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 اليوميات الفلسطينية

 2018 ايرفبر / شباط

 1/2/2018 ،الخميس

 مجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء لغير عادي  خالل اجتماع ،أكد وزراء الخارجية العرب
الصراع ال تنسجم مع المرجعيات الدولية  في القاهرة، رفض أي صفقة أو مبادرة لحل   الخارجية

يجب أن يسبقه إنهاء احتاللها لألراضي  "إسرائيلـ"االعتراف ب . وشددوا على أن"عملية السالمـ"ل
 ."القدس الشرقية"واعترافها بدولة فلسطين عاصمتها  ،1967 سنةالفلسطينية والعربية المحتلة منذ 

دانة محاوالت إنهاء دور وكالة  كما شدد  .1ونروااألالوزراء على رفض وا 
  ال يرى االستيطان "بأنه  غرينبالت جايسون "عملية السالمـ"الخاص ل األمريكيالمبعوث قال

اإلسرائيلي في الضفة الغربية والقدس الشرقية، عقبة أمام تحقيق السالم بين إسرائيل 
اتفاق سالم سُيبرم عبر المفاوضات " :لسفراء دول أوروبية غرينبالتوأضاف  ."والفلسطينيين

وأبلغ  ."مفاوضات. فقط عبر الحوارالمباشرة بين الطرفين فقط، وليس عبر التهرب من طاولة ال
كما أكد  أن "صفقة القرن" باتت في المرحلة األخيرة، وأنها ستعلن قريبًا.غرينبالت السفراء 

ردًا على سؤال عن فرص تطبيق الخطة في حال رفض السلطة الفلسطينية االنخراط غرينبالت، 
رًا، والخطة الجاري إعدادها هي  ، أن "الفلسطينيين ليسوا طرفاً واشنطنفي التسوية التي ترعاها  مقر ِّ

ر، بل اإلقليم"  .2خطة لإلقليم، الفلسطينيون طرف فيها، لكنهم ليسوا الطرف المقر ِّ
  أكد أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات رفض المنظمة

اسي لحركة حماس إسماعيل واستنكارها قرار وزارة الخزانة األمريكية بإدراج رئيس المكتب السي
 .3"اإلرهاب"هنية على قائمة 

  في تغريدات نشرها عبر حسابه على  ،باسم جيش االحتالل اإلسرائيلي أفيخاي أدرعي المتحدثقال
وبالفعل  ،: "تفتح إسرائيل يديها للسالم مع كافة الدول العربية التي تريد العيش بسالمموقع تويتر

 .4يسافرون إلى دول عربية مختلفة بواسطة جواز السفر اإلسرائيلي"هناك الكثير من اإلسرائيليين 
  5، قدره مليونا دوالرونروااألالتزامها بتقديم دعم سنوي لوكالة  الكويتأكدت. 
  زيغمار غابرييل  األلمانيةوزير الخارجية أعربSigmar Gabriel،  معهد في خطاب ألقاه في

 عن حل   "إسرائيل"عن قلقه الشديد إزاء ابتعاد ، يبفي تل أب دراسات األمن القومي اإلسرائيلي
. وتابع القول: "يتزايد فيها اإلحباط من نشاط إسرائيل"ن أوروبا أ ىلإغابرييل أشار الدولتين. و 

ل الدولتين. لكن هذا الحل شك   هناك عدة وزراء في الحكومة اإلسرائيلية يعارضون صراحة حل  "
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الفلسطيني، ودعم أوروبا االقتصادي للمنطقة.  –اإلسرائيلي القاعدة لتدخلنا في السالم  دائماً 
 .6"على أشخاص مثلي تفسير سبب دعمنا إلسرائيل اليوم يصعب جداً 

 تعمل على تطوير  "إسرائيل"، من أن تحاد األوروبي، يعملون في القدساال بلوماسيون فييحذر د
"تقرير مسر ب" يوث ق و  نة.ات في المديمستعمر مواقع أثرية ومشاريع سياحية لغرض شرعنة ال

لالتحاد األوروبي وجود مشاريع في أجزاء من شرق القدس، و"يتم  توظيفها كأداة لتعديل السرد 
ضفاء الشرعية عليها، وتوسيعها"التاريخي ودعم المستوطنات،  حد د تقرير االتحاد األوروبي و  .وا 

غلبية الفلسطينية، ومشروع الناقل مواقع الحفر التي يديرها المستوطنون في قلب األحياء ذات األ
( الذي سيتوقف في نقاط محددة داخل األراضي المصادرة، Teleferique الهوائي )التليفريك

 .7إضافة إلى مشاريع لتسمية المناطق الحضرية المبني ة كـ"منتزهات وطنية"

 2/2/2018 ،الجمعة

  نؤكد على أننا لم نرفض أي ": الفلسطينية ، الناطق الرسمي باسم الرئاسةةردين أبونبيل قال
 رداً  ،"ولم نرفض المفاوضات من حيث المبدأ ،الدولتين عرض لمفاوضات تهدف إلى تطبيق حل  

على تصريحات منسوبة إلى مسؤول أمريكي يزعم فيها رفض الرئيس محمود عباس العودة إلى 
 .8طاولة المفاوضات

  من أهمية القرار األمريكي األخير  السياسي لحركة حماس، المكتبرئيس  ،هنية إسماعيلقلل
"وسام شرف  د  عن ذلك األمر يُ أمؤكدًا اسمه على ما تسمى "قائمة اإلرهاب" األمريكية،  بإدراج

 .9يضعه اإلنسان على صدره وعلى جبينه"

  قرارًا جلعاد أردان  ،األمن الداخلي اإلسرائيلية واإلعالم، وزير وزير الشؤون االستراتيجيةأصدر
، وتمديد إغالق مؤسسات مغلقة منذ شرقي القدسد من المؤسسات الفلسطينية في بإغالق عد

عددًا من المؤسسات المدنية الحيوية لتسيير الحياة  القرار . ويشمل"بيت الشرق"سنوات، مثل 
، الطبيعية، مثل الغرفة التجارية، والمجلس األعلى للسياحة، والمركز الفلسطيني للدراسات

 .10الدراسات االجتماعية واإلحصائيةطيني، ومكتب ونادي األسير الفلس
 3/2/2018 ،السبت

  قررت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية التوجه لمجلس األمن والجمعية العامة
 الفلسطينية برام هللا، من الحكومة في بيان صدر عقب اجتماعها ،وطلبت التنفيذية المتحدة، لألمم

على  ،اإلسرائيليرتباط مع سلطات االحتالل اال طط والمشاريع لخطوات فك  بإعداد الخ البدء فوراً 
وعرضها على اللجنة التنفيذية للمصادقة  ،واألمنية ،واالقتصادية ،واإلدارية ،المستويات السياسية

وبما يشمل تعليق االعتراف  ،وقررت تشكيل لجنة عليا لتنفيذ قرارات المجلس المركزي عليها.
1967إلى حين اعترافها بدولة فلسطين على حدود  "لدولة إسرائيـ"ب

11. 
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 أطرافًا دولية "عزام األحمد أن  ،مسؤول ملف المصالحة ،أعلن عضو اللجنة المركزية لحركة فتح
، كاشفًا "أبدت استعدادها لتقديم المساعدات المالية الالزمة لتوفير متطلبات تنفيذ اتفاق المصالحة

مشكلة رواتب موظفي حكومة حماس  وخطة للمساعدة في حل   وضعت اقتراحاً "أن تلك األطراف 
 .12"السابقة في قطاع غزة، ومساعدة الشعب الفلسطيني

 أمنياً  أن الجيش اإلسرائيلي قدم لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو تقييماً الثانية  ذكرت القناة العبرية 
حذر من األزمات الخطيرة الجيش  أن القناة وأوضحت بشأن صورة الوضع في قطاع غزة. خطيراً 

 .13قطاعالفي  لألوضاعجراء التدهور الخطير وغير المسبوق  ،في غزة التي تزداد سوءاً 
  على طلب عائالت يهودية من أصول يمنية فتح قبور تعود  "إسرائيل"وافقت النيابة العامة في

 ال أنفسهم.والتأكد من أن الجثث المدفونة هي لألطف ،ألطفالها إلجراء فحص الحمض النووي
هذا اإلجراء خطوة متقدمة في الكشف عن مصير مئات من األطفال اليهود من أصول  د  ويع

يمنية يعتقد بأنهم اختطفوا من قبل الجهات الرسمية اإلسرائيلية مطلع خمسينيات القرن الماضي 
 .14م عائالت يهودية من أصول أوروبيةلتتبناه

  ية على سيناء لضرب مواقع لتنظيم جو  ن مئة غارةأكثر م اإلسرائيلية الحربية الطائراتشنت
 .15القاهرة خالل العامين الماضيين فيام ظنالبتنسيق وعلم  في سيناء)داعش(  "اإلسالميةالدولة "
  مارة أبو ظبي "إسرائيل"كشفت صحيفة معاريف اإلسرائيلية أن عالقات تزداد متانة  اإلماراتية وا 

وأوردت معاريف، التي استندت في  ح بين الجانبين.في المجال العسكري، في ضوء صفقات سال
الفرنسية، مثالين عن  Intelligence Online تقريرها إلى معلومات من مجلة إنتلجنس أون الين

يروناتيكس Elbit إلبيتتواصل شركتي  اإلسرائيليتين مع أبو ظبي لتزويدها  Aeronautics وا 
دت طائرة من تلك الطائرات إلى نظام الرئيس وذكرت الصحيفة أن أبو ظبي ور   بطائرات مسيرة.

المصري عبد الفتاح السيسي وقوات اللواء الليبي المتقاعد خليفة حفتر. وأضافت أن هذه العالقات 
 .16العسكرية أفضت كذلك إلى تزويد أبو ظبي بمنظومات دفاع لحماية حقول النفط في اإلمارة

 غكا سيغريدكومة الهولندية وزيرة التنمية والتجارة الخارجية في الح تواجه Sigrid Kaag  حملة
 مليون يورو 13مبلغ  ، على خلفية تقديم الوزيرةـ"إسرائيل"شخصيات داعمة لمن انتقادات شرسة 

 ترامبعقب قرار الرئيس األمريكي دونالد  ،األونروامساعدة لوكالة  مليون دوالر( 16.2)نحو 
 .17تقليص المساعدات المالية للوكالة

 4/2/2018 ،األحد

 بدأت بقيام وزير خارجيتها  ،أعلن نبيل شعث أن اليابان ستعترف بالدولة الفلسطينية على مراحل
بلوماسي يرفع مستوى التمثيل الد بجمع تواقيع لبرلمانيين لمطالبة حكومتهم باالعتراف، ومن ثم  

 إن، وقال شعث يليه بعد ذلك اعتراف رسمي. ،الفلسطيني في طوكيو من مكتب إلى ممثلية
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تها المالية اماسهإوكذلك رفع نسبة  ،اليابان قد جددت التزامها بتمويل مشاريع المياه في قطاع غزة
 .18لألونروا لتغطية العجز بعد خفض التمويل األمريكي

   رئيس البيت اليهودي د وزراء إسرائيليون لهجة التهديد والوعيد للبنان وحزب هللا، حيث قال صع
"نقول لحسن نصر هللا بوضوح تام إنه إذا  :Naftali Bennettت يي نفتالي بينوزير التعليم اإلسرائيل

ل لبنان لدمار شامل وسوف يتضرر الجزء ما تطورت الحرب وسقطت الصواريخ علينا، فإننا سنحو  
 Yisrael وزير االستخبارات والمواصالت اإلسرائيلي يسرائيل كاتسأما  الجنوبي من لبنان بشدة".

Katz ،:نحذر حزب هللا حليف طهران، من أنه في حال شرع بأي عدوان وعمل عسكري  فقد قال"
 .19إسرائيل، فلبنان سيعود سنوات عديدة للوراء إلى العصر الحجري وعصر الكهوف" ضد  

  خالل جلسة الحكومة رئيس هيئة األركان العامة للجيش اإلسرائيلي غادي آيزنكوتكرر ،
ة الجيش من أن تدهور األوضاع في قطاع غزة يقرب اندالع اإلسرائيلية األسبوعية، تحذيرات قاد

القيام بخطوات كبيرة لمنع انهيار ب ، مطالبًا الحكومةالمواجهة العسكرية القادمة مع حركة حماس
 .20قطاع غزة

 الستيطانية حافات جلعاد، جنوب على تحويل البؤرة ا ،باإلجماع ،صادقت الحكومة اإلسرائيلية
 .21ة، وذلك بعد أقل من شهر من مقتل حاخام إسرائيلي على مدخلهامر مستع، إلى غربي نابلس

  بدأت الحكومة اإلسرائيلية بتوزيع أوامر على آالف المهاجرين األفارقة تطلب منهم المغادرة
 .22طواعية خالل ستين يوماً 

 يومياً  مولوداً  156، بمعدل 2018يناير  /ثانيالخالل شهر كانون  مولوداً  4,859 شهد قطاع غزة ،
وأظهرت إحصائية صادرة عن  .ت تبليغ عن وفاة خالل الشهر ذاتهحاال 309في حين سجلت 
إناث  %49.34، مقابل ذكراً  مولوداً  2,462مواليد ذكور، بواقع المن  %50.66وزارة الداخلية أن 

 .23ُأنثى مولوداً  2,397بواقع 
 كشف وزير االتصاالت اإلسرائيلي أيوب القرا Ayoob Kara ،التقى مع األمير البحريني نه أ عن

كتب القرا في " بحسب ما زيز العالقة بين الدولتين"من أجل تع ،مبارك آل خليفة، في تل أبيب
 .24ستضيفه في الكنيست اإلسرائيليسي ، مشيرًا إلى أنهحسابه على موقع تويتر

   مولود جاويش أوغلورياض المالكي، مع نظيره التركي  الفلسطينيع وزير الخارجية وق Mouloud 

Jawish Ihsanoglu  دوالر، دعم من الحكومة التركية. ماليين 10في مدينة أنطاليا، اتفاقية بقيمة 
في قطاع  وتحديداً  ،وقال المالكي "إن المنحة ستخصص لدعم المشاريع ذات األولوية في فلسطين

ب السياسي لحركة دراج رئيس المكتإن قرار الواليات المتحدة إ، قال أوغلومن جهة أخرى، و  غزة".
 .25إسماعيل هنية على قائمة "اإلرهاب"، يمثل ازدواجية في المعايير للتعامل في هذا اإلطار سحما

  في قطاع غزة ماتياس شمالي اونرو األ وكالةمدير عمليات أكد Matthias Schmale  أن العجز
إلى أن  الر، مشيراً مليون دو  200إلى أكثر من  2018 سنةالمالي في ميزانية األونروا وصل خالل 
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امات مالية، سوى دولة الكويت التي قدمت هسإونروا إلى األل التضامن مع الدول العربية لم تحو  
األونروا أوقفت تجديد العقود المؤقتة للبطالة، وأن ألف أن  ذكرو  ألف دوالر. 900مساعدات بقيمة 

قفت كذلك تثبيت المعلمين، وأن لن يتم تجديدها حال انتهاء مدتها، وأنها أو  ،سارية العمل ،عقد
الوكالة لن تستطيع اإليفاء بالتزاماتها بعد منتصف العام ألصحاب العقود اليومية إذا لم تحصل 

 .26على التمويل
 5/2/2018 ،اإلثنين

 إيتمار بن غال مستوطنالقوات االحتالل اإلسرائيلي مقتل  أعلنت Itamar Ben-Gal،  حاخام  هوو
 .27شمالي الضفة الغربيةرائيل أة مستعمر نفذها فلسطيني عند مدخل  في عملية طعن ،جيشالفي 

  من خطورة الوضع اإلنساني في  وزير االستخبارات والمواصالت اإلسرائيلي يسرائيل كاتسحذ ر
له إلى "قنبلة موقوتة". غزة، قطاع وقال كاتس إن "إسرائيل في واقع الحال مسؤولة عما  ما سيحو 

خطوة ـ"ب مقترح القيام وجدد كاتس. "فرض اإلغالق على القطاعيحدث في غزة، ألنها من ي
نتاج الكهرباء،  عن القطاع، مثل بناء ميناء ومنشآت دولية لتحلية المياه االنفصال استراتيجياً  وا 

نما جائزة إلسرائيل، حتى نعزل حماسليس كجائزة ل  .28ونحرر إسرائيل من المسؤولية" ،حماس، وا 
  نه ال توجد أي نية لدى الحكومة والجيش في تنفيذ إ أفيجدور ليبرمانلي اإلسرائي دفاعال وزيرقال

مليون دوالر  260واتهم ليبرمان حركة حماس بإنفاق أكثر من  أي عمل عسكري بقطاع غزة.
 .29لتصنيع الصواريخ وحفر األنفاق 2018خالل سنة 

 فيد ميدانيقال د David Meidan ،دل األسرى، أن المنسق اإلسرائيلي الخاص لمفاوضات تبا
أن إلى  مشيراً  ،حماس حركة إلتمام أي صفقة تبادل مع مصر تشكل الخيار الوحيد حالياً 

لى أن ع ميدان. وأكد قد تدفع باتجاه مثل هذه الصفقة الظروف اإلنسانية الحالية في قطاع غزة
بسبب  ،Gilad Shalitشاليط جلعاد لن تضطر لدفع ثمن مماثل لما دفعته في صفقة  "إسرائيل"

 .30شاليط حينها حياً  وجود

  أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، ارتفاع عدد المراكز الصحية التي توقفت مول داتها
 ثالث، و اً مركز  16 ؛اً صحي اً مرفق 19الكهربائية عن العمل بسبب نفاد كميات الوقود، إلى 

 .31مستشفيات، من بينها مستشفى لألطفال
  المتوسط " في البحر9تمسك بالده بحقها في استغالل "بلوك الغاز الطبيعي رقم أعلن الجيش اللبناني ،

جاء ذلك، في بيان أصدره الجيش بعد  أنه يقع بكامله ضمن المياه اإلقليمية اللبنانية. مؤكداً 
، الذي عقد بموقع لألمم المتحدة على معبر رأس الناقورة 2018 سنةاالجتماع الثالثي األول ل

 The United Nations Interim (اليونيفيل) األمم المتحدة المؤقتة في لبنانقوات  برئاسة قائد

Force in Lebanon (UNIFIL) وحضور كبار ضباط القوات المسلحة اللبنانية، والجيش ،
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مسألة الجدار الذي تنوي  بحثتم  أنه  إلىأشار الجيش و . اإلسرائيلي، كل طرف على حدة
 .32على موقف الحكومة اللبنانية الرافض إلنشاء الجدار اً شددم ،لبنان إقامته على حدود "إسرائيل"
  في أول زيارة له "إسرائيل"،وصل إلى  عربياً  إعالمياً  أن وفداً  علنت وزارة الخارجية اإلسرائيليةأ، 

 ، بينهمإعالميين تسعة وبحسب الخارجية اإلسرائيلية فإن الوفد يضم تلبية لدعوة من الخارجية.
 .33وسوري ،ويمني ،وعراقي ،ولبناني ،ةمغارب خمسة

  يران. غرينبالت جايسون "عملية السالمـ"الخاص ل األمريكيالمبعوث هاجم وقال  حركة حماس وا 
لتمويل  إن "إيران تنفق ما يقرب من مليار دوالر سنوياً  :في حسابه على تويتر ،غرينبالت

سرائيل والضفة الغربية وغزة". "تخيل ما يمكن أن يفعله وأضاف:  اإلرهاب في لبنان وا 
التي تستخدم لشراء  ،مليون دوالر تنقل من طهران إلى حماس 100الفلسطينيون في غزة مع 

 .34إسرائيل" أسلحة وحفر أنفاق ضد  
  إن "الحالة اإلنسانية واالقتصادية في قطاع غزة لألمم المتحدة أنطونيو غوتيريش  العاماألمين قال

أن تقديراتنا تشير إلى أن غزة ستصبح غير قابلة للحياة بحلول خاصة و  ،ما زالت في غاية السوء
، وبالمقابل ما لم تتخذ إجراءات ملموسة لتحسين الخدمات والهياكل األساسية بالقطاع". ،2020عام 

، بأنه "غير القدسشرقي ، بما فيها ات اإلسرائيلية في الضفة الغربيةمستعمر بناء الغوتيريش وصف 
 .35أنه يشكل عقبة رئيسية أمام السالم األمم المتحدة والقانون الدولي"، مؤكداً  قانوني بموجب قرارات

 6/2/2018 ،الثالثاء

 في  إسرائيليحاخام والتي ُقتل فيها  ،الفلسطيني أحمد جرار، منف ذ عملية نابلس استشهد
د فيه ، وذلك بعد تبادل إلطالق النار مع قوات االحتالل التي داهمت البيت الذي تواج9/1/2018

عملية تبنيها ل كتائب القسامأعلنت و  اردة دامت أكثر من ثالثة أسابيع.في قرية اليامون، بعد مط
 جهازأن معلومة وصلت  أحرونوت يديعوتصحيفة كشفت و  حاخام، ونعت الشهيد جرار.المقتل 

هاد عن حركة فتح ج نائبالوجه و  أوصلت الجيش اإلسرائيلي إلى مكان جرار.الشاباك اإلسرائيلي 
 . 36"الخونة والمندسون" في الكشف عن جرارـطمليه اتهامه لمن وصفهم ب

 السلطة  ، برعاية رئيس2018 انطلقت في مدينة رام هللا، أعمال مؤتمر القدس عاصمة للشباب اإلسالمي
وزير خارجية  15محمود عباس، ومنظمة التعاون اإلسالمي، وبحضور ما يزيد على  الفلسطينية

سالمية 26شخص من  100أكثر من  مشاركةإسالمية، و  دولة  ،عباس قال. و من دول عربية وا 
 عباس نفىو  ع"."نحن أصحاب القرار وهذا القلم فقط هو الذي يوق   :فتتاحاالخالل كلمته في 

أننا نرفض المفاوضات، أنا أتحدى كل إنسان يقول إننا دعينا للمفاوضات "ج رو  تُ  " التيكاذيباأل"
إلى يومنا هذا، أما أن يقولوا إن الفلسطينيين ال يريدون  1993، منذ العام ورفضنا ولو مرة واحدة

 .37هللا الغني" :حضور المفاوضات لذلك نعاقبهم بوقف المساعدات أقول
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   إسرائيل"االرتباط مع  شكلت حكومة الوفاق الفلسطينية لجنة وزارية ستدرس بدء خطوات فك" 
 .38قرارات المجلس المركزي الفلسطيني بموجب

 الدول المانحة إلى توفير الوقود للمؤسسات الحيوية في قطاع غزة، لتجنب  دعت األمم المتحدة
بعد أن أشارت إلى أن الوقود الطارئ المخصص لتلك  ،، بسبب أزمة الطاقة"كارثة إنسانية"

هنالك حاجة إلى " في تصريح مكتوب: ،األمم المتحدة أيام. وقالتعشرة المنشآت، سينفذ خالل 
مليون لتر من الوقود الطارئ، ويعتبر هذا  7.7لتوفير  2018ليون دوالر أمريكي خالل سنة م 6.5

مليون لتر من  1.4هنالك حاجة إلى " :قائلة . وأضافت"الحد األدنى الالزم لتجنب انهيار الخدمات
 .39"مليون دوالر سنويًا لتشغيل المنشآت الحيوية بالكامل 10أو حوالي  ،الوقود شهرياً 

 ن عملية دِّ بحجة أنها لم تُ  ،القيادة الفلسطينية ديفيد فريدمان "إسرائيل"السفير األمريكي لدى  انتقد
 هكشف فريدمان النقاب عن أنو  رائيل.أعند مدخل مستعمرة  اإلسرائيلي جيشالحاخام في القتل 

 .40ة العشوائي ة هار براخاعمر قام قبل عشرين عامًا بالتبرع بسيارة إسعاف للمست
 7/2/2018 ،األربعاء

  أن أجهزة أمن السلطة الفلسطينية، كتائبلخالل فيديو نشره الموقع الرسمي ل ،القسام كتائبأكدت 
 .41قدمت "طرف خيط" لسلطات االحتالل اإلسرائيلي للوصول إلى الشهيد أحمد نصر جرار

  ة ر مستعمبنيران االحتالل اإلسرائيلي، بزعم تنفيذه عملية طعن بالقرب من فلسطيني استشهد
 .42الواقعة على أراضي بلدة بيت أمر شمال محافظة الخليل ،كرمي تسور

 السفير األمريكي تصريحات  الفلسطينية نبيل أبو ردينة السلطة رئاسة الناطق الرسمي باسم انتقد
تصريحات السفير "ن إ قالو بعد مقتل حاخام في الجيش اإلسرائيلي،  ديفيد فريدمان "إسرائيل"لدى 

وقال ". ا للتساؤل حول عالقة السفير باالحتالل، هل هو ممثل أمريكا، أم إسرائيل؟األمريكي تدفعن
مناخات للسالم، فإنه يقوم بتوتير األجواء، وتوفير " إيجادإن السفير فريدمان بدل أن يسهم في 

الحجج لمثل أعمال العنف هذه، والتي نحن نرفضها، ونؤكد بأن سياسة الرئيس والقيادة الفلسطينية 
 .43"خالل المقاومة السلمية الشعبية منهي 

 عن  واإلسالمية،لشؤون الصناديق العربية  الفلسطيني مستشار رئيس الوزراء ،أعلن ناصر قطامي
إلجراء ما وصفه ببعض التدخالت الجراحية في  2018 سنةمليون دوالر ل 300الحاجة إلى 

 ،ترميم مأ ،لتراخيص الممنوحةسواء ا ،موضوع االستفادة من الفرص المتاحة في القدس المحتلة
 .44دعم المؤسسات مأ ،بناء مستشفيات مأ ،بناء مدارس مأ

  والمحققين للتحقيق في أعمال الغش والخداع اإلسرائيلية خلص اجتماع جهاز الشرطة
إلى تقديم وثيقة توصيات تشير إلى تشكيل قاعدة أدلة كافية  (Lahav 433أو  433ف ا)اله
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" بشبهة 1000سرائيلية بنيامين نتنياهو، وتقديمه للمحاكمة في "الملف إلدانة رئيس الحكومة اإل
 .45وخيانة األمانة ،واالحتيال ،تلقي رشوة

  المجلس الوزاري اإلسرائيلي المصغر للشؤون  انعقادخالفات بين وزراء إسرائيليين دون حالت
وزير في حين يطرح ف .لمناقشة األوضاع اإلنسانية في غزة (Cabinet كابينت)السياسية واألمنية 

إقامة جزيرة صناعية قبالة ساحل غزة فإن  االستخبارات والمواصالت اإلسرائيلي يسرائيل كاتس
تقرر أن يقوم فريق طوارئ تابع لمجلس و  .هذه الخطةدور ليبرمان يعارض جفيأوزير الدفاع 
من مقترحات بإعداد خطة تتض National Security Council (NSC)اإلسرائيلي  األمن القومي

 .46ستماع أخرى في غضون ثالثة أسابيعوتقديمها في جلسة ا ،عملية للتعامل مع الحالة

  إن قوات االحتالل اعتقلت  "ميراثنا"قالت جمعية حماية التراث العثماني في بيت المقدس
 وفي تقريرها السنوي، قالت الجمعية إن قوات .2017 خالل سنةمقدسيًا في المدينة  2,466
 منزالً  13ومنشأة سكنية وتجارية وزراعية، بينها  منزالً  154بهدم ت خالل السنة نفسها قامل االحتال

وحدة  16,252على بناء  االحتاللسلطات وصادقت  أجبر أصحابها على هدمها بأنفسهم.
في اقتحام  اً يهودي 25,628شارك مقدسيًا، و  17 ، وبحسب التقرير فقد استشهد2017استيطانية خالل 

2016 سنة، مقارنة ب%75، وقد ارتفعت نسبة االقتحامات إلى 2017خالل  د األقصىالمسج
47. 

 معتقل خمسمئة  من أن ما يقارب ،رئيس هيئة شؤون األسرى والمحررين ،كشف عيسى قراقع
، وسُيعلن عن موعد تنفيذها قريبإداري  بلو    .48اً روا خطة مواجهة بمقاطعة محاكم االعتقال اإلداري 

  في حال  ،الجنوبيةللدفاع اللبناني من أن الجدار اإلسرائيلي على الحدود  ألعلىاحذر المجلس
 إعطاءتقرر "وأعلن المجلس أنه  .1701اعتداء على السيادة اللبنانية وخرقًا للقرار  د  عسيُ  ،تشييده

التوجيهات للتصدي ألي محاولة إسرائيلية لتشييد الجدار على الحدود واالستمرار في التحرك على 
 .49"9ختلف المستويات لمواجهة التصريحات اإلسرائيلية عن البلوك البحري النفطي رقم م

 8/2/2018 ،الخميس

  شرعت في إقامة الجدار بالقطاع الغربي من  ، فقدبناء جدار إسمنتي على حدود لبنان "إسرائيل"باشرت
األوسط من  في القطاع من بلدة حانيتا الجدار وسيمتد قرب منطقة رأس الناقورة. وتحديداً  ،الحدود

الحدود باتجاه البحر المتوسط في المرحلة األولى، وفي مرحلة ثانية بين بلدتي مسغاف عام 
 .50والمطلة

  رفضت محكمة االحتالل العلياIsraeli Supreme Court القدس االستئناف الذي قد مه  في
حمد أبو خضير من قاتل الطفل م ،Yosef Haim Ben David المستوطن يوسف حاييم بن دافيد

 .51ونصف على صدور حكم السجن المؤبد بحقه سنة، بعد أكثر من 2014 سنةحي شعفاط 
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 عند أقرب حاجز يفصل شمال القطاع بقطاع غزة، اعتصاماً  نظمت المؤسسات الخيرية واإلغاثية 
 فلألف ط 17عن الحدود اإلسرائيلية، واستعرضت تلك المؤسسات الواقع المرير في غزة، حيث يوجد 

ألف شخص من ذوي االحتياجات  50يتيم يعانون من عدم وجود كفاالت مالية لهم، إضافة إلى 
، منهم %80 حونل، عالوة على ارتفاع نسبة الفقر "التأهيل واإلغاثة" الخاصة، يحتاجون إلى

 .52"الفقر المدقع" تحت خط   65%

  في تقرير لهم، من  ،ذروامن زيارة إلى قطاع غزة، وح 1948عادت مجموعة من أطباء فلسطينيي
نوع  516من  %40تمثل  أنواع أدوية، 206ن إقرب انهيار الجهاز الصحي. وقال هؤالء األطباء 

دواء في السلة الطبية الفلسطينية األساسية، لم تعد متوافرة في جهاز الصحة العامة في قطاع 
 .53ام أو أسابيعفد في غضون بضعة أي(، ستن%6نوعًا أخرى من األدوية ) 27غزة. وهناك 

 ـه أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني في اتصال هاتفي مع رئيس المكتب السياسي  ،وج 
بتقديم مساعدات عاجلة بقيمة تسعة ماليين دوالر لقطاع غزة،  ،لحركة حماس إسماعيل هنية

 .54اعلتشغيل مولدات المستشفيات في القط تشمل أدوية ومستلزمات طبية ومواد غذائية، ووقوداً 
  فيما يسمى  شهيداً  260قوات االحتالل تحتجز  إنقال مدير مركز القدس عصام العاروري

 .55في ثالجاتها شهيداً  19، واألرقام مقابر

  عن تشكيل لجنة كسمبورغو وبلجيكا ول لدى االتحاد األوروبي يفلسطينالسفير ال ،عبد الرحيم الفراأعلن ،
بلوماسي الفلسطيني للحصول على يتحاد، لدعم التحرك الدمن مجلس السفراء العرب المعتمدين لدى اال

السداسية سفراء كل  وتضم اللجنة االعتراف بدولة فلسطين من قبل دول أعضاء االتحاد األوروبي.
 .56فلسطينو اليمن، و الجزائر، و الكويت، و مصر، و من: جامعة الدول العربية، 

  رئيس السلطة الفلسطينية غرينبالت سونجاي "عملية السالمـ"الخاص ل األمريكيالمبعوث انتقد 
 زعمو  واليهود. عن ذكر الروابط بين مدينة القدسمحمود عباس، بسبب ما وصفه "امتناع" عباس 

أن "السالم المستدام لن يتم بلوغه من  ،في سلسلة تغريدات على حسابه في تويتر ،غرينبالت
 . 57طريق نفي آالف السنين من الروابط بين اليهودية والقدس"

 تبرع ستيفن شوارزمان Stephen Schwarzman،  المستشار االقتصادي و الملياردير األمريكي
 .58ماليين دوالر لمكتبة إسرائيلية مركزية 10بنحو ، ترامبللرئيس األمريكي دونالد 

 9/2/2018 ،الجمعة

 راراته هو أهم ق "إسرائيلـ"ن اإلعالن عن القدس عاصمة لإالرئيس األمريكي دونالد ترامب  قال
 بإعالنه أزال، وأنه مب أنه اتخذ القرار بنفسهاتر  كدوأ في عامه األول بالرئاسة. "ذروة عطائه"و

ى سيتعين عل بأنهوأضاف قضية القدس من على مائدة المفاوضات الفلسطينية اإلسرائيلية. 
 .59مع الفلسطينيين "السالم"تقديم "تنازالت كبيرة" من أجل  أيضاً  "إسرائيل"
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 برئاسة رئيس مكتبها  ،إن وفدًا قياديًا من الحركة فوزي برهوم حماسحركة طق باسم قال النا
في إطار جهود ؛ للقاء المسؤولين المصريين غادر قطاع غزة إلى القاهرة ،السياسي إسماعيل هنية

 .فيذ اتفاق المصالحة"من أجل استكمال تن"و ،الحركة للتشاور مع مصر للتخفيف عن قطاع غزة
ضمن الجهود التي تبذلها الحركة لحماية القضية الفلسطينية ومواجهة أن الزيارة تأتي  وذكر برهوم

 .60القرار األمريكي األخير بشأن القدس ومواجهة االستيطان

  قالت القناة العبرية العاشرة إن السلطات اإلسرائيلية تعتزم السماح بإدخال المساعدات اإلنسانية
بحضور مسؤولين  قدعُ  ووفق القناة فإن اجتماعاً  قطاع غزة.التي ستقدمها المؤسسات الدولية ل

المنطقة الجنوبية دور ليبرمان، ورئيس أركان الجيش غادي آيزنكوت، وقائد جبينهم وزير الدفاع أفي
 .61بالموافقة على إدخال المساعدات الدولية لغزة ، واتخذوا قراراً Eyal Zamir جيش إيال زاميرالب
  اح وحاالت اختناق بالغاز المسيل للدموع، في مواجهات مع القوات بجر  فلسطينياً  292أصيب

 . 62اإلسرائيلية بمواقع متفرقة من قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة، بما فيها مدينة القدس
   نتاج لبنان أول ع وق في منطقتين، يقع جزء من إحداهما البحريين  لنفط والغازااتفاقات التنقيب وا 

"نحن اليوم  :وقال وزير الطاقة سيزار أبي خليل .يسرائيلاالحتالل اإلعليها مع  في المياه المتنازع
 . 63"نعلن للعالم أننا بدأنا مسارنا البترولي في المياه البحرية

 أعرب الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز ونظيره السنغالي ماكي سال Macky Sall،  في
عادل للصراع  طينية عاصمتها القدس، ضمن حل  عن دعمهما إلقامة دولة فلس، بيان مشترك

 .64على أساس القوانين الدولية والقرارات األممية ،الفلسطيني اإلسرائيلي
  ومقره األردن، بتمويل  ،بإدانة البنك العربي 2014 سنةالحكم الصادر  أمريكيةرفضت محكمة

 .65فلسطينية الثانيةحركة حماس، األمر الذي ساعدها على القيام بهجمات خالل االنتفاضة ال
 10/2/2018 ،السبت

   داخل  قاعدة تيفورخالل استهدافها  ،ةإسرائيلية بنيران من داخل سوري 16-أف طائرةإسقاط تم
طائرة مسيرة إيرانية انطلقت من  إسقاط عن جيش االحتاللإعالن وذلك بعد  السورية، األراضي

عن أن طائرة أخرى من  طائرةلاكشف تحقيق سالح الجو اإلسرائيلي حول إسقاط و  .ةسوري
التي شاركت في الغارات على سورية، قد حوصرت بالصواريخ المضادة  ،الطائرات الثمانية

االتهامات اإلسرائيلية  إيراننفت ومن جهتها،  للطائرات، لكنها تمكنت من المناورة واإلفالت منها.
التي تضم   ،مليات حلفاء سورية"فيما أك دت "غرفة ع ".إسرائيل"اتجاه ببإطالقها طائرة مسي رة 

أن قاعدة  ،Islamic Revolutionary Guard Corps حزب هللا والحرس الثوري اإليراني عنممثلين 
تيفور تضم  طائرات مسي رة مهمتها جمع معلومات عن تنظيم داعش. وهددت بأن أي ضربات 
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بالكذب في تصريحاتها المتعل قة  "إسرائيل"واتهمت "الغرفة"  إسرائيلية جديدة ستشهد "ردًا قاسيًا".
 .66بالغارات الجوية التي نفذتها على مواقع عسكرية في وسط سورية وجنوبها

 محمود عباس: "نعول على دور الهند كقوة دولية ذات مكانة ووزن  السلطة الفلسطينية رئيس قال
في مؤتمر صحفي عباس، وأكد  ."الم العادل والمنشود في منطقتناكبيرين، لإلسهام في تحقيق الس

، وكنا وما أننا لم نرفض المفاوضات يوماً "، على رئيس الوزراء الهندي ناريندرا موديمشترك مع 
ن تشكيل آلية متعددة األطراف تنبثق عن دول متعددة هي السبيل األمثل  زلنا على استعداد لها، وا 

 .67"لرعاية هذه المفاوضات
 ميلون دوالر، األولى حول إنشاء  41.35قيمة وقعت حكومتا فلسطين والهند أربع اتفاقيات ب

مليون دوالر، والثانية حول إنشاء ثالث  29بقيمة  بيت ساحورمستشفى متعدد األغراض في 
 ينيمال 5دوالر، أما الثالثة فكانت بقيمة مليون  2.35مدارس في جنين وطوباس وأبو ديس، بقيمة 

، والرابعة إلنشاء مركز تراثي لتميكن المرأة طبعة الوطنية في محافظة رام هللادوالر، لتجهيز الم
 .68دوالر ينيمال 5الفلسطينية من خالل تطوير دورها وتسويق المنتجات التراثية بقيمة 

  جددت فيها  ،أنطونيو غوتيريشاألمين العام  إلىوجهت البعثة اإلسرائيلية في األمم المتحدة رسالة
 "القلق البالغ"، معربة عن "متفق عليه حل   إلىللتوصل التعاون والحوار " إلىمحاولة استدراج لبنان 

ثالث من  Consortium يومتمنح تراخيص لكونسور  14/12/2017قرار اللبناني في الحيال 
يني Total هي توتال ،شركات ، للعمل في "إسرائيل"، من دون موافقة Novatek نوفاتكو  Eni وا 

 .69"في المنطقة البحرية التابعة للسيادة اإلسرائيلية الواقع")وفق التصنيف اإلسرائيلي(  2المربع رقم 
 رئيس بعثة روسيا الدائمة لدى األمم المتحدة، فاسيلي نيبنزيا قال Vasily Nebenzya ن القرار إ

كما أنه ال يسهم في التقدم "، ليس مناسباً  "إسرائيلـ"األمريكي حول االعتراف بالقدس عاصمة ل
 .70المشكالت في الشرق األوسط" اإلسرائيلية، وهي مفتاح حل   -على طريق التسوية الفلسطينية 

 11/2/2018 ،األحد

  يوم السبتقال رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو إن القوات السورية واإليرانية تعرضت 
"نقول لجميع مواطني إسرائيل  وأضاف: لضربات قاسية من قبل القوات اإلسرائيلية. 10/2/2018

بمواصلة استهداف "كل  نتنياهووتعهد  ن بكم وأثبتنا للجميع كيف نتوحد أمام عدونا".بأننا فخورو 
يسرائيل وزير االستخبارات والمواصالت اإلسرائيلي قال و  من يحاول اإلضرار بأمن إسرائيل".

، خالل مقابلة مهدداً  ،كاتس إن إسقاط الدفاعات الجوية السورية لطائرة إسرائيلية مجرد حالة عابرة
 .71لن تنساه بتلقين إيران درساً  إيالف،موقع  مع

  مايكل أورينقال Michael Oren إن الجانب : بلوماسيةيللشؤون الد يسرائيلاإلوزراء ال، نائب رئيس"
 األمريكي في المعادلة الراهنة، هو طرف يوفر لنا الدعم، لكن الواليات المتحدة اآلن ال تملك تقريباً 
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أشار أورين إلى أن و  اللعبة، كونها لم تضع أي أرصدة فيها".أي نفوذ في سورية، وهي خارج 
يران وحشرهما في الزاوية" تعتقد أن لدى روسيا "فرصاً  "إسرائيل"  .72للضغط بقوة على سورية وا 
 ن حكومة رئيس الوزراء رامي الحمد هللا إلملف المصالحة عزام األحمد  فتحمفوض حركة  قال

 .73مل قطاع غزة، وأن هناك بطئًا شديدًا" في هذا المساربسط نفوذها على كا بعدتستكمل  "لم

   البرلمان العربي، ورئيس الجمعية البرلمانية لدول البحر  رئيسبيان مشترك صادر عن  حث
، الحكومات لدعم وحماية Parliamentary Assembly of the Mediterranean األبيض المتوسط

، والحفاظ على الوضعية القانونية لمدينة "عملية السالم"ـالقضية الفلسطينية، وقيادة األمم المتحدة ل
لى تفعيل ودعا البيان كافة البرلمانيين في العالم والبرلمانات الوطنية واإلقليمية والدولية إ القدس.

 .74بلوماسية البرلمانيةيالد
  تستهدف  " ال2018أكدت الهيئة العامة لالستعالمات في مصر أن العملية األمنية الشاملة "سيناء

، إن "العملية تؤكد عمليًا وبصورة ال تحتمل لهافي بيان  ،وقالت الهيئة .إخالء منطقة شمال سيناء
 .75التأويل، الكذب الصريح حول مزاعم توطين الفلسطينيين في سيناء"

 12/2/2018 ،اإلثنين

 جري يُ أنه  ،جلسة لنواب حزب الليكودفي  ،أعلن رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو
مستعمرات  على مع اإلدارة األمريكية، حول اقتراح قانون فرض السيادة اإلسرائيلية حواراً 

 .76الضفة الغربية

 نبيل أبو ردينة إن أي خطوة أحادية الجانب  السلطة الفلسطينية قال الناطق الرسمي باسم رئاسة
 .77شيئاً ات، لن تغير في الواقع عمر بخصوص فرض السيطرة اإلسرائيلية على المست

 مركبة عسكرية دخلت عن طريق  أن المتحدث باسم جيش االحتالل اإلسرائيلي أفيخاي أدرعي ذكر
 مصادرةو ، إلى إصابة جنديْين إسرائيليين تأد مواجهاتالخطأ إلى مدينة جنين، حيث اندلعت 

مع  تنسيقالب أن إخراج السيارة من المدينة، تم   ،في تصريح مكتوب ،أدرعي . وذكرهماسالح أحد
قال نائب محافظة جنين كمال أبو الرب إن أجهزة األمن الفلسطينية فيما  ،السلطة الفلسطينية

 .78من المدينةعملت على تأمين خروج الجنديين بمركبتهما 

 أعلن مستشار الرئيس الفلسطيني للشؤون الخارجية والعالقات الدولية نبيل شعث أن فلسطين 
 .79عاصمة لفلسطين "الشرقية"و "إسرائيلـ"عاصمة ل "غربيةالقدس الـ"ال تعارض اعتراف روسيا ب

  أكد  المتحدث باسم كتائب القسام أبو عبيدة أن "إسقاط الدفاعات الجوية السورية لطائرة العدو
بعد سنوات من العربدة اإلسرائيلية واستباحها لكل  ،وبطولي ،ونوعي   ،اإلسرائيلي حدٌث مهم

ذا الحدث شكل ضربة مهمة وقوية لسالح الجو وأضاف أبو عبيدة أن "ه المحرمات".
 .80اإلسرائيلي"
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 ت شاكيد أييل ةاإلسرائيلي عدلالوزيرة  أعلنتAyelet Shaked رس جالكون، في كلمة لها أمام
تخوض  أنها، Israeli Congress on Judaism and Democracyاإلسرائيلي  لليهودي ة والديمقراطي ة 

أنه يجب و ، 1948فلسطينيي  خصوصاً و حقوق اإلنسان،  وضد  لية اإلسرائي محكمة العدل حربًا ضد  
قرار قانون "القومية اليهودية"، حتى لو كان ذلك على حساب انتهاك  "يهودية الدولة"تكريس  وا 

  .81يجب الحفاظ على أغلبية يهودية حتى بثمن المس بحقوق اإلنسان ضافتأو حقوق اإلنسان. 

 الحديدية  ومنظومة القبة ،أرض متطورة - صاروخية أرض منظومة قاذفات يسرائيلاإل الجيش نصب
الجزيرة إلياس كرام أن جيش االحتالل  قناة مراسل ذكرو  في مرتفعات الجوالن السورية المحتلة.

 .82لجولة مواجهة جديدة يتحرك في الميدان على الصعيدين الهجومي والدفاعي، تحسباً 

  قوات االحتالل اإلسرائيلي واصلت إن  سطينفل – األطفال عن للدفاع العالمية الحركةقالت
قتل جنود االحتالل أربعة  2018 / ينايرثانيالفخالل كانون  ،استهدافها لألطفال الفلسطينيين

  .83أطفال في الضفة الغربية وقطاع غزة، فيما أصابوا واعتقلوا العشرات منهم

   ضاع العالقين والمحتجزين من الحالة السيئة التي وصلت إليها أو  المرصد األورومتوسطي رحذ
إغالق بقرار المصري البعد  ،الفلسطينيين على جانبي معبر رفح البري وداخل مطار القاهرة

أعداد العالقين على المعبر  إن له، في بيان ،وقال المرصد المعبر أمام المسافرين بشكل مفاجئ.
 .84غلقة في المطارن حاليًا داخل صاالت ميمسافر، محتجز األربعمئة من جهة مصر يتجاوز 

 وغسيل أموال عناصر تجنيد  فيتركيا بمساعدة حركة حماس  اإلسرائيلي اتهم جهاز الشاباك
آخر ، في أعقاب تحقيق أجري مع مواطن تركي و "إسرائيل" العسكرية ضد   أنشطتهالصالح 

2018 ينايركانون الثاني/ اعتقالهما في  تم   ،1948فلسطيني من فلسطينيي 
85. 

 13/2/2018 ،الثالثاء

 دور ليبرمان قيام األجهزة األمنية في السلطة الفلسطينية بحماية جاإلسرائيلي أفي دفاعامتدح وزير ال
وقال ليبرمان إن  سالح.الوكذلك إعادة  ،13/2/2018 ثنيناإل يومالجنديين اللذين دخال جنين 

وأنه لوال  ،للجانبين وأن هكذا تنسيق مفيد ،"التنسيق األمني يؤتي ثماره التي بدت جلية في جنين
وأضاف ليبرمان أن السلطة تعلم علم اليقين بأن  التنسيق األمني لما انتهى الحدث بهذا الشكل".

 .86"إسرائيل"التنسيق يخدمها كما يخدم 
 المستشار القضائي للحكومة  ،ةغير المشاركة في الحكوم اإلسرائيلية طالب ممثلو الكتل البرلمانية

باإلسراع باتخاذ قرار إذا ما كان سيتم توجيه الئحة اتهام  ،Avichai Mandelblit فيحاي مندلبليتأ
أبلغ كما  .هفي أعقاب تقديم الشرطة توصياتها بتقديم الئحة اتهام ضد   ؛بنيامين نتنياهو ضد  

 .87مسؤولون في الشرطة نتنياهو عن عزمهم تقديم توصيات بتوجيه تهمتي الرشوة وخيانة األمانة
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  نموظفيالألف من  20حماس الستيعاب حركة ثالثة شروط أمام  فلسطينيةالحكومة الوضعت، 
وجددت دعوتها إلى الحركة إلزالة جميع العراقيل، والمضي قدمًا في تحقيق المصالحة، و"التوقف 

 بين تحسن أحوال سكان غزة والتمكين الشامل للحكومة. الحكومة عن فرض شروط". كما ربطت
وأضاف الناطق  حكومة "واهية وال تنطلي على أحد".الشتراطات إن ا حماسقالت ومن جهتها، 

 .88في بيان له، أن "اشتراطات الحكومة مليئة بالتناقضات" ،الحركة عبد اللطيف القانوع باسم
  ر ة بقضايا االعتقال اإلداري "بشكل السرى األقر  فلسطينيون مقاطعة المحاكم اإلسرائيلية المختص 

في بيان لهم: إن "مقاطعة المحاكم حجر  ،وقال األسرى ".نياً شامل ونهائي وغير مسقوف زم
األساس في مواجهة سياسة ظالمة، وهذه الخطوة تشكل مقدمة لرفض محاكم االحتالل، وقضائهم 

 .89المزعوم"، مطالبين بتقديم ملف االعتقال اإلداري إلى محكمة الجنايات الدولية

  ًساحة البراق، تمهيدًا إلطالق مشروع  في نصبت سلطات االحتالل رافعة بناء ضخمة جدا
 . 90في غربي الساحة ،متعدد الطوابق واالستخدامات ،المجمع التهويدي السياحي

  أورد الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني أن عدد العاطلين عن العمل في الضفة الغربية وقطاع
في  220,200و ،(%18.1)بنسبة  في الضفة الغربية 157,100، منهم فرد 377,300غزة، بلغ 
 .91(%43.6) ةنسببقطاع غزة 

 14/2/2018 ،األربعاء

  أعلن وزير الخارجية األمريكي ريكس تيلرسون أن خطة السالم األمريكية، المعروفة إعالميًا
أن لألردن "دورًا مهمًا في عملية السالم بين  مؤكداً بـ"صفقة القرن"، قد "وصلت مراحل متقدمة"، 

"أمريكا اعترفت بالقدس  :وفيما يتعلق بمستقبل القدس قال تيلرسون يين".الفلسطينيين واإلسرائيل
.. .ومكان نقل السفارة، لكن الوضع النهائي بالنسبة إلى حدود القدس متروك لألطراف لتحددها

 .92الدولتين في حال دعمته األطراف )الفلسطينيون واإلسرائيليون(" سندعم حل  
 إجراء انتخابات مبكرة. أو الدعوات الستقالته،  ين نتنياهورفض رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيام

"مضلل  وأنه ،نه "مليء بالثغرات مثل الجبنة السويسرية"إ وندد نتنياهو بتقرير الشرطة قائالً 
 .93ويناقض الحقيقة والمنطق"

  تقديم القناة اإلسرائيلية الثانية، أن و أظهر استطالعان للرأي أجرتهما القناة اإلسرائيلية العاشرة
الشرطة توصيات بمحاكمة بنيامين نتنياهو، لم تؤثر على شعبيته أو شعبية حزب الليكود، بل 

 27وبحسب االستطالع الذي أجرته القناة العاشرة، يحصل الليكود على  ازدادت في مجاالت معينة.
ج مشابهة مقعدًا في استطالع القناة الثانية، وهي نتائ 26حصل على يمقعدًا في الكنيست، في حين 

 .94مقعداً  28–25أو بآخر لما منحتهم إياه االستطالعات األخيرة، والتي تراوحت بين بشكل 
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 األرنونا " األمالك ضرائب فرض حول القدس بلدية لبيان رفضهم القدس في الكنائس رؤساء أعلن
Arnona "في تسهم وأن قرارها تسحب أن القدس بلدية لهم، بيان في ،واوطالب .الكنائس على 
 المساس وعدم المقدس، المدينة تاريخ من المستمد ؛"staticoالستاتيكو " القائم الوضع على الحفاظ
 .95المقدسة القدس مدينة بطبيعة

  آالف تاجر ورجل أعمال من مغادرة  ثالثةحرم يقالت الغرفة التجارية في قطاع غزة إن االحتالل
 .96صاريح كان قد أصدرها لهم سابقاً عقب سحب ت (،Erez زيإير )القطاع عبر حاجز بيت حانون 

 ه د  بسبب ما ع ،أقر مجلس النواب األمريكي مشروع قانون يفرض عقوبات على حركة حماس
الذي أعدته لجنة  ،ويدعو مشروع القانون ."دروع بشرية"للمدنيين كـ الحركة من جانب استخداماً 

على  ،بشرية م المدنيين دروعاً إلى إدانة حماس بتهمة استخدا ،العالقات الخارجية بمجلس النواب
 .97وفق مقتضيات القانون الدولي ،وانتهاك لحقوق اإلنسان ،ذلك عمل إرهابيأساس أن 

 15/2/2018 ،الخميس

  الرئيس محمود  دين: "التقيت مؤخراً في السلطة الفلسطينية فريح أبو ماألسبق  العدلقال وزير
وتسليمها من أجل  ،شيء في غزة على حماس ترك كل :وأبلغني بوضوح ،عباس بشكل منفرد

تتخلى "عن عباس: على حماس أن  دين نقالً وأضاف أبو م إتمام المصالحة ورفع العقوبات".
حتى  ،بالمطلق عن حكم غزة وأن تتمكن الحكومة بالتمكن والسيطرة على كل شيء من المال

طلبت منه إعادة  دين: "حينماوتابع أبو م وأن يعاد ترتيب أوضاع القطاع من جديد". ،السالح
وأن تكون  ،النظر بقطع الرواتب، فقال لن أرفع عقوبات ولن ُأقدم مبادرات إال بالشروط السابقة

ال بنتهم عندهم وابني عندي!!" ،غزة هكذا  .98وأشار إلى خاتم في إصبعه، وا 

  ن الرئيس األمريكي دونالد ترامب أجرى اتصاالً إوزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي قال 
عباس، فرد ترامب قائاًل: الرئيس محمود هاتفيًا مع نظيره الروسي الذي أبلغه أنه سيجتمع مع 

طاولة  إلى"أبلغه رسالتي أن أمريكا ستوقف المساعدات المالية للسلطة في حال عدم عودتها 
 المفاوضات". كما كشف المالكي أن وزير الخارجية األمريكي ريكس تيلرسون، حمل الرسالة ذاتها

 .99إلى الدول العربية التي يزورها في جولته الراهنة
 ألف دوالر لتجهيز وتشغيل قسم  670جواد عواد عن تخصيص مبلغ  الفلسطيني أعلن وزير الصحة

ألف  700 القسطرة وجراحة القلب في مستشفى عالية الحكومي في الخليل، وكذلك تخصيص مبلغ
 .100ى رفيديا الحكوميدوالر لتجهيز وتشغيل بنك مركزي للدم في مستشف

 إن التحقيقات مع بنيامين نتنياهو  فيحاي مندلبليتأ اإلسرائيلية قال المستشار القضائي للحكومة
أن ال مشكلة لديه في  ح مندلبليتوصر   .كانت موضوعية ونزيهة ولم يحركها أي دافع شخصي

 .101نتنياهو تقديم الئحة اتهام ضد  
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 ابات البنكية التابعة لبطريركية الروم األرثوذكس.حجزت سلطات االحتالل أمالك وجميع الحس 
 .(دوالر ماليين 8.5 )نحوأكثر من ثالثين مليون شيكل  المحجوزةوتبلغ قيمة األمالك والحسابات 

قامت بهذا  "إسرائيل"وقال الناطق باسم بطريركية القدس للروم األرثوذكس األب عيسى مصلح إن 
لكونه يخالف  ،و ما ترفض البطريركية التعاطي معهاإلجراء بحجة فرض ضرائب األمالك، وه

 .102الوضع القائم منذ مئات السنين بالمدينة المقدسة، حيث إن الكنائس ُتعفى من ضرائب األمالك
 .ودعا الوزير  زار وزير الشؤون الخارجية العماني يوسف بن علوي بن عبد هللا المسجد األقصى

باس لزيارة فلسطين والقدس المحتلة؛ "تأكيدًا على أن العماني الدول العربية إلى تلبية دعوة ع
 .103الشعب الفلسطيني ليس وحده، وأن الشعوب العربية كلها تقف خلفه"

 قال قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري اإليراني اللواء قاسم سليماني Qassem Soleimani  إن
ني أن "جبهة المقاومة" اتسعت وأضاف سليما إلى زوال. "إسرائيل"كل المؤشرات تشير إلى أن 

، وتوعد باالنتقام من "العدو الصهيوني" ولم تعد مقتصرة على مكان محدود جغرافياً  ،بشكل كبير
 .104للقتلى الذين سقطوا في فلسطين ولبنان

 أعلن نائب السفير الروسي لدى تل أبيب ليونيد فرولوف Leonid Frolov   إسرائيل" أن من حق" 
من  بلوماسي الروسي أن كثيراً يتعرضت لعدوان من إيران. وأضاف الد الدفاع عن نفسها إذا
 .105، وهي دولة صديقة ولن تسمح موسكو ألحد باالعتداء عليها"إسرائيل"مواطنيه يعيشون في 

 16/2/2018 ،الجمعة

 أكد أن الصواريخ الدفاعية السورية التي استهدفت سرب الطيران ًا تحقيق لجيش اإلسرائيليا نشر
، 10/2/2018 ، السبتموقعًا في سورية 12والتي أغارت على  ،طائرات 8يلي المكون من اإلسرائ

، 16–فأوهبطت في البحر األبيض المتوسط، وأشار إلى أن تحطم طائرة  ،عبرت فوق تل أبيب
 .106للطائرات نجم عن عطل إثر إصابتها بصاروخ سوري مضاد  

  باألمين العام لألمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، رئيس الحكومة اإلسرائيلية بنيامين نتنياهو التقى
 "إسرائيل"، وأكد أمامه أن Munich Security Conference خ لألمنيعلى هامش مؤتمر ميون

ن "إسرائيل لن تسمح إليران بتعزيز وجودها أو ، ستبقي على احتاللها للجوالن السوري المحتل لألبد
على مساعدته في عقد جلسة لمجلس األمن لبحث قدم نتنياهو شكره لغوتيريش كما  في سورية".

 .107قضية الجنود اإلسرائيليين في قطاع غزة
   البريةاللبناني نبيه بري مقترحات الوفد األمريكي بخصوص ترسيم الحدود  مجلس النوابرفض رئيس 

الثالثية  بري على موقفه لجهة ترسيم الحدود البحرية عبر اللجنة أصر  و  ."إسرائيل"والبحرية بين لبنان و
واألمم المتحدة، وذلك على غرار  "إسرائيل"، التي تضم لبنان و1996أبريل  /المنبثقة عن تفاهم نيسان

  .108ما حصل خالل ترسيم الخط األزرق
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  الفلسطيني حكومتها ترغب برؤية الرئيس إن هيذر ناورت األمريكيةقالت المتحدثة باسم الخارجية 
 .109مفاوضاتعباس وهو يعود إلى طاولة ال محمود

 17/2/2018 ،السبت

 أصابت  أن عبوة ناسفة انفجرت قرب السياج الحدودي مع قطاع غزة، أعلن الجيش اإلسرائيلي
أربعة جنود، اثنان منهم بجراح خطيرة. وتردد الحقًا أن بين الجرحى ضابطًا كبيرًا من فرقة النخبة 

مواقع عسكرية تابعة  ستة يةقصفت مقاتالت حربية وآليات مدفعية إسرائيلو . Golani جوالني
فلسطينيين اثنين. وفي المقابل، أعلنت كتائب القسام، في  استشهادما أسفر عن ملكتائب القسام، 

ن "المضادات األرضية التابعة لكتائب القسام قامت بالتصدي لطيران العدو الحربي أ، لها بيان
 .110أثناء إغارته على عدد من األهداف في قطاع غزة"

  عن مؤتمر دولي للمانحين، يعقد في بروكسل في  رامي الحمد هللاالفلسطيني الوزراء كشف رئيس
قطاع ، لتأمين التمويل الالزم لتنفيذ مشروع المحطة المركزية لتحلية مياه البحر في 20/3/2018

مليون دوالر، والذي يعد األكبر في المنطقة، والحل الوحيد إلنقاذ قطاع غزة من  650غزة بتكلفة 
 .111ارثة اإلنسانية التي تحدق بهالك

  حذرت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين من عودة القيادة الفلسطينية المتنفذة للمفاوضات واللقاءات
االرتباط معه، واعترافها بفشل  قرارها فك   من رغمعلى الية، فالعبثية مع االحتالل من األبواب الخل

 .112"القيادة المتنفذة تمارس أساليب التضليل لشعبنا"وقالت الجبهة في بيان لها، إن  نهج التسوية.
 وافق على خطة لتوحيد عدة أرييه درعي  ذكرت القناة العبرية الثانية أن وزير الداخلية اإلسرائيلي

هذا المشروع من  أنالقناة،  وأوضحت مستعمرات قرب قلقيلية ضمن مخطط يحمل اسم مدينة.
2023 في سنةالمقرر أن ينتهي 

113. 
 انتقادات شديدة اللهجة إلى رئيس  ولدنجهدار لة الجندي األسير في قطاع غزة وجهت عائ

كما  الحكومة اإلسرائيلية بنيامين نتنياهو، ووصفته بـ"الكذاب" الذي يضلل الجمهور اإلسرائيلي.
اتهمت الوزراء والحكومة اإلسرائيلية بـ"الخيانة"، وذلك في أعقاب تسليم سلطات االحتالل جثماني 

 .114ين نمر الجمل وحمزة زماعرةالشهيد
 قال رئيس الوزراء البولندي ماتيوش مورافيتسكي Mateusz Morawiecki  إن أحداث المحرقة

كما شهدت كذلك مساعدة مجرمين  ،مجرمين بولنديين للسلطات النازية مساعدةاليهودية شهدت 
يا، وقال إنه "ليس أو حتى تحويلهم إلى ضحا المجرمين،ورفض مورافيتسكي التمييز بين  يهود.

 في أن هناك مجرمين بولنديين ومجرمين يهود، ومجرمين أوكرانيين..."، وأضاف هنالك أدنى شك  
ن "بولندا كانت المكان الوحيد في العالم الذي قتل فيه مواطنون وجيران وعائالت وقرى إ قائالً 

 .115بأكملها لمجرد أنهم ساعدوا اليهود"
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  يت تيدراسالهولندية مارغر  الناشطةتوفيت Margaret Tidras  بعد رحلة نضال طويلة ضد ، 
مرة في كل  12واعتُقلت الناشطة الهولندية  ودفاعها عن الشعب الفلسطيني. ،االحتالل اإلسرائيلي

 .116من السجون الهولندية واإلسرائيلية بتهم ُملفقة تتعلق بـ"معاداة السامية"
 18/2/2018 ،األحد

  ت األبيض حول مسؤوليتها عن أزمة غزة اإلنسانية المتفاقمة، البي ادعاءاتفضت حركة حماس ر
شعب المؤكدًة أن هذه االدعاءات عبارة عن ضوء أخضر لالحتالل لمواصلة نهجه العدواني على 

اإلدارات األمريكية المتعاقبة المسؤولية عن  ،في بيان صحفي حماس، وحم لت الفلسطيني.
المآسي التي حلت بشعبنا نتيجة دعمها االقتصادي والسياسي والعسكري لالحتالل، وتوفير 

 النقض )الفيتو حق  استخدام بلوماسية له في المؤسسات الدولية من خالل يالغطاء والحماية الد
veto117ابح متعاقبة(، وتقديم الحماية له من البطش والقتل عبر مذ. 

  إسرائيل"بين  استراتيجيةرئيس الحكومة اإلسرائيلية بنيامين نتنياهو تأكيده وجود تحالفات جدد" 
"صحيح أن  :خالل مؤتمر ميونيخ لألمن ،وقال نتنياهو دون أن يسميها. ،وعدد من الدول العربية

على ضوء  ،ية السالملكنني أعتقد أن مستقبل عمل ،العالقات لم تصل إلى اتفاقيات سالم رسمية
الجديدة بيننا وبين  االستراتيجيةبسبب التحالفات  واعد جداً  ،عالقاتنا الجديدة مع الدول العربية

"سوف ، قائاًل: يمكنها مهاجمة طهران "إسرائيل" من أنحذر نتنياهو كما  بعض الدول العربية".
 .118"إيران أيضاً  بل ضد   وكالء إيران الذين يهاجمونا، نعمل في حال الضرورة ليس فقط ضد  

 إن لجاندور ليبرمان قوله جاإلسرائيلي أفي دفاعنقل موقع يديعوت أحرونوت العبري عن وزير ال 
حماس المسؤولية  محمالً  ،المقاومة تقف خلف عملية التفجير التي وقعت على حدود قطاع غزة

ى يتم تصفية من حت وقال ليبرمان: "سيبقى الحساب مفتوحاً  عن كل ما يخرج من قطاع غزة.
لكننا سنقوم في النهاية  ،أو شهرين ،أو أسبوعين ،يقف خلف الهجوم، قد يستغرق ذلك يومين

 .119بتصفية كل من نفذ الهجوم"

 اإلسالمي تابعة لحركة الجهاد ينيةطخلية فلسفي  ستة أعضاءنه اعتقل إ اإلسرائيلي قال جهاز الشاباك 
 كما أعلن يبرمان بواسطة قنبلة على هامش طريق.دور لجفيأوزير الدفاع  الغتيالكانت تخطط 

في  إسرائيليينلجهاد تخطط لمهاجمة جنود ومدنيين حركة االشاباك أنه أوقف خلية ثانية تابعة ل
 .120كتلة عتصيون االستيطانية في الضفة الغربية

 القانون الذي  دور ليبرمان إن اللجنة الوزارية إلقرار القوانين أقرتجفيأاإلسرائيلي  دفاعقال وزير ال
والقاضي باقتطاع مخصصات الشهداء واألسرى من عائدات الضرائب الفلسطينية،  ،طرحه

 .121وتحويلها إلى المستوطنين
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  كورتس سباستيانأبلغ المستشار النمساوي Sebastian Kurz  وزراء اإلسرائيلي بنيامين الرئيس
على  ينا للطلب اإلسرائيلييألمن، دعم فلخ ينتنياهو، في اجتماعهما على هامش مؤتمر ميون

تعهد كورتس بأن تستغل بالده ترؤسها لالتحاد األوروبي في كما مقعد في مجلس األمن الدولي. 
أكد كورتس على دعم كما واالتحاد.  "إسرائيل"لعمل على تطوير العالقة بين ل، 2018/ يوليو تموز

، إلى جانب توافق الطرفين على "وديةدولة يهـ"ك "إسرائيلـ"موقف حكومته المنادي باعتراف العالم ب
 .122تعزيز العالقات والتعاون الثنائي

  قال وزير الخارجية السعودي عادل الجبير إن وقف تمويل دولة قطر لحركة حماس سمح
للحكومة الفلسطينية بالسيطرة على قطاع غزة، واصفًا حماس بـ"المتطرفة" بعد وصفها بـ"اإلرهابية" 

أن "هذه خطوة  ،بي في بروكسلو في كلمة له أمام البرلمان األور  بير،الجورأى  .في حديث سابق
 .123نريد خطوات أخرى تقوم بها قطر من أجل أن تعود العالقات" ،إيجابية

 19/2/2018 ،اإلثنين

 قال الشركاء في حقلي تمار Tamar gas field  وليفياثانThe Leviathan gas field  البحريين
مصرية، لتوريد كمية ال Dolphins دولفينزشركة قعوا اتفاقيات مع اإلسرائيليين للغاز إنهم و 

مليار دوالر، تأتي  15بقيمة ، من الغاز على مدى عشر سنوات 3ممليار  64إجمالية قدرها 
نشرت صفحة بنيامين نتنياهو على و  بينهما بالتساوي. مناصفة من الحقلين وتقسم العائدات أيضاً 

: "هذه الً ئقا ،تفاقيةاالر فيه وهو يعرب عن سعادته بتوقيع فيسبوك مقطع فيديو يظهالموقع 
بأنها أكثر  Yuval Steinitz زوصفها يوفال شتاينتو  االتفاقية ستدخل المليارات إلى خزينة الدولة".

وقال وزير البترول المصري طارق المال إنه يتعين تسوية  الصفقات التصديرية أهمية مع مصر.
 .124إنجاز االتفاقالخالفات المعلقة من أجل 

 سرائيليون في رام هللا لبحث قضايا اقتصادية مشتركة وتقديم  ،اجتمع مسؤولون فلسطينيون وا 
وذكر البيان أن االجتماع تناول  تسهيالت للفلسطينيين، بحسب ما أعلن بيان حكومي فلسطيني.

لية المتعلقة ببناء "مناقشة سلسلة من القضايا ذات األهمية، وفي مقدمتها قرارات الحكومة اإلسرائي
آالف الوحدات االستيطانية، واقتطاع أموال من المقاصة الفلسطينية كعقاب للسلطة الفلسطينية 

وأوضح البيان أن الجانب الفلسطيني أكد  لألسرى وعائالت القتلى الفلسطينيين". عن دفعها أمواالً 
"لما  ،والتراجع عن إقرارها فوراً  على رفضه القاطع لهذه القرارات اإلسرائيلية، وطالب بضرورة وقفها

 .125الدولتين" تشكله من خطر كبير على حل  
  أعلن وزير األشغال العامة واإلسكان مفيد الحساينة أن قطاع غزة يحتاج في الوقت الراهن إلى

ألف وحدة سكانية جديدة، للتغلب على أزمة السكن الطاحنة التي تعصف بقطاع اإلسكان،  102
من  %70وقال الحساينة إن أكثر من  ألف وحدة قائمة من جديد. 24ناء إضافة إلى إعادة ب
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األسر عاجزة ماديًا وال تسمح قدراتها المالية الذاتية الخاصة ببناء وحدات سكنية دون مساعدة 
  .126ألف وحدة 14، مشيرًا إلى أن حاجة القطاع من الوحدات السكنية سنويًا تبلغ خريناآل

 ي الجيش اإلسرائيلي نيتسان ألونقال رئيس شعبة العمليات ف Nitzan Alon ن احتماالت إ
، اً قائم اً ، وأن التصعيد على أكثر من جبهة أصبح أمر 2018 سنةالتصعيد بدأت تزداد مع حلول 

 ما دفع الجيش إلى رفع مستوى االستعداد لتصعيد محتمل في أي لحظة وربما على عدة جبهات.
صعبة على الجميع، ولكنها ستكون بشكل أكبر على  "الحرب القادمة ستكون ألون: إن وقال

 .127الطرف اآلخر الذي سيتضرر بشدة كبيرة"

  للتشريع على مشروع قانون يقضي سحب اإلقامة الدائمة اإلسرائيلية صادقت اللجنة الوزارية
وينص  ."إسرائيل" الممنوحة لسكان القدس والجوالن السوري، وذلك بحال أدين أحدهم بأعمال ضد  

ع القانون على منح الصالحيات للداخلية والسلطات اإلسرائيلية بإمكانية طرد كل من يتم مشرو 
 .128سحب اإلقامة منه إلى خارج هذه المناطق

  المستشفى الذي  إنبالقدس رائف فارس  اإلسالميقال رئيس لجنة جمعية دعم مستشفى المقاصد
أردني ماليين دينار تسعة بنحو قدر تُ ن مالية خانقة، وتراكم للديو  أزمةيخدم المقدسيين يعاني من 

 إطالقوأعلنت لجنة دعم جمعية مستشفى المقاصد بالقدس عن مليون دوالر(.  12.72)نحو 
 .129مالية صعبة أوضاعحملة لجمع التبرعات لصالح المستشفى الذي يعاني من 

  من اليهود  خالل كلمة ألقاها أمام وفد، ديفيد فريدمان "إسرائيل"قال السفير األمريكي لدى
وأي إخالء لهم سيتسبب في حرب  ،إن "المستوطنين باقون بالضفة الغربية :األمريكيين بالقدس

 .130كما سيرفض ضباط متدينون تنفيذ األوامر" ،أهلية إسرائيلية
  حركة المقاطعة وسحب ماليين امرأة في الهند نداء  10أيدت سبع منظمات نسوية تمثل أكثر من

، وطالبت باإلفراج عن الفتاة األسيرة عهد التميمي، قوبات )بي دي أس(وفرض الع االستثمارات
 .131وسائر األطفال الفلسطينيين المعتقلين في سجون االحتالل

 20/2/2018 ،الثالثاء

  في مقابلة مع القناة الفلسطينيةقال صائب عريقات، أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير ،
هناك فرق )بين انهيار  هذه الظروف ال أعتقد أن السلطة ستصمد. اإلسرائيلية الثانية: "في ظل  

وتابع  بأيدينا". السلطة وتسليم المفاتيح. ألني أعتقد أن المفاتيح لم تكن يومياً  السلطة( وحل  
: "ربما يغضب رئيسي )محمود عباس(. بصراحة الرئيس الحقيقي للشعب الفلسطيني قائالً  عريقات

دور ليبرمان، ورئيس الوزراء الفلسطيني هو منسق أعمال الحكومة جيلي أفيهو وزير الدفاع اإلسرائ
ولن تصمد  ،ف بولي مردخاي". وعاد عريقات ليؤكد أنه متوافق مع فكرة أن السلطة ستختفيؤاي

 .132في مثل هذه الظروف
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  محمود عباس، أمام مجلس األمن الدولي، خطة للسالم، تعالج  يةفلسطينال السلطةعرض رئيس
وأوضح عباس أن  على مدار عقود. "السالم"االت الجوهرية، التي تسببت بفشل مساعي اإلشك

، يستند لقرارات الشرعية الدولية، 2018في منتصف  "لسالمـ"االخطة تدعو إلى عقد مؤتمر دولي ل
مبدأ  األسسمن هذه  أنكد أبمشاركة دولية واسعة تشمل الطرفين الفلسطيني واإلسرائيلي، و  ويتم  
عادل ومتفق عليه  وحل  ، دولتين، وقبول تبادل طفيف لألرض بالقيمة والمثل بموافقة الطرفينال حل  

وقال في كلمته: . ، وفقًا لمبادرة السالم العربية194لقضية الالجئين الفلسطينيين على أساس القرار 
 .133"وأصبح االحتالل بدون كلفة، نحن نعمل عند االحتالل ،ننا أصبحنا سلطة بدون سلطة"إ
  ًعلى خطاب الرئيس الفلسطيني محمود  قال رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو، تعليقا

جديد. إنه يواصل  شيء"عباس لم يقدم أي : عباس أمام مجلس األمن، بحسب بيان لمكتبه
قال و  ."مليون دوالر لإلرهابيين الفلسطينيين وألسرهم 347التهرب من السالم ويواصل دفع 

"السبيل الوحيد  :Danny Danon سرائيلي الدائم لدى األمم المتحدة، داني دانونالمندوب اإل
م كال وشدد دانون على أن. "هو إجراء مفاوضات مباشرة بين إسرائيل والفلسطينيين للتحرك قدماً 
 .134"من الحل، فأنت المشكلة لم تعد جزءاً " هعباس وأفعال

  السلطة مغادرة رئيس لياألمم المتحدة نيكي هالمتحدة األمريكية في ا الوالياتسفيرة انتقدت 
وخاطبت  الفلسطيني محمود عباس، جلسة مجلس األمن الدولي المنعقدة دون االستماع إلفادتها.

. ليس .لكننا لن نجري وراءك. ]عباس[أعضاء المجلس قائلة: "نحن مستعدون لكي نتحدث معك 
حتى أن تقبل به، ولكن عليك أن تعرف  ، والإلى القدس[ بنقل السفارة]عليك أن تمدح قرارنا 

 .135التالي: هذا القرار لن يتغير"
 ضالعة في تفجير عبوة ناسفة  بأنها دور ليبرمان حركة حماسجوزير الدفاع اإلسرائيلي أفي اتهم

17/2/2018على حدود قطاع غزة، يوم السبت 
136. 

 كشف زعيم المستوطنين ياكوف كاتز Yaakov Katz يهود في الضفة أن عدد المستوطنين ال
. ووفق أرقام "إسرائيل"نموًا بمعدل الضعف تقريبًا من إجمالي عدد سكان  2017سنة الغربية سج ل 

قد مها، أفاد بأنها "تستند إلى بيانات رسمية من وزارة الداخلية اإلسرائيلية لم تتح للجمهور بعد"، 
، باستثناء ي الضفة الغربيةف يناير /شخصًا مطلع كانون الثاني 435,159بلغ عدد المستوطنين 

ليصل  %1.8بنسبة  "إسرائيل"، فيما ارتفع عدد سكان 2016سنة عن  %3.4، بزيادة القدس شرقي
 %21.4ووفق اإلحصاء، ارتفع عدد المستوطنين بنسبة  .2017سنة نسمة  ماليين 8.743إلى 

 .137خالل السنوات الخمس األخيرة
 جزائرية بإعدام مواطن لبناني بتهمة "التجسس لصالح حكمت محكمة الجنايات في محافظة غرداية ال

إسرائيل ومحاولة اإلخالل باألمن العام"، في منطقة شهدت صراعات عرقية متكررة بين أمازيغ 
 .138أعوام عشرةعقوبات مشددة بالسجن  ،فريقيةإيحملون جنسيات  ،آخرون ستةوعرب، بينما نال 
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 ذكر صندوق النقد الدولي International Monetary Fund (IMF)  أن نمو االقتصاد في الضفة
حيث تعرقل التوترات السياسية وجمود "عملية السالم" بين الفلسطينيين  ،الغربية وقطاع غزة يتباطأ

 .139واإلسرائيليين حركة االقتصاد الفلسطيني
  الصهيوني المعسكررئيس ، جابايقال آفي Zionist Camp:  بالنسبة له شعب إسرائيل أهم من"

 "انفصاالً  ولذا يستنتج ضرورة االنفصال عن الفلسطينيين الذي يعني أيضاً  ،ض إسرائيل الكاملة"أر 
 .140عن بعض أجزاء الوطن"

 21/2/2018 ،األربعاء

 نواب حركة جلسة عقدها ، خالل الفلسطينيالنائب األول لرئيس المجلس التشريعي  ،قال أحمد بحر
"تحولت حكومة استبدادية عنصرية تتعمد ، حمد هللاإن حكومة ال، حماس في المجلس في مدينة غزة

وطني"، وقال كذلك إن خطاب  إنقاذتشكيل "حكومة  إلىقتل أبناء شعبنا في غزة". ودعا بحر 
طموحات وتطلعات  الرئيس محمود عباس في األمم المتحدة "بيع للوهم وال يلبي الحد األدنى من

حكومة الحمد هللا بالتعامل مع  ،اس البرلمانيةاتهم محمود الزهار، رئيس كتلة حمكما  شعبنا".
 .141قطاع غزة كـ"كيان معاٍد وليس جزءًا أصياًل من األرض الفلسطينية"

  قال القيادي في حركة حماس أسامة حمدان إن "الجانب المصري وعد بإرسال وفد أمني قريبًا إلى
تستعد لمرحلة ما بعد إن "حماس ، وأضاف حمدان قطاع غزة لمتابعة تطبيق اتفاق المصالحة".

"حركة فتح ال تعاني  :قائالً  فاضوأ من خياراتنا". ولن يكون خياراً  ،الرئيس عباس، ودحالن لم يكن
وسقوط وحدانية تمثيلها للشعب  ،مما نعانيه في غزة، ولكن فتح في مأزق فشل التسوية

 .142"وأظن أن الرئيس عباس انتهى سياسياً  ،الفلسطيني
 سي لحركة حماس موسى أبو مرزوق إن المصالحة تشهد تراجعًا مستمرًا قال عضو المكتب السيا

سبب تعنت رئيس السلطة محمود عباس وحركة فتح في بمنذ لقاء الفصائل األخير في القاهرة 
وأضاف أبو مرزوق في حوار مع شهاب، أن التعنت  الوقوف أمام مسؤولياتها الوطنية وواجباتها.

مما أعاق  ،أشغل الشارع الفلسطيني في همومه المعيشية ،ؤ فتحوتلك ،في رفع العقوبات عن غزة
 .143الحديث في أي من الملفات الفلسطينية الكبرى

  أن المبادرة التي أطلقها الرئيس محمود لتحرير فلسطين، في بيان لها لجبهة الشعبيةااعتبرت ،
جوهر استحضار األمن الدولي، والتي أسماها "خطة للسالم"، قد أعادت في ال مجلسعباس في 

على  تؤكد الحرصكونها ه المجلس المركزي الفلسطيني قد انتهى، وذلك د  ، الذي عأوسلواتفاق 
جميع قضايا الوضع الدائم حسب اتفاق  العودة إلى المفاوضات، والمطالبة من خاللها بـ"حل  
 .144أوسلو"، وتنفيذ "ما يتفق عليه ضمن فترة زمنية محدودة"
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  ن إعادة جثامين منفذي إغادي آيزنكوت  اإلسرائيليالعامة للجيش قال رئيس هيئة األركان
 .145بالخطأ تم   ،17/2/2018في العمليات 

  صادقت لجنة الخارجية واألمن في الكنيست اإلسرائيلي، باإلجماع وبالقراءة األولى، على مشروع
لبضائع قانون خصم مبالغ من أموال السلطة الفلسطينية المستحقة من عائدات الضرائب من ا
، "إسرائيل"المستوردة عبر الموانئ اإلسرائيلية، وكذلك ضرائب العمال الفلسطينيين العاملين داخل 
 .146وذلك بقدر مساو للمخصصات التي تسددها السلطة لعائالت الشهداء واألسرى والجرحى

 لخدمات أعلن اتحاد بلديات قطاع غزة حالة الطوارئ في كافة مدن وبلدات القطاع، وتقليص تقديم ا
بسبب استمرار تفاقم األزمات  ،تجنبًا النهيارها بشكل كامل ،%50األساسية للمواطنين بنسبة 

وذكر رئيس بلدية غزة نزار حجازي  جراء اشتداد الحصار اإلسرائيلي. ،ةيوالكارثة اإلنسانية والبيئ
قدرة  مياه الصرف الصحي نحو البحر لعدم نه سيتم إغالق بحر قطاع غزة بالكامل، وضخ  أ

 .147استمرار سياسة العقاب الجماعي المفروضة على السكانمع  ،البلديات على توفير الوقود
 إن الجدل الذي أثير حول قضية الغاز خالل الساعات  :الفتاح السيسي عبد المصري قال الرئيس

 مباشراً  وأضاف: "الحكومة ليست طرفاً  ويسعدني على المستوى الشخصي". ،الماضية "مهم جداً 
الناس الزم تعرفه إننا جبنا جول  اللي. بس .موضوع استيراد الغاز، ومعندناش حاجة نخبيها. في

 .148كبير أوي في موضوع الغاز"
  قال المستشار اإلعالمي لوكالة األونروا عدنان أبو حسنة، إن شركة اتصاالت عربية أبدت

ة في بيان صدر عنه، ودعا أبو حسن تعاونها مع الوكالة لصالح دعم الالجئين الفلسطينيين.
شركات القطاع الخاص الفلسطينية في الداخل والخارج بما فيها شركات االتصاالت إلى أن 

وتستجيب لحملتها العالمية للتبرع التي بدأتها، ألن هذه لحظة تاريخية مهمة  ،تتعاون مع األونروا
 .149إلنقاذ األونروا وخدماتها المقدمة لالجئين الفلسطينيين

 وحدة  ثالثة آالفإعالمية عبرية بأن بلدية االحتالل في القدس صادقت على بناء  أفادت مصادر
استيطانية جديدة في المنطقة الواقعة بين مستعمرة جيلو ومنطقة شارع األنفاق، جنوب القدس 

 دونماً  280حو ن االستيطانية الجديدةة األرض التي ستقام عليها الوحدات حوتبلغ مسا المحتلة.
 .150، ومعظمها أراضي ملكية خاصة(2ألف م 280)

 22/2/2018 ،الخميس

  فلسطيني ياسين السراديح في السجون اإلسرائيلية إثر تعرضه للضرب بعد المعتقل الاستشهد
ن السراديح قد أعدم إقال رئيس هيئة شؤون األسرى والمحررين عيسى قراقع و  ساعات من اعتقاله.

العمد والضرب الوحشي على يد جنود ، وعن سبق إصرار، حيث تعرض للقتل ميدانياً 
 .151االحتالل
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  في السجون اإلسرائيلية  فلسطينياً  معتقالً  213وثقت مؤسستان حقوقيتان فلسطينيتان استشهاد
1967 سنةللضفة الغربية وقطاع غزة  "إسرائيل"ألسباب مختلفة، منذ احتالل 

152. 
  قطاع في  ،الموظفين الحرفيين الفلسطينية عودة التوافققرر وزير الصحة جواد عواد في حكومة

أسماء  ،في بيان لها ،نشرت الوزارةقد و  .25/2/2018، ابتداء من إلى أماكن عملهم ،غزة
 .153الموظفين المقرر عودتهم

  دور ليبرمان إن حكومته تقوم باتصاالت سرية من خلف الكواليس جاإلسرائيلي أفي الدفاعقال وزير
2014 صيفة حماس في قطاع غزة منذ عدوان بهدف إعادة الجنود المحتجزين لدى حرك

154. 
  إن الجيش  ،في تصريح مكتوب ،المتحدث باسم جيش االحتالل اإلسرائيلي أفيخاي أدرعيقال

 .155يحاكي إمكانية نشوب حرب مع لبنان أجرى هذا األسبوع تدريباً 
  اع بالوقود القطرية إلعادة إعمار غزة تزويد المستشفيات والمراكز الصحية في القط اللجنةبدأت

وأوضحت اللجنة  .الالزم لتشغيل المولدات الكهربائية وتمكين المرافق الصحية من العمل مجدداً 
دها بنحو  حكومياً  صحياً  مستشفى ومركزاً  15أن المنحة تغطي احتياج  ألف  757بغزة، حيث ستزو 

قليمي اإلسرائيلي بعد أن اجتمع مع وزير التعاون اإل ،قال السفير محمد العماديو  لتر من الوقود.
. الحرب المقبلة" "، مشيرًا إلى أن قطر تحاول منعغزة على شفا االنهيار" :ومسؤولين في األمن

إذا كنا نساعد حماس فهل تعتقد أن اإلسرائيليين " :وتساءل العمادي ال نريد الحرب المقبلة".
 .156حماس"سيسمحون لنا بالدخول والخروج؟ هذا مستحيل. هم يعلمون أننا ال نساعد 

  مال بزيادة رأس 2017نه باإلشارة لقرار قمة عم ان ألدى مصر أحمد قطان،  السعودية سفيرصرح 
مليون دوالر، فقد صدرت الموافقة على تسديد حصة  500صندوقي األقصى والقدس بقيمة 

قيمة القسط  ،أقساط سنويةأربعة مليون دوالر، على  70من هذه الزيادة والتي تبلغ  السعودية
مليون دوالر  40الصندوق السعودي للتنمية قام بتحويل  ذكر قطان أنو  مليون دوالر. 17.5لواحد ا

لدعم ميزانية السلطة  السعوديةامات هسإأمريكي إلى حساب وزارة المالية الفلسطينية، وذلك قيمة 
2018يناير كانون الثاني/ ، و 2017ديسمبر كانون األول/ الوطنية الفلسطينية لشهري 

157. 
 أمنستي( شفت منظمة العفو الدوليةك( Amnesty International  أن قوات االحتالل تستخدم القوة

 ذكرتو  .2017سنة متظاهرًا خالل  20المفرطة تجاه المتظاهرين حيث قتلت ما ال يقل عن 
 ،2017خالل سنة  فلسطينياً  75أن قوات االحتالل قتلت ما ال يقل عن  ،في بيان لها ،منظمةال

 .158وأن من بين من قتلهم الجيش أطفال لم يشكلوا أي خطر ،يحملون "الجنسية اإلسرائيلية" 5منهم 
  طرح خطة  أن يتم قريباً  لياالمتحدة األمريكية في األمم المتحدة نيكي ه الوالياتسفيرة توقعت

 السالم األمريكية حول الشرق األوسط بين اإلسرائيليين والفلسطينيين، التي اصطلح على تسميتها
، إن الخطة اقتربت من نهايتها، وستكون جاهزة خالل وقت قريب، لياهوقالت  "صفقة القرن".

 .159وستطرح كما هي ،مشيرة إلى أن الخطة غير قابلة للتغير
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 23/2/2018 ،الجمعة

  2018 مايو /في أيار ،في القدس "إسرائيل"قالت الواليات المتحدة إنها ستفتح سفارتها لدى. 
نحن متحمسون بشأن اتخاذ هذه الخطوة " هيذر ناورت األمريكيةسم الخارجية المتحدثة باوقالت 
 ،أكد مسؤول في وزارة الخارجية األمريكيةو  ."مايوأيار/ ونتطلع بشغف لالفتتاح في  ،التاريخية

14/5/2018عزم الواليات المتحدة نقل سفارتها إلى القدس في  ،لمراسل الجزيرة
160. 

 إن  في بيان صحفي، ية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقاتقال أمين سر اللجنة التنفيذ
واختيار ذكرى نكبة الشعب  "،إسرائيلـ"قرار اإلدارة األمريكية االعتراف بالقدس عاصمة ل

مخالفة فاضحة للقانون الدولي والشرعية الدولية  د  عللقيام بهذه الخطوة يُ  الفلسطيني تاريخاً 
معاناً  ،واالتفاقات الموقعة في تدمير خيار الدولتين، إضافة الستفزاز مشاعر جميع العرب  وا 

 .161ندينه بأشد العبارات" الذياألمر "والمسلمين في اختيار هذا الموعد، 
 ستفجر  حذرت حركة حماس، من أن خطوة نقل السفارة األمريكية إلى مدينة القدس المحتلة"

القانوع، الناطق باسم حماس، في بيان  وقال عبد اللطيف المنطقة في وجه االحتالل اإلسرائيلي".
أو تغير في حقائق  ،صحفي: إن "خطوة نقل السفارة األمريكية لن تمنح االحتالل أي شرعية

  .162ووقائع القدس ومعالمها"

  أشاد رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو بإعالن الواليات المتحدة أنها ستنقل سفارتها إلى
وقال بيان أصدرته  ."يوم عظيم لشعب إسرائيل"ووصف اإلعالن بأنه  ،مايو /القدس في أيار

هذا القرار سيحول الذكرى السبعين ليوم االستقالل " :السفارة اإلسرائيلية في واشنطن باللغة العبرية
 .163إلى احتفال أكبر. نشكرك أيها الرئيس ترامب على زعامتك وصداقتك"

 النصف الثاني ية قامت بزيارة سرية لرواندا، خالل كشفت صحيفة معاريف أن بعثة أمنية إسرائيل
حديث عن  في ظل   ،، وذلك لتسويق أسلحة وعتاد وتشكيالت سالح2018من شباط/ فبراير 

 من رغمبال ،صفقة مع حكومتها الستقبال طالبي اللجوء الذين تنوي حكومة االحتالل ترحيلهم إليها
 .164النفي الرسمي الرواندي

  برصاصة أسفل البطن  أُعدمى والمحررين أن الشهيد ياسين السراديح كشفت هيئة شؤون األسر
في بيان صدر عنها،  ،وأضافت الهيئة أطلقها عليه جيش االحتالل اإلسرائيلي من مسافة صفر.

عن حدوث كسور في منطقة الحوض، كذلك وجود آثار لكدمات  أن عملية التشريح كشفت أيضاً 
 .165بة واألكتافورضوض في منطقة الرأس والصدر والرق

 بأن تتخطى الحدود ألن  "إسرائيلـ"أكد الرئيس اللبناني ميشال عون أن "الوضع الحالي ال يسمح ل
هناك قرارًا لبنانيًا بالدفاع عن هذه الحدود برًا وبحرًا". وأشار إلى أنه أثار أمام وزير الخارجية 

 طالبو  .بنان البحرية والبريةحول حدود ل "إسرائيل"األمريكية ريكس تيلرسون مشكلة النزاع مع 



 اليوميات الفلسطينية  ___________________________________________________________ 

 26 مركز الزيتونة للدراسات واالستشارات                    

ال قد تكون النتائج مأس عون "إسرائيل" سرائيل تدرك ما معنى أن اباللجوء إلى التحكيم، "وا  وية وا 
 . 166نصل إلى هذه النتائج"

 24/2/2018 ،السبت

  دعت دائرة القدس في حركة حماس إلى التصدي لقرار نقل السفارة األمريكية إلى القدس في
مع حلول والذي يتزامن  مايو القادم /منتصف أياريوم في تحديد واشنطن ، ورأت 14/5/2018

نقل سفارتها إلى ل ،الذكرى السبعين لقيام "ما يسم ى دولة االحتالل الصهيوني، وذكرى نكبة شعبنا"
ودعت دائرة القدس  ."تحٍد واضح" لمشاعر الفلسطينيين والعرب والمسلمين وأحرار العالم ،القدس

وطالبت جماهير األمتين العربية  ،ك التاريخ يوم غضب عارم على اإلدارة األمريكيةإلى اعتبار ذل
واإلسالمية "بالخروج في المسيرات الغاضبة والحاشدة واالعتصامات وأمام جميع سفارات الواليات 

 .167المتحدة... في جميع العواصم"
 التحريض على حركة  حركة حماس استمرار وزير الخارجية السعودي عادل الجبير في استنكرت

إن وصف الجبير  ،في تصريح صحفي ،وقالت الحركة "المتطرفة".بـووصفه إياها  ،حماس
والذي  ،وتشويهًا لمقاومة شعبنا الفلسطيني المشروعة ،تضلياًل للرأي العام عد  لحماس بالمتطرفة يُ 

الداعمة  ،المعلنة ال يعكس مزاج الشعب السعودي وال يتوافق مع مواقف المملكة العربية السعودية
 .168شعبنا في التمسك بقضيته وحماية حقوقه والدفاع عنها وحق   ،للقضية الفلسطينية

  مارئيس سلطة المياه اإلسرائيلية غيورا شاحقال Giora Shahamإن "مستقبل النظام ، ، خالل ندوة
وأنه  ،رائيل لألردناألردني واستقرار الحكم الملكي الحالي في األردن متعلق بالمياه التي تزودها إس

اعتماده لغة من رغم بالو  لوال المياه اإلسرائيلية فسينهار النظام هناك وستدخل داعش إلى األردن".
 .169التهديد والوعيد، إال أن رئيس سلطة المياه، أفاد أن "إسرائيل ليست معنية بحدوث ذلك السيناريو"

 ةرائيلياإلس ةالمركزي اإلحصاء دائرةها تجديدة نشر  معطيات كشفت Central Bureau of Statistics 

(CBS)  عن ارتفاع معدالت الهجرة الداخلية لليهود من القدس إلى مدن أخرى ألسباب أمنية
القدس خالل العام اإلحصائي  يهودياً  17,654وفق المعطيات فقد غادر و  .واقتصادية

من عمر  شخصاً  11,154و، عاماً  29و 15شاب تتراوح أعمارهم بين  6,500، منهم 2016/2017
من الشباب والشابات  9,702ة نفسها فتر ، ومقابل هذه الهجرة وفد للقدس في العاماً  60حتى  30

 .170عاماً  46و 19تتراوح أعمارهم بين 
  ،سمحت السلطات المصرية بإدخال عشرات الشاحنات، التي تحمل الوقود لصالح محطة الكهرباء

 .171والحديد، وغيرها من البضائع ،والسمك ،السجائرو  ،والفواكه ،إلى جانب كميات من الخضار
  قال رئيس اللجنة القطرية إلعادة إعمار قطاع غزة محمد العمادي إن "دول الحصار" تضغط على

غزة، لكنه أكد أن الدوحة "لديها واجب إنساني مهم لن تتخلى عنه؛ ألن قطاع قطر لوقف دعم 
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عمادي أن اإلجراءات المفروضة على قطاع غزة وأوضح ال المواطن بغزة مظلوم ويستحق األكثر".
 .172أبلغه بذلكو  ،ال تخدم المصالحة، مشيرًا إلى أنه اجتمع مع الرئيس محمود عباس سابقاً 

  اقتراح إلقامة دولة بعيدة عن غزة، ولن  بأيلن نقبل " :حركة حماس في القيادي، الحية خليلقال
أن تتوسع غزة على  قاطعاً  ونرفض رفضاً  اك.نقبل بتبديل شبر واحد منها أو توسيعة هنا أو هن

سلبت  التيعلى حساب مصر، غزة تتمدد نحو فلسطين  . ال نقبل هذا إطالقاً .حساب سيناء.
 . 173"تطابق مع موقف المصريين الذيمنها، ذلك موقفنا 

 إلى القدس منتصف  "إسرائيل"إعالن واشنطن نقل سفارتها لدى  وصفت وزارة الخارجية التركية
، أن اإلعالن لها في بيان ،وأكدت الخارجية ، باألمر "المقلق إلى أبعد الحدود".2018أيار  مايو/

 .174"السالم"يظهر إصرار الواليات المتحدة على تخريب أرضية 
 25/2/2018 ،األحد

  باسم جميع الثالث ثيوفيلوسالمقدسة وسائر أعمال فلسطين واألردن  المدينةأعلن بطريرك ،
القدس، إغالق كنيسة القيامة في القدس القديمة حتى إشعار آخر، في  ئسكنابطاركة ورؤساء 

عن رفضهم واحتجاجهم على سياسات سلطات االحتالل  خطوة غير مسبوقة، وذلك تعبيراً 
وأصدر رؤساء الكنائس  ، وفرض ضرائب عليها.هذه الكنائس، ومالحقتها مالياً  اإلسرائيلي بحق  
رض الضرائب على الكنائس في مدينة القدس هو خرق لكافة أكدوا فيه "أن ف في القدس بياناً 

 .175االتفاقيات القائمة وااللتزامات الدولية التي تضمن حقوق الكنائس وامتيازاتها"

  عن توفير مليوني دوالر كمساعدة طارئة توزع  رامي الحمد هللا الفلسطيني رئيس الوزراءأعلن
المساعدات المقدمة للموازنة التشغيلية، ورفع إلى مضاعفة قيمة  باإلضافةعلى مخيمات الضفة، 

2018 سنةماليين دوالر تدرج على موازنة  ستة إلىقيمة المساعدات المقدمة للمشاريع 
176. 

 شاكيد، أييلت  عدلال، على مشروع قانون صاغته وزيرة اإلسرائيلية صادقت اللجنة الوزارية للتشريع
في قضايا الصراع على  خصوصاً و عليا اإلسرائيلية، والذي يتضمن إبعاد الفلسطينيين عن المحكمة ال

الفلسطينية مع المستوطنين، وذلك من خالل توزيع الصالحيات الحصرية وسيكون  السلطة أراضي
 .177للعليا صالحية التداول في االلتماسات فقط في حال االعتراض على قرارات المحكمة المركزية

  بصواريخ  10/2/2018في اإلسرائيلية  16-أف ئرةجيش لحادثة إسقاط طاالنتائج تحقيقات أظهرت
 .178وأخطأ في التعامل مع الصواريخ السورية ،لم يدافع كما يجب طائرةطاقم الأن  سورية

 26/2/2018 ،اإلثنين

 مئير ترجماننائب رئيس بلدية القدس،  قال Meir Turgeman ،ن "البلدية لم تحسم قرارها بعد بشأن إ
ن ،نونا( من الكنائس"جباية ضريبة األمالك )األر  "البلدية ال ترغب في مخاصمة أي طرف". وأكد  وا 

 .179األزمة الحالية" يعمل على حل   [Nir Barkat] ترجمان أن "رئيس البلدية نير بركات
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 إعادة فتح كنيسة  حنا عميرة أنه لن يتم   أعلن رئيس اللجنة الرئاسية الفلسطينية لشؤون الكنائس
عن قرار فرض الضرائب على أمالك الكنائس  "إسرائيل"تراجعت القيامة في القدس إال حال 

على  ، احتجاجاً وأضاف عميرة أن "مؤسسات دينية أخرى ستغلق أبوابها قريباً  بالمدينة المحتلة.
 .180يحددها أنالقرار اإلسرائيلي"، دون 

 ىالمصرية، القو في حوار مع فضائية تن ، دعا القيادي المفصول من حركة فتح محمد دحالن 
أن "من يعطل الوحدة والمصالحة الفلسطينية بين  الفلسطينية إلى تشكيل قيادة إنقاذ وطني، مضيفاً 

وقال دحالن إنه ال يتفهم "أن تكون  ".وشعبياً  الضفة الغربية وقطاع غزة يجب أن يحاكم وطنياً 
وتساءل  ل".، وأن تكون مهمتها هي تقديم الشروح وليس الحلو الفلسطينيعلى الشعب  القيادة عبئاً 

دحالن: "بأي منطق أخالقي، يعاقب الشعب الفلسطيني في قطاع غزة من االحتالل، ومن 
حكومة مهما كانت " لم ير   على أنه دحالنشدد و  ."ر على حماس.. ُيعاقب ألنه لم يثُ .سلطته

 .181"فاسدة وفاشية تعاقب شعبها كما تفعل السلطة في رام هللا مع شعبها في قطاع غزة
 روال  السياحة واآلثار ن في السلطة الفلسطينية هما وزيرةت االحتالل اإلسرائيلي وزيريمنعت سلطا

التربية والتعليم العالي صبري صيدم، من الوصول إلى البلدة القديمة في القدس، وزير معايعة، و 
 للمشاركة في احتفال ترميم مدرسة تراسنطا، بموجب قرار صدر عن وزير األمن الداخلي

 .182اإلسرائيلي

 مليون  17رامي الحمد هللا عن رزمة جديدة من المشاريع بقيمة  الفلسطيني أعلن رئيس الوزراء
 .183الخليل، وافتتح وحدة العناية المكثفة في مستشفى الخليل الحكومي محافظةدوالر لصالح 

  التقى رئيس حركة حماس في قطاع غزة يحيى السنوار الوفد األمني المصري بمدينة غزة، وأكد
نجاح مهمة الوفد الس نوار على حرص حركته على تحقيق المصالحة الفلسطينية، وتسهيل وا 

 .184أي عقبات قد تعترض المصالحة وتذليلاألمني المصري، 
   ثالثة فلسطينيين من مدينة أم الفحم، خططت  أعلن جهاز الشاباك اإلسرائيلي اعتقال خلية تضم

إن الثالثة اعتقلوا بالتعاون ما بين له ل في بيان وقا إطالق نار في المسجد األقصى. عملية لتنفيذ
2018فبراير  /يناير وشباط /جهاز المخابرات والشرطة اإلسرائيلية، ما بين شهري كانون الثاني

185. 
 أن لواء تابع لفرقة الضفة الغربية أجرى مناورة عسكرية حاكى فيها  اإلسرائيليجيش الموقع  ذكر

أن القوات المشاركة في المناورة استخدمت للمرة  ،الموقع وأضاف سيناريوهات قتالية عديدة.
األولى منظومة الجيش البري الرقمي، حيث دخلت المنظومة بهذه المناورة للمرة األولى حيز 

 .186الخدمة العملياتية في الجيش اإلسرائيلي، وذلك بعد سلسلة طويلة من التجارب واالختبارات
 أنعمليات حفظ السالم  إلدارةالمتحدة  لألممالعام  األمين ميشال عون وكيل اللبنانيرئيس البلغ أ 

"لبنان حريص على استمرار الهدوء واالستقرار في الجنوب، لكنه في المقابل مستعد للدفاع عن 
 .187على االعتداء عليه" إسرائيل أقدمتما  إذانفسه 
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 حالية في قطاع وصف رئيس لجنة إعادة إعمار غزة القطرية السفير محمد العمادي األوضاع ال
أن معالجة  مؤكداً  ،تحتاج إلى تدخل دولي" ،غزة بأنها "نكبة إنسانية وأوضاع كارثية وسيئة للغاية

أزمات ومشكالت القطاع بشكل دائم وجذري لن تكون إال بالمصالحة واستالم الحكومة الفلسطينية 
إلنقاذ الوضع اإلنساني الوقت المناسب في الدوحة جاء  وأوضح السفير القطري أن تدخل لمهامها.

 ، الفتاً "إسرائيل"ومن ضمنه الواليات المتحدة و ،وهو تدخل يحظى برضا ودعم العالم ،من التفاقم
 .188ماليين دوالر منذ بدأت عملها بإعادة اإلعمار 407إلى أن قطر صرفت  النظر

  األوروبي. االتحاد اجتماعًا في بروكسل مع نظرائهم من وزراء خارجية دول العربيعقد الوفد الوزاري 
أن القضية الفلسطينية كانت المسألة  للجامعة العربية العام األمينوأوضح المتحدث الرسمي باسم 

وأضاف المتحدث الرسمي أن الوفد  الوحيدة التي طرحها الوزراء العرب على طاولة النقاش.
ألمريكية لضمان خروج الوزاري العربي دعا الدول األوروبية إلى ممارسة التأثير على اإلدارة ا

عملية ـ"التي تعتزم طرحها بشكل ينسجم مع األسس المرجعية المتفق عليها ل "السالم"خطة 
كما ناقش الوزراء البدائل المطروحة لتحريك ملف التسوية في حال أصرت الواليات  ."السالم

فت المتحدث ول المتحدة على التخلي عن دورها كوسيط نزيه بين الفلسطينيين واإلسرائيليين.
 .189وكالة األونرواإلى أن الوزراء العرب شددوا على أهمية الحفاظ على دور النظر الرسمي 

 جددت الممثل األعلى للسياسة الخارجية في االتحاد األوروبي فيديريكا موغيريني رفض االتحاد 
ي أن الحل أكدت موغيرينو األوروبي القرار األمريكي بنقل سفارة الواليات المتحدة إلى القدس، 

 .190الوحيد للقضية الفلسطينية يكمن في دولتين تكون القدس عاصمتهما المشتركة
 أعلن حزب المحافظين الكندي Conservative Party of Canada، على عزمه  ،المعارض

لما جاء في  ، وفقاً 2019 سنةفي حال فوزه في انتخابات  "،إسرائيلـ"االعتراف بالقدس عاصمة ل
 .191على موقعه في اإلنترنت بيان نشره الحزب

 27/2/2018 ،الثالثاء

 ورئيس بلدية القدس نير بركات تجميد قراره  أعلن رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو
القاضي بفرض الضرائب على األوقاف والكنائس المسيحية في القدس المحتلة، وتشكيل فريق 

 .192على الكنائس المقدسية فني للتباحث في مسار جديد لفرض الضرائب العقارية
  إن القرار اإلسرائيلي بتجميد الضرائب على  ،باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة الرسميقال الناطق

المقدسات  إلى إلغاء كافة اإلجراءات المتخذة بحق   ، داعياً األمالك الكنسية في القدس غير كافٍ 
  .193المسيحية واإلسالمية في المدينة المقدسة

  الرئيس محمود ، وقرر إحالتها إلى 2018الموازنة العامة للسنة المالية لفلسطينية ا الحكومة تأقر
إعداد موازنة األساس مع األخذ بعين االعتبار  أنه تم   الحكومة وأوضحت .يهاللمصادقة عل عباس
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الحكومة  "تمكين"بقاء الوضع الحالي القائم في قطاع غزة، نتيجة استمرار حماس في رفضها 
 مليارات دوالر. خمسةحو نأنه حسب هذا المقترح، تبلغ قيمة الموازنة  توبين .الً تمكينًا شام

التمكين المالي "في حال تحقيق المصالحة، بما يتضمن  "موازنة موحدة"إعداد  أنه تم   توأوضح
 اتمليار  5.8ألف موظف، حيث تبلغ قيمة الموازنة الموحدة  20بما فيها احتمال دمج  "،الموحد
 .194دوالر

 موقع مفزاك اليف نقل Mivzak Live  العبري عن مصدر عسكري إسرائيلي قوله إن "حركة
ألف صاروخ بأنواع مختلفة، بينها أكثر من ألف صاروخ قادرة على  15حماس تمتلك ما يقارب 

وتحدث المصدر عن أن قدرات  وحتى خليج حيفا شمااًل". ،الوصول إلى مناطق تل أبيب الكبرى
2014ومية اليوم أكبر من تلك التي توفرت لدى الحركة إبان عدوان حماس العسكرية والهج

195. 

 عملية إرهابية"ما بين عشرين إلى ثالثين  إحباطدور ليبرمان عن جكشف وزير الدفاع أفي" 
تصريحات ليبرمان خالل جولة قام بها جاءت و  ."مواطنو إسرائيل"دون أن يعلم بذلك  ،أسبوعياً 

 .196كان العامة للجيش اإلسرائيلي غادي آيزنكوتفي الخليل مع رئيس هيئة األر 
  سنة خالل  المهاجرين إلى "إسرائيل"ذكرت وزارة الهجرة واالستيعاب اإلسرائيلية أن غالبية اليهود

موا من روسيايهودياً  28,988عددهم ، و 2017 وزارة إن ال توقال .(7,182) وأوكرانيا (7,224) ، قدِّ
، تليها الواليات المتحدة بواقع ثالثة آالف يهودياً  244,2ـ بثالث؛ المركز الفرنسا احتلت 

 .197يهودي
 جمعية إلعاد  حصلتElad  االستيطانية على ترخيص لمشروع استيطاني سياسي في منطقة

وتقول  .2م784على مساحة  Omega سيقام المشروع الجديد المسمى أوميغاو  القدس القديمة.
 .198هرين دون أن تقدم خطة بناء واضحة لهالصحيفة بأن الجمعية حصلت على الرخصة منذ ش

  حول استراتيجياً  أنهما يجريان "حواراً ، بيان مشترك، في ونروااألأعلن االتحاد األوروبي ووكالة "
 .199في شراكتهما وتأكيد التزامهما بخدمة الالجئين الفلسطينيين سبل المضي قدماً 

  ن الوقت قد حان لتطبيق السيادة اإلسرائيلية تعتقد أ إنهاشاكيد  أييلت ةاإلسرائيلي عدلالوزيرة قالت
هناك نصف مليون إسرائيلي  "ج" قائلة: "في المنطقة ج، على األراضي الفلسطينية المصنفةكاملة 

، "ج" ما سيحدث هو تطبيق القانون اإلسرائيلي في المنطقةأن " شاكيد وأوضحت ".ألف فلسطيني 100و
اليوم  حاد كونفدرالي مع األردن وغزة، أعتقد أن أي حل  جزءًا من ات "ب"و "أ" وسوف تكون المناطق

 .200من الحلول اإلقليمية، إنها ليست مشكلة إسرائيل فقط" يحتاج إلى أن يكون جزءاً 
 28/2/2018 ،األربعاء

  أعادت كنيسة القيامة في القدس المحتلة فتح أبوابها بعد ثالثة أيام من اإلغالق، وذلك بعد إعالن
 .201ممتلكات الكنائس في القدس ية تعليق قرار فرض الضرائب ضد  السلطات اإلسرائيل
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  نحو التفاوض مع  يالخارجية رياض المالكي عن وجود توجٍه لدول االتحاد األوروب وزيركشف
"التعديالت  إنوقال المالكي  إلقناعها بتعديل بنود ما يعرف بـ"صفقة العصر". األمريكيةاإلدارة 

قامة دولة فلسطينية ذات سيادة  ،الدولتين جديدة تتعلق بتبني حل  من المفترض أن تتضمن بنودًا  وا 
 .202، وعاصمتها القدس الشرقية، ووقف االستيطان"67على حدود عام 

  2018لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني أحمد بحر إن إقرار الحكومة لموازنة  األول النائبقال 
وسابقة خطيرة في تاريخ السلطة  ،القواعد الدستورية"فسادًا سياسيًا وماليًا وانتهاكًا ألبسط  عد  يُ 

ودعا بحر رامي الحمد هللا لالستقالة والرحيل، مضيفًا: "من  المصالحة الوطنية". الوطنية وفي ظل  
 .203يعتقد أن التمكين في غزة هو السيطرة على سالح المقاومة فهو واهم"

 المتحدث باسم  قالهللا باالستقالة، و  حركة الجهاد اإلسالمي الحكومة برئاسة رامي الحمد طالبت
ن "هذه الحكومة ال تمتثل لإلجماع الوطني، ليس فقط فيما يتعلق إالجهاد اإلسالمي داود شهاب 

وهذا بدا واضحًا خالل إصرارها على اللقاء  ،بالوضع اإلنساني في قطاع غزة، بل أيضًا سياسياً 
تدرك فظاعة ما ترتكب ألنها تؤدي أدوارًا  الحكومة بأنها "الشهاب واتهم  ".بمسؤولي االحتالل

 .204وظيفية"
 قراطية لتحرير فلسطين في الضفة الغربية أعمال مؤتمرها اإلقليمي و اختتمت الجبهة الديم

السادس، بإجازة التقرير السياسي وخطة العمل النضالي للمرحلة المقبلة، وانتخاب قيادة جديدة 
/ المقرر انعقاده أواخر آذار ،لى المؤتمر العام للجبهةإلإلقليم، إلى جانب انتخاب مندوبي الضفة 

 .205عضواً  76واختتم المؤتمر أعماله بانتخاب قيادة مركزية جديدة ضمت  .2018 مارس
 إنه "إذا لم يتم  في المناطق الفلسطينية يوآف مردخاي اإلسرائيلية قال منسق عمليات الحكومة

أن تحسين ظروف الحياة بقطاع غزة، و  ...الثمن إعادة جنودنا المأسورين بيد حماس، ستدفع غزة
، والمواطنين المدنيين المحتجزين لدى [Shaul Aaron] آرون، وشاؤول هدار غولدنمرهون بإعادة 

 .206حماس بقطاع غزة"
 لصالح مشروع إنشاء محطة  مليون دوالر( 12.3)نحو  ماليين يورو 10فرنسا بدفع مبلغ  تعهدت

 .207تحلية المياه في قطاع غزة
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