لألنبا ، اقتحام 

قتحام م  شمر شبان/ يبراير الجاري، ا 16وشمدت الفترة الواقبج ما بي  تارييي الباشر وحتى الال 
مح لمم بالتجول يي جميع باحات ارقصى دو   85مستوننا ، باراايج هلى  156 نالبا  يموديا  س 

 تحديد مسار لجو تمم 
جنديا  هسرائيليا  باحات المسجد بزي مم البس ري، يًل الفترة ذاتما، يي حي  حاولت  43 ما اقتحم 

سباند ووابما دايل المسجد، رير أ  شرنج ا حتًل حاولت هديال رريج متنق لج م  دبار ار
 حر اس ارقصى منبوها م  ذلك 

 17/2/2017، قدس برس
 
 عن توطين الفلسطينيين في سيناء عار  عن الصحة الحديثالخارجية المصرية:  .27

قالالالت اليارجيالالج المصالالريج، أمالالس الجمبالالج، ه  الحالالدي  عالال  : مالاللم  ال امالالل، تالالامر هنالالداوي -القالالاهرة 
ينا  )شمال شالرق( دعالار  تمامالا عال  الصالحجد ولالم تتنالرق هليالة أي محاد الات توني  الفلسنينيي  يي س

جالالالا  ذلالالالك يالالالي تصالالالريحات هاتفيالالالج للمتحالالالد  باسالالالم الالالالوزارة، أحمالالالد أبالالالو زيالالالد، لفاالالالائيج مصالالالريج  سالالالابقج 
 ياصالالالج، نفالالالى يًلمالالالا ارنبالالالا  التالالالي تالالالرددت بشالالالأ  وجالالالود اتفالالالاق بالالالأ  ت الالالو  سالالالينا  ونن الالالا للفلسالالالنينيي  
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ولالالم ت الال  يالالي أي مرحلالالج مالال  المراحالالل محالالل حالالدي  بالالي  أي مسالاللول  وأاالالاب: سالالينا  أراض مصالالريج
 مصري وأجنبي 

ونقلت وسائل هعًم تصريحات الوزير ارسرائيلي بً حقيبج أيور قرا )م  النائفج الدرزيج(، التي قال 
ييما ه  رئيس ح ومتة بنيامي  نتنياهو سيبح  مع الرئيس ارمري الي دونالالد ترامالر، تبنالي مالا وصالفما 

 لرئيس المصري عبد الفتا  السيسي رقامج دولج يلسنينيج يي رزة وسينا  بينج ا
وأشار أبو زيد هلى أ  دالموقب المصري تجاع القااليج الفلسالنينيج وااالح ومبالروب، وهالو تأييالد ودعالم 
حالل الالالدولتي ، وهالذا هالالو مواالع التوايالالق الالدولي، والموقالالب المصالري يليالالد ذلالك، والمفاواالالات المباشالالرة 

وارسالالالرائيليي  هالالالي التالالالي سالالالتلدي هلالالالى التسالالالويج بالالالي  النالالالريي ، بمالالالا ياالالالم  تنلبالالالات  بالالالي  الفلسالالالنينيي 
 الشبر الفلسنيني يي هقامج دولتةد 

وحالالول أسالالبار م الالادرة السالالفير ارسالالرائيلي للقالالاهرة، قالالال المتحالالد  باسالالم اليارجيالالج المصالالريج، ه  السالالفير 
بتالالاد أ  أي سالالفير ي الالادر الالالبًد ارسالالرائيلي لالالم يينالالر وزارة اليارجيالالج بم الالادرة الالالبًد، مواالالحا أنالالة الم

 يينر الوزارة بم ادرة البًد وأ  يحدد قائما بأعمالة 
 18/2/2017القدس العربي، لندن، 

 
 ما يمكن الخروج به من القاهرة وتل أبيبلتعرف للهناك اختبار إعالمي للعالقات خبير أكاديمي:  .28

ارة درسالالالبار أمنيالالالجد البالالالار أمالالالام يالالالتح هعالالالً  هسالالالرائيل سالالالحر سالالالفيرها لالالالدى مصالالالر ونالالالاقم السالالالف: القالالالاهرة
ت منالالات عالال  دتالالوتر سياسالالي م تالالومد بالالي  القالالاهرة وتالالل أبيالالر، وسالالن صالالمت رسالالمي عالال  الحالالدي  عالال  

وقالالالال رئالالاليس الوحالالالدة ارسالالالرائيليج يالالالي المر الالالز القالالالومي لدراسالالالات الشالالالرق  ملفالالالات التالالالوتر يالالالي البًقالالالات 
تالوترا د يالي البًقالات، ل نالة تحالد  اروسن الد تور نارق يممي لالدالحياةد هنة   يم   القول ه  هناك د

 يي المقابل ع  ملشرات هلى دتجاذباتد يي الفترة ارييرة 
وأشالار هلالى مسالالألج هنالًق الصالالواريخ التالي أ يالالرت أييالرا ، وقصالج سالالحر السالفير درسالالبار أمنيالجد، والالالزا  

سالرائيلي الفتا  السيسي يي دمشروم وهميد يتم التفاوض علية مالع رئاليس الالوزرا  ار باسم الرئيس عبد
بنيامي  نتانياهو والرئيس ارمير الي دونالالد ترامالر، وأييالرا  دصالمت القالاهرة وتالل أبيالر عال  هذاعالج شالي  
عمالالا هالالو متالالوتر يالالي البًقالالاتد،  يتالالا  هلالالى أ  القنالالوات الرسالالميج لالالم تالالديل علالالى اليالالن ه  لنفالالي مسالالألج 

 استبداد مصر التنازل ع  أراض يي سينا  لتوني  الفلسنينيي  ييما 
يممي أ  دهناك ايتبارا  هعًميا  للبًقات بمدب التبالرب هلالى مالا يم ال  اليالروا بالة مال  القالاهرة  واعتبر

وتل أبير، ل     مش لج يي البًقات  هناك حر  على عدم الديول يي أي مواجمج حالول قاالايا 
 البًقات ال نائيج، يموقب القاهرة تجاع هسرائيل   يحمل ت ييرا  جديدا  و  صداما د 
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أ د أياا  أ  هذا ارمر ليس مبناع أ  هناك تنابقالا  يالي المواقالب، ديقنبالا  هنالاك تجاذبالاتد حالول  ل نة
جملج مال  القاالايا منمالا ملالب ا سالتينا  ونقالل السالفارة ارمير يالج هلالى القالدس وعالدم اسالتقبال مساللولي  

 هسرائيليي  يي القاهرة، وعدم توجية دعوة لنتانياهو لزيارة مصر 
ريصالالالج علالالالى البًقالالالات يالالالي هنارهالالالا الحالالالالي، واسالالالتقبال الويالالالود والمسالالاللولي  يممالالالي: دمصالالالر ح وأاالالالاب

ارسالالرائيليي  يالالي مصالالر لالالة أنالالر   تررالالر مصالالر يالالي اليالالروا عنمالالا، القالالاهرة حريصالالج علالالى أ  ت الالو  
وأشار هلى أنالة يالي مالا ييال  البًقالات ال نائيالج، يالإ  دالقالاهرة حريصالج علالى  هناك أزمج يي البًقات،
 مي جدا ، وارمني وا ستراتيجي ييما يسبقا  السياسيد أ  تبقى يي هنارها الرس

 18/2/2017الحياة، لندن، 
 

 على األمن إال باتفاق سالم تاريخي مع الشعب الفلسطيني تحصللن  "إسرائيل"المومني:  .29
أ الالالد وزيالالالر الدولالالالج لشالالاللو  ارعالالالًم وا تصالالالال النالالالانق الرسالالالمي باسالالالم : نيفالالالي  عبالالالد المالالالادي - عمالالالا 

حمد المومني، أ  القمج البربيج سوب تتناول القايج الفلسنينيج بتفاصيلما، وسيتم الح ومج الد تور م
نالالر  الرليالالج البربيالالالج بشالالأنما، يموقفمالالا ممالالالم وسالالي و  لالالالة امتداداتالالة ارقليميالالج والدوليالالالج، ذلالالك أ  الالالالدول 
البربيالالالالج لمالالالالا اتصالالالالا تما و قلمالالالالا وأوراق االالالال ن وعنالالالالدما تالالالالأتي وتتحالالالالد  بالملفالالالالات المممالالالالج وتببالالالالر عالالالال  

 اتما، حتما ستنظر لمذا ارمر الممم قناع
وجالالالدد المالالالومني يالالالًل لقائالالالة الالالالدوري مالالالع برنالالالام  )أيبالالالار وحالالالوار(، التأ يالالالد علالالالى يصوصالالاليج القاالالاليج 
الفلسالالالنينيج لالالالألرد ،  يتالالالا هلالالالى أنالالالة يالالالي انالالالار ا سالالالتبدادات السياسالالاليج لقمالالالج عمالالالا  القادمالالالج يمالالال  أحالالالد 

رردنيج بتوجية م  جًلج الملك م  أجل وابما ارمور التي يتم التداول بشأنما وتجتمد الدبلوماسيج ا
  الصحيح وأولويتما التي تستحق هو مواوم القايج الفلسنينيج هنارهاام  

 هبرامأ  تبيش بأم  وسًم يي هذع المننقج يجر أ  تقتنع أنة   بد م   هسرائيل أرادتوشدد أنة هذا 
حقاق البدالج للشبر ا  لفلسنيني  سًم تارييي مع الشبر الفلسنيني وا 

 18/2/2017الدستور، عمان، 
 
 "حزب هللا"تتهم عون بتشريع نشاطات  "إسرائيل" .30

ارمالالالي  البالالام لالالالال دحالالزر لد السالالاليد حسالال  نصالالالر ل أول مالال  أمالالالس، هسالالرائيل باسالالالتمداب  : هالالددبيالالروت
مفاعالالل ديمونالالج النالالووي يالالي اررااالالي الفلسالالنينيج المحتلالالج، ببالالد أ   انالالت تصالالريحات الالالرئيس اللبنالالاني 

شالالالال عالالالو  عالالال  أ  دسالالالً  حالالالزر ل م مالالالل لسالالالً  الجالالاليش نالمالالالا هنالالالاك أرض تحتلمالالالا هسالالالالرائيل مي
  والجيش اللبناني   يتمتع بالقوة ال اييجد
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وقال السفير ارسرائيلي يي ارمم المتحدة داني دانو  يالي الرسالالج، ه  تصالريح عالو  دالالذي أعلنالة يالي 
ش اللبناني، يشر م نشانات الحزر، يي يرق الشمر الجاري بأ  سً  حزر ل ي مل عمل الجي 12

د  وأااب دانالو  أ  دمال  الوااالح مال  هالذا التصالريح أ  الح ومالج 1559و 1701لقراري مجلس ارم  
، بالل هالي تشالجع 1559و 1701اللبنانيج لم تفشل يقالن يالي تنفيالذ واجباتمالا بموجالر قالراري مجلالس ارمال  

عو  دم ال آير على نمو التباو  بالي  حالزر  وقال ه  تصريح بفاعليج نشانات حزر ل وتشر عماد 
ل والجيش اللبناني، وهو اتجاع على المجتمع الدولي أ  يتحرك لتجنبةد  وأشالار هلالى أ  قالرار مجلالس 
ارم  يدعو هلى دنزم سً   ل المجموعات المسلحج يي لبنا  بحي    ي و  هناك سً  أو سلنج 

، يالالز  1701ر ل يالالًل السالالنوات البشالالر منالالذ تبنالالي القالالرار يالالي لبنالالا  سالالوى الدولالالج اللبنانيالالجد، وأ  دحالالز 
ودعالالا  أ  الالر مالال  مئالالج ويمسالالي  ألالالب صالالاروت ونشالالر ترسالالانتة بالالي  السالال ا  المالالدنيي  يالالي جنالالور لبنالالا د 

 عو   الرئيس توجية هدانج علنيج للبيا  المشي  الصادر ع لمجلس ارم  
 18/2/2017الحياة، لندن، 

 
وضع خطوط حمراء أمام  تستهدف "إسرائيلـ"الموجهة ل "هللا حزبـ"اللهجة المتشددة لرويترز:  .31

 ترامب
قالال مصالدر منلالع علالى ارمالر الجمبالج، ه  تصالريحات ارمالي  البالام لجماعالالج : أحمالد حسال  - بيالروت

حزر ل اللبنانيج حس  نصر ل الشديدة اللمجالج الموجمالج رسالرائيل والالرئيس ارمري الي دونالالد ترامالر 
لمنالالع أي عمالل يشال ل تمديالالدا  االد لبنالالا  أو د ينالون حمالرا د مالدب هلالى واالالعارسالبوم الجالاري  انالالت ت

 حزر ل 
ً  عالال  دعالالم  واسالالتيدم ترامالالر ومسالالللو هدارتالالة لمجالالج قويالالج االالد هيالالرا  الراعالالي السياسالالي لحالالزر ل ياالال
عدوها الرئيسي هسرائيل، وتوجية دتحالذير رسالميد لنمالرا  بالأ  تجربالج هنالًق صالاروت باليسالتي أجرتمالا 

ووصب نصر ل يالوم ارحالد الالرئيس ارمري الي بأنالة دأحمالقد  وقالال  يرقا  لًتفاق النووي مليرا  تم ل 
اليميس ه  جماعتالة التالي لببالت دورا  رئيساليا  يالي هنمالا  ا حالتًل ارسالرائيلي لجنالور لبنالا  قالد تاالرر 

تمالدب  وقال المصدر ه  اللمجج الشديدة تجاع هسرائيل وترامالر المفاعل النووي ارسرائيلي يي ديمونج 
 هلى واع دينون حمرا د أمام اردارة ارمري يج 

 18/2/2017وكالة رويترز لألنباء، 
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 يمنع الحرب على لبنان بين "حزب هللا" و"إسرائيل" التعادل االستراتيجي"هآرتس":  .32
علالالى وقالالع الرسالالائل ل لمالالج ارمالالي  البالالام لحالالزر ل السالاليد حسالال  نصالالرل، جالالا ت مقاربالالج : يحيالالى دبالالوق

   ارسرائيليي  الميتصي  حول هم انات الحرر المقبلج بي  الجانبي ، وأسبار امتناعما المبلقي
هآرتس، ابتدا  ، هلالى االرورة رد  المواقالب الصالادرة عال  المساللولي  ارسالرائيليي  حالول  صحيفج أشارتو 

 الحالالرر والحسالالم الوااالالح ييمالالا، يالالي مواجمالالج حالالزر ل، هلالالى سالالياقاتما، مالال  دو  أ  تبنالالي، بالفبالالل، أ 
تشالالير الصالالحيفج هلالالى أ  الجالاليش ارسالالرائيلي يواجالالة صالالبوبج أمالالام الحجالالم المائالالل لترسالالانج  الحالالرر سالالتقع 

حالالالزر ل الصالالالاروييج، بالالالً رد  امالالالل، هذ قالالالد يصالالالل عالالالدد الصالالالواريخ التالالالي ستسالالالقن علالالالى هسالالالرائيل مالالال  
بدد، ببد اررااي اللبنانيج، هلى ألب صاروت يوميا ، وذلك مع بد  الحرر، ييما التوقع أ  يزيد هذا ال

 ارولى  ند عما  اريام
وي تالالر مبلالالق الشالاللو  البسالال ريج يالالي الصالالحيفج، عالالاموس هرئيالالل، ليشالالير هلالالى أ  الحالالرر يالالي مواجمالالج 
حزر ل ستتسبر يي   ير م  اليسائر البشالريج وتالدمير للبنالى التحتيالج يالي شالمال هسالرائيل ووسالنما، 

ورة أوسع  دل ال  يالي الوقالت نفسالة، سيتسالبر حتى وا    ا  ال م  المقابل هارارا  بحزر ل ولبنا  بص
ا سالتيدام الزائالالد )مال  قبالالل هسالالرائيل( للقالوة البسالال ريج يالي تالالداعيات وأ مالالا ، ومال  بينمالالا تالوتر مالالع روسالاليا 

، حالالزر ل جالالز ا  مالال  التحالالالب الالالذي تقالالودع، لالالدعم نظالالام )الالالرئيس ارقالاللالتالالي تبتبالالر، حتالالى اآل  علالالى 
 السوري بشار( ارسد يي سورياد 

ل الالد الصالالحيفج أ   حجالالم ار مالالا  المقالالد ر أْ  يت ب الالدها النريالالا ، يالالي حالالال انالالدلبت المواجمالالج مالالع ذلالالك، ت
الشالالاملج بينممالالا، يحمالالل يالالي نياتالالة دجانبالالا  هيجابيالالا د، أي هنالالة واقالالع ي مالال  ييالالة دتبالالادل اسالالتراتيجيد، مبنالالي 

يي هببالاد  على هدراك  ل نرب لألارار المحتلمج التي قد يسب بما لة النرب ال اني، وهو واقع يساهم
الحرر المقبلج  م  جانر هسرائيل، تل د الصحيفج، هالذا دالتبالادل ا سالتراتيجيد يببالد درريالزة الم الامرةد 

 لدى سياسييما، ويبقي يرايج الحرر اد حزر ل ييارا  أييرا  وحسر 
 18/2/2017األخبار، بيروت، 

 
 2006مغايرة لحرب ستكون  "إسرائيل"مواجهة ب "حزب هللا"حرب الصواريخ التي سيفع لها "يديعوت":  .33

بالي   أشارت صالحيفج يالديبوت أحرونالوت، يالي سالياق عراالما رم انالات المواجمالج المقبلالج: يحيى دبوق
على وقع الرسائل ل لمج ارمالي  البالام لحالزر ل الساليد حسال  نصالرل، هلالى أ  دتمديالد هسرائيل ولبنا  

لجالاليش ارسالالرائيلي يسالالت مر ال  يالالر يالالي تحسالالي  الحالالرر يالالي الشالالمال لالاليس مل الالدا  ولالاليس يوريالالا ، ررالالم أ  ا
 د جأوااعة واستبدادع على الحدود مع لبنا  وسوري
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و تالالالالر نالالالالاحوم برنيالالالالام يالالالالي يالالالالديبوت أحرونالالالالوت مشالالالاليرا  هلالالالالى مالالالالا سالالالالم اع دمراحالالالالل تنالالالالورد قالالالالوة حالالالالزر ل 
 البسالالال ريج،  يتالالالا  هلالالالى أ  دوحالالالدة الراالالالوا د، التشالالال يل البسالالال ري ار  الالالر تالالالدربا  وتمر سالالالا  يالالالي المممالالالات
القتاليالالج، تبالالالد  المرحلالالج الراببالالالج مالال  التنالالالور البسالال ري للحالالالزر، وهالالي وحالالالدة أنشالالئت  سالالالتمداب المواقالالالع 
ارسرائيليج القريبج م  الحدود مع لبنا ، بمالا يشالمل المسالتوننات والمواقالع البسال ريج  ويالرى برنيالام أ  

ت حالالالالرر ، مر  الالالالزا  علالالالالى تشالالالال ي2000ًحالالالالزر ل مالالالالر  بمرحلالالالالج أولالالالالى يالالالالي تنالالالالورع البسالالالال ري حتالالالالى عالالالالام 
، تحالالول ييمالالا هلالالى دتنظالاليم نصالالب جالاليشد، ودوحالالدة 2006البصالالابات، ييمالالا المرحلالالج ال انيالالج حتالالى عالالام 

، 2006الراوا د هي أحد تببيرات القفزة الراببج لحزر ل م  ناحيج عس ريج، جا ت ببد حرر عام 
 وم  امنما نقل المبر ج هلى دايل هسرائيل 
يخد التالي ساليفب لما حالزر ل يالي مواجمالج هسالرائيل، سالت و  ولفت يي هذا السياق هلى أ  دحرر الصوار 

  يالالدهنًق الصالواريخ يالي الحالرر المقبلالج سالي و  أ  الر تر يالزا  وأ  الر دقالج، 2006م ايرة لما حالد  عالام 
ً  ع  استيدامة للنائرات رير المأهولجد   يا

 18/2/2017األخبار، بيروت، 
 

 "طعنة لثوابت الشعب المغربي"الرباط بـناشطون مغاربة يصفون حضور إسرائيليين منتدى في  .34
محمود مبروب: وصب ناشنو  م اربج حاور مم لي  ع  ال يا  الصالميوني يالي منتالدى  –الربان 

نبنج حقيقيالالالج ل وابالالت الشالالالبر الم ربالالالي ديمالالتم بالتربيالالالج والت الالالوي  الممنالالي بالربالالالان، بالييانالالالج والجريمالالج بالالالال
  ا حتًليدالمشروم الصميوني والتزاماتة الوننيج وارمميج حيال قايج يلسني  و 

 يالالا  دأ  مم لالالي  عالال   دالقدس البربالاليدوأ الالد بيالالا  لمجموعالالج البمالالل الوننيالالج مالال  أجالالل يلسالالني  ارسالالل لالالال
مالالا يسالالمى بالمنتالالدى ا سالالتراتيجي ارقليمالالي دحاالالروا بالباصالالمج الربالالان يالالي هنالالار  داررهالالار الصالالميوني

ا قتصالاديج، والالذي تنظمالة ملسسالج التالدرير حول التبليم والتدرير الممني وال فا ات م  أجل التنميالج 
   داروروبي

اسالالالتمرار مسلسالالالل السالالالقون التنبيبالالالي الالالالذي أصالالالبح دواعتبالالالرت المجموعالالالج أ  هالالالذع الينالالالوة تالالالأتي االالالم  
يبالالرب حالالالج هسالالتيريا وسالالبار متصالالاعد مالال  لالالد  عمالالً  ارتمالالوا يالالي أحاالالا  يدمالالج ال يالالا  الصالالميوني 

د حساسالالالج بالنسالالالبج للم اربالالالج مالالال  م يالالالل قاالالاليج وتقالالالديم يالالالدمات اسالالالتيباريج واسالالالتبًميج يالالالي ملفالالالات جالالال
  دالصحرا  الم ربيج وارمازي يج

 18/2/2017القدس العربي، لندن، 
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 شقيقا ترامب يملكان رخصة تشغيل حاوية األمونيا في حيفا ":معاريف" .35
 مي الالالال دنشالالالرت صالالالحيفج مبالالالاريب ارسالالالرائيليج يالالالي ملحقمالالالا ارسالالالبوعي تحالالالت عنالالالوا  : القالالالدس المحتلالالالج

ريالالا علالالى اريالالوي  اللالالذي  بقيالالا تحالالت الالالرادار يالالي الباصالالفج حالالول حاويالالج ارمونيالالا يالالي يلالالي  تب دبالالراذرس
وبحسالالر الصالالحيفج يالالإ  اريالالوي  جالالولس وايالالدي ترامالالر شالالقيقا الالالرئيس ارمير الالي دونالالالد ترامالالر  حيفالالا 

يمل ا  شر ج حيفا  يمي الي  وعقبت الصحيفج بالقول ه  هناك شك بأ  ال  ير يبريو  هذع المبلومج 
هالي التالي تالدير حاويالج ارمونيالا يالي حيفالا، وقالد  دحيفالا  يمي الاليدوبحسالر الصالحيفج يالإ  شالر ج  ا عنمم

 سنوات  9حاز الشقيقا  على ريصج تش يل واستيدام هذع الحاويج قبل 
 17/2/2017وكالة سما اإلخبارية، 

 
 بعثة من البرلمان األوروبي تزور فلسطين وتلتقي عباس .36

زار مالالال  مجموعالالالج البمالالالل لبب الالالج البًقالالالات مالالالع يلسالالالني  يالالالي البرلمالالالا  يالالالزور ويالالالد متبالالالدد ارحالالال :رام ل
اروروبي الافج ال ربيج بما ييما القدس الشالرقيج، وقنالام رالزة اعتبالارا  مال  البشالري  مال  يبرايالر/ شالبان 
الحالي ولمدة أرببالج أيالام  وساليقيم الويالد يالًل زيارتالة يالي القالدس وساليجتمع مالع الالرئيس محمالود عبالاس 

ي  آيري  يي السلنج الفلسنينيج، ياً ع  المجتمع المدني والنالًر ونشالنا  باراايج هلى مسلول
 السًم يي زيارة بمناسبج مرور يمسي  عاما على ا حتًل 

وقالالال رئالاليس البب الالج نيالالو ليس سالالايلي يوتيس ه  دالتوسالالع ا سالالتيناني وقالالانو  التسالالويج الالالذي سالال  مالالليرا 
يدعمة ا تحاد اروروبي والمجتمع الدولي،  مالا هالو يش ً  تمديدا ملموسا لحل الدولتي ، الحل الذي 

وأاالالالاب سالالالايلي يوتيس أ  دالمسالالالتوننات عقبالالالج أمالالالام  د 2334 وااالالالح مالالال  قالالالرار مجلالالالس ارمالالال  الالالالدولي
وتالابع القالول دأود أ  أل الد مجالددا دعمنالا  تحقيق السالًم رنمالا تمالدد تواصالل دولالج يلسالنينيج مسالتقبليجد 

للحيالالاة مالالع القالالدس الشالالرقيج عاصالالمج لمالالا، علالالى أسالالاس حالالدود  لًعتالالراب بدولالالج يلسالالنينيج مسالالتقلج قابلالالج
تبيش بسًم هلى جانر هسرائيل  ويتبي  على ا تحاد اروروبي ممارسج الا ن على هسالرائيل  1967

م  أجل واع حد لًستينا  للتيل  م  ا حتًل وا لتزام بيارنج النريق للسًم وحل الالدولتي   
 ، وجميع شبور الشرق اروسند ارسرائيليوالشبر  نح  نريد السًم للشبر الفلسنيني

 18/2/2017، لندن، القدس العربي
 
 اإلسرائيلية -األمم المتحدة تدعو لتهيئة الظروف الستئناف المفاوضات الفلسطينية  .37

أ الالالدت هيئالالالج ارمالالالم المتحالالالدة أهميالالالج تميئالالالج الظالالالروب  سالالالتئناب المفاواالالالات بالالالي  الجالالالانبي  : واشالالالنن 
يقالالد عبالالرت رئيسالالج ديالالوا  ارمالالي  البالالام لألمالالم المتحالالدة ماريالالا لالالويزا ييالالوتى يالالي  لي الفلسالالنيني وارسالالرائي
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 لمتمالالا أمالالام ا جتمالالام اليالالا  الالالذي عقدتالالة لجنالالج ارمالالم المتحالالدة المبنيالالج بممارسالالج الشالالبر الفلسالالنيني 
لحقوقة رير القابلج للتصرب، اليوم، ع  عدم رااها م  الواع الالراه ، مل الدة أهميالج الوصالول هلالى 

لحاحالالا عالال  أي وقالالت ماالالى، حيالال  دمفاواالالا ت ذات م الالزى،  الالو  هالالذع الينالالوة باتالالت ار  الالر حيويالالج وا 
 تبدو آياق الحل القائم على الدولتي  ببيدةد 

وقالالد حالالذر منسالالق ارمالالم المتحالالدة اليالالا  لبمليالالج السالالًم يالالي الشالالرق اروسالالن ني الالو ي مًدينالالوب يالالي 
تالالة هسالالرائيل مالالليرا و  سالاليما وأنالالة  لمتالالة أمالالام مجلالالس ارمالال  أمالالس مالال  آ الالار قالالانو  التسالالويج الالالذي اعتمد

سيسالالالمح بتملالالالك ارسالالالرائيليي  رراض ذات مل يالالالج ياصالالالج للفلسالالالنينيي ، مالالالا سالالاليترتر عليالالالة آ الالالار ببيالالالدة 
 المدى على هسرائيل  ما سيقوض بش ل ينير حل الدولتي  والسًم بي  ارسرائيليي  والفلسنينيي  

 17/2/2017، رام هللا، الحياة الجديدة
 
 ة بيت إيلعمر المال من أجل بناء بيت على أرض بملكية فلسطينية خاصة في مستتبرع ب فريدمان .38

 شالالب أمالالس عالال  و الالائق تظمالالر أ  السالالفير ارمري الالي الجديالالد يالالي تالالل أبيالالر، : وديالالع عالالواودة –الناصالالرة 
ديفيالالد يريالالدما ، تبالالرم بالمالالال مالال  أجالالل بنالالا  بيالالت علالالى أرض بمل يالالج يلسالالنينيج ياصالالج يالالي مسالالتوننج 

سالالم يريالالدما  هالالو جالالز  مالال  مننقالالج يالالي المسالالتوننج ينلالالق عليمالالا اسالالم دهأولبنالالاد، دبيالالت هيالاللد  والبيالالت با
تبرم بة ديفيد وتامي يريدما  لذ رى والالديمما، الحايالام والساليدة مالوريس ‘و تر على مديل البيت أنة 

 وأدالييد يريدما  والسيد والسيدة جوليوس وباني ساند 
هالالدم يمسالالج مبالالا  يالالي مننقالالج دهآولبنالالاد قبالالل يشالالار هلالالى أ  سالاللنات ا حالالتًل ارسالالرائيلي أررمالالت علالالى 

يمس سنوات، بموجر أمر م  المح مج البليالا، بينمالا بيالت يريالدما  لالم يمالدم منذئالذ ررالم صالدور ح الم 
 مح مج، علما أ  جميع البيوت يي هذع المننقج مقامج على أراض بمل يج يلسنينيج ياصج 

 18/2/2017، لندن، القدس العربي
 
 فياض ب لإلطاحةعلى ترامب  أدلسون بالتأثير يهوديالملياردير اليها إيندك يسحب تغريدة اتهم ف .39

 تالر دت ريالدةد يالي صالفحتة قالد  ا  سفير الو يات المتحدة السابق لدى هسالرائيل دمالارت  هينالدكد، : ند ل
ارمري الالي، صالالديق  –علالالى موقالالع التواصالالل ا جتمالالاعي دتالالويترد، جالالا  ييمالالا: ددعالالا المليالالاردير اليمالالودي 

رسالالرائيلي بنيالالالامي  نتنيالالاهو المقالالالرر شالالاليلدو  أدلسالالو ، الالالالرئيس دونالالالد ترامالالالر، وسالالالفيرة رئالاليس الالالالوزرا  ا
الو يات المتحدة لدى المنظمج ارمميج ني ي هيلي هلى وجبج عشالا  مسالا  اليماليس المااالي، وايتالار 

 أدلسو  وجبج )التا و( الم سي يج التي يفالما ترامر 



 
 
 
 

 

 24 ص             4204 العدد:        2/18/2017 جمعةال التاريخ: 

                                    

رااالالة وراالالبة مالال  ترشالالح ييالالاض ليًيالالج مالالارت   الالوبلر ويالالًل ارمسالاليج، أبالالدى المليالالاردير اليمالالودي اعت
يي ليبيا  ويي ت ريدتة أعرر مارت  هيندك ع  توقباتة، قائً: دالمليالاردير اليمالودي هالو الالذي اسالتيدم 

 حق الفيتو للحيلولج دو  حصول يياض على منصر يي ارمم المتحدةد 
  تبالالرض للمسالالا لج، و تالالر ل الال  هنالالديك عالالاد ومسالالح ت ريدتالالة، دو  أ  ي شالالب سالالبر ذلالالك، ومالالا هذا  الالا

 ت ريدة أيرى قال ييما دظني حول دور شيلدو  مبقول، ل نة ليس صحيحاد 
 18/2/2017، لندن، القدس العربي

 
 مقاربات متعارضة مصطلح "الدولة الواحدة" الذي صرح به ترامب يشير إلى :ديفيد ماكوفسكي .40

واحالدةد ببالد أ  صالر  الالرئيس دونالالد ي  الر الحالدي  هالذع اريالام عال  حالل دالدولالج الو ا ت:  –واشنن  
ترامالالر يالالي مالاللتمر صالالحايي مالالع رئالاليس الالالوزرا  ارسالالرائيلي بنيالالامي  نتانيالالاهو بأنالالة منفالالتح علالالى أي الالار 
جديدة قد تجلر السًم هلى الشرق اروسن، وقال: ده ذا أنظر هلى حل الدولتي  وحل الدولج الواحدة، 

يفالالتح ترامالالر البالالار هلالالى متاهالالج  املالالج جديالالدة مالال  بمالالذا الموقالالب،   وأميالالل هلالالى مالالا يميالالل هليالالة النريالالا د
التبقيالد والميالانرة  يبتفوهالة بببالالارة ددولالج واحالدةد بالد   مالال  دحالل للصالرام يقالوم علالالى دولتالي د والالذي ظالالل 

عامالا ، يإنالة ذهالر هلالى مالدى يشالي رلسالا  سالابقو  ومبظالم  20محور الديبلوماساليج الدوليالج علالى مالدى 
 ي يننوي عليما الزعما  اليوض يية لبلممم باربباد الت

يقول مدير مشروم عمليج السًم يي الشرق اروسن يي مبمد واشنن  ديفيد ما ويس ي هنة يم   أ  
ي و  مبنى مصنلح ددولج واحدةد بالنسبج هلى   ير م  المستونني  يي اليمي  ارسرائيلي هو سيادة 

ض يالالي اليسالالار يالالي أوروبالالا هسالالرائيل علالالى  الالل الاالالفج، بينمالالا يم الال  أ  ي الالو  المبنالالى بالنسالالبج هلالالى الالالبب
والو يالالالات المتحالالالدة أنالالالة يم الالال  أ  ي الالالو  وصالالالفا  مقبالالالو   لدولالالالج  نائيالالالج القوميالالالج مالالال  دو  أ  ت الالالو  هنالالالاك 

وأاالالاب: د الالل مالال  يسالالتبمل هالالذا المصالالنلح يحتالالاا هلالالى أ  ي الالو  حالالذرا  جالالدا  يالالي شالالأ   يفيالالج  هسالالرائيل 
لالالالالالى أ  أقليالالالالالج يقالالالالالن مالالالالال  اسالالالالالتيدامة رنالالالالالة يبنالالالالالي مقاربالالالالالات متباراالالالالالج    اسالالالالالتنًعات الالالالالالرأي تشالالالالالير ه

 ارسرائيليي  والفلسنينيي  تليد  ً التبريفي  للدولج الواحدةد 
 18/2/2017الحياة، لندن، 

 
 تريليون دوالر حجم اإلنفاق العسكري في العالم 1.57 .41

، وزاد ارنفاق البربي على التساللح 2016تريليو  دو ر عام  1.57بل  ارنفاق البالمي البس ري حدود 
يالالي المئالالج مالال  ارنفالالاق البالالالمي، يالالي ظالالل ارينالالار التالالي  15يات ريالالر مسالالبوقج ت قالالدر بنحالالو هلالالى مسالالتو 
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تشالمدها مننقالج الشالرق اروسالن ببالد يالورة دالربيالع البرباليد وسالينرة تنظاليم دداعالشد علالى منالانق واسالبج 
 يي  ل م  البراق وسوريج وليبيا ويروعة يي أ  ر م  دولج عربيج 

اليالالج دهتالالش آي هس مار الالتد، لمناسالالبج انبقالالاد دمبالالرض ومالاللتمر ويالالي بيالالا  أصالالدرتة شالالر ج اليالالدمات الم
د الالالذي يبالالدأ أعمالالالة رالالدا  ارحالالد ويسالالتمر يمسالالج أيالالام، رجحالالت أ  يسالالجل 2017أيالالد س  -الالالديام الالالدولي

  وأيالاد بأنالة ديالي ظالل تنالامي رربالج دول 2017ارنفاق على قناعي النيرا  والديام نموا  قويا  بد ا  م  
ى تحصي  حدودها لزيادة أم  مواننيمالا واقتصالاداتما وصالناعتما يالًل هالذع اليلي  البربي الساعيج هل

الفترة التي يمر بما البالم م  حالال عالدم اليقالي ، يالزداد هنفالاق ح ومالات المننقالج علالى تجميالزات الالديام 
 أ  ر م  أي وقت ماىد 

عالالدد  وتوقبالت شالالر ات مشالالار ج يالي دأيالالد سد أ  ي بلالال  يالالًل المبالرض هبالالرام صالالفقات  بيالرة وعقالالود مالالع
لالى جانالر دأيالد سد الالذي يننلالق يالي  م  الشر ات، در  المبرض يرصج مممج لبالرض المنتجالاتد  وا 

(  ورجالالالح منظمالالالو  2017، سالالالت بقد الالالالدورة الراببالالالج مالالال  مبالالالرض الالالالديام البحالالالري )نايالالالد س 13دورتالالالة الالالالال
ي دولج يي المناسبتي  اللتي  يستايفمما مر ز أبو ظبي الونن 57شر ج م   1235مشار ج أ  ر م  

برام صفقات تفوق   بليو  درهم )يمسج بًيي  دو ر(  18.5للمبارض وا 
وأيادت شالر ج دباراماونالتد الجنالور أيريقيالج بأنمالا عالززت حاالورها يالي الشالرق اروسالن يالًل السالنوات 
الماايج دلتزويد الح ومات بأحد  التقنيات وحلول الديام ويق يلسفتما بتويير حلول دياعيج بت اليب 

سنج، أحدَ  ابت اراتما التقنيج  20المجموعج التي تملك يبرة يي المننقج تمتد ر  ر م  أقلد  وستقدم 
د، بمالالا ييمالالا نالالائرة ا سالالتنًم والمجالالوم دمالالواريد وهالالي النسالاليج البسالال ريج مالال  نالالائرة 2017يالالي دأيالالد س 

ذات  دأهالالر كد التالالي تنتجمالالا المجموعالالج والمجمالالزة بتقنيالالات المراقبالالج وا سالالتمداب التالالي تحملمالالا النالالائرات
 الحجم والسبر ونفقات التش يل ارعلى 

وقال الرئيس التنفيذي لال دباراماونتد آيفور هيشي ويتز: دتبمل دول يالي الشالرق اروسالن لتنالوير قالدراتما 
 50الماديج هلى تالوني  أ  الر مال   2030الدياعيج والصناعيج، وم  أبرزها السبوديج التي أنلقت رليج 

 د 2030ات البس ريج بحلول يي المئج م  هنفاقما على التجميز 
 210وييمالالا قفالالزت مبيبالالات ارسالاللحج يالالي البالالالم زادت موازنالالات الالالديام للالالدول البربيالالج لتتجالالاوز مسالالتوى 

بًيالي  دو ر، متجالاوزة موازنالج الالديام المصالالريج  9بًيالي  دو ر  وبل الت موازنالج الالديام اريرانيالج حالالدود 
بليونالالا ، وموازنالالج الالالديام  15د ارسالالرائيليج بل الالت بًيالالي ، يالالي حالالي  أ  دموازنالالج الحالالرر 5و 4المقالالدرة بالالي  

 بليو  دو ر  18التر يج   تتجاوز 
وعلالالالالى ررالالالالم توااالالالالع موازنالالالالات الالالالالديام التر يالالالالج واريرانيالالالالج وارسالالالالرائيليج، ه  أ  الالالالالدول الالالالال ً  تمتلالالالالك 

 صناعات أسلحج محليج وتتح م بموازي  القوى ارقليميج 
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راسالالالات السالالالًم، أ  الو يالالالات المتحالالالدة   تالالالزال تحتالالالل المرتبالالالج وأورد التقريالالالر السالالالنوي لمبمالالالد هلسالالالن ي لد
يالالي المئالالج مالال  سالالوق السالالً  البالالالمي، تليمالالالا  31ارولالالى عالميالالا  يالالي ارنفالالاق الالالدياعي لتسالالتحوذ علالالى 

 يي المئج،  م الصي  ويرنسا وبرينانيا  27روسيا بحصج تقدر بال 
 18/2/2017الحياة، لندن، 
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 ياسر الزعاترة
ببد ساعات م  توارد ارنبا  نقً ع  مسلول أمري ي بأ  حل الدولتي  ليس شرنا لتحقيق السًم، 
 ا  رئيس الح ومج الفلسنينيج البتيدة يي رام ل يجتمع برئيس لجنج ا نتيابات لًنًم على آير 

 فج ال ربيج التنورات لتنظيم ا نتيابات البلديج والمحليج يي الا
لو ملك القوم ببض المننق،  ي   نقول الحيا ، لما أعلنوا ع  ا جتمام يي أقل تقدير، ل   واقع 
الحال أنمم رااو  بما منحمم هياع ا حتًل، يمنا  مج هيا ل دولج تنظم ا نتيابات، ولما علم ونشيد 

 نياهو أم لم يبتريا ورئيس ورئيس وزرا ، و  ينقصما شي ، سوا  اعترب بذلك ترامر ونت
صحيح أ  رئيسما يحتاا هلى هذ  م  اابن )رائد( صميوني يي دبيت هيلد  ي يتحرك ديو  

 ويروجا م  تلك الدولج، ه  أ  ذلك ليس ممما، يالسيادة مسألج نسبيج على  ل حال!!
وية يبدو أ  مفاجآت ترامر الجميلج ل  تتوقب، والحق أنة يستحق الش ر على صراحتة، وعلى وق

رير المتردد بجانر الصماينج، حتى ه  دوائر صميونيج يي الدايل ارسرائيلي لم تملك سوى 
ا حتجاا بقوة على تبيي  ديفيد يريدما  سفيرا رمري ا يي ال يا  الصميوني  ليس رنة مباد  لل يا ، 

 ؟!بل رنة منحاز هلى اليمي  بدرجج رهيبج، ما يش ل ينرا على مصالح الدولج  تييلوا
التيلي ع  حل الدولتي  هو تجاوز للمننق ارسرائيلي التقليدي، ونتذ ر هنا أ  نتنياهو نفسة لم ي   
يبترض على هذا الحل، ولة مقولج شميرة منذ التسبينيات تقول: دلت   الدولج الفلسنينيج بشروننا، 

 وليسموها ببد ذلك همبرانوريجد 
دولج ليس هو المش لج، بل سلال التفاصيل المتبلقج   تايب هذع القصج الجديد، ذلك أ  سلال ال

 بما، ونح  هنا نتحد  بمننق م  يلمنو  بقرارات الشرعيج الدوليج التي نرياما برمتما 
  قيمج بالنبع لقصج الدولج الواحدة يي  ًم ترامر، رنة   يفمم مبناها أصً، ومل د أنمم نبموع 

ي ا للمشروم الصميوني، أي أ  يصبح الجميع )البرر واليمود( لذلك  حقا، يالدولج الواحدة تبني تف 
 موانني  يي دولج واحدة 
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قبل أسبوعي   ا  نتنياهو يتحد  يي المجلس الوزاري ارسرائيلي ع  ددولج ناق د، أو دح م ذاتي 
 زائدد، ل نة  بادتة يمارس الفجور، وحي  يجد يي واشنن  زعيما منحازا على نحو مجنو ، يلماذا  

 يذهر ببيدا يي رنرستة وشرونة؟!
يي هذا السياق يواصل عباس الت ني بال وابت التي لم يتيل  عنما، ييما هو يبلم شرون نتنياهو تمام 
المبريج، وهو ينبق نظريتة يي السًم ا قتصادي واقبا على اررض، ويبلم أ   يانة ل  يتبدى 

يي المئج م  مساحج الافج ال ربيج  40حدود منانق )ر( بحسر تصنيفات أوسلو، أي أقل م  
دو  سيادة و  قدس و  عودة  جئي ، ل نة يراى بذلك، م  دو  أ  ي ب ع  القول هنة يتمسك 
ل النزام هلى نزام حدودي   أ  ر   بال وابت، وبوسع نتنياهو أ  يس ت ع  ذلك، ما دام عباس سيحو 

حًم الصميونيج، عبر السبي رنجاز الحل ع  ارسوأ يي حقبج ترامر يتبلق بإم انيج ا ستجابج لأل
ترامر، وهو ما ينب ي أ   -نريق اررد ،  ما صر   بذلك وزير التبليم الصميوني ببد لقا  نتنياهو

يتصدى لة جميع الشريا  يي اررد  ويلسني ، رنة يصفي القايج الفلسنينيج ويمدد اررد  يي 
 آ  

رك حل الدولتي  بصي تة القديمج، لينام الس ا  ربما هذا هو الجوهر ارهم للحدي  ع  ت
الفلسنينيو  هلى دولج قائمج، وبوسع ترامر أ  يلم   الا ون والموايقات البربيج الًزمج، ما دام 
الجميع مش و  بمذا الحريق الذي ينتشر يي المننقج بجنو  هيرا ، وهوس ببض ارنظمج بمحاربج ما 

 يسمى ارسًم السياسي 
ع الممزلج سوى تصبيد الشبر الفلسنيني  نتفااتة، وتيلي شريا  يتح ع  رو  القبليج ل  يوقب هذ

الحزبيج التي تديبمم للمتاب لقيادة   أمل بت يير مواقفما  هذا هو الييار الوحيد الذي يقلر الناولج 
 يي وجة الملامرة القادمج 

 18/2/2017الدستور، عم ان، 
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 دينيس روس
  شك يي أ  اجتمام الرئيس ارمير ي دونالد ترامر مع رئيس الوزرا  ارسرائيلي بنيامي  نتنياهو 
 ا  احتفا   للود  يالزعيما  يريدا  هعً  بدايج عمد جديد يي البًقات ارمير يج ارسرائيليج، ونمايج 

أوباما، حسر ما يزعما   ل   الحقيقج أ  ر تبقيدا    المش ًت التي  ا  سببما الرئيس السابق باراك
يقد  ا  الرئيس أوباما ملتزما  حقا  بأم  هسرائيل، ل نة لم يجد بأسا  يي أ  يبل  ا يتًيات ارمير يج 
مع ارسرائيليي   ويي اريام ارولى م  هدارتة شبر أوباما أ  ابتبادع ع  هسرائيل يواح مدى 
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ا ب ، وهذا  ا  هديا  اروريا  يي وجمج نظرع رصً  الصورة الممترئج ايتًية ع  جورا بوش 
 رمير ا يي الدول ذات ال البيج المسلمج 

ورربج الرئيس ترامر يي أ  يواح ايتًب سياستة مع هسرائيل ع  سلفة يي المنصر ليست بدعج 
ما   وارم لج   يرة، يقد م  الرئيس الجديد  يمند ظمور هسرائيل، و ل رئيس تقريبا  يبل شيئا  مشاب

ً  استراتيجيا   أما جورا بوش  شبر رونالد ريجا  أ  جيمي  ارتر لم يفلح يي أ  يرى يي هسرائيل  ق
ارر يقد اعتقد أ  ريجا   ا  مليدا  رسرائيل أ  ر م  الًزم، لذا رأى م  واجبة هعادة التواز  يي 

تشددا  لل ايج تجاع هسرائيل ويفب بش ل مدروس البًقج  واعتقد بيل  لينتو  أ  بوش ارر  ا  م
مباراتة للمستوننات ارسرائيليج  وشبر بوش ا ب  أ   لينتو  ش ل نفسة أ  ر م  الًزم 

 بالصرام البربي ارسرائيلي 
سرائيل هلى داو   وهذا النم  استمر يي عمد أوباما الذي يرا باليًيات بي  الو يات المتحدة وا 

دع البلني لسياسج هسرائيل بشأ  المستوننات  وأقدم أياا  على ينوة رير مسبوقج النمارد، بانتقا
حي  تيلى ع  التزام رئاسي برياة ا عتراب بينار بي  بوش ورئيس الوزرا  السابق أرييل 
شارو  يبترب يبليا  ب تل المستوننات ارسرائيليج يي الافج ال ربيج  وقد  ا  م  المفترض أ  

 ر م انج بارزة يي ا جتمام بي  ترامر ونتنياهو يحتل هذا الينا
ً  يي المستوننات  مواوم للنقاش يي اجتماعمما، ل   اليمي   وربما لم يف ر نتنياهو وترامر أص
ارسرائيلي واع القايج على قائمج ارولويات  يأنصار الجنا  اليميني ارسرائيلي يشبرو  أ  

ل المستوننات  وريض هل   موقب نتنياهو م  حل قيام الوقت مًئم رنما  أي لبس بشأ  مستقب
ً  رسرائيل  ويبتقدو  أياا   دولتي  لشببي  وهم مقتنبو  أ  وجود دولج يلسنينيج يش ل تمديدا  قات
أ  أماممم يرصج تاريييج يي عمد ترامر الذي عي  سفيرا  هلى هسرائيل يبارض قيام دولج يلسنينيج  

يئو  تقدير اهتمام هدارة ترامر بمواصلج عمليج السًم بي  ارسرائيليي  ل نمم يي حماستمم ربما يس
وحدة س نيج جديدة يي الافج ال ربيج،  5500والفلسنينيي   يحي  أعلنت الح ومج ارسرائيليج ع  

أصدر البيت اربيض بيانا  جا  يية دبينما   نبتقد أ  المستوننات عقبج أمام السًم، يإ  بنا  
ديدة أو توسيع المستوننات القائمج ييما يتجاوز حدودها الحاليج، ل  يساعد يي تحقيق مستوننات ج
 هذا المدبد 

وم  واقع يبرتي  مفاوض سًم يي عمد الرئيس بيل  لينتو ، يم نني القول ه  هذا البيا   ا  م  
م أ  المم   أ  يصدر ع  البيت اربيض يي عمد  لينتو   والبيا  ببسانج يشير هلى أنة رر

المستوننات يي حد ذاتما   تجبل عمليج السًم رير مم نج، ل   توسبما يجبل متاببج عمليج 
السًم أ  ر صبوبج  ولذا شبرت اردارة بالحاجج هلى تنبية هسرائيل هلى أنة ليس هناك موايقج منلقج 
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القايج صدارة  على المستوننات، مما يشير هلى اهتمام الرئيس بالسًم أو بالرربج يي عدم هعنا 
وتفايل اتفاق يقيد نشان المستوننات ارسرائيليج  وأ نا  هدارة بوش ا ب ،  ا  هناك تفاهم على 
البنا  دايل المستوننات، وليس بنا  مستوننات جديدة  و ا  المدب هو منع هسرائيل م  ابتًم 

 حل قيام دولتي  أراض  أيرى لبنا  مستوننات، وهو ما يتسق مع بنا  المستوننات يي هنار 
والرئيس ترامر يقبل هذا المننق ييما يبدو، وصر  لصحيفج دهسرائيل هيومد أ  دهناك قدرا  محدودا  
م  اررااي المتبقيج   ل مرة تستولو  ييما على أرض م  أجل مستوننج يقل ما يتبقى منما  هنني 

يستنيع المر  أ  يرى مننق  لست الشي  الذي يبتقد أ  تقدم المستوننات أمر جيد للسًمد  وهنا
ينار بوش لشارو  الذي قدم أساسا  لتقييد المستوننات، ل نة يبترب رسميا  بأ  الحدود النمائيج 

  يمناك اتفاق يي اآلرا  واسع النناق 1967أو حدود حرر  1949بي  الدولتي  ل  ت و  حدود هدنج 
  يم   الديام عنما، و  يم    1967نيو يي مجتمع السياسج ارسرائيليج على أ  حدود الرابع م  يو 

مع المفاواي   2000أ  تصبح ام  أي اتفاق سًم  باراايج هلى هذا، نورنا يي عام 
ارسرائيليي  والفلسنينيي  تصورات ع   تل ا ستينا  ومقاياات اررااي  ستيبار جز   بير 

يي المئج  75دود  ومع استقرار نحو م  المستونني  ارسرائيليي  وتبويض الفلسنينيي  لتبديل الح
م  المستونني  ارسرائيليي  على نحو يمسج يي المئج م  أرااي الافج ال ربيج، يقد قصد بمذع 

 التصورات  سر ود التيار الرئيسي م  حر ج ا ستينا  
ويستنيع نتنياهو است ًل ينار بوش هلى شارو  للتصدي للجنا  اليميني يي ائتًية الحا م 

اح للجممور ارسرائيلي أنة يحقق عددا  م  الم اسر ا ستراتيجيج مع الرئيس الجديد  وهذع وليو 
الم اسر تتام  تبني ترامر مواقب تتناقض جوهريا  مع البنود ارساسيج يي قرار مجلس ارم  

بشأ  المستوننات وقبول ترامر ابتًم هسرائيل أجزا  م  الافج ال ربيج يي أي  2234الدولي رقم 
زالج واحدة م  نقان  نما  اليًيات ارسرائيليج ارمير يج الرسميج بشأ  المستوننات وا  اتفاق سًم، وا 
التوتر التاريييج يي البًقات  ل   هذا يرض اليمينيو  القايج قبل أوانما يقد ت و  النتيجج ع سيج 

نا   تل ا ستينا  ويسمح لما يريدو ، أي التوصل هلى اتفاق بي  هسرائيل والو يات المتحدة يقيد ب
 ردارة ترامر أ  تزعم أنما ريرت سياستما وحايظت يي الوقت نفسة على هم انيج قيام الدولتي  

 ع  مجلج ديوري  بوليسيد
 ينشر بترتير يا  مع يدمج دواشنن  بوست وبلومبيرا نيوز سيريسد

 18/2/2017االتحاد، 
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 العراك في محيط ترامب .44
 برهوم جرايسي 

اسج هسرائيل بتصريحات دونالد ترامر ارييرة، مبتبري  أنة دسد  الحجر اريير على قبر يحتفل س
الدولج الفلسنينيجد، ررم أ  اردارات ارمير يج السابقج لم تفبل شيئا نحو قيام الدولج الفلسنينيج، 

نتباع: سوى هعً  موقب  ل   يي ينابات ا بتماا أنلق البديد م  الصماينج عبارة لم تلفت ا 
داآل  يجر محاربج ارصوات الًساميج يي محين ترامر، التي تنلق مواقب اد اليمودد  وهذا هو 

 مصدر قلق جدي لدى ارمير يي  اليمود، وقد يلدي هلى صدام يي محين ترامر 
ييًل الحملج ا نتيابيج، استقنر ترامر حر ات أمير يج عنصريج عديدة، هلى جانر اللوبي 

ميني المتنرب، مسنودا م  ح ومج بنيامي  نتنياهو  وهذا التًقي ليس رريبا، بل هو الصميوني الي
استمرار للتًقي الحاصل يي السنوات ارييرة يي أوروبا  يارحزار الصميونيج المتنريج، وأولما 

 داللي ودد الحا م، تقيم عًقات و يقج مع الحر ات البنصريج التي منببما الف ر النازي والفاشي 
وتبادر الحر ات الصميونيج هلى هذا التًقي، وهي ت ض  النرب ع  حقيقج أ  عنصريج تلك 
الحر ات شاملج   تست ني أحدا  ل   أولئك الصماينج يست لو  ارجوا  الناشئج يي القارة اروروبيج، 

التي وأولويج البدا  للمسلمي  لدى الحر ات البنصريج تلك، لتصر يي مصلحج ارجندة الصميونيج 
تزعم أ  جوهر الصرام يي الشرق اروسن هو دارسًم المتنربد وليس القايج الفلسنينيج، بمدب 

 استببادها ع  أجندة الدبلوماسيج البالميج 
ونرى أ  الحر ات اروروبيج التي أقلقت هسرائيل يي سنوات التسبينيات، باتت دتسر  وتمر د يي 

ومبة أحزار المستونني    يرا مم لي  ع  تلك الحر ات  ال نيست ارسرائيلي  ويستايب داللي ودد
البنصريج م  ميتلب الدول  وهذا التباو  ظمر أياا يي حملج ترامر  ورأينا أنة بدأ بتسديد يواتيرع 
للحر ات البنصريج، م ل قرارع بحظر ديول موانني سبع دول هسًميج  بالتزام  مع تسديد يواتير 

 بيينات يي هدارتة تام  مم لي  م  الفريقي   الصميوني والبنصري عديدة للصماينج   ما أ  الت
ومبروب أ  البقليج البنصريج ايقج بنبيبتما، تبدأ ببدائما للحلقات ارببد، و لما تيلصت م  
حلقج، تنتقل هلى حلقات أقرر هليما، حتى تبدأ بإيراغ عنصريتما وأحقادها على دايلما  وهذا يسري 

بنصريج  ايج يي  ل المجتمبات، وعلى الصميونيج بنبيبج الحال  وهذا ما على أش ال وأصناب ال
نقولة على مر عشرات السني  لمجموعات م  اليمود ارسرائيليي : ه  ما يبدأ اد البرر، سيصل 

 يي نمايج المناب هلي م، نالما أن م يارا الدائرة ارشد تنريا بين م 
مت ترامر، وديل مم لوها مبة هلى دوائر القرار ويظمر حاليا أ  الحر ات البنصريج التي دع

ارمير ي، بدأت تايق ذرعا م  عدد اليمود يي اردارة الجديدة  ومبروب أ  اللوبي الصميوني 
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يمتم دائما باما  أعداد م  اليمود المتوايقي  مع أجندتة، يي  ل اردارات ارمير يج، وأياا يي 
م تقارير م  المباهد الصميونيج حول هذا الت ل ل الذي مجلسي الشيوت والنوار  ونقرأ على الدوا

  %2يااعب نسبج اليمود بي  الس ا ، والتي باتت تقل ع  
وما تسمية الصميونيج دمباداة الساميجد، موجود يي الو يات المتحدة، وارتفع صوتة بش ل يا  هبا  

 ريا ، مع هبراز  ونمم ، هذ وجمت أصابع اتمام ر2008و 2007ارزمج ا قتصاديج يي البامي  
يمودا  وشمدنا يي اريام ارييرة المنظمات ارمير يج اليموديج الليبراليج التي تم ل رالبيج اليمود، 
تبب ر ع  قلقما م  تنامي التصريحات البنصريج الصادرة يي محين ترامر، ودوائر الح م، ر  هذا 

 يمنحما شرعيج وجود يي المجتمع والسياسج البامج 
منظمج أمير يج يموديج تلقت الشمر المااي  48لت شب ج دسي  ه   ه د قبل أيام قليلج، ه  وقا

م المات تمديد  وحينما ب ت وسائل ارعًم ارسرائيليج النبأ، أريق بباما صورا للنازيي  الجدد، 
ترامر  تلميح لم  يقب ورا  تلك التمديدات   ذلك، يإ  صحفيا أمير يا يموديا متدينا، أ ار رار 
 قبل يومي ، حينما سألة ع  موقفة م  تنامي ما يسمى دالبدا  للساميجد يي الو يات المتحدة 

والسيناريو المفترض، هو أ  أعاا  اللوبي الصميوني اليميني ل  ي و  بمقدورهم الس وت على هذع 
د  وهناك شك الظاهرة، وسينالبو  نصيرهم ترامر بإبباد تلك الحر ات، أو هس اتما عما يي  اليمو 

يي قدرة ترامر على تلبيج المنلر،  و  تلك الحر ات امنت لترامر قاعدة انتيابيج ليست قليلج  
واستمرار تصريحات تلك الحر ات اد الت ل ل اليمودي، سيلج  بالتأ يد هذا الصرام الذي ما يزال 

 ديفي اد، ليتحول هلى عراك علني يي محين ترامر 
 18/2/2017الغد، عم ان، 

 
 دروس الحرب المقبلة .45

 عاموس هرئيل
تقرير مراقر الدولج حول عمليج الجرب الصامد، الذي يتوقع أ  ينشر يي نمايج هذا الشمر، مع 
انتما  الفصل الحالي لجو ت رئيس الح ومج يي البالم، سي ير اهتمام الجممور حول  ً ج امور 

م استبداد الجماز البس ري أمام تمديد مر زيج للحرر: اردا  اليانى  لل ابينت ا نا  الحرر، عد
أنفاق حماس والفجوات ا ستيباريج حول تنور التمديد م  رزة  على يلفيج المسودات ال  يرة 
للتقرير والتي نقلت رصحار الشأ ، وم  هناك تسربت هلى وسائل ارعًم، يبدو أ  ارلبيج الحقائق 

ر  على المستوى السياسي سيش ل التقرير وا ستنتاجات التي توجد يية اصبحت مبرويج للجممو 
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ذيرا يي الصرام بي  البيت اليمودي واللي ود على يلفيج ام انيج تف ك ا ئتًب بسبر التحقيقات مع 
 نتنياهو 

ه  أ  التقرير ل  يناقش،  ما ينن المراقر منذ البدايج، السلال المر زي الذي يجر أ  يقلق 
مستقبل جو ت أيرى مع المنظمات اررهابيج والبصابات اسرائيل  على يرض أنة ست و  يي ال

الم واريج التي تبمل يي أوسان الس ا  وتوجة الصواريخ نحو موانني اسرائيل، يجر على اسرائيل 
أ  تبرب أنما قادرة على ا نتصار يي مواجمج  مذع  الوزرا  ايي دور ليبرما  ونفتالي بينيت 

المواجمج القادمج يجر أ  تنتمي بالحسم اد حزر ل يشددا ،  عتبارات سياسيج، على أ  
وحماس  ول   دو  ا نجرار ورا  اقوالمما ودو  الديول هلى مسألج ما هو الحسم يي الحرر اد 
تنظيم ليس دولج  يجر ا عتراب بالواقع: منذ أ  ر م  عقد   ينجح الجيش ا سرائيلي يي انما  

 مبر ج بانتصار وااح 
تقريبا بنجا  اسرائيل يي  بح هرهار ا نتحاريي  الذي  2005نيج انتمت يي صيب ا نتفااج ال ا

قادتة حماس، يتح والجماد ارسًمي  هذا الصرام  لب اسرائيل أ  ر م  ألب قتيل وزيادة ا نقسام 
السياسي حول مستقبل المنانق  وأدى اياا هلى قرار رئيس الح ومج اريئيل شارو  هيً  

قنام رزة ويي شمال السامرة تحت الا ن الدولي والبمليات اررهابيج  ويي نفس المستوننات يي 
الوقت ساعد النجا  أمام هرهار الفلسنينيي  الجيش يي اقنام نفسة أنة مستبد جيدا للمواجمج المقبلج 
اياا  وعندما اندلبت ببد سنج يي لبنا  تبي  أ  هذع الفرايج يانئج  ررم ارارار ال بيرة التي 

بما الجيش ا سرائيلي لحزر ل، يقد وجد صبوبج يي تنفيذ يننة م  اجل مناورة اررض سب
 اللبنانيج بصورة ناجبج أو قمع نار ال اتيوشا هلى حي  انتما  الحرر 

ببد عامي  ونصب مع رئيس ار ا  جديد، يرا الجيش ا سرائيلي هلى عمليج الرصا  المصبور، 
ت ال ً  يي القنام  هنا اياا تبرات حماس هلى اربج وهي عمليج ايرى م  بي  البمليا

شديدة، ل   المناورة البريج ا سرائيليج يي القنام  انت محدودة جدا، و ا  التوقع ا ساسي م  
القادة هو ا متنام ع  وجود عدد  بير م  المصابي   وتم تسويق البمليج للجممور على انما نجا  

صً  رارار حرر لبنا  ال ان يج  وعمليا، ررم أ  الجيش عاد هلى التدرر وتميئج نفسة للمبر ج وا 
 بش ل منظم، يإنة لم يجرر يي رزة التحدي التنفيذي بش ل حقيقي 

، مع نتنياهو  رئيس ح ومج واهود باراك  وزير ديام ا تفت اسرائيل بالبمليج البريج 2012يي عام 
الديول البري هلى القنام  ومرة ايرى،  لمدة اسبوم يي عمليج عمود السحار، وامتنبت قصدا ع 

ررم أ  حماس تبرات للارر، ويقدت قائد ا ر ا  احمد الجببري، ه  أ  المبر ج لم ت   بم ابج 
يسارة بالنسبج لما  ا ستبداد ا سرائيلي بوسانج مصر للموايقج على تقلي  المبيار ا مني قرر 
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رااي الفلسنينيج صبر عمل الجيش ا سرائيلي متر يقن دايل ار 100متر هلى  500الحدود، م  
 يي ال شب ع  حفر ا نفاق المجوميج 

  وحينما 2014 ا  هذا تنورا قامت حماس باست ًلة يي الحرر التاليج، الجرب الصامد يي عام 
اياا  انت النتائ  متدايلج يي ايال الحا ت  صحيح أ  حماس لم تحقق أي هدب م  اهدايما 

يوما ولم تنجح يي تدمير  51ع  رزة أو اقامج المينا ، ل   اسرائيل حاربت مدة  م ل ريع الحصار
الصواريخ يي القنام، وتسببت بارر ملقت لمشروم ا نفاق المجوميج  وانتمت عمليج الجرب 

 الصامد بالتبادل م ل المبارك اريرى 
تتبلق  ارساسيج لج يي المقابل، الصورة أمام انًق الصواريخ ببيدة ع   ونما مشجبج  المش

بإم انيج اند م حرر رير متوقبج مع حزر ل يي الشمال  التقديرات حول صواريخ حزر ل تقول 
ببد أ   أياا  هسقانمايي  ارسرائيليألفا، ارمر الذي سينشى  صبوبج لدى الجيش  80هنما بل ت 

لقبج الحديديج، أي أ  الجوار يتم ام شربيت  سميم يي نمايج البام  مرحلج وسنيج بي  الحيتس وا
أقل م  صواريخ حزر ل،  رسرائيلالدياعي ليس  امً  يم   القول ه  عدد الصواريخ الدياعيج 

ارمنيج  ارجمزةبش ل رير محدود   بإنتاجماهلى الت لفج الباهظج، ارمر الذي   يسمح  هاايج
  عدد صواريخ حزر ل ألب صاروت الصواريخ، حي  قد يبل هسقانستانر هلى التدقيق جيدا عند 

 الحرر، ببد اربج البد  التي ست و  أ بر م  ذلك  أ نا يوميا نحو الجبمج الدايليج 
 

 الثمن المرافق
يي المئج  90ردا ملفتا، حي  أ  ذروتة  هسرائيلأمام تمديد الصواريخ م  القنام، المحدود، نورت 

م  يًل القبج الحديديج  ل   تحدي لبنا  أ بر  الصواريخ،  ما سجل يي الجرب الصامد هسقانم  
  يرا  الحرر مع حزر ل ستتسبر ب  ير م  الاحايا وتدمير البنى التحتيج يي الشمال والمر ز، 

 حزر ل ودولج لبنا  ست و  أ بر  أارارحتى لو  انت 
الزائدة اد يي هذع الظروب سي و  هناك ا ن جماهيري على الح ومج والجيش  ستيدام القوة 

يم   أ  يلدي ذلك  وأيااحزر ل  هذع الينوة محتملج، ل   لما  م  مرايق وهو ا نتقاد الدولي، 
أ  حزر ل هو جز  م  التحالب الذي تقودع  ارقلهلى التوتر مع روسيا التي تبتبر حتى اآل  على 

  جيي سوري ارسدم  اجل دعم نظام 
بالنار الدقيقج يي الت نولوجيا  ارسرائيليً التفاييا على التفوق حزر ل، بش ل أقل حماسج، وجد ح

تقدم الحلول الياصج  هسرائيلوا ستيبارات م  يًل توسيع قدرة الحاق الارر بالجبمج الدايليج  
رادي آيزن وت عندما  ا  قائدا للمننقج  ارر ا بما م  دنظريج الااحيجد التي نورها رئيس 
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، وهي تتحد  ع  تدمير شامل لبنى حزر ل التحتيج وحتى التوصيج 2008الشماليج يي عام 
الارر بالبنى التحتيج يي لبنا   ه  أنة ليس وااحا ما هي النظريج التي ستتبناها الح ومج  رلحاق

وهل سي و  لما تأ ير عملي  الجانر اريجابي يي هذا الواقع ي م  يي حقيقج التبادل ا ستراتيجي، 
رب يدرك ارارار المحتملج التي قد يسببما النرب ال اني، ارمر الذي يساهم يي حي  أ   ل ن

رم انيج تورنما يببد رريزة الم امرة م  قبل النرب السياسي  هسرائيل هدراكالحرر القادمج   أبباد
 ويبقي الحرر اد حزر ل  ييار أيير يقن 

يا يبدو أ  الجيوش ال ربيج التي تواجة حول الحل المجومي للصواريخ  يبل أيااالتسال ت تظمر 
ذلك منذ الفشل ارمري ي والبريناني يي صيد راجمات الس اد البراقيج التي أنلقت الصواريخ نحو 

يي الجرب  أياالم تحقق انبنايج نوعيج منذ ذلك الحي    1991تل ابير يي حرر اليلي  يي عام 
على الصواريخ  نتائ  صيد راجمات الصامد يي رزة يشلت جمود انًق النار يي القاا  

، وببد استنزاب هسرائيليالصواريخ يي رزة  انت ابيفج  وقب الحرر حد  أييرا بدو  انتصار 
يي محاولج  ارنفاقالشديدة يي المبر ج التي دار جز   بير منما حول  لرصابجحماس وتبراما 

اللبنانيج ويي ظل عدم وجود حساسج  حد  ذلك يي مننقج اص ر م  المننقج  أهدابللوصول هلى 
 صواريخ ماادة لنائرات سً  الجو 

يي الجرب الصامد  انت محدودة بحجمما ونتائجما  نتنياهو، رانتس ووزير  أيااالحملج البريج 
الديام موشية يبلو  لم يرربا بحرر بريج للقاا  على نار الصواريخ  نلبا عمليج محدودة يي عمق 

المحدودة والابابيج  ارهدابببد الا ن الجماهيري   ارنفاقينر  يلو متري  م  أجل مبالجج 
، الوسانج المصريج اررضالتي وابما المستوى السياسي، ارنجازات الجزئيج اد ارنفاق على 

الحرر ال  أ نا التي  انت يانئج والى جانر ذلك الفجوات يي التحليل ا ستيباري حول نوايا حماس 
  ارر ا حسر مبايير هيئج  أياالجيش يي الوصول لنتائ  مرايج  ل هذا يلق صبوبج أمام ا

سينر الجيش على مننقج ص يرة بالقرر م  الجدار، وتحرك ييما منتظرا التوجيمات م  المستوى 
النار  يبدو أ   هنًقللحرر مرت والجيش ينتظر وقب  ارييرةالسياسي التي لم تصل  ا سابيع 
يي حينة آيزن وت ببد أ  اصبح رئيسا لألر ا   ارر ا ر رئيس هذع التجربج المييبج شجبت نائ

 أ نا على صيارج و يقج استراتيجيج حول توقع الجيش للتوجيمات المفصلج م  المستوى السياسي 
 الحرر 

 أيااالجرب الصامد  انت مترددة وجزئيج   أ نا المناورة البريج  ما يقول اابن يدم بمنصر رييع 
لمب م  الديول هلى عمق القنام  وهذا ما يل دع التقرير البس ري الذي قدم رئيس ارر ا  لم يت



 
 
 
 

 

 35 ص             4204 العدد:        2/18/2017 جمعةال التاريخ: 

                                    

 10يي عمليج احتًل القنام وت لفج سنويج تبل   هسرائيليقتيل  500لل ابنت والذي توقع وجود 
 مليارات شي ل  ستمرار السينرة علية 

 
 التحدي الجوي

أهميج للمناورة البريج واهتم بتحسي  قدرة  ت يرت ارحوال يي ظل آيزن وت رئيسا لألر ا  الذي يبني
الوحدات البريج  ورسميا يمتم الجيش يي التأ يد على تنور القدرات يي الجو وا ستيبارات والبر 
والديام الجوي م  أجل ارر حماس وحزر ل اربج ساحقج  عمليا، يإ  هذع ارمور ستياع 

 لًيتبار يقن هذا اندلبت حرر أيرى يي الشمال 
ذ عدة سنوات يقدم سً  الجو نفسة  حل لمش لج النار م  لبنا   ول   السلال هو السً  الجوي من

هو جز  م  المش لج ررم قدراتة ال بيرة  لم تدرس اسرائيل بجديج بدائل مم نج يي تنوير صواريخ 
 أرض ال أرض  ما اقتر  وزير الديام ايي دور ليبرما  يي اآلونج ارييرة 

 17/2/2017هآرتس 
 18/2/2017األيام، رام هللا، 

 
46. "BDSتحقق االنتصارات رغم التغول اإلسرائيلي " 

 علي الصالح
يي هنار حملج ترهير منظمج، تصبد هسرائيل الحرر على الحر ج الدوليج لمقانبتما وسحر 

 د BDSا ست مارات منما، ويرض البقوبات عليما، أو ما أصبح يبرب عالميا بميتصر د
  هذع الحملج هلى تحقيق رراي ، ارول هلصاق تممج مباداة الساميج بناشني وترمي هسرائيل م

الحر ج  وال رض ال اني ه بات عدم قانونيج وشرعيج نشانمم يي بًدهم عبر الا ن على ح ومات 
 الدول المبنيج 

  د باعتبارها البلد الذي احتاBDSوايتارت هسرائيل هذع المرة أ  ت و  هسبانيا ساحج الورى مع د
الحر ج ا  ر م  ريرع، ومنة اننلقت هلى سائر انحا  المبمورة   وها هي هسرائيل واذنابما وو ًلها 

د يي هسبانيا عبر دعاوى قاائيج ريبتما أمام BDSعلى وشك تحقيق انتصار وا   ي   ت تي يا على د
حت هذع مح مج هسبانيج، اد ناشني  بتممج التحريض على ال راهيج ومباداة الساميج، وا   نج

 الدعاوى يقد تصدر المح مج أح اما بالسج  اد الناشني  
وجا  يي بيا  ع  مجموعج م  الناشني  المناصري  للقايج والحقوق الفلسنينيج يي اسبانيا، نشرتة 
اللجنج التنسيقيج البليا لمواجمج الجدار وا ستينا ، وحملج المقانبج الدوليج، أ  تسبج ناشني  
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سنوات، هذا لم ي   هناك تحرك قانوني م  قبل  أربعسج  قد تصل هلى يواجمو  أح اما بال
ملسسات حقوق ارنسا  لنصرتمم ومساندتمم، مواحج أنمم سيواجمو  هذع ارح ام يي راو  

 أيام 
ا نوا م  أجل سحر الدعوة  2015والتممج الموجمج هلى هل   الناشني  أنمم يي صيب عام 

اهو للمشار ج يي ممرجا  دروتوتوم صنسبًشد يي بلدة ب  قاسم للمنرر اليمودي ا مري ي متيسي
القريبج م  مدينج يلنسيا، وبالفبل سحبت هدارة الممرجا  الدعوة واشترنت علية أ  يبل  موقفة م  
الدولج الفلسنينيج  واانر المنظمو  هلى التراجع ع  قرار سحر الدعوة ببد استن ار الح ومج 

 وديج التي أدانت القرار ا سبانيج والمنظمات اليم
وتزامنت الدعوة اد الناشني ، مع قرار مدم عام يا  بما يسمى جرائم ال راهيج، يي هسبانيا، بدأ 
التحقيق يي مزاعم أ  مجلسا بلديا محليا يتحمل المسلوليج ع  التحريض وال راهيج جرا  مقانبتة 

يل ي مقانبج هسرائيل يي المجلس المبلنج  سرائيل  واصدرت المح مج يي الشمر المااي قرارا 
البلدي لمدينج يرا و الساحليج الواقبج هلى الجنور م  مدينج يالنسيا  و ا  المجلس قد اصدر يي 

د ويبل  المدينج دم انا ياليا م  البنصريج ا سرائيليجد لينام BDSقرارا يلتزم بموقب د 2016ربيع 
 لبنصريج ارسرائيليج يي جميع أنحا  هسبانيا مجلسا بلديا آير، تبتبر نفسما ياليج م  ا 50هلى

وسبر تر يز هسرائيل ولوبياتما على هسبانيا هو أ  م  يقب ورا  النجاحات ال بيرة لالدبي دي اسد هو 
تحالب مجموعات يساريج بقيادة الحزر الصاعد دبوديموسد الذي يسينر على مجالس بلديات  ً  

يد، برشلونج ويلنسيا  وا   حققت هسرائيل انتصارات يي مد  رئيسيج، وهي ااايج هلى الباصمج مدر 
ذا ما BDSبلد م ل هسبانيا، حي  التأييد لفلسني   بيرا و ذلك لالد د، يإ  ذلك سيجبلما تستأسد  وا 

تر ت الساحج لما  ي تسر  ييما وتمر  يقد ت و  لذلك انب اسات سلبيج على ساحات ايرى   وهذا 
يسمح بة  و ي   تنال هسرائيل واذنابما، مرادها، يتنلر ذلك م  ليس المراد، وهذا ما يجر أ    

د ومليديمم وانصارهم، التحرك الفوري وتظاير الجمود وت  يب البمل والوقوب BDSجميع ناشني د
وقفج رجل واحد، دياعا ع  هل   الناشني  الذي  يبملو  ويق ما تملية عليمم امائرهم الحيج 

او  مقابل نشاناتمم، وليس يي ما يفبلو  مردودا ماديا أو يائدة وقناعاتمم الشيصيج و  يتقا
 شيصيج 

د وتنمو وت بر بسواعد شبابما وم ابرتمم BDSوما يقلق مااجع هسرائيل ويرعبما هو أ  تترعرم د
وصبرهم، وتنجح يي تحقيق النتائ  التي حققتما حر ج مناهاج ا برتمايد )الفصل البنصري( وح م 

يي جنور ايريقيا ذات ا رلبيج السودا ، التي انتمت بزوال البنصريج وعودة الحق ا قليج البياا  
 صحابة  ولو لم ت    ذلك لما يصصت هسرائيل مًيي  الدو رات واستحدا  دائرة يي وزارة ا م  
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 د وناشنيما يي اما  BDSالبام والشلو  ا ستراتيجيج، التي يقودها رلباد اردا ، لمًحقج ومناردة د
 تواجدها 

سرائيل ليست أقليج بياا ، بل هي قوة استبماريج استينانيج … صحيح أ  البدو هنا ميتلب وا 
احتًليج، تحظى بتأييد عالمي رربي رسمي ودعم رير مسبوق، ياصج م  الو يات المتحدة التي 

صميوني تقب هلى جانبما، تسلحما وتدعمما ظالمج أو مظلومج، وهي بً شك ظالمج، بفال النفوذ ال
ورأس المال اليمودي المتنفذ يي الملسسج الحا مج ويي  ل نواحي الحياة هناك، ما يبني أ  ال رر 
عموما والو يات المتحدة يصوصا   يم   أ  يتيليا عنما بسمولج، على ا قل على المدى 

 المنظور  ول     بد لمذا التأييد أ  يتآ ل وا   لم يم   بالسرعج التي نتمناها 
ا بالنبع يتنلر عمً مااعفا على  ل الجبمات، يإسرائيل تبد لمبارك على ا  ر م  جبمج، وهذ

مستيدمج نببا السً  التقليدي والتممج الجاهزة هي، مباداة الساميج التي لم تبد  ما ذ رت يي 
مقا ت سابقج البببع الذي ترعر بة البالم،  ما  ا  الواع يي السابق، ياصج يي اوسان الشبار 
الذي تحرروا م  عقدة النازيج  وهنا مربن الفرس هسرائيل متيويج م  هل   الشبار الذي  سيش لو  
قيادات المستقبل، ومتيويج م  هم انيج يقدا  هذع السينرة هذا ما استمرت نجاحات حر ج المقانبج 

ا ا مر للجو  يي اوسان قيادات المستقبل   ل  تتنازل اسرائيل بسمولج ع  انجازاتما حتى ه  اانره
د يي البالم، وحي ما يوجد رسرائيل اذرعما BDSهلى التصفيج الجسديج، وهو ما حذر منة ناشنو د

 وو ًلها 
د تواصل نجاحاتما  و ا  آير هذع النجاحات BDSوررم هذع المجمج الصميونيج الشرسج، يا  د

ارة نظمتما وزارة السياحج انسحار البديد م  أشمر  عبي  رة السلج يي الو يات المتحدة م  زي
ارسرائيليج لتحسي  صورة اسرائيل  وحسر ما ذ رتة صحيفج دال ارديا د البرينانيج، يإ  الح ومج 

( 11م   5ارسرائيليج تلقت ما وصفتة بالدلنمج ميجلجد ببدما تبي  أ  أقل م  نصب أعاا  الويد )
هذع الرحلج مديوعج ال م   وقال ماي ل يقن شارك يي الرحلج الترويجيج  وريض البقيج المشار ج يي 

بارنيت احد الًعبي  دعندما أقرر زيارة هسرائيل يإنني سأزور الافج ال ربيج وقنام رزة حتى أرى 
  يب يبيش هل   الفلسنينيو  الذي  يبتبرو  هذع ا رض ارامم منذ آ ب السني ، حياتمم 

متحدة، ياصج يي اوسان ارر وذ س اليمود د أياا مزيدا م  التأييد يي الو يات الBDSوتحقق د
 ارمري يي ، الذي  يدعمو  حملج المقانبج ال املج رسرائيل 

وها هو البالم الفيزيائي البريناني ستيفي  هو ين ن ز وهو أشمر الفيزيائيي  يي البالم، المبروب 
على جمع  بمواقفة المناهاج لًحتًل ا سرائيلي، يصنب هلى جانر الفلسنينيي ، ويشرب
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مليو ( لدعم  ليج  8 3التبرعات لنلبج الفيزيا  الفلسنينيي   وقد دعا اتباعة على ييسبوك )
 الماجستير يي مادة الفيزيا  يي الافج ال ربيج 

الذ رى السنويج ا ولى  2005عاما يي عام  12وللتذ ير يقن   يقد تأسست دبي دي أسد قبل نحو
ارلزامي الذي اعتبر جدار الفصل الذي بنتة هسرائيل رير قانوني، لقرار مح مج الجنايت الدوليج رير 

منظمج يلسنينيج   171ويتبارض مع القواني  الدوليج  وشارك يي التأسيس تحالب ام نحو 
وسرعا  ما تحولت لحر ج عالميج ب ً  ر ائز هي، المقانبج وسحر ا ست مارات ويرض 

ح عنصريتة، ووقب  ايج أش ال التنبيع مبة، البقوبات، وال شب ع  ممارسات ا حتًل ويا
ومقانبج الشر ات الداعمج لة  وانتشرت الحر ج يًل هذع السنوات القليلج ليمتد نشانما ونفوذها م  
 ندا والو يات المتحدة هلى الدول ا وروبيج يي الجامبات والنقابات وا وسان الفنيج وا  اديميج 

 ترهبما هسرائيل والرياايج، لتصبح قوة يبتد بما و 
وايتتم بالقول،   بد أ  تت اتب حر ات المقانبج وتمر هبج رجل واحد دياعا ع  نفسما، وأ  تقب 
م تويج اريدي، وأ  تجبل البدو المشترك يستفرد بما واحدا تلو اآلير،  ي   تانر هلى القول 

 ندم أ لت يوم أ ل ال ور ا بيض، عندئذ ي و  اروا  قد يات ول  ينفع ال
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