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 موسكو تدفع دمشق الستخدام دفاعاتها الجويةو تحقيق إسرائيلي: صواريخ سورية عبرت تل أبيب   .1
 للجني  اسسنراليلي، نشنر الجمعن  ا  تحقيقن، أن محمنود مجادلن  ، نقاًل عنن 16/2/2018 ،48عرب نشر 

كد أن الصواريخ الدفاعي  السوري  التي استهدفت سرب الطيران اسسراليلي المكون منن ، أ16/2/2018
موقعننًا فنني سننوري  عبننرت فننوق مديننن  تنني أبيننب وه طننت فنني ال حننر  12طننالرات والتنني أ ننارت علنن   8



 
 
 
 

 

 4 ص             4558 العدد:             2/17/2018السبت  التاريخ: 

                                    

األبيض المتوسط ) حسب النشر األولي للقناة اسسراليلي  العاشرة وصحيف  "يديعوت أحرونوت" والذي 
ذفننال قحقننًا واس قنناس علنن  سننقو  الصننواريخ السننوري  فنني ال حننر المتوسننط ، وأشننار  لنن  أن تحطننم ح تننم  

" الحربين  اسسنراليلي ، فجنر السنبت الماإني،  انر  صنابتها  صناروض سنوري مإنناد 16 –طنالرة النن"   
جناس ذلنض إننمن المعلومنات األولين  فني تحقيننإل الجني  اسسنراليلي  حادانن   للطنالرات نجنم عنن عطنني.

" الحدياننن  ق 16-، وتإنننمنت أن طنننالرة "   الجمعننن طنننم الطنننالرة اسسنننراليلي ، والتننني سنننم  بنشنننرها تح
 ين غي أن تتعرض لصاروض سوري قديم الصنع والتقني ، ما يكشف عن عطي )لم يحدده .

وأإا  التحقيإل أن "األوامر الموجه  للطيارين اسسراليليين هي التركيز عل  المهم ، حت  لو دخلنوا 
مننندا رادار  طاريننن  صنننواريخ دفاعيننن  مإنننادة للطنننالرات، ولكنننن  مجنننرد  طنننالق صننناروض منننن إنننمن 

المفترض أن يتفرغ طاقم الطالرة للدفاع عن نفسال". وأوإ  التحقيإل "توقعنات سنالا الجنو اسسنراليلي 
وقننوع إننحايا فنني حالنن  حننرب"، لكنهننا تنندعي أن أي هجننوم فنني سننوري  ق ين غنني أن ينتهنني  مانني هننذه 

 سقا  الطالرة اسسراليلي  .النتيج  ) 
 عيند  SA-5منن طنراز  صناروخاً  20وجاس في التحقيإل أن الدفاعات الجوين  السنوري  أطلقنت أكانر منن 

 قصير المدا  اتجاه الطالرات اسسراليلي . SA-17المدا و
وتننا ع التحقيننإل أن الطننالرة التنني قننادت السننرب نجحننت فنني التعننر  واكتشننا  الصننواريخ الدفاعينن  التنني 

قت  كااف  من األراإي السوري ، وحلقت عل  ارتفاع منخفض ونجحت فني النتملم منهنا. منا لنم أطل
 منا  نج  طاقم الطالرة التي أسقطت عل  القيام  ال، وأابت التحقيإل أننال عنندما أصن   الصناروض قري ناً ي

 يكفي من الطالرة، قفز الطيار والمالا المرافإل منها.
ليلي يعتقند أن اسننذار التحنذيري عنن  طنالق صنواريخ مإنادة وأإا  التحقيإل أن سالا الجنو اسسنرا
 ،  ير أن الطاقم لم ينج  بتنفيذ مناورة الهروب. سقاطها للطالرات وصي  ل  الطالرة التي تم  

ومن المتوقع أن يتناول التحقيإل الموسع، الذي سو  يقدم يوم الاالااس المقبي  ل  قالد القوات الجوين  
من الجوانب المتعلق   الهجوم اسسنراليلي،  منا فني ذلنض تشنغيي "مغلنف"  ، عدداً الجنرال عميرام نوركين

القتنننال اسلكترونننني حنننول الطنننالرات بهننند  تعطيننني تحديننند موقعهنننا واسطاحننن  بهنننا، والقينننام  التننندري ات 
الإروري  الالزم ، وسي حث التحقيإل كذلض في مسأل  ما  ذا كانت طواقم سروب الطنالرات العملياتين  

منننا، قننند يننن دي  لننن   يننن  التا عننن  لسنننالا الجنننو اسسنننراليلي لنننديها شنننعور م نننال  فينننال  الاقننن   لننن  حننند  القتال
  صا ات مماال .

تحقيننإل الجنني  اسسننراليلي فنني شننأن  يواإننعأن  ،الناصننرة، مننن 17/2/2018 ،الحيــاة، لنــدنوأإننافت 
 ت الجويننن  إننند  أن "روسنننيا تشنننجع دمشنننإل علننن  اسنننتخدام الننندفاعا واسنننراليلي  اعتبنننر اسطنننالرة ال سنننقا  

الطيران اسسراليلي". وأشار التحقيإل  ل  أن الدفاعات الجوي  السوري  أطلقت منذ بداي  العام صواريخ 
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مإننادة للطننالرات اسسننراليلي  بننوتيرة  يننر مسننبوق ، فيمننا تخطنن  عننددها خننالل الشننهر ونصننف الشننهر 
 عً .مجتم 2017و 1982الماإيين عدد الصواريخ التي أطلقتها دمشإل بين عامي 

م  وأوإنحت اسذاعن  اسسنراليلي  أمن  أن الرقا ن  العسنكري  منعنت نشنر أجنزاس منن التحقينإل النذي سنيقد 
المقبي، منها قإي  بلنوغ الصنواريخ سنماس تني أبينب، كمنا أفنادت  عنض  الاالااس ل  قالد سالا الجو، 

ا بنشنننر خبنننر أن المواقنننع اسخ اريننن  التننني حنننذفت هنننذه الجملننن  قحقنننًا. ولفتنننت اسذاعننن   لننن  أن السنننما
الصننننواريخ اخترقننننت األجننننواس اسسننننراليلي  عشننننرات الكيلننننومترات وأن النننندفاعات الجوينننن  اسسننننراليلي  لننننم 

 تعترإها تم  " عدما تأكدت أنها ستقع في ال حر ولي  فوق مناطإل مأهول ".
لوجننود وعننزا واإننعو التقريننر ارتفنناع عنندد الصننواريخ التنني تتصنندا للطننالرات الحربينن  اسسننراليلي   لنن  "ا

الروسننني فننني سنننوري  ور  ننن  موسنننكو فننني اسنننتقرار ن.نننام النننرلي   شنننار األسننند". وأإنننا  التحقينننإل أن 
"الطيران اسسراليلي يواجال منذ عامين صنعو ات فني تحركنال فني األجنواس السنوري   سنبب حرصنال علن  

راليي، عدم الم    القوات الروسي  في سوري  وحت   الجنود السوريين، لتفادي تصعيد ق تر ب  ال  سن
  التالي ق يتحرض  حري  ما يعر إال  التالي  ل  خطر الدفاعات الجوي  السوري ".

 
 مسلمي القدس ومسيحييها "إسرائيل"المالكي يطرح في الفاتيكان استهداف  .2

عننرض وزيننر الخارجينن  الفلسننطيني رينناض المننالكي، خننالل زيارتننال  لنن  الفاتيكننان، اسجننراسات  :رام هللا
والتق  المالكي مساس الخمي ، رلي   ا  مسلمي مدين  القد  المحتل  ومسيحييها.اسسراليلي  قستهد

وزراس الفاتيكنننان بيتنننرو  نننارولين، ووزينننر الخارجيننن  ريتشنننارد  ننناليغر، وقننندم لهمنننا عرإنننًا شننناماًل عنننن 
اسجننراسات اسسننراليلي   يننر الشنننرعي  فنني المديننن  المقدسنن ، واسنننتهدا  الوجننود اسسننالمي والمسنننيحي 

ما في ذلض قرار مماي بلدي  اقحتالل،  فرض إرالب عل  كنالسها وتجميد حسا ات  عإها، فيها،  
وربنط المنالكي بنين تلنض اقنتهاكنات وااعنالن اسدارة   إاف   ل  اقستيالس عل  الممتلكنات التا عن  لهنا.

ل األمريكينن  األخيننر اقعتننرا   القنند  "عاصننم  سسننراليي"، وهننو األمننر الننذي جعنني سننلطات اقحننتال
 تتجرأ عل  تسريع وتيرة  جراساتها  ير القانوني ، مستفيدة من الدعم  ير المسبوق.

وأفننناد بينننان للخارجيننن  الفلسنننطيني   نننأن المنننالكي شننندد علننن  أهميننن  الموقنننف األخالقننني ل ا نننا الفاتيكنننان 
 " عالن القد "، وأكد أهمي  متا ع  هذه المواقف وترسيخها لتشمي كنال  العالم.من  فرنسي 

 17/2/2018 ،ياة، لندنالح
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 ناقشت عدة آليات "إسرائيلـ"لتنفيذ تعليق االعتراف ب القدس العربي": اللجنة العليا"مصادر لـ .3
أشنننر  الهنننور: علمنننت "القننند  العربننني" منننن مصنننادر سياسننني  أن اللجنننن  العلينننا لتنفينننذ قنننرارات  - نننزة 

، عقنندت اجتمنناعين لهننا فنني رام هللا، " سراليين"المجلنن  المركننزي األخيننرة،  مننا فيهننا تعليننإل اقعتننرا  بنن
 صالب عريقات أمين سر اللجن  التنفيذي ، وناقشت عدة أفكار لوإع آليات تنفيذ القرارات. .برلاس  د

عننن  وحسنب المصننادر فننلن اللجننن  عقنندت اجتماعهننا الانناني أول مننن أمنن  الخمنني  فنني رام هللا،  عيننداً 
جننن  التنفيذينن  أحمنند مجنندقني وصننال  رأفنننت كننال مننن أعإننناس اللو اسعننالم،  حإننور أربعنن  عريقننات 

وواصنني أبننو يوسننف، وعننن اللجننن  المركزينن  لحركنن  فننت  كننال مننن عننزام األحمنند ومحمنند اشننتي ، وعننن 
 الحكوم  زياد أبو عمر، نالب رلي  الوزراس.
لهنننا األسنننبوع المقبننني. وأشنننارت المصنننادر  لننن  أن اللجنننن   ومنننن المقنننرر أن تعقننند اللجنننن  اجتماعنننا االاننناً 

  ل   عض من الوقت قبي اقنتهاس من عملها، وتقديم الخطط الالزم  لتنفيذ القرارات. تحتاج
 17/2/2018القدس العربي، لندن 

 
 بحق غزة إجراميا   الحكومة تمارس دورا  أن فتح والسلطة تعطالن المصالحة..  أدركتحماس: مصر  .4

 اسسنالمي  فني حركن  حمنا  د.قال عإو مكتب العالقات العربين  و : يحي  اليعقوبي -  زةر، الجزال
سامي أبو زهري،  نال وفي إوس الشروحات التي قدمها وفند حمنا  للمسن ولين المصنريين فني القناهرة 
 شنننأن تطنننورات ملنننف المصنننالح  والوإنننع اسنسننناني  غنننزة، تبنننين للقننناهرة أن السنننلط  وقينننادة فنننت  هننني 

كنني منننا قدمتننال حمننا  منننن  الطننر  المعطنني قتفنناق المصنننالح ، وأن فننت  لننم تلتننزم  نننأي شننيس مقابنني
لصحيف  "فلسطين"، أن لقاس القاهرة ركز عل  إرورة توحيد كني المواقنف  وأوإ  أبو زهري  تنازقت.

الرسمي  والشعبي   مواجه  أي استهدا  للحقوق الوطنين  الفلسنطيني ، وإنرورة المسناهم  فني تخفينف 
إنوع "اسنتغرق نقاًشنا طنوياًل"، فيمنا وأشنار أن هنذا المو  المعاناة التي يتعرض لها المواطننون فني  نزة.

 جرا شرا تطورات المصالح  ودور فت  في تعطيي اقتفاق والتهرب من اقستحقاقات المنوط  بها.
فيمنننا يتعلنننإل  نننالموقف المصنننري  زاس منننا يانننار  عالمينننا عنننن مخطنننط لتوسنننيع حننندود قطننناع  نننزة  اتجننناه 

توسيع لحدود  زة داخي سيناس، ونحنن  سيناس، قال: "سمعا كالًما واإًحا من المصريين، برفإهم أي
 .كنا واإحين  أن فلسطين هي فلسطين ومصر هي مصر

وعنن لقناس وفند حمنا  منع التينار اسصنالحي لحركن  فنت  النذي يقنوده النالنب محمند دحنالن، ذكنر أبننو 
زهنننري أن اللقننناس ركنننز علننن  موإنننوع واحننند وهنننو الوإنننع اسنسننناني الكننناراي  غنننزة وكيفيننن  العمننني علننن  

 ن معاناة سكان القطاع.التخفيف م
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وفيمننا يتعلننإل بتهننرب الحكومنن  مننن دورهننا فنني  ننزة، لفننت  لنن  أن الحكومنن  "ت حننث عننن ذرالننع لتبريننر 
جرالمهنا النال  نسناني "  حنإل أهني  نزة وهني تصنطنع النذرالع منرة تلنو األخنرا، وكلمنا اسنتجابت حمننا  

رامينا  كنني منا تحملننال الكلمنن  وقننال: "الحكومن  تمننار  دورا  ج لذريعن  اسننتحدات الحكومن  ذريعنن  أخنرا.
من معن ، وتحاول التغطي  عليال بتصريحات فار   المإمون وادعاسات كاذ ن ، وهنذا لنم يعند ينطلني 

ون نننال  لننن  أن الحكومننن   اتنننت تسنننتخدم منننا أسنننماه "أسنننطوان  جديننندة" بننندعوة العنننالم لتجنيننند  علننن  أحننند".
   عن عذا ات أهلها.األموال سنقاذ  زة بينما في الحقيق  أن الحكوم  هي المس ول

ودعا أبو زهري، العالم لتقديم دعم م اشر لغزة "ألن المال الذي تقدمال األطرا  المانح  يذهب كلال 
 لرام هللا وتحرم منال  زة".

 16/2/2018، فلسطين أون الين
 

 : المشروع األمريكي يهدف لتقسيم المنطقة جميعهابغزةفصائل ال .5
الجمعن ، التزامهنا  الندفاع عنن المقدسنات واقسنتمرار فني الوحندة أكدت الفصالي الفلسطيني ، يوم :  زة

والمقاومنن ، ورفنننض كنني المخططنننات األمريكيننن  التصننفوي  للقإننني  الفلسنننطيني  ومشننروع دونالننند ترمنننب 
 المسم  بن"صفق  القرن"، والذي يستهد  المنطق  جميعها بداي  من فلسطين.

ط ، فنني كلمنن  لننال  اسننم لجننن  القننوا الوطنينن  وأوإنن  القيننادي فنني حركنن  الجهنناد اسسننالمي خالنند النن 
واسسالمي ، خالل وقف  للفصالي للتنديد بلعالن ترمب ودعًمنا للقند  ق الن  بنرج شنو ا وحصنري  مدينن  
 زة، أن وطأة الصهاين  تزداد عل  الفلسطينيين في كي أماكن تواجدهم بهد   رهاق الشعب وتقطينع 

القرن" ونقبي  القد  عاصم  للصهاين  أو نقبني  الإنف  أوصالال وأطرافال، لكي تمر ما تسم  "صفق  
نمنا . جزًسا من "يهودا والسامرة" وبين أن ما تسم  "صفق  ترمب" ق تستهد  فلسطين والقند  فقنط، واا

تستهد  تقسيم المنطق  جميعها، من مصر والسعودي  واسمارات والكويت ولبنان و يرها، داعًينا أبنناس 
 لهذه الم امرة، وأن يقفوا  ل  جانب فلسطين في مواجه  المخططات.األم  كي األم  أن تتصدا 

 16/2/2018، المركز الفلسطيني لإلعالم
 

 تصريحات نسبها موقع "هاف بوست" لمشعل حول "صفقة القرن" تنفيحماس  .6
نفننت حركنن  حمننا   دقس رلنني  مكتبهننا السياسنني السننابإل خالنند مشننعي  ننأي تصننريحات لموقننع : القند 

وقالت الحرك ، في بيان مقتإب:  ن ما نشره موقنع هنا  بوسنت  ل "صفق  القرن"."ها  بوست" حو 
عربي في تقرير الصحفي محمد عادل منسو ًا  ل  رلي  المكتب السياسني السنابإل للحركن  األض خالند 

وأكننند البينننان أن "األض أبنننو الوليننند لنننم يننندل  نننأي  مشنننعي منننن تصنننريحات، ق صنننح  لنننال علننن  اسطنننالق.
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 عالميننن  سنننواس صنننحفي  أم تلفزيونيننن  أم  لكترونيننن  طنننوال األينننام الماإننني  ومننننذ تصنننريحات ألي جهننن  
 فترة".

وأشارت الحرك   ل  أنها طالبت الموقع  حذ  ما نسب لمشعي، وذلض التزاما  معايير النشر المهنين . 
 ولدا قراسة التقرير قبي قليي بدا أن الموقع قد حذ  هذه التصريحات  الفعي.

ن وكننان الموقننع زعننم أ ن مشننعي قننال: " ن الفلسننطينيين وحنندهم سننيكونون فنني مواجهنن  صننفق  القننرن، واا
ن المننننوقفين القطننننري والتركنننني  الطننننر  األقننننوا الننننذي يعطنننني الصننننفق  هننننو الننننرلي  محمننننود ع ننننا ، واا
الممننانعين للصنننفق  لننن يكنننون لهمننا تنننأاير قننوي سيقنننا  الصننفق  مقارنننن   موقننف الننندول العربينن  النننداعم 

 للصفق ".
 17/2/2018، سطيني لإلعالمالمركز الفل

 
 مشروع "بيت الجوهر" على طوير أدوات المقاومة ردا  إلى ت تدعو حماس .7

مننن مواصننل  اقحننتالل اسسننراليلي فننرض "تحننوقت عميقنن "  ،حننذ رت حركنن  حمننا وكنناقت:  -الجزيننرة 
فلسننطيني ، فنني مديننن  القنند  المحتلنن ، ممننا يهنندد بتغييننر معالمهننا وتركيبتهننا السننكاني  وتشننويال هويتهننا ال

وقالنت الحركن  فني بينان صنحفي  داعي   ل  تصعيد اقنتفاإ  وتطوير أدواتها للنرد علن  هنذا التغنول.
ن لهنننا منننا تقولنننال فننني هنننذا  ينننوم الجمعننن   ن المقاومننن  لنننن تقنننف مكتوفننن  تجننناه منننا يجنننري فننني القننند ، واا

 المإمار.
قد  وأخطرها، وهو ما يسم  وأشار البيان  ل  أن اقحتالل شرع في تنفيذ أكبر عمليات تهويد في ال

 مشننروع "بيننت هاليننا" )بيننت الجننوهر   ننرب سنناح  البننراق، والننذي يعتبننر أإننخم المجمعننات التهويدينن  
  المدين ، ويقع عل   عد نحو ملتي متر  رب المسجد األقص .

ودعت الحركن  الملنض المغربني محمند السناد  رلني  لجنن  القند   لن  "التندخي العاجني لمننع اسنتمرار 
 كات حكوم  العدو التي تستهد  تهويد القد  وتغيير معالمها السكاني  والعمراني ".انتها

 16/2/2018نت، الدوحة،  الجزيرة
 

 ملف المصالحة والقدس مع اتحاد المحامين العربوفد حماس بالقاهرة يناقش  .8
واجد فني   وفد من اتحاد المحامين العرب وفد حرك  حما  المت2-15التق  مساس الخمي  ): القاهرة

 القاهرة؛ برلاس  رلي  المكتب السياسي  سماعيي هني .
 وأفاد مصدر مطلع أن اللقاس تطرق ل حث آخر التطورات في القد  وملف المصالح  الفلسطيني .

زال  العق ات التي تواجهها.  وشدد المجتمعون عل  أهمي  سرع   تمام المصالح  واا
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بد الع.يم المغربي نالب رلي  اقتحاد، والمستشار وإم وفد اتحاد المحامين العرب: المستشار ع
سيد عبد الغني األمين العام المساعد، والمستشار سيد شع ان األمين العام المساعد، والمستشار 

 هشام أبو دق  سكرتير لجنال فلسطين.
 16/2/2018، المركز الفلسطيني لإلعالم

 
 إلى األبد نتنياهو لألمين العام األمم المتحدة: سنحتفظ بالجوالن .9

رلنني  الحكومنن  اسسننراليلي  بنيننامين نتنينناهو  نناألمين العننام ل مننم المتحنندة : التقنن  تحريننر رامنني حينندر
 " سنراليي"، عل  هام  م تمر ميونخ ل منن، وأكند أمامنال أن 16/2/2018 أنطونيو  وتيري ، الجمع 

م  سيننران بتعزيننز وجودهننا ن " سننراليي لنن تسننأو ، سنت قي علنن  احتاللهننا للجننوقن السنوري المحتنني ل بنند
 في سوري ، يجب عل   يران عدم بناس قواعد عسكري  لها في سوري  وسنعمي لتحقيإل ذلض".

وقننندم نتنيننناهو شنننكره لغنننوتيري  علننن  مسننناعدتال فننني عقننند جلسننن  لمجلننن  األمنننن ل حنننث قإننني  الجننننود 
لحركن  والقننول اسسنراليليين الموجنودين لندا حمنا  فني قطناع  نزة، مسنتغاًل الفرصن  للتحنريض علن  ا

  نال يجب العمي  حزم إدها.
 16/2/2018 ،48عرب 

 
 : فساد نتنياهو مقابل صورته اإلعالمية4000و 2000تطورات الملف  .10

، والتني نصنت علن  تقنديم 2000والملنف  1000 عند نشنرها التوصنيات فني الملنف : تحرير رامي حيندر
لقي الرشوة والفساد وخيان  األمان  و يرها"، رلي  الحكوم  اسسراليلي  بنيامين نتنياهو للمحاكم  بتهم ت

 ، الذي يعتبر األهم بينهم.4000بدأت الشرط  م خرًا  العمي عل  الملف 
تحول لعناي  الشرط   عد التطورات التي طرأت عليال،  4000وقالت القناة اسسراليلي  الااني   ن الملف 

 ، الذي يملض موقنع "واق" اسلكترونني وهو الملف الذي يدور حول قطب اقتصاقت، شا ول أولوفيت
و حسنب القنناة، يشنت ال  نأن  وشرك  "بيزض" و يرها من الشركات، ويشت ال بتلقيال تسهيالت منن نتنيناهو.

نتنياهو قدم تسهيالت لشرك  "بيزض" مقابي تغطي  داعم  من موقع "واق"، لال و األخم لزوجتال سنارة، 
 تال في البداي  هيل  األوراق المالي .وقد تحول  ل  الشرط  للتحقيإل  عد أن أدار 

و حسننب القننناة، قامننت الشننرط   فننت  تحقيننإل واسننع وسننري، ومننن المتوقننع أن يحننوي الملننف المعننرو  
 عالميًا بن"قإي  بيزض" عل  العديد منن المفاجلنات، خاصن  أن المشنتبهين  الإنلوع فني القإني  ليسنوا 

بنين نتنيناهو ومقربنال، المندير العنام لنوزارة  وجنود عالقن  4000وأ.هنر الملنف  فقط منن قطناع األعمنال.
اقتصنناقت، شننلومو فيلبننر، مننع شننرك  "بيننزض" التنني يسننيطر عليهننا رجنني األعمننال أولننوفيت ،  موجبهننا 
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ي، كيحصني األخينر علن  تسنهيالت ومناقصنات، وتقندر قيمتهنا فني الشنرك   ملنات المالينين منن الشننوا
 وفيت .مقابي تغطي  داعم  في موقع "واق" المملوض ألول

سنيكون النرلي  التنفيننذي  4000وتشنير التقنديرات  لن  أن الشخصنني  التني سنو  تشنكي مفتاحننًا للملنف 
لموقننع "واق"،  يننالن يشننوعا، والننذي أصنند األوامننر الم اشننرة لتغطينن  منحننازة للننزوجين نتنينناهو، ورقا نن  

رلني  الحكومن ،  م اشرة ومنع نشر تقارير تنتقد نتنيناهو، كمنا عمني علن   خفناس فإنيح  مسناكن مقنر
 خفاس األخ ار التي تنتقد رلي  الحكوم  وزوجتال  وإمن تغطي   عالمي  لصال  سارة نتنياهو، كما تم  

خفالها أحيانًا أخرا.  والزج بها في هوام  الموقع أحيانًا واا
 ومن جه  أخرا، بندا أن نتنيناهو يغنرق أكانر،  ذ كشنفت القنناة اسسنراليلي  العاشنرة أن المدعين  العامن 
المرافق  للتحقيقات مع رلي  الحكوم ، توافإل  شدة عل  توصيات الشنرط  وتتمناه  معهنا تمامنًا، وأن 

، مع اسشارة  ل  أن خالفًا حول هذا الملف يدور فني أروقن  وزارة 2000نتنياهو تلق  رشوة في الملف 
قنانون  و، مقابني سنن  التحقيإل  اقشت اه في رشوة قدمها موزي  لنتنيناه ، تم  2000وفي الملف  القإاس.

 يحد من انتشار صحيف  "يسراليي هيوم".
 16/2/2018 ،48عرب 

 
 دعواته لنتنياهو باالستقالة يجدد لبيد .11

 اسسننراليلي  دعواتننال لننرلي  الحكومنن  جنندد رلنني  حننزب ينن  عتينند يننالير لبينند: تحريننر محمننود مجادلنن 
وقال لبيند، خنالل  عذر قيامال بواج ال.بنيامين نتنياهو  اقستقال  الفوري  من منص ال، أو اسعالن عن ت

منن  ،  ن "رلي  الحكوم  ق يمكنال  دارة ال الد بهذه الطريقن . بندقً 16/2/2018 مهرجان حزبي الجمع 
التعامي مع الطالرات المسيرة اسيراني ، ومع حقيق  أن روسيا تندو  المصنال  اسسنراليلي  فني سنوري ، 

   فيسبوض، هو ال كاس عل  مصيره".كي ما يقوم  ال في خط ال وفي منشوراتال عل
 16/2/2018 ،48عرب 

 
 تظاهرة في تل أبيب تطالب نتنياهو باالستقالة .12

وسط مدينن  تني  ، مجدداً 16/2/2018 ت.اهر آق  اسسراليليين، .هر الجمع : تحرير محمود مجادل 
بنيننامين  يلي اسسننرال مننا وصننفوه بننن"الفساد الحكننومي"، وطالننب المشنناركون رلنني  الحكومنن  أبيننب، إنند  

دانتننال بننتهم  نتنينناهو  لنن  تقننديم اسننتقالتال، وذلننض فنني أعقنناب توصنني  الشننرط  بتقننديم نتنينناهو للمحاكمنن  واا
)هدايا من رجال أعمال   1000الرشوة واقحتيال وخيان  األمان  العام  عل  خلفي  التحقيإل في الملف 

 ي  .)اتصالال بناشر صحيف  "يديعوت أحرونوت" أرنون موز  2000والملف 
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وطالب المت.اهرون، المستشار القإالي للحكوم  بتسريع اسجراسات سصدار قراره حول تقديم قلح  
والتي من شأنها أن تجبره عل  تقديم استقالتال، ت عنًا لتقنديرات المستشنار القإنالي  ،نتنياهو اتهام  حإل  

ن عننودوا  لنن  منننازلكم"، ورفننع المت.نناهرون قفتننات كتننب عليهننا: "مرتشننو  للحكومنن ، أفيحنناي مننندلبليت.
 "علينا كن  المرتشون"، "استقيي فورًا".

 16/2/2018 ،48عرب 
 

 وأنه فاسد استطالع: نصف الجمهور يعتقد أنه على نتنياهو مغادرة منصبه .13
 اسسنننراليلي  فننني أعقننناب توصنننيات الشنننرط  اسسنننراليلي  بتقنننديم رلننني  الحكومننن : تحرينننر هاشنننم حمننندان

تهمننن  الفسننناد وتلقننني الرشنننوة، بننني ن اسنننتطالع للنننرأي أجنننراه معهننند "سنننميت" بنينننامين نتنيننناهو للمحاكمننن  ب
لصحيف  "معاريف" أن نصف المستطلعين يعتقدون أننال علن  نتنيناهو أن يعلنن تعنذر قيامنال بواج نال أو 

منن  %60وتقول نس ال مماال   نها تعتقد أنال فاسد، بينما يخش   يستقيي من منص ال كرلي  للحكوم .
سنننيجد صنننعو   فننني  دارة شننن ون الدولننن . أمنننا منننن الناحيننن  السياسننني  فنننلن وإنننع المسنننتطلعين منننن أننننال 

 ، ويحافظ اقلتال  الحكومي عل  قوتال.مقعداً  28الليكود مستقر، حيث يحصي الليكود عل  
 و حسب اقستطالع، فلن اقلتال  الحكومي يتجاوز األزم ، ولكن مكان  رلي  الحكوم  تتراجع.

مقعندا،  28تخا ات اليوم فلن الليكود سيكون القوة األول  ويحصي عل  وأ.هر أنال في حال جرت اقن
ويتحننننول حننننزب "ينننن  عتينننند، برلاسنننن  يننننالير لبينننند،  حسننننب  أي بتراجننننع  مقعنننندين عننننن قوتننننال الحالينننن .

، بينمننا يحصنني "المعسننكر الصننهيوني" مقعننداً  22اقسننتطالع،  لنن  القننوة الاانينن ، حيننث يحصنني علنن  
 7لننن"كوقنو"، و مقعننداً  11لننن"القالم  المشننترك "، و مقعننداً  12، مقابنني مقعننداً  15برلاسنن  آفنني   نناي علنن  

 مقاعد لن"شا ". 5مقاعد لن"ميرت "، و 6مقاعد لكي من "يسراليي بيتينو" و"يهدوت هتوراه"، و
 65وتشننير المعطيننات  لنن  أن اقلننتال  الحننالي برلاسنن  نتنينناهو يحننافظ علنن  اسننتقراره، ويحصنني علنن  

 .2015ن عن انتخا ات العام ، أقي  مقعديمقعداً 
في مكان  نتنياهو بن.ر الجمهور، وذلنض فني  كبيراً  وخالفا لعدد المقاعد، فقد أ.هر اقستطالع تراجعاً 

وردا عل  س ال حول ما الذي علن  نتنيناهو أن يفعلنال فني أعقناب توصنيات  أعقاب توصيات الشرط .
ن يعلنننن تعنننذر قيامنننال  مهنننام منصننن ال منننن المسنننتطلعين  نهنننم يعتقننندون أننننال يجنننب أ %47الشنننرط ، قنننال 
 قالوا  نال يجب أن ي ق  في منص ال. %43 ، مقابي %22  أو يستقيي )%25ويخلي مكانال )

 %79ويشير اقستطالع  ل  أن نتنياهو ق يح.  بدعم كبير من قبي مصنوتي الليكنود، حينث يعتقند 
 معسكر الصهيوني.من مصوتي ال %11من مصوتي الليكود أنال يجب أن ي ق  في منص ال، مقابي 
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 نال يجب أن  %34 نال يجب أن ي ق  في منص ال، بينما قال  %25وفي وسط مصوتي ي  عتيد قال 
  نال يجب أن يخلي مكانال ويعلن تعذر قيامال  مهام منص ال. %37يستقيي، في حين قال 

ار من المستطلعين  ن نتالج الشرط  تإعف نتنياهو من الناحين  السياسني ، وتن   %43 ل  ذلض، قال 
 ن  %13يعتقندون أن التوصنيات لنن تن ار علن  مكانتنال، وقنال  %24 شكي سيئ عل  مكانتال، مقابي 

مننن المسننتطلعين  ن تننور  نتنينناهو فنني التحقيقننات  %59وقننال  مكانتننال كننرلي  للحكومنن  قنند تعننززت.
 يم   قدرتال عل   دارة ش ون الدول  في األزمات.
نتنياهو كفاسد في أعقاب توصيات الشرط ، وقال  وفحم اقستطالع ما  ذا كان الجمهور ين.ر  ل 

 %20، مقابننني يعتقننندون أنننال فاسنند جننداً  %28مننن المسننتطلعين  نهننم يعتقننندون أنننال فاسنند، بينننهم  48%
 .فقط منن المسنتطلعين  نهنم يعتقندون أن نتنيناهو لني  فاسنداً  %22وقال  يعتقدون أنال فاسد  ما يكفي.

تعننذر قيامننال  مهننام منصنن ال، فننلن المرشنن  المفإنني مننن وفنني حننال اإننطر أو اختننار نتنينناهو أن يعلننن 
لكني منن موشني  %10، يلينال %13بين وزراس الحكوم ،  حسب اقستطالع، كان نفتالي بينيت بنسن   

 دور ليبرمان، يليهما يسراليي كات  و لعاد  ردان ويولي  دلشطاين، عل  التوالي.جكحلون وأفي
  الحكنننومي، فقننند فحنننم اقسنننتطالع منننا النننذي ون.نننرا لكنننون موشننني كحلنننون حلقننن  مهمننن  فننني اقلنننتال

من المستطلعين يعتقدون أنال ق يجنب  %43يتوجب عليال فعلال  عد نشر توصيات الشرط ، وتبين أن 
كمنا فحنم اقسنتطالع مسنأل  منا  عند نتنيناهو فني  عليال أن يستقيي أو يخرج من اقلتال  الحكومي.
يي لنتنينناهو، يلينال يسننراليي كننات  بنسنن   كبنند %29رلاسن  الليكننود، فحصنني  ندعون سنناعار علنن  دعنم 

 فقط. %3، وتساحي هنغبي %8، و لعاد  ردان بنس   14%
 %41وفي أعقاب اقنتقادات الحادة من جاننب نتنيناهو تجناه المفنت  العنام للشنرط  رونني ألشنيخ قنال 

  ن أداسه كان سياسيا. %32، بينما قال المفت  العام للشرط  كان موإوعياً  أداس ن 
،  عند ينوم منن نشنر توصنيات الشنرط  فني 14/2/2018اسشارة  ل  أن اقستطالع قد جنرا فني تجدر 

 شخصا يمالون الشريح  السكاني  ال الغ  في ال الد. 556ملفات نتنياهو، وشمي عين  م لف  من 
 16/2/2018 ،48عرب 

 
 الجيش اإلسرائيلي يحقق مع جندي ثقب إطارات مركبات فلسطينية .14

فت  الجي  اسسراليلي تحقيقًا مع جندي  سراليلي من لواس جوقني مشت ال  ال  :خاص  ترجم  -رام هللا 
   الوقو  خلف عملي  اقب  طارات سيارات فلسطيني  في نابل .
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و حسب موقع يديعوت أحرونوت، فلن هنناض شنبهات تحنوم حنول تنور  الجنندي  الحادان  التني وقعنت 
جنار  وسنيتم التعامني منع الجنندي وفقنًا لابنوت تورطنال  وقال ناطإل  اسم الجني   ن التحقينإل في نابل .
  الحادا .

 16/2/2018 ،القدس، القدس
 

 إلعالن ترامب رفضا   11بجمعة الغضب الـفي الضفة وغزة إصابة  150أكثر من  .15
، بنيران قوات اقحتالل الجمع  فلسطينيا، يوم 155أصيب : نور الدين صال  -  زة ،القد  المحتل 
ل مواجهات في جمع  الغإب الحادي  عشرة رفإا سعالن الرلي  األمريكي  شأن اسسراليلي، خال

 ما فيها مواطنا في الإف  الغربي   125وأفادت جمعي  الهالل األحمر الفلسطيني، بلصا    القد .

مواطنين  الرصام الحي والرصام  7كما أفادت وزارة الصح  في الإف  الغربي ، بلصا    القد .
آخرين  اقختناق، فجرا، خالل حمل  مداهمات لقوات اقحتالل في مدين  نابل   18المطاطي، و

مواطنا أصيبوا خالل مواجهات  23وفي قطاع  زة، قالت وزارة الصح ،  ن  شمال الإف  الغربي .
 مع قوات اقحتالل المتمركزة خلف السياج الفاصي شرق قطاع  زة.

 16/2/2018الين،  أون  فلسطين
 

 األسرى مستمٌر بالتحريض ضد  المتطرف حزان .16
الفلسطينيين، حيث تناقلت  األسرا حزان  مهاجم   أرون يستمر عإو الكنيست المتطر  : بيت لحم

الفلسطينيون هو  األسرا ما يحتاجال   نتصريحا لال يقول فيال "  اسسراليلي  اسخ اري الصحف والمواقع 
 .األسرا إد خبز يا  ، كأ  ماس، ورصاص  في الرأ "، في تحريض م اشر 

واقتحم  أبنالهممن  زة في طريقهم لزيارة  األسرا  أهاليالمتطر  قد اعترض حافل   أرون وكان 
 وهددهم. األسرا  أبناسهموشتم  األهاليالحافل  وهاجم 

 16/2/2018اإلخبارية،  معا   وكالة
 

 االحتالل يسلم جثماني شهيدين فلسطينيين .17
جاماني شهيدين  الجمع الل اسسراليلي مساس سلمت سلطات اقحت: ميرفت صادق - رام هللا

 فلسطينيين من إواحي القد  ومنطق  الخليي  عد احتجازهما لفترات متفاوت .
وعل  حاجز الجيب شمال  رب القد  تسلمت عالل  الجمي من بلدة بيت سوريض المجاورة جامان 

 ات اقحتالل اسسراليلي.عاما   عد نحو خمس  أشهر عل  احتجازه في االج 37الشهيد نمر الجمي )
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عاما  من بلدة حلحول شمال  17كما تسلمت طواقم الهالل األحمر جامان الشهيد حمزة زماعرة )
شهيدا فلسطينيا منذ ه    16وق يزال اقحتالل يحتجز جاامين  مدين  الخليي  عد احتجازه لتسع  أيام.

 األقص ، مع.مهم من منفذي عمليات إد اقحتالل.
 16/2/2018، الدوحة، .نتالجزيرة

 
 مقدسيون يصّلون ثالث جمعة بمدخل العيسوية .18

للجمع  الاالا  عل  التوالي، أقام ملات الفلسطينيين صالة الجمع  عل  مدخي بلدة العيسوي  شمال 
شرق القد  المحتل ، وذلض احتجاجا عل  استهد  بلدتهم من قبي اقحتالل اسسراليلي  اققتحام 

وشارض في الصالة ملات الفلسطينيين  فرض الإرالب والغرامات المالي  ال اه. .واقعتقال والهدم و 
من سكان بلدة العيسوي  والقد  المحتل  ومناطإل فلسطيني  أخرا بينهم شخصيات قيادي ،  ل  جانب 

  حإور من شخصيات يهودي  تدعم مطالب سكان البلدة.
ل في القد ، واستمرار المستوطنين في واستعرض خطيب المصلين الشيخ رالد دعنا جرالم اقحتال

اقتحام المسجد األقص ، م كدا اقستمرار في  قام  صالة الجمع  حت  تحقيإل مطالب سكان بلدة 
 العيسوي .

وفي كلمتال للمحتشدين عقب الصالة، أكد العإو العربي في الكنيست أحمد الطيبي أن صالة 
وأن قري  العيسوي  تدفع امن صمودها، مإيفا  الجمع  أقيمت رفإا لل.لم الذي يمارسال اقحتالل،

 أن قوة المقدسيين في وحدة صفهم وأن النواب العرب يقفون  ل  جانبهم.
 16/2/2018.نت، الدوحة، الجزيرة

 
 القدس" -تجهيزات إسرائيلية الفتتاح قطار "تل أبيب  .19

المحتل  و)تي أبيب  تجري استعدادات  سراليلي  لتدشين قطار سريع يربط مدينتي القد  : الناصرة
 عل  أن يتم في مرحل  قحق  ربطال  حالط البراق في المسجد األقص .

وقالت صحيف  "يديعوت أحرونوت" العبري :  نال تجري اقستعدادات لتدشين القطار في  بريي/نيسان 
 وقالت: "في المرحل  األول  سنوات. 9المقبي أو مطلع شهر مايو/آيار، الذي بدأ العمي فيال قبي 

 رحالت كي ساع ". 6-4ستكون هناض رحلتان كي ساع ، وفي مرحل  قحق  سيتم تسيير 
ولم تذكر الصحيف  أي تفاصيي عن مسار الخط الجديد أو موعد افتتاا المحط  في منطق  حالط 

 البراق.
 16/2/2018الين،  أون  فلسطين
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 حممنازل وبئر للمياه جنوب بيت ل ثالثةاالحتالل يخطر بوقف البناء في  .20
 أمخطرت سلطات اقحتالل اسسراليلي اليوم الجمع ، االا  منازل وبلرا للمياه في قري  أ :بيت لحم

سلمون   لوكال   أموأفاد مصدر امني ومصادر محلي  في  سلمون  جنوب بيت لحم بوقف البناس.
مأهول   "وفا"،  ان قوة من جي  اقحتالل اقتحمت القري  وسلمت اخطارات بوقف البناس في منازل

، وكذلض بلرا للمياه تعود للمواطنين: ماجد حسين طقاطق ، وشريف عامان طقاطق ، اسنشاسوقيد 
 واحمد يوسف طقاطق ،  حج  عدم الترخيم.

 16/2/2018الحياة الجديدة، لندن، 
 

 الحي الهيئة الشعبية العالمية لدعم غزة: ما يعانيه مرضى غزة ال تقبله األخالق والضمير اإلنساني .21
قال رلي  الهيل  الشعبي  العالمي  لدعم  زة، عصام يوسف:  ن خطر انتشار األوبل  وانتقال : لندن

العدوا بين المرإ  والعاملين في مستشفيات  زة  سبب تفاقم أزم  الن.اف  نتيج   إراب عمال 
ر الن.اف ، يهدد  سقو  المزيد من الإحايا األبرياس، والذي ترجع أس ا ال  ل  جريم  الحصا

 عاًما. 12اسسراليلي المستمر عل  القطاع منذ 
وأوإ  أن الكارا  اسنساني  التي يخيم ش حها عل  القطاع الصحي في  زة ق يمكن السكوت عنها، 
والتراخي  زاسها، مطال ًا األحرار في مختلف  قاع العالم  التدخي سنقاذ القطاع من خطر اقنهيار 

 الكامي.
المستلزمات والمعدات الطبي ، وعدم قدرة المرإ  عل  السفر من أجي وأإا  "أن نقم الدواس و 

العالج، هي عوامي تإا   ل  كاراي  األوإاع التي يعانيها القطاع الصحي في  زة"، م كدًا أن 
 "ما يعانيال مرإ   زة ق تقبلال األخالق والإمير اسنساني الحي".

 16/2/2018، المركز الفلسطيني لإلعالم
 

دة بفقدان منزلها بسبب "قرار فلسطيني"!عائتقرير:  .22  لة الشهيد الحلبي مهدَّ
مفارق  جديدة تسجلها األحداث المتسارع  في الإف  المحتل ،  ذ تستعد عالل  الشهيد مهند : رام هللا

الحلبي، الذي نفذ أول  عمليات "انتفاإ  القد " الجاري ، للخروج من منزلها الااني الذي اشترتال 
دو اسسراليلي بيتها األساسي عقا ًا لها، وذلض  عد قرار محكم  الصل  الفلسطيني  في  عدما هدم الع

رام هللا حجز المنزل لعدم سداد امنال كاماًل،  ذ جاس القرار بناًس عل  قإي  شكوا تقدم بها أصحاب 
 المنزل.
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مكان البيت تقول مصادر محلي  لن"األخ ار"  ن العدو منع عالل  الشهيد من  عادة بناس منزلها 
رت العالل   رفت الحمل  الشعبي  مبلغًا لتكاليف اسسمنت وم ال   إافي  أخرا، فقر  المهدوم  عد أن ص 
شراس منزل  لها في المنطق  نفسها. وفعاًل تمكنت  مساعدة الحمل  من شراس المنزل الجديد، وقد  قي 

لل  أن جهات كايرة "دق ت عل  ألف دوقر تقري ًا  أكدت العا 42ألف دينار أردني ) 30من امنال 
 صدرها" واعدة بدفعها، لكن هذا ما لم يحدث حت  اآلن.

"الحمل  الشعبي " اعتبرت أنها أنهت ما عليها من التزامات، وذلض عندما خي رت عالل  الشهيد بين 
البناس أو الشراس، فيما قررت العالل  الشراس، وبذلض وإعت الحمل  كي ما جمعتال لشراس المنزل 

لجديد. أما العالل ، فوجدت نفسها تسدد التكاليف ال اقي  من مالها الخام  عد أن سكنت  اسيجار ا
 شهريًا. دوقر 400بن

 عد عامين فوجئ الوالد الحلبي  مكالم   هاتفي  من أصحاب المنزل الجديد يتذمرون من تأخرهم عن 
بتحويي المسأل  م اشرة  ل  القإاس  ألف دينار، وأبلغوه 126دفع المبل  ال اقي من المبل  الكامي 

دينار ونصف كدفع   8000الفلسطيني، فيما أخفقت كي محاوقت عالل  الشهيد سقناعهم بتسديد 
 مستعجل ، عل  أن يسدد  اقي المبل  قحقًا،  ذ أصر  أصحاب المنزل عل  ق ض ال اقي كاماًل.

أقرت األخيرة حجز المنزل دون  وعقب نحو شهرين فقط من شكوا أصحاب المنزل لمحكم  الصل ،
من  أي مهل  للعالل ،  ل  جانب عرإال في المزاد العلني، وقد يصي األمر  ل  محاكم  والد الشهيد 

 السجن. و مراجع  عدد من المعنيين، قالوا  ن مشكل  عالل  الحلبي تعود  ل  عوامي أبرزها مهند 
 الس أسعار الشقإل السكني  والعقارات في رام هللا والبيرة عام ،  إاف   ل   ياب الر ي  لدا 

مي الحمالت الشعبي  سعادة بناس المنازل، ألنها "خطوات ارتجالي " تحاول سد   ياب الدور الرس
 للسلط  والفصالي، وكذلض  قي  الم سسات األهلي  والخيري  والمجتمعي .

المصير المجهول حت  اللح.  لبيت عالل  الحلبي يفت  ملف هدم قوات العدو منازل الشهداس 
واألسرا من منفذي العمليات، ويإم هذا الملف مسالي مختلف ، منها: الإرورة الملح   لوجود 

دة بناس منازل منفذي العمليات، سواس أكانوا أسرا أم شهداس، واقبتعاد عن استراتيجي  واإح  سعا
يجابيات كبيرة، فلنها  الحمالت الشعبي  التي ر م أنها تعك  قيمًا سامي  وتكافاًل اجتماعيًا مميزًا واا
تور  نفسها في تعويض منازل  م ال  ليست قادرة عليها، كذلض تعفي السلط  من الإغط عليها 

واجبها. وين غي للمساعدين أن يأخذوا  حس انهم اقحتياطات كاف  من الحوادث الطارل ، سنجاز 
كفحم الوإع القانوني ألرض المنزل المهدوم للبناس عل  أنقاإال قبي البدس  أي خطوة حت  ق 

 يعيد العدو تدميره.
 17/2/2018، بيروت، األخبار
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 هود الدولية الستئناف مفاوضات السالمالج يناقش مع نظيره الروسي المصري وزير الخارجية  .23
عقد وزير الخارجي  المصري سام  شكري ون.يره الروسي سير ي قفرو  : محمد الشاذلي –القاهرة 

جلس  محاداات أم ، عل  هام  م تمر ميونيخ ل من، تطرقت  ل  العالقات بين البلدين، والجهود 
 يلي ،  إاف   ل  عدد من القإايا اسقليمي .اسسرال –الدولي  قستلنا  المفاوإات الفلسطيني  

تطننننورات القإنننني  »وأوإنننن  الننننناطإل  اسننننم الخارجينننن  أحمنننند أبننننو زينننند، أن جلسنننن  المحاداننننات تناولننننت 
الفلسننننننطيني  وتنسننننننيإل الجهننننننود الدولينننننن  لتشننننننجيع الطننننننرفين الفلسننننننطيني واسسننننننراليلي علنننننن  اسننننننتلنا  

را  الدولينن  واسقليمينن  الفاعلنن  فنني هننذا المفاوإنات، ونتننالج اقتصنناقت التنني تجريهننا مصننر منع األطنن
ونقي أبو زيد عن الوزير الروسي أنال أعنرب عنن تقندير  نالده للندور المهنم النذي تإنطلع  نال «. الملف

مصننر لمتا عنن  تطبيننإل اتفنناق المصننالح  الفلسننطيني . فيمننا نقنني عننن شننكري أنننال أعننرب فنني بداينن  اللقنناس 
 عن التعازي في إحايا الطالرة الروسي . 

 17/2/2018ة، لندن، الحيا
 

 في غزة منع صحافية فلسطينية من العودة من مصر لوداع زوجها المتوفى :معبر رفح .24
 نزة: لنم تجنند مناشندات الكات نن  الصنحافي  دنينا األمنني  سنماعيي، بلعادتهننا  لن  قطناع  ننزة هني وابنتهننا 

لحقنوقي  سنام األقنرع، من العاصم  المصري  القاهرة، سلقاس ن.رة الوداع عل  شريض حياتهنا، الناشنط ا
الننذي وافتننال المنينن  فجننأة، واحتإننان أطفالهننا الصننغار، الننذين تننركتهم برفقنن  الفقينند، للسننفر مننع كريمتهننا 

 الكبرا سنهاس  جراسات تسجيلها في  حدا الجامعات المصري .
وفننننور اسعننننالن عننننن وفنننناة الننننزوج  سننننام األقننننرع، ناشنننندت الصننننحافي   سننننماعيي عبننننر صننننفحتها علنننن  

لرلي  المصري عبد الفتاا السيسي، والرلاس  الفلسنطيني  والسنفير الفلسنطيني فني القناهرة ا« فيسبوض»
دياب اللوا وكي المس ولين، للعمي عل  فت  معبر رف  لتمكينها منن العنودة لغنزة سلقناس ن.نرة النوداع، 

 وهو ما لم يتم، حيث ووري الزوج الارا .هر أم  وسط صدم  من المحبين واألهي.
 17/2/2018، لندن، بيالقدس العر 

 
 صورة دحالن على طرود غذائية بسيناء تثير الشكوك حول دوره .25

أاارت صورة القيادي المفصول منن حركن  فنت ، محمند دحنالن، النذي ارتن ط اسنمال  نأكار : رامي حيدر
من انقالب ومحاوقت التدخي في السياسات الداخلي  للكاير من الدول، الشنكوض والتسنا قت عنن دوره 

 حمل  العسكري  التي يشنها الجي  المصري في سيناس.في ال
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ووزعت مجموعات من أنصناره طنروًدا  ذالين  علن  العلقنين عنند الحنواجز العسنكري  والكمنالن األمنين  
تحمي صورتال، ما جعي النا  يتساسلون عن  ياب دور الدول  المصري  التي منن واجبهنا تنأمين هنذه 

ا قت حننول كيفينن  وصننول هننذه الطننرود والمننواد الغذالينن  علنن  وكننذلض أايننرت التسنن األمننور، ق دحننالن.
الحواجز والكمالن، خاص   عد أن منعت قيادة الجي  المس ول  عن الحملن  العسنكري  فني سنيناس نقني 
ليهننا، علنن  الننر م مننن مناشنندات األهننالي واسننتغاااتهم علنن  أاننر شنن  المننواد التموينينن   ال إننالع منهننا واا

 .واألساسي  واألدوي  و يرها
 16/2/2018، 48عرب 

 
 وفدا  من منظمات يهودية أمريكيةيستقبل  نائب العاهل األردني .26

أكند األميننر فيصني بننن الحسنين، نالننب العاهني األردننني، إنرورة تسننوي  مسنأل  القنند  "إننمن  :رام هللا
اسسننراليلي"، قفتننًا  لنن  أن األردن "مسننتمر فنني حماينن   – طننار حنني شننامي ودالننم للصننراع الفلسننطيني 

مقدسننات". وشنندد خننالل اسننتق الال وفنندًا مننن من.مننات يهودينن  أمريكينن ، علنن  مسنناعي األردن لتحقيننإل ال
 السالم العادل والشامي، استنادًا  ل  حي الدولتين وقرارات الشرعي  الدولي .

وتطننرق  لنن  "النندور المهننم" الننذي تقننوم  ننال وكالنن  "أونننروا" فنني تقننديم الخنندمات األساسنني  لالجلننين، مننا 
 ان توفير الدعم الالزم لها.يستدعي إم

 17/2/2018الحياة، لندن، 
 

 "إسرائيل"لترسيم الحدود مع  أمريكيا   بري يرفض عرضا   .27
رفنننض رلننني  البرلمنننان اللبنننناني نبينننال بنننري مقترحنننات الوفننند األمريكننني بخصنننوم : الجزينننرة ك وكننناقت

سراليي.  ترسيم الحدود البري  وال حري  بين لبنان واا
كتننب اسعالمنني لننرلي  البرلمننان  ن بننري أصننر علنن  موقفننال لجهنن  ترسننيم وقننال بيننان صننادر عننن الم

سراليي 1996الحدود ال حري  عبر اللجن  الاالاي  المنباق  عن تفاهم أبريي/نيسان  ، التي تإم لبنان واا
واألمننم المتحنندة، وذلننض علنن   ننرار مننا حصنني خننالل ترسننيم الخننط األزرق علنن  طننول الحنندود الجنوبينن  

در سياسني  لوكالن  األناإنول  ن ديفيند سناترفيلد مسناعد وزينر الخارجين  األمريكني وقالت مصنا للبنان.
لرسم  2012طرا خط الدبلوماسي األمريكي فريديريض هو  لعام  -الذي يزور لبنان منذ عشرة أيام-

سراليي.  الحدود ال حري  بين لبنان واا
 16/2/2018نت، الدوحة،  الجزيرة
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 قوةوالجدار من منطلق  ملف الغازبهديدات اإلسرائيلية مع التنصر هللا يطالب بالتعاطي  .28
كني هنو محنامي  سنراليي"، يقال األمنين العنام لحنزب هللا حسنن نصنر هللا  ن "األمر : الجزيرة ك وكاقت

مخاط ا المس ولين اللبنانيين  أق يعولوا عل  وساط  األمريكيين الذين يريدون مصلح   سراليي ولي  
المسنن ولين  -فنني كلمنن  لننال فنني ذكننرا عنندد مننن قادتننال-وطالننب نصننر هللا  ه.مصننلح  لبنننان، وفننإل تعبيننر 

اللبنننانيين  التعنناطي مننع التهدينندات اسسننراليلي  فنني ملننف الغنناز  المينناه اسقليمينن  اللبنانينن  والجنندار عننند 
وأإنا  نصنر هللا أن موإنوع  الحدود الجنوبي  من منطلإل أن لبنان قوي ويستطيع أن يهدد  سراليي.

ذا طلنب مجلن  الندفاع األعلن  الحدود ال  حري  والبري  مع فلسطين المحتل  هو قإي  لبنان  كاملال، واا
 اللبناني قرارا  أن تتوقف محطات الغاز والنفط اسسراليلي  عن العمي فحزب هللا جاهز سيقافها.
تنن  نننرد وحننث نصننر هللا المسنن ولين اللبنننانيين علنن  أن يقولننوا ل مننريكيين "يجننب أن تقبلننوا  مطالبنننا ح

حنزب هللا عننن  سنراليي"، مشننيرا  لنن  أن حزبنال هننو "القنوة الوحينندة" للبنننان فني مننا وصنفها  معركنن  الغنناز 
وأإنا  أن الموإنوع منع  سنراليي  ينر قابني للنقنا ، وهني  والنفط في ال حر المتوسط إند  سنراليي.

قن  لننن  تسنننتغي فتنننرة وجنننود النننرلي  األمريكننني دونالننند ترمنننب للحصنننول علننن  قنننرار أممننني  إنننم الجنننو 
  سراليي.

 16/2/2018نت، الدوحة،  الجزيرة
 

 ينبغي أن يّتحد العالم اإلسالمي في مواجهة الكيان الّصهيونيروحاني:  .29
دعننا الننرلي  حسننن روحنناني، يننوم الجمعنن ، دول العننالم اسسننالمي  لنن  إننرورة اقتحنناد : طهننران ،الهننند

هيوني". ولين  ل ن ناس" )مقربن  وأفنا في مواجه  من وصفهم بن "اقعداس والكيان الص  دت وكالن  "تسننيم الد 
من  يران ، أن روحاني شارض فني صنالة الجمعن  الم قامن  فني مدينن  حيندر آ ناد  الهنند، حينث كنان قند 

"ين غي أن يت حد العالم اسسنالمي وقال خاللها: وألق  روحاني كلم   المصلين  وصلها أم  الخمي .
 هيوني"، عل  حد تعبيره.في مواجه  ال.لم، األعداس والكيان الص  

 16/2/2018قدس برس، 
 

 واشنطن: نود أن نرى عباس يجلس ويقول دعونا نبدأ مباحثات سالم .30
قالننت الناطقنن  الرسننمي   اسننم وزارة الخارجينن  األمريكينن ، هيننذر ننناورت، ان  :سننعيد عريقننات -واشنننطن 

قالنت نناورت التني و  .حكومتها تر ب بر ين  النرلي  محمنود ع نا  وهنو يعنود  لن  طاولن  المفاوإنات
كانت ترد عل  س ال لن "القد " حول توقعاتها  شأن خطاب الرلي  ع ا  المقرر يوم الاالااس المقبي 
أمام مجل  األمن وما تحب اسدارة األمريكي  أن تسمعال مننال أو يمتننع عنن قولنال: "أعتقند أننال  ذا كنان 
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أعلننم أننننا نرينند أن نجلنن  ونجننري  ولكنننني -وأنننا لننن أتكلننم معننال )الننرلي  ع ننا    -هننناض أي شننيس 
 عنض المحادانات حنول السنالم بنين اسسنراليليين والفلسننطينيين، منع التسنليم  أننال سنيكون منن الصننعب 

 عل  كال الطرفين أن يتوصال  ل   عض من اسجماع واقتفاق".
ا وأإننافت ننناورت "فنني نهاينن  المطننا ، أي اتفنناق يجننب أن يكننون بننين الطننرفين، ألن عليهمننا أن يكوننن
مسننتعدين للعمنني عليننال أو التنننازل عنننال؛ كنننا نحننب أن نننراه )الننرلي  ع ننا   يجلنن  ويقننول دعونننا نبنندأ 

  عض محاداات سالم، وسيكون ذلض مااليا. هي سنحصي عل  ذلض؟ أنا ق اعر ".
 16/2/2018القدس، القدس، 

 
 األمم المتحدة: إغالق المعابر وراء األزمة اإلنسانية بغزة .31

أرجعننت األمننم المتحنندة األوإنناع اسنسنناني  المزرينن  فنني قطنناع  ننزة  لنن    ننالق  :وكنناقت –نيويننورض 
 المعابر وأزم  نقم تمويي وكال   وث وتشغيي الالجلين )أونروا ، و ياب "المصالح  الفلسطيني ".

جاس ذلض عل  لسان المتحدث  اسم األمين العام ل مم المتحدة، استيفان دو ريض، في م تمر صحفي 
وقننننال دو ريننننض: "مننننن الواإنننن  أن   ننننالمقر النننندالم للمن.منننن  الدولينننن  فنننني نيويننننورض. -ي الخمنننن-عقننننده 

األوإنناع اسنسنناني  المزرينن  فنني  ننزة تننأارت  أزمنن  انخفنناض تموينني )أونننروا ، وأيإننا  قإننايا داخلينن  
ا علنن  أسننلل   مرت طنن   ملننف المصننالح  الفلسننطيني "، وفننإل األناإننول. وجنناست تعليقننات المتحنندث رد 

 شأن جلس  المشاورات المغلق  التي عقدها مجل  األمن الدولي أم  األربعاس، بناًس علن  الصحفيين 
 األعإاس  مجل  األمن . 15طلب الكويت )رلي  المجل   وبوليفيا ) حدا الدول الن

وأشار دو ريض  ل  أن المنسإل األممي الخام لعملي  السالم في الشرق األوسط نيكوقي ميالديننو  
م  الفعننني   حاطننن   لننن  أعإننناس المجلننن  "سنننل ط فيهنننا الإنننوس علننن  الوإنننع اسنسننناني المنننزري فننني قننند 

 القطاع".
 16/2/2018، المركز الفلسطيني لإلعالم

 
 أسوأ كابوس " سيكون إسرائيل"غوتيريش: اندالع حرب بين "حزب هللا" و .32

اقحننتالل  قننال األمننين العننام ل مننم المتحنندة، أنطونيننو  ننوتيري ،  ن اننندقع حننرب جدينندة بننين: بننرلين
وأإننا   ننوتيري ، فنني كلمتننال أمننام منن تمر مينننونيخ  اسسننراليلي و"حننزب هللا"، سننيكون أسننوأ كننابو .

 ، اليوم، "الوإع في الشرق األوسط معقد وصعب جدا".54ل من، في دورتال الن
وتننا ع: "سننيكون أسننوأ كننابو   النسنن   لنننا هننو اننندقع حننرب جدينندة بننين ) سننراليي  وحننزب هللا، ألنهننا 

 تدمير جزس كبير من لبنان". ستعني
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 واستطرد  وتيري : "نحتاج في مجل  األمن  ل  ر ي  مشترك  ل وإاع في الشرق األوسط".
 16/2/2018فلسطين أون الين، 

 
 المقبل/ مارس ذارآ خالللقاء بين ترامب ونتنياهو  .33

لي  األمريكننني قنننال مسننن ول فننني البينننت األبنننيض، ينننوم الجمعننن ،  ن  النننر  :"القننند " دوت كنننوم -رام هللا 
 دونالد ترامب سيلتقي مع رلي  الوزراس اسسراليلي بنيامين نتنياهو، في الخام  من الشهر المقبي.

و حسب قناة ريشت كان العبري ، فلن اللقاس هو الرا ع بين الرجلين منذ انتخاب ترامب رليًسنا للوقينات 
ترامب يأتي  عد التوتر منع واشننطن  شنأن وقالت القناة  ن اللقاس بين نتنياهو و  المتحدة منذ نحو عام.

قإي  إم األراإي في الإف  الغربي  للسيادة اسسنراليلي   عند أن كنان نتنيناهو قنال  ننال ينسنإل  شنأن 
 ذلض مع اسدارة األمريكي  التي خرجت ونفت الن أ.

 16/2/2018القدس، القدس، 
 

 رنسافي ف ـ"إسرائيل"ل مناهضون لالحتالل ُيفشلون مهرجانا  مخصصا   .34
 سسنرالييأفشي ناشطون م يدون للقإي  الفلسطيني ، مهرجانا مخصصنا  :"القد " دوت كوم -فرنسا 

وبنندعوة مننن جمعينن  "فننران   السننتين سننوليداريتيال" )فرنسننا فلسننطين  ن.ننم فنني مديننن  لينني  شننمال فرنسننا.
هإنننين تإنننامن  واسننناتذة فننني جامعننن  ليننني، فقننند تمكنننن عشنننرات الم يننندين للقإننني  الفلسنننطيني  والمنا

لالحننتالل اقسننراليلي فنني  فشننال معننرض صننور ودر  للغنن  العبرينن  مسنناس اقربعنناس فنني حننرم جامعنن  
طال ننا مننن معهنند ادارة الم سسننات،  15والمهرجننان الننذي ن.متننال جمعينن  تإننم نحننو   ننالقرب مننن لينني.

يحمنني اسننم "توقننف فنني اسننراليي" وكننان يفتننرض ان يسننتمر اربعنن  ايننام  شننكي ورشننات عمنني "قكتشننا  
قافننن  اقسنننراليلي ، وخصوصنننا فننني منننا يتعلنننإل  نننالطبخ والموسنننيق " وفقنننا لمنننا نقلتنننال وكالننن  الصنننحاف  الا

وعبر اتحاد الطل   اليهود في فرنسا مساس الخمي  عن استيالال وقنال فني بينان ان "مقاطعن   الفرنسي .
 الكراهي ". ألهدا اسراليي تعني استيراد النزاع اقسراليلي الفلسطيني ال  فرنسا 

 16/2/2018س، القدس، القد
 

 تظاهرة دعم لفلسطين في جوهانسبورغ أمام القنصلية األمريكية .35
ن.ننم الحننزب الشننيوعي الجنننوب أفريقنني، أمنن  الجمعنن ، فعالينن  تإننامني  أمننام : وكنناقت - جوهانسننبرغ

القنصلي  العام  ألمريكا  إاحي  الساندتون في مدين  جوهانسبيرغ، تحت شعار "يوم العمي منن أجني 
واعتصم الملات  قيادة نالب السكرتير العنام للحنزب و مشنارك  الحنزب الحناكم علن  مسنتوا  ين".فلسط
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المقاطعات واتحاد نقا ات العمال ولجان التإامن و يرهم من األطر، أانناس الفاعلين  وتنم قنراسة رسنال  
قنننراره  مطالنننب  اسنننم القنننوا المشنننارك  موجهننن   لننن  النننرلي  األمريكننني دوقنننند ترمنننب علننن  رأسنننها  لغننناس

لغاس نقي السفارة األمريكي   ليها فوًرا.  اقعترا   القد  عاصم  لن" سراليي" واا
 كمننا طننالبوا  نناحترام اسدارة األمريكينن  للتفاهمننات واسنجننازات التنني تننم تحقيقهننا مننن أجنني حنني النندولتين.

لمندنيين وشملت المطال ب، وقف تزويد " سنراليي"  السنالا النذي تسنتخدمال قرتكناب جنرالم حنرب إند ا
والإننغط علننن  " سنننراليي" لرفنننع حصنننارها عنننن الفلسنننطينيين فننني الإنننف  وقطننناع  نننزة، واعتنننرا  اسدارة 
طننالق سننراا  األمريكين   ننالحقوق المشننروع  للشنعب الفلسننطيني  الحرينن  واقسننتقالل وعنودة الالجلننين واا

نهاس كاف  م.اهر "األ   ارتهيد".األسرا وخاص  األطفال، والعمي عل  تدمير الجدار العنصري واا
 17/2/2018السبيل، عمان، 

 
 القوة الشاملة ومفهومفلسطين  .36

 د. ناجي صادق شراب
الس ال الغالب في نإال الشعب الفلسطيني من أجي التحرر السياسي وقيام دول  تعبر عن هويتهم 
مال الوطني ، التاريخي ، والحإاري  هو ماذا يملض الفلسطينيون من عناصر القوة الشامل  في زمن تحك

القوة ون.رياتها المتعددة؟ وق نذهب  عيدًا عن الحقيق   ذا قلنا  ن أحد أس اب عدم تحقيإل هذا الهد  
الوطني، هو عدم وجود تصور شامي لعناصر القوة الشامل ، في  طار من الر ي  واقستراتيجي  

سنوات القإي  الوطني  الوإح  األهدا ، واآلليات الموصل   ليها، وهو ما يعني أنال وعل  طوال 
التي تزيد عل  س عين عامًا كانت هناض حال  من  عارة القوة وتشتتها وتناارها  عيدًا عن الجسم 

 السياسي، الذي يحولها لقرارات سياسي  م ارة وفاعل  عل  مستويات القإي  المتعددة. 
اعي الدولي ،  ما تعر  القوة  القدرة أو التأاير في السلوض السياسي للفاعي الدولي اآلخر أو الفو 

يتوافإل والمصلح  الوطني  الفلسطيني  العليا، وهنا يفترض أن هذا الهد  فلسطينيًا يتجسد  الدول  
الفلسطيني  الكامل  السيادة عل  أراإيها، وهذا الهد  لم يتحقإل حت  اآلن. و معايير الفشي والنجاا 

ن الفلسطينيين نجحوا في انتزاع اقعترا  يعتبر فشاًل جزليًا للقرار الفلسطيني، هذا عل  الر م من أ
الدولي  فلسطين كدول  مراقب في األمم المتحدة، ورفع علمها بين أعالم الدول المستقل  ونجاحهم في 
صدور العديد من القرارات األممي  الم يدة لحقهم في تقرير المصير. وفي تصنيفات القوة تقسم القوة 

ة ذكي ، وهناض من يتحدث عن القوة الحادة. فالقوة الصل   تشتمي اليوم  ل  قوة صل   وقوة ناعم  وقو 
عل  عنصرين أساسيين هما القوة العسكري  مجسدة  الجي  وعدده، و األسلح  المتطورة  كي 
أشكالها، ومواك   التطور الكبير في الاورة التكنولوجي  العسكري . والعنصر الااني يتماي في القدرة 
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من موارد، وهما عنصران ليسا متوفرين. وهناض جانب آخر للقوة الصل   فيما اققتصادي  وما تملكال 
تملكال جماعات المقاوم  من أسلح   ير معلوم ، ولكنها تفتقد لإلطار السياسي المن.م. وهذا ما 
يدفعنا للقول  ن الفلسطينيين ق يملكون القوة الصل   وهي من أسا  القوة الشامل . وي ق  الشكي 

القوة الناعم ، وعل  أهمي  هذا الشكي من القوة وتأايره، وعدم خإوعال لنف  القيود اآلخر وهو 
والإغوطات التي تمار  عل  القوة الصل  ، أيإًا يمكن القول ابتداس  ن هناض الكاير من م.اهر 

 القوة الناعم  فلسطينيًا، وهناض تطور ملحوظ ونوعي فيها، لكنها تتسم أيإًا  إعف اسمكانات. 
ي  القوة الناعم  مس ولي  وطني ، وهي من مس ولي  وزارة الاقاف  التي يفترض أن تولي أشكال وتنم

 القوة الناعم  أهمي  أكبر. 
والس ال مجددًا ما عناصر القوة الصل   التي يملكها الفلسطينيون؟ أ ادر  ل  القول  نال العنصر 

عل  هويتهم، وق يقتصر العنصر  السكاني، هذا العنصر الذي نج  فيال الفلسطينيون في الحفاظ
فاليوم نتحدث فقط في داخي األراإي  -عل  أهميتال في الحال  الفلسطيني -السكاني عل  العدد 

الفلسطيني  عما يزيد عل  خمس  ماليين نسم ، ولو أإفنا  ليهم الذين يعيشون في داخي أراإي ال 
م الوطني ، فقد يقارب العدد الس ع  ماليين لكنهم لم يفقدوا هويته« اسسراليلي »ويحملون الهوي   48

مليونًا. وأهمي   12نسم ، ولو أإفنا  ل  ه قس من يعيشون في المخيمات والشتات فالرقم قد يصي ل
، ويجعلها « سراليي»هذا العنصر وخصوصًا  الداخي أنال في النهاي  سيفرض الحي السياسي عل  

ن. وهذا الشعب هو الذي أنكرت جولدا مالير يومًا وجوده. أمام خيارين الدول  الواحدة، أو حي الدولتي
لكن هذا العنصر يحتاج  ل  ر ي  وطني  شامل  للحفاظ عل  فاعليتال، وتمكين وجوده عل  أرإال. 
وأما عنصر القوة اآلخر الذي ق يسقط  التقادم، وق  اقحتالل، فهو قوة الشرعي  الدولي ، والقرارات 

الخام بتقسيم  1947لعام 181األمم المتحدة، ومن أبرزها القرار ذات الصل  التي صدرت عن 
، والعديد من القرارات 194فلسطين، واسقرار بوجود دول  عربي ، والقرار الخام  عودة الالجلين رقم 

التي ت كد حإل الفلسطينيين في تقرير مصيرهم وقيام دولتهم، و طالن كي اسجراسات والسياسات التي 
 في األراإي الفلسطيني . « ليي سرا»قامت بها 

ل  قيادة  ل   طار م سساتي فاعي، واا لتفعيي كي ذلض نحتاج  ل  ن.ام سياسي ديموقراطي تعددي، واا
 سياسي  تعمي في  طار برنامج وطني نإالي تحرري طويي األمد، وخيارات سياسي  واإح .

 17/2/2018الشارقة،  الخليج،
 
 
 



 
 
 
 

 

 24 ص             4558 العدد:             2/17/2018السبت  التاريخ: 

                                    

 ف نتنياهو؟من يخلُ  .37
 برهوم جرايسي

ن السابإل ألوانال حسم مصير رلي  حكوم  اقحتالل بنيامين نتنياهو، ألن مسأل  تقديمال للمحاكم  م
أصال، تحتاج ألشهر طويل . وفرإي  أن يخرج نتنياهو  ال شيس من هذه القإايا، ما تزال قالم ، 

و عن وققت هذه الفرإي  ما يساندها في اليومين األخيرين؛ ور م ذلض، فلن فرإي  نزول نتنياه
المسرا السياسي ما تزال هي األقوا؛ وهذا ما يطرا س ال: من سيخلفال؟. الم كد أن نتنياهو لي  
قاع الحإيض في الحل   السياسي ، وحسب "بورص  األسماس" المطروح  لخالفتال في الليكود، فلن 

 كي واحد منهم مرش  لتسجيي حإيض أشد عمقا، في العنصري ، وسياس  الحرب واقحتالل.
عد يوم واحد من صدور توصيات الشرط  بتقديم قلحتي اتهام إد نتنياهو بتهم  تلقي الرش ، ف 

نقلت وسالي اسعالم اسسراليلي ، عن مصادر مس ول  في النيا  ، ادعاسها أن الشرط  إخ مت 
توصياتها. وقالت تقارير أخرا  ن نتنياهو قد يواجال في نهاي  المطا  تهم  "خرق األمان "، وهي 

قي  كاير من تلقي الرش . وحسب األن.م  القانوني ، فلن القرار النهالي لتقديم نتنياهو للمحاكم  أ
سيكون بيد المستشار القإالي للحكوم . وقبي هذا، هناض مرحلتا فحم في جهاز النيا  ، وهذا 

 شهرا وربما أكار. 12أشهر  ل   9مسار قد يحتاج ما بين 
اسسراليلي  توصي بتقديم رلي  حكومتها للمحاكم ،  قإايا فساد. قد ينبهر كايرون من أن الشرط  

ونتنياهو لي  األول. ولكن هذا ق يعني  طالقا "نزاه  حكم". فمن حيث المبدأ، ق يمكن ألي ن.ام 
كم الصهيوني،  يمار  اقحتالل، ويستبد  شعب آخر أن يكون ديمقراطيا ونزيها؛ والحال أشد في الح 

قتالع شعب وحرمانال من حقال  الحياة الطبيعي  عل  أرض وطنال. كذلض فلن القالم عل  مبدأ ا
 الفاسدين اسسراليليين ق ينتهون، بي يتناوبون عل  الح كم، وهذا واقع مابت.

و شأن س ال "من يخلف نتنياهو؟"، ي ق  جديرا  ال حث فيال. وحسب موازين القوا السياسي  في 
خا ات برلماني  ستكون منذ اآلن، وحت  موعدها القانوني في الحل   اسسراليلي ، فلنال في أي انت

، فلن ال حكم سي ق  بيد اليمين اقستيطاني، وحلفالال في التيار الديني 2019خريف العام المقبي 
 المتزمت، وكلهم  قيادة حزب "الليكود".

الجيي الم س    ق أن الليكود يعاني ك اقي األحزاب اسسراليلي  من "أزم  قيادة"،  عد زوال كي
للكيان. ونتنياهو هو حال  استانالي ، من حيث سنوات  قالال عل  رأ  الحكومات، ولكن هذا لي  

، ولكنال ي ق  رلي  الحكوم  %31 سبب شخصيتال، فمن حيث المبدأ ق تتعدا شعبيتال حاجز 
 ؛ وكي األسماس "األفإي"  النس   لإلسراليليين، من  اب "خيار الال مفر"،  ذ ق بديي لال عل  الساح

 المطروح ، قيمتها أخف من دمي  مصنوع  من ِخر ق قماشي  ممزق .



 
 
 
 

 

 25 ص             4558 العدد:             2/17/2018السبت  التاريخ: 

                                    

وفي حزب الليكود الوإع أشد ب سا، واألسماس المطروح  لتولي رلاس  الحزب، في حال رحي نتنياهو 
سياسيا، هم االا  أسماس، حت  اآلن. وت ق  هي األقوا من بين  اقي األسماس األخرا التي يتم 

بها. وهم: وزير المواصالت يسراليي كات ، المعرو  عنال تمدده داخي الجهاز الحزبي. ام التداول 
الوزير السابإل  دعون ساعر، الذي  ادر حكوم  نتنياهو السا ق ،  سبب مإايقات نتنياهو لال. 

 والاالث الذي بدأ ي.هر اسمال حدياا، رلي  الكنيست الحالي يولي  دلشتاين.
 ، أنهم في عمإل اليمين اقستيطاني المتطر ، واالاتهم من دعاة ما يسم  وما يجمع األسماس الاالا

"أرض  سراليي الكامل ". وبز  من بينهم في األسابيع األخيرة،  دلشتاين، الذي قال من عل  منص  
الكنيست  حإور نالب الرلي  األميركي،  ن القإي  الفلسطيني  وحإل الشعب الفلسطيني بوطنال، 

ا دعا في م تمر لليمين المتطر  عقد في الكنيست، لإلسراع في  سط ما يسم  هي "كذ  ". وقحق
 "السيادة اسسراليلي " عل  الإف  الفلسطيني  المحتل .

في حال نزل نتنياهو عن المسرا، فلن كي شخم سيأتي من  عده، من حزب الليكود، سيكون 
عل   قالها في الحكم، وأماال  شخصي  هزيل ، ق تستطيع أن تقود، بي ست حث عن مسارات للحفاظ

 ه قس أشد خطورة من  يرهم، ألنهم سيكونون رهالن عند عصا ات المستوطنين المنفلت .    
 17/2/2018عّمان،  الغد،

 
 متاهة المصالحة من جديد! .38

 عبد الناصر النجار
اه  ق أمست المصالح  كلمً  ممجوجً   ل  درج  أن الكايرين أعرإوا عنها؛ ألنها أص حت كالمت

ت عر  بدايتها من نهايتها، ومع أننا نعر  كيف دخلناها فلننا  ير قادرين عل   يجاد المخرج منها، 
 و التالي أص حنا ندور في حلق  مفر  .

 أخطر ما في المصالح  هو قذ  أس اب فشلها  اتجاه حرك  أو حزب أو مجموع  معارإ . 
ا، و"فت " ت كد أن عدم جهوزي  "حما " وتمسكها "حما " ت كد أن "فت " تتحمي المس ولي  عن فشله

 الحكم  شكي  ير م اشر هما السبب. الحكوم  ت حمِ ي حكوم  ال.ي في القطاع المس ولي  وتطالب 
 التمكين. المعارإ  اليساري  الإعيف  والتي أصابها وهن التمويي الخارجي لم سساتها األهلي  التي 

أيإًا تاله ، فمرة ت حمِ ي هذا الجانب المس ولي  وتارة ت حمِ ي أص حت  ماا   الحزب أو الحرك ، هي 
المس ولي  للجانب اآلخر، وفي أحسن األحوال تدعو في بياناتها الجماهير  ل  التحرض... وق ندري 
عن أي جماهير تتحدث، هي تقصد جمهور اليسار، أم الجمهور العلماني، أم جمهور القوا 
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ا والتي تتوزع أيإًا وقساتها هي األخرا  حسب الجه  الممول  ابتداًس اسسالمي   اختال  م سم ياته
 من الخليج ولي  انتهاًس بليران أو ال اكستان.

حركات الش اب أيإًا حاولت، وبدأت بنوايا صادق ، ولكن سرعان ما تم اختراقها من قوا اقنقسام، 
  المواجه  أو التحرض القوي فأص حت تعك  الوإع القالم، وق تعك  حال  التصدي والقدرة عل

 لفرض وقالع عل  األرض.
في اتفاق القاهرة األخير، كان التفا ل سيد الموقف، عل  الر م من أن الوقالع عل  األرض كانت 

وعندما أص   الطر  المصري هو الراعي والمراقب وعامي الإغط، است شر  تشير  ل   ير ذلض. 
، ولكن ل سف مرة ااني  عدنا  ل  المتاه  ولم نجد كايرون، عل  اعت ار أن ما مإ  لن يعود

 المخرج الحقيقي.
المشكل  األساسي  في المتاه  هي محاول  األطرا  األساسي  تحقيإل معادل  ش ال مستحيل ، هذه 

 المعادل  قالم  عل  أسا : كيف نحصد كي شيس دون أن ندفع امنال، ودون أن نخسر شيلًا؟
ي شيس عل  أنها سل  خدمات أساسي  سعادة أوكسجين الحياة حما  تن.ر  ل  المصالح  قبي ك

 ل   زة المحاصرة والمدمرة  فعي اعتداسات اقحتالل أوًق، وسيطرة الحرك   القوة عليها. ومع تغير 
الوإع اسقليمي، وش   التمويي،  ل  أقي من الحد األدن  الذي يمكن فيال تسيير عجل  الحياة 

جر الملتهب، ق بد من التخلم منال، شر  أق يحرق الحرك  أو يساهم اليومي ، أص   الوإع كالح
في  إعافها أو يتي  سيطرة حقيقي  ألي قوة أو حزب آخر عل  قطاع  زة. المعادل  الحمساوي  
أساسها ال حث عمن يقدم الخدمات  ل  القطاع وي قي الوإع الراهن كما هو، مع تنازل في الشكي 

أنال ق مانع من وجود السلط  عل  المعابر ماي رف  أو  زاح  نقا   دون المإمون.  معن  ماالً 
التفتي  عشرات األمتار عن معبر بيت حانون أو السماا للوزراس بلدارة وزاراتهم، ولكن  موافق  

 مس ق  من حما .
،  معن  أن تعود سيطرتها كامل  2006السلط  ترا في المصالح  عودًة  األوإاع  ل  ما قبي العام 

  القطاع، وأق تعمي كصرا  آلي فقط، وربما هي  ير قادرة فعليًا عل  تحمُّي أع اس أوإاع عل
القطاع ماليًا، سواس عشرات آق  المو.فين الذين تم تعيينهم خالل السنوات الماإي ، أو دفع 

 تكاليف المياه والكهرباس والصح  والتعليم.
دور في  دارة قطاع  زة، حت  السالا يجب  السلط  تر ب في أق يكون لقوة حما  العسكري  أي

 أن يكون القرار فيال وطنيًا ولي  حزبيًا أو فلويًا. 
أما الحكوم  من جهتها، فهي إالع  بين التمكين وعدم التمكين،  حيث أص   مصطل  التمكين 

 نفسال  ير معرو ، ألن كي جه  تفسر هذا المصطل  وفإل ما تراه، أو كما يتناسب مع تطلعاتها.
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ما ق شض فيال أن التمكين المطلإل الذي ت حث عنال الحكوم  ق يمكن أن يتحقإل، خاص  في المجال م
األمني، أو سيطرة حما  األمني  عل  القطاع، ألن ذلض يعني من وجه  ن.ر الحرك   نهاس دورها 

 وتصفيتال  شكي كامي. وهذا مستحيي أيإًا.
يس وأن الحكوم  لم تقم بدورها المنت.ر. حما  من جهتها، تعتبر أنها مكنت الحكوم  من كي ش
 ابتداًس من الكهرباس ولي  انتهاًس  أحواض الصر  الصحي.

المشكل  الحقيقي  في متاه  المصالح  أن الجميع لم يعد ين.ر  ل  هذه المأساة من زاوي  الوطن 
ي . ولم يعد ين.ر  ل  أن مص لح  الشعب الجامع والقإي  الفلسطيني  التي أص حت في مهبِ  الرِ 

الفلسطيني تعلو عل  كي شيس. وأن الوإع الذي وصلنا  ليال ق يحتمي  المطلإل التجزل  أو 
 اقنقسام.

وبناًس عل  ذلض،  ن لم تتنازل القوا واألحزاب عن مصالحها الذاتي  من أجي الوطن والشعب فلنها 
 ستكون سب ًا في إياع الوطن والشعب؟!

 17/2/2018هللا،  رام األيام،
 

 ينتصر المشروع الصهيوني لن .39
 العليم محمد د.عبد

ق شض في أن هذا الس ال المتعلإل  ما  ذا كان المشروع الصهيوني قد انتصر أم ق، س ال محوري 
ويصعب اسجا   عنال  طريق  حاسم  وقاطع ، والدوافع ساارة هذا الس ال تتماي في اللح.  الراهن  

برز فيها عل  نحو خام انكشا  الرهانات عل  الدور التي تحيط  القإي  الفلسطيني ، والتي ي
األميركي في الحي والتسوي  واقنحياز  ير األخالقي و ير السياسي للوقيات المتحدة األميركي   ل  

  سراليي  اقعترا   القد  عاصم  لها ونقي السفارة األميركي   ليها في  إون عام.
ي أي من المواطنين العرب حياما وأينما كانوا، لن واسجا   عن هذا الس ال عندما ياار من قب

تستطيع أن تتخل  عن اقنحيازات أو عن اقنتماس العروبي والقومي مهما زعم الكاتب ادعاس 
الموإوعي  والحياد، بي ستحمي قدرًا كبيرًا من التمنيات واألمنيات بي واسيمان  إرورة هزيم  

ماريًا وعنصريًا يتناف  مع أ سط الم ادئ التي يقرها العالم المشروع الصهيوني  اعت اره مشروعًا استع
والمجتمع الدولي  صورة أو  أخرا م ادئ الكرام  واسنساني  ومناصرة الم.لومين وردع ال.الم، وهي 

 الم ادئ التي تتصدر المواايإل والواالإل الدولي .
رن  عقدين أو أكار منذ ومن ام فلنال يمكن القول  ن المشروع الصهيوني  عد مإي ما يفوق الق

في مدين   ازل  سويسرا، و عد مإي ما يفوق القرن  1896انعقاد الم تمر الصهيوني األول عام 
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، 1948و عد ما يقرب الس عين عامًا سعالن قيام دول   سراليي عام  1917 قليي عل  وعد بلفور عام 
  عن معيار نجاا المشروعات لم ينج  في تحقيإل  اي  الصهيوني ، وذلض  ذا ما اعتمدت اسجا 

اقستيطاني  في أميركا الشمالي  وأستراليا عل  نحو خام، حيث تمكنت هذه المشروعات من تصفي  
واا ادة السكان األصليين في هذه ال الد، أما في الحال  الفلسطيني  فلن المشروع الصهيوني لم يتمكن 

لجرالم اس ادة والتطهير العرقي، ويعود  من تصفي  وجود الشعب الفلسطيني عل  أرإال ر م ارتكا ال
ذلض  ل  ارت ا  الشعب الفلسطيني  عمقال الحإاري العربي وجواره الجغرافي وتمسض الفلسطينيين 
 أرإهم وال قاس فيها ر م النك   واقحتالل، ور م التشابهات البنالي  بين المشروع اقستيطاني 

مشروعات اقستعماري  اقستيطاني  سواس من حيث الصهيوني العنصري في فلسطين وبين  يره من ال
 األسطورة والرمزي  أو من حيث األساليب فلن النتيج  كانت مختلف   لي حد كبير.

من ناحي  أخرا يأخذ اليمين الديني والقومي اسسراليلي عل  عاتقال تحقيإل هذه المهم  من خالل 
سطينيين بلسراليي كونها دول  يهودي   اعت ار اقستيطان والقوانين العنصري  والمطال    اعترا  الفل

أن ذلض تحقيإل للغاي  من المشروع الصهيوني، ويتأت  ذلض من خالل التنكر لحي الدولتين وتقليم 
المساح  التي يشغلها الفلسطينيون في المكان والزمان  ل  أقي حد ممكن أو تهجير الفلسطينيين 

ليي منهم الجنسي  تحت عنوان جمع شمي العالالت أو عندما تحين ال.رو  المناس   أو من  عدد ق
ق ت ار عل  الطبيع  اليهودي  « جيتوات»أو « كانتونات»حصر ما يت ق  من الفلسطينيين في  طار 

 للدول .
ومع ذلض فلن دول   سراليي ور م م شرات التقدم والتطور فلنها طوال هذه الس عين عامًا عل  نشأتها 

 ل  األمن واقعترا  والشرعي  وق تزال ت حث عن جذورها في التاريخ أي  ق تزال في معرض السعي
تاريخ فلسطين من خالل الحفر والتنقيب وال حث عن الهيكي المزعوم سإفاس شرعي  تاريخي  عل  

 وجودها ولم تكلي جهودها  النجاا.
الديمو رافيا التي هاج  األمن والخو  يسيطران عل  العقي اسسراليلي، الخو  من الفلسطينيين و 

تذهب كي م شراتها  ل  تعادل ديمو رافي بين اسسراليليين والفلسطينيين في ما هو مقبي من سنوات 
في أرض فلسطين التاريخي  تحت اقنتداب، الخو  من المقاوم ، الخو  من تنامي قوة حزب هللا 

 اختصار مخاو  شت  ومن وكذلض الخو  والتوج  من صعود النفوذ اسيراني في سوريا والمنطق ، 
كي حدب وصوب، وهو األمر الذي ياير العديد من األسلل  حول طبيع  النجاا الذي تحقإل بلقام  

  الدول  اسسراليلي .
وفإاًل عن ذلض فلن الزعم اسسراليلي  أنها دول  اليهود يقف في تناقم حاد مع واقع الديمو رافيا 

يي  ير قادرة عل  جذب يهود العالم الذين يدين الكايرون اليهودي  في العالم، حيث ق تزال  سرال
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منهم  اليهودي  اسصالحي ، وق ير بون في ترض مواطنهم ومواقعهم المتميزة في بلدانهم األصلي  
 للهجرة  ل   سراليي.

 17/2/2018دبي،  البيان،
 

 كان الورثة كهؤالء فربما نشتاق لنتنياهو إذا .40
   جدعون ليفي 

ذروتها. نيكوقي تشاوتشيسكو اقسراليلي في طريقال ال  بيتال، وكما يبدو ال  السجن.  اقحتفاقت في
اقشخام الطيبون في منتصف الطريإل في شارع بيت  تكفا روتشيلد مبتهجين، والمناإلون من 
اجي العدال  سعداس، والمعلقون يحتفلون. مختبرات للحري ، نهاي  للفساد. اقبتهاج لسوس ح.ال ووصفال 

ان كسبها نتنياهو  استقام . سلوكال الشخصي مرفوض، الإرر الذي سب ال للدول  كبير، كشيط
 اقتهامات إده اقيل ، وقيتال يجب أن تنتهي. نتنياهو،  ذهب ال  البيت.

لكن قبي لح.  من وصول هذا اقحتفال ال  ذروتال، يجب ايإا التفكير، مالما هي الحال دالما في  
ليوم التالي، ماذا ينت.ر اسراليي ومن ينت.رها؟ عل  خط الس اق يقف احتفاقت من هذا النوع،  ا

المرشحون والمشهد محرج ال  درج  اليأ  وق يمكن تجاهلال حت  مع اقبتهاج  سقو  الطا ي . 
ايإا بين المحتفلين اآلن يوجد من سيشتاقون ال  ايام نتنياهو. فربما ستكون اكار .المي ، ويوجد 

  اسوأ من نتنياهو. كي الذين رأوا في النإال من اجي ا عاد نتنياهو الذين شيس كهذا، رلي  حكوم
هدفهم فقط التخلم منال وكي شيس سيكون رالعا، مالما كان اقمر في يوم ما قبلال ومالما يجب أن 

 يكون، سيكتشفون أن كي شيس ربما ينفجر في وجوههم.
اد السياسي الكبير، الذي هو من  سيط  ومقرف ، ال  جانب الفس –نتنياهو عرض رشوة شخصي  

نصيب كي ر ساس حكومات اسراليي تقري ا في عشرات السنين اقخيرة. ربما وراتال سيكونون طاهرين 
من السيجار ون.يفين من الشم انيا، لكن الفساد السياسي الكبير قسراليي لن يستطيع أي واحد من 

ال ما زال سا قا ألوانال، واساسا م ال  فيال: المرشحين لورااتال اصالحال. لذلض فان اقبتهاج من ذها 
اسراليي يلير لبيد أو جدعون ساعر أو اسراليي كات  لن تكون مكان أفإي، وربما حت  ستكون 

 اسوأ، حت  لو أن زوجاتهم كن اكار تقوا واستقام  وتواإعا.
الإوس  المرش  اقكار بروزا في الطريإل ال  اقإواس هو لبيد، خطاب اقنتصار يبث األمي مع

اقول للنهار في الميدان، بيوم جديد عل  اسراليي. امكاني  التقا  الصور الساطع  مع زعماس العالم 
الذين في مع.مهم فرحوا من التخلم من نير نتنياهو الذي اعتبروه العق   الكبيرة أمام السالم 

تلف عن مواقف سا قال، والعدل. لبيد سيسحرهم، والحقيق  سيكتشفونها مع مرور الوقت: مواقفال ق تخ
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فقط الخطاب يختلف قليال. في لقالال مع دونالد ترامب لن تنقصهما اللغ  المشترك . سيقارنان من 
منهما اكار إحال  والفارغ اكار ومن اقكار جهال وانتهازي . المنافس  لن تكون سهل ، وكيف شقا 

 كون قص   رام بدون نهاي  جيدة.طريقهما ال  القم  م اشرة من الخواس اقيديولوجي. ايإا هذا سي
حكوم  لبيد ستإم  الط ع اليمين المتطر  ونفتالي بينيت وربما افيغدور ليبرمان. في كي اقحوال ق 
يوجد ما نتوقعال ممن يعتقد أن القد  ممنوع تقسيمها، وأنال يجب عدم اخالس المستوطنات، وأن 

 ، وفي هذا اقسبوع فقط أيد قانون إم العرب جميعهم "زعبيون"، وأن والده اعطاه الدول  كهدي
الجامعات اقسراليلي  في الإف . ومن اجي أن يابت نفسال يمكن أن ي ادر ال  هجوم وطني معين 
عل  قطاع  زة أو شن حرب صغيرة في الشمال. علم اسراليي موجود في انايا سترتال دالما. وهو 

هم خون  في ن.ره، وحزبال هو نموذج لسلط  ايإا لن ينقذ الديمقراطي  اقسراليلي : "نحطم الصمت" 
 الفرد والخإوع التام. في ايام لبيد سنشتاق لنتنياهو وحت  للسيجار، وربما لسارة ايإا.

 –ساعر هو صديإل المستوطنين والحريديين، ويجب عليال أن يكون الشخم الذي يخا  منال اليسار 
واقعتقال، ومن شأنال أن ي.هر  وسط، قالد المعرك  إد طالبي اللجوس، م س  ن.ري  اق عاد

كرلي  حكوم  يتفوق عل  سلفال  الوطني  الوحشي . زميلال كات  ربما يقوم ببناس جزيرة أمام قطاع 
 زة، لكنال سيطرد العرب  سالسي حديدي  مالما فعي في ايامال الجميل  في الجامع . ه قس الاالا  

فكير  أنال ق يوجد اآلن في اسراليي أي يمكن اقكتشا  أنهم أشخام اكار خطرا من نتنياهو. الت
سياسي ي عث عل  األمي وي شر  التغيير ويحدث اورة، ي عث عل  اليأ . هذا التفكير يجب أن 

 يفسد ابتهاج التخلم من نتنياهو.
 "هآرتس"

 16/2/2018الحياة الجديدة، رام هللا، 
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