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 اليوميات الفلسطينية
 2019 فبراير/ شباط

 1/2/2019 ،الجمعة

  حركنة اجتمناعين بشنكم مشنترع منا ةينادة  وآخر منن المخنابرات المينرية المتحدةاألمم من عقد وفد
، حين  على أهمية "اللقنااات الالثالينة" إسماعيم هنية رئيس المكتب السياسي لحماسوأكد  حماس.
ن ةيننية فلسننطين ن مننا يجننر  فنني ةطنناؤ  ننزة "ينن الإةننام  ر علننى المشننلد اليلسننطيني والمنطقننة"، واف

وأويننأ أن  .هنني منطقننة اجتننااب سياسنني واهتمننام" "ةيننية مركزيننة، و ننزة بيننمودها وتيننحياتلا
المشلد العام في  زة واليية والقدس ومنا أبعند منن النع "فني ميتنرو طنرو ومرحلنة حساسنة يحنيط 

 1حمم الكالير من اليرص واآلفاو".بلا الكالير من التحديات"، لكنه ةام إن المشلد "ي
  يحمنننم الجنسنننية  نننزة، و ةطننناؤ مخنننيم البنننري  فننني  منننن مواليننندةننندم إسنننماعيم زينننادة، وهنننو فلسنننطيني

 International Criminal Court (ICC) الدولينةلمحكمنة الجنائينة ا ، دعنو  ةينائية إلنىةلولندينال
، وةائند سنث  ، بنني جنانتسسبواألرئيس هيئة األركان العامة للجيش اإلسرائيلي  في الها ، يد  

للمننا مننن خننثم النندعو  المسنن ولية عننن ، وحم  Amir Eshel السننابو، أميننر إيشننم اإلسننرائيليالجننو 
وشننخص آخننر  ،وابننن شننقيقه ،ومقتننم والدتننه وأشننقائه الالثالننة، وزوجننة أحنندهم ،ة حننربمننارتكنناب جري
فني ، 20/7/2014ئلتنه فني على العائلة، في ةيف الطيران الحربي اإلسنرائيلي لبينت عا كان يييا  

 2أالناا العدوان على  زة.

  استشنننلدوا  فلسنننطينيا   11، فننني تقرينننرر الشنننلر ، أن هللا الحنننوراني للدراسنننات والتوالينننو مركنننز عبنننداكنننر
 3.منزال  ومنشأة 35آخرون، وهدم  450، واعتقم 1,200، وجر  2019خثم كانون الالاني/ يناير 

  بناا علنى طلنب منن  ،أوةيت يد(أ)يو أس ة للتنمية الدولية الوكالة األمريكيإن  أمريكيةام مس وم
بموجننب اليننثحيات  ،مشنناريا وبننرام  معينننة كانننت تمننو م عبننر المسنناعدات"السننلطة اليلسننطينية 

 4 زة".ةطاؤ المنيوص عليلا في ةانون مكافحة اإلرهاب األمريكي في اليية الغربية و 

  نننرينبثت ايسنننونج "عملية السنننثمن"الخننناص لننن األمريكنننيالمبعنننو  ةنننام  Jason Greenblatt فننني ،
ورد   إن الحننندي  بنننين الوالينننات المتحننندة والسنننلطة اليلسنننطينية لنننم ينقطنننا. ،تغريننندة لنننه علنننى تنننويتر

نبيننم أبننو ردينننة،  اليلسنطينية علنى كننم مننن الننناطو الرسنمي باسننم الرئاسننة ، فنني تغريدتننه، نرينبثت
وويننف  ننرينبثت اةتباسننا  ألبننو  ريقننات.وأمننين سننر اللجنننة التنييايننة لمنرمننة التحريننر، يننائب ع

. وشننندد بأننننه "مقنننرف" تحننند  فينننه عنننن تعلينننو المسننناعدات األمريكينننة للسنننلطة اليلسنننطينية، رديننننة،
ألنلا لم  ،على طلب السلطة اليلسطينيةعلى أنه تم  ةطا المساعدات، وليس وةيلا بناا   رينبثت

 5.مريكيين ةتللم فلسطينيوندفا تعوييات أللتكن تر ب في الخيوؤ للمحاكم األمريكية 

 6.المبارع األةيىالث  طائرات شراعية حلقت فوو المسجد  اإلسرائيلياالحتثم  أطلو 
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 في المعلد األلماني  وتةسرائيلييناإليلسطينيين و الالعشرات من  يم   ،لقاا تطبيعي ُعقد ، Goethe 
 Minds of فكار السنثمم سسة "أاللقاا ونرمت  المياويات. استئناففي تم أبيب، ليحص أفو 

Peace"،   حسب منا أكند منديرها إبنراهيم عنبناو  لنن"العربي ومقر ها تم أبيب وتحمم ترخييا  أمريكيا ،
ةمنا بالتنسيو منا "فلسطينيا ، جميعلم من اليية الغربية، و 90 نحوةام عنباو : شارع و  الجديد".

م األسنننماا لنننادارة المدنينننة، ويمنحونننننا اإلدارة المدنينننة اإلسنننرائيلية، حيننن  تقنننوم الم سسنننة برفنننا ةنننوائ
كان هناع تنسيو ما المستو  الرسمي اليلسطيني، ةام عنباو :  حوم ما إااو  التياريأ بسلولة".

 "أننننا أةنننوم بالتنسنننيو بشنننكم مباشنننر منننا المخنننابرات اليلسنننطينية. وهننناا التنسنننيو متواينننم مننننا سنننت  
 السابوحركة فتأ السابا، والمدير العام من بين المشاركين في اللقاا عيو م تمر كان و  سنوات".

 7الشخيية. لامشاركتلا بييت، التي أكدت فدو  الشاعر ،في وزارة الداخلية اليلسطينية

 2/2/2019 ،السبت

  خننثم اجتماعننه مننا رئننيس المكتننب  ،حمنناس أن وفنند جلنناز المخننابرات الميننرية وعنند حركننةأعلنننت
وةننننام  بننننر رفنننأ البنننر  فنننني كنننث االتجننناهين.السياسننني للحركنننة إسنننماعيم هنيننننة، باسنننتمرار فنننتأ مع

المتحنند  باسنننم الحركننة، حنننازم ةاسننم، فننني تينننريأ لخنايننوم، إن وفننند المخننابرات المينننرية وعننند 
، باسننتمرار فنتأ معبننر رفننأ فنني كننث 1/2/2019 الجمعننةيننوم خنثم اجتماعننه مننا هنيننة بمديننة  ننزة، 

 8نسانية في ةطاؤ  زة.االتجاهين، وبموايلة إجرااات القاهرة للتخييف من األزمة اإل
  خثم  ،فلسطينيا   295بأن ةوات االحتثم ةتلت  ير يادر عن منرمة األمم المتحدةأفاد تقر

 التي بدأت فيعلى حدود ةطاؤ  زة، األسبوعية السلمية في مسيرات العودة  مشاركتلم

 .آالف مياب بالاخيرة الحية 6من بينلم  ،ألف فلسطيني 29أكالر من  أيابتو  ،30/3/2018
 9.سيدة ميابة ,8001ن، باإليافة إلى نحو افلسطينيت شلدااالأن من بين التقرير وأياف 

  رجنب طينب أردو نان  التركني النرئيساسنتقبمRecep Tayyip Erdoğan  عنرب فني الكنيسنت ، نوابنا 
أكد أردو ان و .بكافة اإلمكانات المتاحة اليلسطينياإلسرائيلي، وجدد للم التزام تركيا بدعم الشعب 

أن أنقنرة تسننتخدم كنم إمكاناتلننا منن أجننم إنلناا االحننتثم وتحقينو السننثم واالسنتقرار فنني فلسننطين. 
 10ليلسطيني ولن تدير رلرها لقييته.كما أكد أن  تركيا ستوايم وةوفلا إلى جانب الشعب ا

 3/2/2019 ،األحد

  يحيية لوموند ةالتLe Monde  لينون دوالر م 700أكالنر منن  لقطاؤ  زة متةد   ةطرإن اليرنسية
بأن المنحة  ،Piotr Smolarبيوتر سموالر  وأفاد مراسم اليحيية الموفد إلى  زة، .2012 سنةمنا 

 11مخيية للبنية التحتية واإلسكان والمساعدات الطارئة كوةود المستشييات.القطرية 

 دس  اإلسنننرائيلية، أن تنريمنننات فلسنننطينية تقنننوم بننن االسنننتراتيجيةتقرينننر نشنننرته وزارة الشننن ون  كشنننف
المقاطعنة وسنحب االسنتالمارات وفنرع العقوبنات  حركنةالمنينوية تحنت  المنرماتنشطاا للا في 
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وحسننب التقريننر، فننصن عنايننر ناشننطة فنني منرمننات فلسننطينية مينننية "إرهابيننة"،  .)بنني د  أس(
ويتحنند  التقريننر عننن  يتولننون منايننب رفيعننة فنني تلننع المنرمننات وينشننطون فنني حركننة المقاطعننة.

أو يحسنبون عليلنا،  ،بيتلم العرمنى منن عناينر الجبلنة الشنعبية لتحرينر فلسنطينةائمة أسماا  ال
 12.ومن حركة حماس

  ةام رئيس الوزراا اإلسنرائيلي بنينامين نتنيناهو إن فتنرة االنتخابنات لنن تمننا منن التحنرع فني ةطناؤ
يران. ينار ينتم الح مخثم جلسة مجلنس النوزراا األسنبوعية، أننه فني حنام لن ،نتنياهو وأويأ  زة واف

 13.العمم حتى خثم فترة االنتخابات لن تتردد في "إسرائيم"على اللدوا في  زة فصن 

  ورئننيس حننزب  ،السننابو النندفاؤ اإلسننرائيلي، عننن وزيننر فنني التليزيننون اإلسننرائيلينقلننت القننناة الالانيننة
كاننننت حملنننة  [2014ينننيف ] "حملنننة الجنننرف الينننامددور ليبرمنننان، ةولنننه إن جنننأفي ،"إسنننرائيم بيتننننا"

رئيس هيئنة األركنان العامنة ، لنتنيناهو، ولنوعسكريا   سياسيا   اليشم كان فشث   مشددا  على أن ،ة"فاشل
 14.للجيش اإلسرائيلي السابو، بني جانتس

 ريط الحندود  منا ةطناؤ علنى طنوم الشن العلنو  جندارالببنناا  شرعت سلطات االحنتثم اإلسنرائيلي
كننم  65بنننا ر تحننت األرع، بطننوم  تننم  ، وسننيتم بننناا الجنندار علننى طننوم مسننار الجنندار الننا   ننزة

إلنى أن تكلينة بنناا الجندار تقندر بعشنرات الملينارات منن هنررتس  يحييةوأشارت  أمتار. 6وارتياؤ 
 إلننى د هنناا الجنندار بتكليننة تيننمالنندوالرات، إال أن الخطننة التنني أةرتلننا السننلطات اإلسننرائيلية، ستشنني  

 15.مليون دوالر( 833نحو شيكم )مليار  2.2

 ةطنناؤ  لا ينند  ة عسننكرية إسننرائيلية إخياةننات الجننيش اإلسننرائيلي خننثم الحننرب التنني شننن  كشننيت واليقنن
نائنب لت لقينادة الجنيش، حين  كشنف وتشير الواليقة إلى انتقادات حادة وج   .2014 ييف زة في 
، عن أن سث  الجو أطلنو Yair Golan والنجأركان الجيش اإلسرائيلي السابو يائير هيئة رئيس 
عدم انتلاا ببسبب إحباط ةيادة الجيش  ،دون نتائ  ،نبلة دةيقة على أهداف فار ةياروخ وة 1,200
ااتنه للواليقة، فصن الجيش كان يخشى وةوؤ الخسائر في ينيوف ةواتنه، وفني الوةنت  ووفقا   الحرب.

لوةنف إطننثو الينواريو ومواجلننة  ،خطورتلنا مننن ر مبنالسنو  عملينة بريننة محندودة  لنم يجند طريقننا  
حقيقية لد  كبار ةادة الجيش منن اسنتعدادات القنوات  الواليقة إلى أن هناع مخاوفا   وتشير األنياو.
 16في المشاركة بحرب على أ  من الجبلات. ،إلى جانب الدروؤ واللندسة ،البرية

  (أوتشنا) مكتنب األمنم المتحندة لتنسنيو الشن ون اإلنسنانيةةنام United Nations Office for the 

Coordination of Humanitarian (OCHA) إن سننلطات االحننتثم اإلسننرائيلي هنندمت خننثم ،
فلسننطينيا   26أد  إلننى تلجيننر  ممننامبن ننى فنني اليننية الغربيننة المحتلننة،  20األسننبوعين المايننيين 
شننجرة زيتننون تعننود  1,250واكننر أن سننلطات االحننتثم اةتلعننت  آخننرين. 54وتيننرر ُسننبم عننيش 
فني منطقنة أُعلنن عنلنا "أرايني دولنة"، ممنا ألحنو بحجنة أنلنا كاننت مزروعنة  ،ملكيتلا ليلسنطينيين

 17سر.أُ  اليرر بُسبم عيش ست  
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  األشننغام العامننة واإلسننكان فنني حكومننة تيننريف األعمننام اليلسننطينية ميينند الحسنناينة،  وزيننرأعلننن
 إلعننننادة إعمننننار منننننازم دمننننرت فنننني اللجننننوم ،مليننننون دوالر 23توةيننننا عقننننود منحننننة ألمانيننننة بقيمننننة 

 2014.18ييف  اإلسرائيلي على ةطاؤ  زة
   حاز فيلم إسباني والنائقي يريند انتلاكنات حقنوو اإلنسنان التني يمارسنلا االحنتثم اإلسنرائيلي يند 

 الُمعتبنننرة فننني إسنننبانيا. Goya Award اليلسننطينيين فننني ةطننناؤ  نننزة المحاينننر، علنننى جنننائزة  وينننا
فيلمننه ، بعنند فننوز Julio Pérez del Campo وطالننب مخننرل فننيلم " ننزة"، خوليننو بيريننز ديننم كننامبو

مننن  Eurovision Song Contest )يننوروفيجن( األوروبيننة األ نيننة مسننابقةبالجننائزة، بنقننم ملرجننان 
منننن الحاجنننة إلنننى عننندم مننننأ "الشنننرعية لننندوم تنتلنننع الحقنننوو اإلنسنننان بشنننكم  ، انطثةنننا  "إسنننرائيم"

ي علنى وةام ديم كامبو إن "هار الجائزة ملداة لل الا الاين أبقنوا نينام الشنعب اليلسنطين ممنل ".
 19الحياة، لخحياا واألموات منلم".ةيد 
 4/2/2019 ،اإلثنين

  نننو الخننناص  نننزة، طلبنننت منننن قطننناؤ أن حركنننة حمننناس ب سنننرائيليةاإلاكنننرت ينننحيية معننناريف المنس 
ينننمانات دولينننة لتالبينننت  نيكنننوال  مثديننننوف "عملية السنننثم فننني الشنننرو األوسنننطن"لخمنننم المتحننندة لننن

خننثم اللقنناا الننا  عقنند بننين ةيننادات  ،طالبننت حمنناس، إن ليننحييةوةالننت ا التلدئننة مننا "إسننرائيم".
برفا الحينار عنن  نزة، ورفنا القينود اإلسنرائيلية علنى المنحنة  ،1/2/2019في  مثدنيوفو الحركة 

 20القطرية، لتالبيت التلدئة.
 المنننام  – ، مشننروؤ " نننزة الطنننار اليلسنننطينية أطلقننت وزارة العمنننم فننني حكومننة تسنننيير األعمنننام

شاب وشابة من ةطاؤ  زة من خمسة آالف العمم الحر"، اللادف لتشغيم مقابم العمم ودعم 
وسنينيا المشنروؤ الممنوم منن البننع  أعنوام. الثالنة، والمقرر أن يسنتمر لمندة ا  عام 34حتى  18سن 

مليننون دوالر، مننن ةبننم مركننز تطننوير الم سسننات األهليننة  17بقيمننة  The World Bankالنندولي 
العمم، ووزارتي المالية والتخطيط، والتنمية االجتماعية، والينندوو  اليلسطينية، بالتنسيو ما وزارة

 21اليلسطيني للتشغيم والحماية االجتماعية.
  وةننام منسننو  " إلننى ةطنناؤ  ننزة عبننر معبننر رفننأ البننر .35ويننم وفنند ةافلننة "أميننام مننن االبتسننامات

الشعب اليلسطيني  إن هدف الزيارة يتمالم في معرفة االحتياجات ألبناا ،عام القافلة عيام يوسف
بغزة، والبح  فني آلينة دعنم القطناؤ الينحي، وبشنكم خناص المستشنييات والمراكنز الينحية التني 

 22الوةود. تعاني عدم القدرة على تقديم خدماتلا نتيجة شأ  
   أعندر ديبلوماسننيون أوروبينون معتمندون فني القندس فني مطلننا  ،ر تقرينر ديبلوماسني أوروبنيحنا

من عواةنب تسنارؤ وتينرة االسنتيطان ، 2018سنة النيف الالاني من  يغطيو  ،2019 شباط/ فبراير
وحنندة فنني  4,350منلننا  ،وحنندة سننكنية 7,266ةننوات االحننتثم بنننت أن ؛ واكننر النندولتين علننى حننم  
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أيندرت  اإلسنرائيليةالمحكمنة العلينا  أشنار التقرينر إلنى أنالقندس. و شرةي  2,916و ،اليية الغربية
حين  هنم ملنددون بالترحينم  ،فلسنطيني فني شنرةي القندس 700–600ع للخطنر وينا ةرارات تعر  

بلغننت ، "ارتياعننا  حننادا  فنني خطننة التوسننا االسننتيطاني" التقريننر وت كنند أرةننام .اللننو بطننن حنني مننن 
ن منننن مك  سنننتُ ، شنننرةي القننندس 6,423فننني الينننية و 9,426منلنننا  ،2018فننني  وحننندة سنننكنية 15,849
 23.ألف مستوطن إيافي إلى الوحدات الجديدة 60انتقام 

 5/2/2019 ،الثالثاء

   على واليقنة بنادرت إليلنا حركنة  ،من مختلف أحزاب اليمين ،ا عشرات أعياا الكنيست والوزرااوة
، يلود  في اليية الغربينة المحتلنة يتعلدوا من خثللا العمم على توطين مليون ،Nahala نحثر

دولنة واحندة  -رع إسنرائيم العمم علنى إلغناا إعنثن دولتنين لشنعبين واسنتبداله ببينان رسنمي: أن"بو 
فننصن خطننة ، كشننيت عننن ميننامين الواليقننة، التنني "إسننرائيم اليننوم" وبحسننب يننحيية ."لشننعب واحنند 
البننننناا داخننننم فيمننننا يخننننص فنننني سياسننننة وأجننننندة الحكومننننة الحاليننننة،  جوهريننننا   تغييننننرا   الواليقننننة تعكننننس
نشنناا وبننناا مسننتعمرات جدينندةو  ،المسننتعمرات مختلننف مننناطو وتعزيننز االسننتيطان اليلننود  فنني  ،اف

يننولي عننوا علننى الواليقننة وهنناا االلتننزام، رئننيس الكنيسننت . ومننن بننين كبننار المسنن ولين النناين وة  اليننية
، Zeev Elkinزئيننف ألكننين ، ويريننف ليننين، الننوزراا يسننرائيم كنناتس، وYuli Edelsteinإدلشننتاين 

، Miri Regevف غننري، وميننر  Naftali Bennettت يننبين، ونيتننالي ت شنناكيدأييلنن، و جلعنناد أردانو 
مننن و الليكننود، حننزب أعينناا الكنيسننت ومرشننحو  . ووةننا أييننا  Tzachi Hanegbi هنغبننيوتسنناحي 
 The البيننت اليلننود ومننن  ،HaYamin HeHadash أو The New Right اليمننين الجدينندحننزب 

)HaBayit HaYehudiJewish Home (.24 
  دولني لننم يتخننا الشننرعية  "لننن نشنارع فنني أ  منن تمر :محمننود عبنناس يةيلسنطينالسننلطة الةنام رئننيس

بالتيننناوع نيابنننة عننننا، ونحنننن أينننحاب الموةنننف األوم  لنننه، ونحنننن لنننم نكلنننف أحننندا   الدولينننة أساسنننا  
علننى أن  عبنناسوشنندد  واألخيننر فنني القيننية اليلسننطينية وال أحنند ينننوب عنننا وال أحنند يننتكلم باسننمنا".

، ومنا اتخاتنه منن "إسرائيمن"لن النحيازهنا ،لم تعد م هلة للقيام وحدها بدور الوسناطة الواليات المتحدة
 25ةرارات مخالية للقانون الدولي حوم القدس والثجئين.

  رئنننيس عقننند فننني العاينننمة المينننرية، القننناهرة، وفننند منننن المكتنننب السياسننني لحركنننة حمننناس برئاسنننة
اس بنوزينر المخنابرات المينرية العامنة اللنواا عمنا  لقناا   ،هنينة إسنماعيملحركنة لالمكتب السياسني 

بحنن  عنندة مليننات  فنني أجننواا إيجابيننة، وتننم   إن اللقنناا تننم   ،فنني بيننان يننحيي ،حمنناسوةالننت  .كامننم
وأكدت الحركة رفيلا لكم المشاريا التي تلندف إلنى تينيية القينية اليلسنطينية سنواا منا  خثله.

 26يسمى بن"ييقة القرن" أو  يرها.
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  لثسنتيثا  ئيليا  إسنرا شرو القدس بسام بحنر، إن هنناع مخططنا   أراييةام رئيس لجنة الدفاؤ عن
تعننود ملكيتلننا  زراعيننة تشننمم بيوتننا   أراع  مننن ( كيلننومتر مربننا واحنند)علننى مننا يزينند علننى ألننف دونننم 

ربننننط هنننو ن أن هننندف المخطننننط وبنننني   لمنننواطنين فلسنننطينيين، فنننني خلنننة عبنننند جننننوب شننننرو القننندس.
 27.أدوميمة كيدار ومعاليه مستعمر ك ،ات عبر شبكة طرومستعمر 

 موافقنة ستين منحنت  بنثدر إن حكومنة ،معنين اليناي  األردنينة يي والمساحةةام مدير عام دائرة األرا 
مننا بندا تطبينو  ،لكم فرد منلم داخم األردن ع عقارمبدئية لطلبات تقدم بلا أبناا ةطاؤ  زة لتمل  

إلنى أن ةنرار التملنع حندد بنأن  بالسما  للنم بالتملنع ةبنم شنلر، مشنيرا   األردني ةرار مجلس الوزراا
، أو منننزم مسننتقم علننى ةطعننة (2ألننف م) علننى دونننم واحنندالواحنندة حة ةطعننة األرع ال تزينند مسننا

 28، أو شقة سكنية واحدة.(2ألف م) أرع ال تزيد مساحتلا على دونم
  إسننرائيم"ن مبنندأ العقنناب العننائلي الجمنناعي الننا  تنتلجننه إةالننت هيئننة شنن ون األسننر  والمحننررين" 

 إةننداموأويننحت الليئننة أن للغايننة. جننة وخطيننرة أبننناا شننعبنا اليلسننطيني، أيننبأ رنناهرة ممنل ينند  
 ،واالبننننن ،واألم ،األب سننننتلدفالتنننني ت ،علننننى مالننننم هننننار االعتقنننناالت اإلسننننرائيليةةننننوات االحننننتثم 

علنى سياسنة العقناب الجمناعي العنائلي  يندلم، لنااات العائلنةأفنراد و يرهم منن  ...واليلر ،واألخت
د  حكومنة االحنتثم اليمينينة، والتني تنتم هنار اليلسطينيين، وعلنى التطنرف الجننوني لن المجرم يد  

 29االعتقاالت بقرار رسمي منلا.
 علي شمخانياإليراني  القومي لخمن األعلىالمجلس سر  أمين ةام Ali Shamkhani استمرار ن إ

 .منر  ينر مقبنومأ ،وةنوات المقاومنة ،والجيش ،السورية األرايياعتدااات الكيان اليليوني على 
بشننكم  المتوةعننة للننردؤ والننرد   اإلجننرااات، فسننيتم تيعيننم األعمنناماسننتمرت هننار إاا  شننمخاني وةننام

 30.، بحسب تعبيررالكاابين والمجرمين "إسرائيم"عبرة لحكام و بحي  يكون درس  ،حازم ومناسب
 أو  2019لسنة  ةانون تعزيز األمن األمريكي في الشرو األوسط" أةر مجلس الشيوخ األمريكي مشروؤ

Strengthening America's Security in the Middle East Act of 2019" والنا  يتينمن إجنراا ،
 ، وتعنديث  "إسنرائيم"سيسمأ للواليات بأن تيرع عقوبنات علنى شنركات تشنارع فني حمنثت لمقاطعنة 

بمعارية أ  خطط لسحب القوات بشكم مياجئ من  ؛Donald Trump يخالف الرئيس دونالد ترامب
 31.معاريا   يوتا   23مقابم  م يدا   يوتا   77 نمشرعي مجلس الشيوخ ب دعم القانون ونام .ةسوري

 ةام الرئيس النمساو  ألكسندر فان دير بيلين Alexander Van der Bellensومنا زلننا ن يند  ،ا: "كن ن
وأكند أن بنثدر ال  كما هنو الحنام بالنسنبة لثتحناد األوروبني". ،الدولتين من خثم المياويات حم  

واالنسنحاب منن  ،ينة بشنأن القندس عبنر نقنم سنيارتلا منن تنم أبينبمريكه اإلدارة األتقبم ما ةامت ب
 32أن االتحاد األوروبي مستمر في تقديم دعم األونروا. األونروا، م كدا   وكالة دعم

  كبينرا   تنه "تقاربنا  د  عمنا  فني رنم   ،أعلنت إسرائيم إطثو ما أسمته بن"سيارة افترايية" للا فني الخلني 
لخارجية لوزارة االتابا  ،تويترام حساب "إسرائيم بالعربية" على وة ما دوم عربية. خرا  "بدأ ينمو م  
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بلندف تعزينز الحنوار  ،اإلسرائيلية: "يسرنا أن نعلن عن إعادة إطثو ييحة )إسنرائيم فني الخلني (
وأيننناف الحسننناب: "نأمنننم أن تسنننلم هنننار السنننيارة االفتراينننية فننني  بنننين إسنننرائيم وشنننعوب الخلننني ".

 33التياهم بين شعوب دوم الخلي  وشعب إسرائيم في مختلف المجاالت".تعميو 
  ألجلنننزة األمنننن اإلسنننرائيلية، أن "النرنننام الينننحي فننني ةطننناؤ  نننزة علنننى حافنننة  تقننندير موةنننفأرلنننر

ترجيحننات  الجننيش اإلسننرائيلي" فنني القطنناؤ المحايننر، فنني رننم   عمليننات االنليننار، مننا ةنند يحنند مننن
او، سنني د  إلننى تأجيننم عمليننة عسننكرية إسننرائيلية واسننعة"، بالحاجننة إلننى "تنندخم دولنني واسننا النطنن

 34هررتس.حيية بحسب ما جاا في الموةا اإللكتروني لي
  ،ةالننت يننحيية هننررتس اإلسننرائيلية إن حكومننة االحننتثم تحننتير بعثةننات دافئننة مننا نرننام ميانمننار

ينحيية إلنى أن وأشنارت ال على الر م من انتلاكات حقوو اإلنسان التني انتقندها المجتمنا الندولي.
"الندليم المقننا علنى  منن ر مبنالالحكومة اإلسرائيلية تواينم السنما  ببينا السنث  لجنيش ميانمنار، 

 35األةلية المسلمة". اإلبادة الجماعية يد  
 6/2/2019 ،األربعاء

  إنننني أ مننن بالسننثم أكالننر مننن أ  وةننت ميننى وال  :محمننود عبنناس يةيلسننطينال السننلطةةننام رئننيس"
بالسننثم،  عننن أملننه بننأن تيننرز االنتخابننات اإلسننرائيلية المقبلننة مننن ينن من حقننا   ربننا  أرينند الحننرب"، مع

سنتكون يندنا ممنندودة للعمنم معلنا مننن أجنم إحننثم السنثم فني المنطقننة، ولكافنة شننعوب األرع، "و
، للقيننية اليلسننطينية لننن يكننون هننناع اسننتقرار وأمننن، ال فنني المنطقننة وال فنني العننالم" ألنننه دون حننم  

 36السثم في المنطقة. إحثمعلى استعداد تام للعمم معه من أجم أنه  م كدا  
  أن السننلطة تعمننم ، وكالننة سننبوتنيع مننا فنني مقابلننة ،محمننود عبنناس يةيلسننطينال السننلطةرئننيس أكنند

بعدما يينبأ تنريملنا  ،وتنريم انتخابات تشريعية سيتم اإلعثن عنلا ،على تشكيم حكومة جديدة
حركنننة حمنناس عطلنننت  أن عبنناس اكنننرو  .بمننا فيلنننا القنندس بينننة نننزة واليننية الغر ةطنناؤ فننني  ممكنننا  

، ومنعننت عننودة حكومننة الوفنناو 2017ولننم توافننو علننى تطبيننو اتينناو  ،جميننا المحنناوالت الميننرية"
لتحم نم حركنة حمناس المسن ولية عنن محاولنة  إينافةالوطني للقينام بملاملنا فني  نزة مالنم الينية، 

وشننندد عبننناس علنننى أن  .13/3/2018فننني  ،"نيةراا، ورئنننيس المخنننابرات اليلسنننطيا تينننام رئنننيس النننوز 
مننن العمننم الننوطني  ا  "ممارسننات حمنناس لننم تعنند مقبولننة، لننالع عليلننا تعننديم مسننارها لتيننبأ جننزا

 37عن األهداف الييائلية الييقة". بعيدا   ،اليلسطيني

  مننننن  5,043كشننننف المركننننز اليلسننننطيني لحقننننوو اإلنسننننان، أن السننننلطة اليلسننننطينية ةطعننننت رواتننننب
 راليلسطينية من سكان ةطاؤ  زة العاملين فني القطناعين المندني والعسنكر ، وعب ن موريي السلطة

انتلننناع لقنننانون الخدمنننة المدنينننة  مشنننددا  علنننى أننننه ،عنننن إدانتنننه لقنننرار الحكومنننة اليلسنننطينية المركنننز
 38الموااليو الدولية لحقوو اإلنسان. إيافة إلىوةانون الخدمة في ةو  األمن اليلسطينية، 
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  ( ا  عامن 51ن األسر  والمحررين، عن استشلاد األسير فارس محمند أحمند بنارود )أعلنت هيئة ش و
مننن مخننيم الشنناطئ  ننرب  ننزة، داخننم سننجون االحننتثم، بعنند وةننت ةيننير علننى نقلننه مننن معتقننم 

بنارود يرتينا عندد شنلداا الحركنة األسنيرة فني  ستشنلادوبا ريمون إلى مستشيى سوروكا اإلسنرائيلي.
 39.دا  شلي 218سجون االحتثم إلى 

  حوسننننين ليسننننرائيمأعلننننن رئننننيس حننننزب" Hosen Yisrael  مناعننننة إلسننننرائيمحننننزب ، أ Israel 

Resilience Party" ،اسنتعدادر رئيس هيئة األركان العامة للجيش اإلسرائيلي السابو، بني جانتس ،
لتطبيو نموال االنسنحاب منن ةطناؤ  نزة علنى أجنزاا منن الينية الغربينة أيينا ، واالنسنحاب منلنا 

، فني تينريحات أدلنى بلنا جنانتسوةام  طرف واحد، لكن ما التنسيو ما السلطة اليلسطينية.من 
إدخننام ةنوات بريننة إلننى ةطناؤ  ننزة سنيكون لننه المنن، وأن الننع يننتم حروننوت، إن ألينحيية يننديعوت 

أن الجنيش اإلسنرائيلي  ،وردا  على س ام بشأن ةرار مراةنب الدولنة فقط عندما "تكون يرورة لالع".
رد  بنننالنيي، وأشنننار إلنننى أننننه ةننند تنننم  ، 2014علنننى ةطننناؤ  نننزة، فننني ينننيف للحنننرب سنننتعدا  لنننم يكنننن م

عنداد ةندرات هجومينة ،وويا خطنط دفاعينة ،وتوفير معلومات استخبارية ،نيقا   30الكشف عن   ،واف
 40والبح  عن حلوم تكنولوجية.

  سنف لقنرار الواليات المتحدة يدور مشروؤ بينان لمجلنس األمنن الندولي كنان سنيعبر عنن األمنعت
التني رأسنت بعالننة  ،وةالنت الننروي  طنرد ةنوة مراةبنة أجنبينة منن مديننة الخلينم اليلسنطينية. "إسنرائيم"

القرار اإلسرائيلي أحاد  الجانب يمكنن أن يعنني " :عاما   22المراةبة المتعددة الجنسيات على مد  
 41."[Oslo Accords] اتياو أوسلوتوةف تنييا جزا ملم من 

 7/2/2019 ،الخميس

  أكنند ت ميننادر فلسننطينية موالوةننة لننن"العربي الجدينند"، أن روسننيا خييننت مننن دعوتلننا التنني وجلتلننا
، بعننند أن 11/2/2019إلجنننراا حنننوار حنننوم المينننالحة الوطنينننة المرتقنننب فننني  اليلسنننطينية لليينننائم

 تلقنننت احتجاجنننا  مينننريا  علنننى الننندعوة األولنننى، باعتبنننار أن القننناهرة "الوسنننيط الوحيننند" فننني الملنننف.
، حينن  أعننادت عنند لت مننن النندعوة الموجلننة للييننائم يننادر أن وزارة الخارجيننة الروسننيةالم واكننرت

وليس باسملا مباشنرة، بعند اتيناو منا القناهرة علنى  ،إرسام الدعوات باسم مركز أبحا  يتبا الوزارة
، فصن  الدعوة أيبحت لنقاش بحالي حوم ملنف المينالحة والقينية اليلسنطينية ووفو التعديم الع.
 42.هاات ، وليس لطر  أ  حوار أو مبادرات حوم تيعيم الميالحة، وفو الميادرعموما  

  إنقناا بنث حندود منرمةةالت Rescuers Without Borders (SSF)  اليلودينة االسنتيطانية، إن عندد
 عمليننة. 260ويننم إلننى  2019يننناير كننانون الالنناني/ العمليننات التنني اسننتلدفت اإلسننرائيليين خننثم 

 43.ا  إسرائيلي 18 العأييب نتيجة  ،بحسب موةا يحيية معاريف للتقرير، ووفقا  
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  ملينون دوالر لندعم برننام  اإلينث  النا   30وافو البنع الدولي على منحة لسياسة التنمية بقيمة
يجنننناد بيئننننة مواتيننننة  ،السننننلطة اليلسننننطينية فنننني تنننندعيم ةنننندرة الموازنننننة العامننننة علننننى اليننننمود تنيننننار واف

يجادو  ،لثستالمار الخاص  44العمم. فرص اف
   140.45 مساكن ةرية العراةيب، في النقب، للمرة الن اإلسرائيليمت آليات وجرافات االحتثم هد 

  أكننند أحمننند الطينننب، شنننيو األزهنننر، أن التينننارات اإلرهابينننة تني نننا أجنننندة خبيالنننة إلبعننناد المسنننلمين عنننن
دخنناللم فنني يننراعات داخليننة تمننزو وحنندتلم وتماسننكلم بمننا يخننداليلسننطينيةالقيننية  م ميننالأ ، واف

خثم استقباله وفدا  من حركة حماس  ،وةام الطيب االحتثم ويحقو أطماعه في ابتثؤ فلسطين.
، إن ، فننني مقنننر مشنننيخة األزهنننر بالقننناهرةبرئاسنننة إسنننماعيم هنينننة، رئنننيس المكتنننب السياسننني للحركنننة

 "القيننية اليلسننطينية هنني القيننية الرئيسننية لخمننة، ولننالع فننصن األزهننر حننريص علننى دعملننا ورفننا
 46وعي األمة بتاريو فلسطين وعروبتلا".

 8/2/2019 ،الجمعة

  عننننن تقريننننر سننننر  أعدتننننه وزارة الخارجيننننة اإلسننننرائيلية حننننوم مسننننتقبم  اإلسننننرائيلية 13كشننننيت القننننناة
أن ، Barak Ravid بنناراع رافينند، للقننناة وأكنند المراسننم السياسنني .السننعودية - العثةننات اإلسننرائيلية

ييينند بننأن السننعودية لننن تعمننم علننى للنرننر يننم إلننى اسننتنتال الفننت تقريننر الخارجيننة اإلسننرائيلية و 
لتنننازالت جوهريننة  "إسننرائيم"، دون تقننديم "يننيقة القننرن"، ولننن تنندعم "إسننرائيم"تطبيننا عثةاتلننا مننا 

 2018.47إعدادر في كانون األوم/ ديسمبر  هاا التقرير تم  رافيد أن  . وأيافلليلسطينيين
  اليلسننننطينيين، إن المسنننن ولين اليلسننننطينيين لننننن يحيننننروا يننننائب عريقننننات كبيننننر المياويننننين ةننننام

إعننثن  ؛ والننع ردا  علننى2019منتيننف شننباط/ فبرايننر المنن تمر األمريكنني الننا  تستيننييه بولننندا، 
 48مس وم أمريكي توجيه دعوة لليلسطينيين لحيور الم تمر.

  بالريننننناص الحننننني، والعشنننننرات بالريننننناص المطننننناط ن و آخنننننر  18وأينننننيب  ،انفلسنننننطينياستشنننننلد
 49السلمية األسبوعية شرو ةطاؤ  زة.العودة لمسيرات  ةقوات اإلسرائيليالاالختناو، إالر ةما وب

  انخينناع إيننرادات ةطنناؤ  ننزة فنني ةطنناؤ  ننزةكشننف عننوني الباشننا، الوكيننم المسنناعد لننوزارة الماليننة ،
نحو مليون شيكم ) 70 مليون دوالر(، مقارنة بن 13.9نحو مليون شيكم ) 50إلى  2018 سنة خثم
وأكد أن ةيمة األموام التي تحينللا وزارتنه منن البينائا التني  .2017 سنة مليون دوالر( في 19.5

فني حنين  .ملينون دوالر( شنلريا   2.15نحنو مثينين شنيكم ) 8تدخم عبنر معبنر رفنأ البنر  تقند ر بنن 
ننة" والجبايننات األ فننيأن مننا يننتم تورينندر إلننى وزارة الماليننة  خننر  رام هللا مننن ةطنناؤ  ننزة عبننر "المقاي 

إلنننى أن منننا تينننرفه الحكومنننة النرنننر  الباشنننا ولينننت .ملينننون دوالر شنننلريا   100المحلينننة، يينننم إلنننى 
ملينننون دوالر(؛ حيننن  يشنننمم نيقنننات  50اليلسننطينية علنننى  نننزة ال يتجننناوز نينننف الننع المبلننن  )أ  
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رة ( ونيقننات وزارة التنميننة االجتماعيننة، ونيقننات تسننديد فنناتو أليننا   35الحكومننة بغننزة رواتننب مورييلننا )
 50."إسرائيم"الكلرباا الموردة للقطاؤ من 

 فني  اليلسنطينيين ، أنمركنز المعلومنات اإلسنرائيلي لحقنوو اإلنسنان -منرمنة بتسنيلم كشف تقرينر ل
أكالنر ويعيش فيلنا  ،الييةأرايي من  %06أكالر من تمال م  ، والتيالمنطقة ل من اليية الغربية

طلنب  5,475ةند موا  ،كاملنةالسنرائيلية اإلمنينة األمدنينة و السنيطرة فلسطيني وتخيا لل ألف 300من 
 ا  طلبنن 226، تمننت الموافقننة علننى 2016 سنننةومنتيننف  2000 سنننةبننين  الواةعننة اليتننرةتننرخيص بننناا فنني 
وبي ن التقرير  اإلسرائيلية. "لمعطيات ما تسمى بن"اإلدارة المدنية ا  ، والع وفقلامن %4فقط، أ  نحو 

بيننت فلسننطيني فنني  1,401، 2018 سنننةوحتننى نلايننة  2006 سنننةأن سننلطات االحننتثم هنندمت منننا 
 .طينث   3,134بيننلم  ،فلسنطينيين 6,207بدون شرو القدس، أسير النع عنن تشنريد  ،اليية الغربية

 1988 سنةبين  الممتدةأمر هدم في اليترة  16,796أيدرت  "اإلدارة المدني ة"وأشار التقرير إلى أن 
( ةيننند %18أمنننر هننندم )نحنننو  3,081ا ينننزام منننو  ،(%20)نحنننو  ا  أمنننر  3,483؛ ني نننا منلنننا 2017 سننننةو 

وأويننأ التقريننر أن سننلطات االحننتثم فنني السنننوات الخمسننين المايننية أةامننت  المداولننة القيننائي ة.
وفنني اليتننرة نيسننلا أةامننت بلنندة  بنندون شننرو القنندس، ،ة جدينندة فنني اليننية الغربيننةمسننتعمر  250نحننو 

 51.فلسطيني ة واحدة فقط

  2019يننناير  شننلر كننانون الالنناني/باليننية، أن  النندائرة اإلعثميننة لحركننة حمنناس أعدتننهبنني ن تقريننر 
المسنننجد األةينننى واةنننتحم معتقلنننين،  406وبلننن  إجمنننالي المعتقلنننين  .إسنننرائيليا   ا  انتلاكننن 2,558شنننلد 
منننن ا  فلسنننطيني 313مننننا  تنننم  و عنننن المسنننجد األةينننى،  ا  فلسنننطيني 13، فيمنننا ُأبعننند ا  مسنننتوطن 1,754
عنندد مننداهمات المنننازم و  ،ا  اةتحامنن 532اةتحامننات ةننوات االحننتثم لمنندن اليننية وبلنن  عنندد  السننير.

وتخلننم اعتنندااات االحننتثم علننى  منننازم. 10هنندملا  مداهمننة، فيمننا بلنن  عنندد المنننازم التنني تننم   236
 52نياها جنود االحتثم ومستوطنور. ،عملية إطثو النار 127اليية 

 9/2/2019 ،السبت

  ن التطبيننننا مننننا االحننننتثم إيايننننة لمنرمننننة التحريننننر يننننائب عريقننننات أمننننين سننننر اللجنننننة التنيةننننام
 بكافننة أنواعننه بحننو   اإلرهنناباإلسننرائيلي طعنننة فنني الرلننر، ومكافننأة لسننلطة االحننتثم التنني ُتمننارس 

فني تينريحات لنه عقنب اختتنام من تمر القينادات العربينة رفيعنة  ،وةام عريقنات .اليلسطيني شعبال
لعربني فني مقنر جامعنة الندوم العربينة، بمشناركة عندد منن ر سناا المستو ، الا  ينرمنه البرلمنان ا

لنننن نقبنننم بتغيينننر مبنننادرة السنننثم العربينننة، ونحنننن " :لنننوزراا العنننرب السنننابقين والحننناليينالحكومنننات وا
 53."متمسكون بلا حرفيا  

 باليننية  اليلسننطينية فنني عمليننات المقاومننة ا  ملحورنن ا  ارتياعنن 2019 يننناير كننانون الالنناني/ شننلد شننلر
وأرلر تقرير أعدته الندائرة اإلعثمينة لحركنة حمناس  .2018سنة مقارنة بالشلر نيسه من بية، الغر 
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، أدت فني مجمللنا ا  مقاومن عمث   686شلد  2019 يناير كانون الالاني/في اليية الغربية، أن شلر 
 54آخرون. 269فلسطينيين، وأييب  5، في مقابم الع استشلد ا  إسرائيلي 19إلى جر  

  ةناة القدس، إ ثو القناة في بيروت وداخم فلسطين بسبب األزمنة المالينة الحنادة التني ةررت إدارة
، وهنني ةننناة فلسننطينية 2008نننوفمبر  بنندأت بال لننا فنني تشننرين أوم/ةنند قننناة كانننت الو  55تعيننف بلننا.

والتأكيند  ،إبنراز أهمينة فلسنطين والقندس ومركزيتلناوعملنت علنى  ،مستقلة، تعنى بالشنأن اليلسنطيني
 أخبارهنا وتوالينو ،أهللنا ومساعدة لدعملا والطاةات الجلود حشد على والعمم ،لة ةييتلاعلى عدا
اليومينننة بحنننو   وكنننان للنننا دور بنننارز فننني تغطينننة االعتننندااات واالنتلاكنننات اإلسنننرائيلية ...ووةائعلنننا

 الشعب اليلسطيني. 
  ( يونيسننف)الاألمننم المتحنندة للطيولننة  منرمننةطالبننتThe United Nations Children's Fund 

(UNICEF) خنثم مسنيرات ، بصنلاا استلداف األطيام في فلسطين، بعند ينوم منن استشنلاد طيلنين
 56في ةطاؤ  زة برياص الجيش اإلسرائيلي.العودة 

 10/2/2019 ،األحد

 بطلنب منن النرئيس محمنود عبنناس ،إننه نقنم ،ةنام وزينر الشن ون المدنينة اليلسنطينية حسنين الشننيو، 
بخينم فلنس واحند  إسنرائيمإاا ةامنت  ،م أموام الجباينةت كد "رفع تسل   يةرسمرسالة  "إسرائيم"إلى 

"لقنند بنندأت أطننراف وم سسننات ماليننة دوليننة كبننر  تلبيننة طلننب أمريكنني فننرع ةننام الشننيو: و  منلننا".
أن "العقوبات بدأت بمنا تحويم منحة عراةية ، كاشيا  الي مشدد على السلطة" اليلسطينيةحيار م
الجامعننة العربيننة أخيننرا ، ولننم تسننتطا الجامعننة تحويللننا بسننبب  إلننىسننلمت  مثيننين دوالرا   10بقيمننة 

 57مالية السلطة أو اليندوو القومي". إلىرفع كم الميارف تسلملا لتحويللا 

  لثتحنناد  32 محمننود عبنناس، فنني كلمننة ألقاهننا أمننام القمننة العاديننة الننن يةيلسننطينال السننلطةدعننا رئننيس
إلنى دعنم  ،االتحناد األفريقني ودولنه األعيناا وبية أدينس أبابنا،األفريقي المنعقدة في العايمة األالي
والمشناركة فينه، وكنالع فني إرسنام منراةبين لثنتخابنات  "السثم"فكرة الم تمر الدولي لرعاية عملية 

 58.يةيلسطينالسلطة الفي  ةريبا    ستجر العامة التي 

  اركة فنننني منننن تمر للمشنننن ،موسننننكوويننننلت وفننننود الييننننائم اليلسننننطينية إلننننى العايننننمة الروسننننية
حركتا فتأ وحماس في اللقااات  وتشارعتشاور ، حوم ويا القيية اليلسطينية والميالحة. 

وفنند حركننة فننتأ عيننو  اللجنننة المركزيننة للحركننة عننزام األحمنند،  وييننم وفننود أخننر . 10مننن بننين 
وروحي فتو ، بينما يمالم حركة حماس عيوا المكتب السياسي للحركة موسى أبو مرزوو وحسام 

التنابا  Institute of Oriental Studies من معلند الدراسنات الشنرةية بتنريموينطلو الم تمر  دران.ب
 59الخارجية الروسية.لوزارة 
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  سنننيتم حتنننى نلاينننة هننناا "خنننثم جلسنننة لحكومتنننه:  ،بنينننامين نتنيننناهو اإلسنننرائيلي رئنننيس النننوزرااةنننام
رهابيين، من العائدات اليريبية األسبوؤ العمم على تطبيو القانون الا  يقيي بخيم رواتب اإل

 60."التي تحوم إلى السلطة اليلسطينية
  استأنف المتراهرون يمن وحدات "اإلرباع الليلني" فعاليناتلم شنرو بلندة جبالينا شنمالي ةطناؤ  نزة

 2018.61نوفمبر تشرين الالاني/ وخزاعة جنوبه، بعد أن ُعلقت خثم 
 لت دولة ةطر  أن اكرت يحيية هررتس  خنثم اليتنرةمليار دوالر إلى ةطاؤ  زة  1.1أكالر من حو 

الوزار  المجلس إلى  2019خثم كانون الالاني/ يناير لتقرير ةدمته جلة دولية  ، وفقا  2018–2012
وةالننت اليننحيية إن هننار المبننال  دخلننت  .(كابينننت)للشنن ون السياسننية واألمنيننة  الميننغراإلسننرائيلي 

ملينننون  200حولنننت ةطنننر  اوحنننده 2018 سننننةخنننثم  ننننهاف إلنننى  نننزة بمينننادةة الحكومنننة اإلسنننرائيلية، و 
ةطننننر بتحويننننم مئننننات مثيننننين النننندوالرات فنننني المسننننتقبم عننننن طريننننو أنرمننننة التزمننننت ، كمننننا دوالر

منن األمنوام التني حولتلنا ةطنر إلنى  %44وجناا فني التقرينر أن  .المساعدات التابعة لخمم المتحدة
م، و  نزة جنر  اسنتالمارها فني البنينة التحتينة منن هنار المبنال  إلنى التعلنيم واليننحة،  %40ةرابنة  حننو  
 62وكالع لدعم جلات أخر  في القطاؤ. ،وباةي المبال  ُحولت إلى حركة حماس

 11/2/2019 ،اإلثنين

   طننة يالسياسنني لحركننة حمنناس موسننى أبننو مننرزوو، الثالننة محنناور أساسننية لخر  المكتننبم عيننو ةنند
خنثم الجلسنة االفتتاحينة فني  لنهفني كلمنة  ،وطنر  أبنو منرزوو طريو الخنرول منن الوينا النراهن.

التننابا لننوزارة الخارجيننة الروسننية، لبحنن  مسننتجدات القيننية  معلنند الدراسننات الشننرةيةمنن تمر ينرمننه 
ر يننة حمنناس فنني الويننا  ،فيننائم فلسننطينية 10اليلسننطينية، وملننف الميننالحة الوطنيننة بمشنناركة 

التيند  لمشناريا التينيية، الراهن وكييية الخرول منه، عبر الثالنة محناور: أوللنا حماينة القينية و 
 63والالاني ترتيب البيت اليلسطيني، والالال  إنلاا الحيار الميروع على ةطاؤ  زة.

 استشننلاد أحننند ينننباط الشنننرطة،  اليلسننطيني فننني ةطننناؤ  نننزة أعلنننت وزارة الداخلينننة واألمنننن النننوطني
 64ومواطن آخر في نيو جنوب ةطاؤ  زة.

 شننلر كننانون الالنناني/ يننناير أن قريننر ينندر عنلننا، لجنننة أهننالي المعتقلننين السياسننيين، فنني ت اكننرت
 مننن االنتلاكننات التنني مارسننتلا السننلطة اليلسننطينية وأجلزتلننا األمنيننة فنني اليننية مزينندا  شننلد  2019
المننواطنين والنشننطاا واليننحييين والجننامعيين،  نتلاكننات ينند  اال، وتركننزت بمننا فيلننا القنندس الغربيننة
ر مشنلدها جلناز يب  ير مسنبوةة بحقلنم، وتيند  ت حمثت دهم واعتقاالت سياسية وتعاحي  شن  

كمننا . اليلسننطينيين بحننو   انتلاكننا   622لجنننة أن السننلطة اليلسننطينية نيننات الوأكنندت  األمننن الوةننائي.
 65.سابقا   سياسيا   معتقث   163، ومحررا   أسيرا   220لجنة إلى أن انتلاكات السلطة طالت الأشارت 
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 زينناد الابننت أن سياسننة ةطننا الرواتننب األخينننرة  اليلسنننطيني ليأعلننن وكيننم وزارة التربيننة والتعلننيم العننا
 66في ةطاؤ التعليم بمحافرات  زة. ومورفمعلم  400طالت 

  مننن الكننوادر  263رواتننب  اليلسننطينية ، عننن ةطننا السننلطةفنني  ننزةباسننم وزارة اليننحة  الننناطوأعلننن
 67خطر. في اليحة، وييا حياة المريى في للحو   يارخا   الع انتلاكا   ا  اليحية، عاد  

  ةنننام تقرينننر برلمننناني إسنننرائيلي، إن رئنننيس النننوزراا بنينننامين نتنيننناهو، ُيقننندم الننندعم للقنننوة الجوينننة، فننني
وةام تقرير يادر عنن لجننة الشن ون  الوةت الا  ُيلمم فيه القوات البرية، في الجيش اإلسرائيلي.
يعتقند أن القنوات البرينة حقيبنة الندفاؤ،  الخارجية واألمنن البرلمانينة، إن نتنيناهو، النا  يتنولى أيينا  

، فقنند ورد فنني التقريننر أن 13قننناة اإلسننرائيلية الوبحسننب  ليسننت "حاسننمة بمننا يكينني للحننرب القادمننة".
( علنننى "أدوات ليسنننت ينننرورية ملينننار دوالر 11نحنننو ملينننار شنننيكم إسنننرائيلي ) 40نتنيننناهو سنننُينيو 

وانتقنند   فنني لبنننان".حننزب هللا التخنناا ةننرار فنني سنناحة المعركننة، وخايننة فنني السنناحة الشننمالية ينند  
" نتنينناهو بننداعي أنننه "ال ينن من بالمنننناورة 2030التقريننر الننا  يحمننم اسننم "القننوة البريننة فننني الجننيش 

 68.القوات البرية للجيش اإلسرائيلي"البرية، و 

   ت كنند معطيننات إسننرائيلية رسننمية علننى تينناعد وتيننرة هنندم بيننوت العننرب البنندو مننن سنننة إلننى أخننر
لينحيية  اإلسنرائيلية خص. وأرلنرت معطينات زودتلنا وزارة األمنن النداخليباريعة البناا  ينر المنر 

هررتس، أن  البية عمليات هدم البيوت نياها أينحاب البينوت بأنيسنلم، والنع منن أجنم االمتنناؤ 
جنر   2018 سننةفني أننه معطيات الوتشير  عن تكبد تكاليف اللدم التي تيريلا السلطات عليلم.

 69هدملا أيحابلا بأنيسلم. بيتا   ,0642، بينلا بيتا   2,326هدم 
 عنوان "أسرار الخلي "، لتركز فيه علنى  يحممالجزا الالاني من تحقيو  13 القناة اإلسرائيلية الن بالت

المراسننم السياسنني واإلمننارات العربيننة المتحنندة. وةننام معنند التحقيننو  "إسننرائيم"العثةننات السننرية بننين 
اتيناالت مباشنرة بنين ولني  2016 سننةومطلنا  2015 سننة، إنه جرت بين نلاية للقناة، باراع رافيد

 ونتنينناهو، بغيننة "تنسننيو المواةننف" بشننأن االتينناو النننوو  الننا  تننم   ربنني محمنند بننن زاينند وعلنند أبنن
 2015.70 نوفمبر /التويم إليه بين إيران والدوم الغربية في تشرين الالاني

 أعلننننن وزيننننر الخارجيننننة اللولننننند ، ريمننننون كنننننوبس Raymond Knops ، أن بننننثدر ةننننررت منننننأ
ن فني ةطناؤ  نزة أو و اللولنديين منن أينم فلسنطيني أن يندونوا فني السنجثت الرسنمية أنلنم مولنود

ويقر وزير الخارجية بأن هنار الخطنوة "تتوافنو منا وجلنة نرنر هولنندا بنأن إسنرائيم  اليية الغربية.
 71لسطين كدولة.لرفع هولندا االعتراف بي ال تملع سيادة على هار األرايي"، وكالع وفقا  

 ن "ما أأن االستيطان بمالابة "تحقيو حلم"، و على  جانتس"، بيني إلسرائيمرئيس حزب "مناعة  شدد
فعلننه المسننتوطنون فنني الكتلننة االسننتيطانية، والمتحننف لتأكينند التننرا  وتوريالننه ألجيننام ةادمننة جنندير 

: "هنار الكتلنة ةنائث  الكتلة االستيطانية  نوش عتينيون أشار بشكم يريأ إلى مستقبم و . "بالتقدير
 72. وستبقى كالع لخبد".االستيطانية هي اخر استراتيجي وروحاني واستيطاني وأمني معا  
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 12/2/2019 ،الثالثاء

 الينوم":  المينر لقناا استينافته " فنيلحركنة حمناس، إسنماعيم هنينة  السياسنيرئنيس المكتنب  ةنام
 فيومستعد لثجتماؤ معه  ،مازن بوأ ]رئيس السلطة اليلسطينية محمود عباس[ "أرحب بلقاا األخ

مباحالنات منا  إلجنراا ودعا هنية جزا من وطنه". فليإلى  زة  يأتيالقاهرة اليوم ةبم الغد، أو أن 
كافنة  القناهرة يينم   فيسريا وعاجم خثم اليترة المقبلة  وطنيالسلطات الميرية، إلى عقد حوار 

، م كندا  أن " نزة المينر  القنومياألمنن وأياف أن وفد الحركة بح  ما القاهرة ملنف . الييائم
ميدر حماية وليس تلديد ألمنن مينر"، مشنيرا  إلنى أن حركتنه فرينت "سنيطرة شنبه كاملنة" علنى 

 73المنطقة الحدودية، وأوةيت كافة عمليات تلريب األسلحة واألفراد والبيائا عبر األنياو.

   عمينر بينرتساألسنبو اإلسنرائيلي  دفاؤالر وزير حا Amir Peretz منن انلينار السنلطة اليلسنطينية ،
وةنننننام بينننننرتس للقنننننناة  .ات ومواينننننلة الينننننغط المنننننالي والسياسننننني عليلننننناعمر نتيجنننننة تسنننننمين المسنننننت
أكبنر المتينررين منن انلينار وشنيع للسنلطة اليلسنطينية، وتنابا:  "إسرائيم" إناإلسرائيلية الرسمية، 

تينننيون ةبنننم أينننام دون تعننناون اكتشننناف ةاتنننم اليتننناة المسنننتوطنة فننني  نننوش ع أبننندا   "لنننم يكنننن ممكننننا  
 74."استخباراتي وتنسيو أمني ما السلطة اليلسطينية

  يننواريخنا  نتنينناهو، خننثم جولننة فنني ةاعنندة حييننا البحريننة:بنيننامين  اإلسننرائيليرئننيس الننوزراا ةننام"
لى كم عند تستطيا أن تيم إلى مسافات بعيدة جدا    فني النع وكنثا إينران فني منطقتننا".، بمنا وواف

علننى حنندودنا الشننمالية  م باسننتمرار وفننو الحاجننة لمنننا إيننران مننن التمويننا عسننكريا  "نعمنن وأينناف:
 75(، وفي المنطقة بشكم عام، نيعم كم ما يلزم".ة)سوري

  العليننا، وخطيننب المسننجد األةيننى، بمدينننة  اإلسننثميةأينندر الشننيو عكرمننة يننبر ، رئننيس الليئننة
 76هو "وةف إسثمي". أكد فيلا أن حائط البراوفتو   القدس، 

  حلقنة جديندة منن برننام  "التحقيقنات" بعننوان "أسنرار الخلني "، خيينتلا اإلسرائيلية  13القناة بالت
بعند تولينه  ،والسعودية، كشيت فيلا أن محمد بن سلمان عمم "إسرائيم"للحدي  عن العثةات بين 

أرسننلت ن الرينناع أت القننناة اكننر و  وتنشننيطلا. "،إسننرائيممننا "علننى تعزيننز العثةننات  ،واليننة العلنند
تلا على لبنان، وحالتلا على ينرب حنزب هللا التي شن   ،2006خثم حرب  "إسرائيمن"رسائم م يدة ل
 اهنب Tamir Pardoرئنيس الموسناد اإلسنرائيلي السنابو تنامير بناردو اكنرت القنناة أن و  بكنم ةوتلنا.

ليين يبعننند فتنننرة منننن اللقنننااات السنننرية بنننين المسننن ولين اإلسنننرائ ،إلنننى الريننناع 2014 فننني سننننة سنننرا  
الاين أبدوا انيتاحلم على التحد  ما اإلسرائيليين بسبب ةلقلنم منن إبنرام اتيناو ننوو   ،والسعوديين

 77بين إيران والقو  الكبر .
 الديموةراطينة إللنان عمنر ةدعنا النرئيس األمريكني دونالند ترامننب النائبن Ilhan Omar  لثسنتقالة مننن

فننني تينننريحات  ،وةنننام ترامنننب للسنننامية". "معادينننة د هاعنننلكنننونجرس، علنننى خليينننة تينننريحات للنننا ا
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أو مننننن عيننننوية لجنننننة  ،إن علننننى عمننننر االسننننتقالة مننننن الكننننونجرس ،ليننننحييين بالبيننننت األبننننيع
"ال مكننننان لمعنننناداة السننننامية فنننني الكننننونجرس األمريكنننني،  ،لعثةننننات الخارجيننننة فنننني مجلننننس النننننوابا

 78واالعتاار الا  ةدمته ليس كافيا ".
 ةنام خنوان  وايندو Juan Guaidó، ينةينزويلاللجمعينة الوطنينة اس رئني National Assembly of 

Venezuela،  يننناير /كننانون الالننانيللننبثد نلايننة  م ةتننا   الننا  أعلننن نيسننه رئيسننا   ،يم المعاريننةزعننو 
التنني ةطعتلننا كراكنناس مننا تننم أبيننب ةبننم  "،إسننرائيم"، إنننه يعمننم علننى إيننث  العثةننات مننا 2019

فني مقابلنة منا  ،وةنام  وايندو ما الشنعب اليلسنطيني. امنا  بحرب  زة وتي نحو عشرة أعوام تنديدا  
، "يسعدني أن أعلن أن عملية إرسناا العثةنات منا إسنرائيم بلغنت اروتلنا" :يحيية "إسرائيم اليوم"

وفنننتأ سنننيارة جديننندة  "،إسنننرائيم"بشنننأن إعنننثن إعنننادة العثةنننات منننا  رسنننميا   إعثننننا   مشنننددا  علنننى أن
 79المناسب". لينزويث هناع، سيحد  "في الوةت

 13/2/2019 ،األربعاء

 فنني التوافننو علننى اليننيا ة  ت الييننائم اليلسننطينية المجتمعننة فنني العايننمة الروسننية موسننكوفشننل
وتقنننديم اعتننناار  ،البينننان المشنننترع، وتنننم  سنننحب النلائينننة للواليقنننة التننني حملنننت اسنننم "إعنننثن موسنننكو"

طينية اتلامننات بالمسنن ولية عننن لروسننيا بيننيتلا البلنند الميننيف للحننوارات. وتبادلننت األطننراف اليلسنن
اإلخياو، لكنلا أجمعت على السعي لموايلة النقاشات في إطار تلبية دعوة جديندة للحنوار ينترنر 

 80أن توجللا القاهرة في األسابيا المقبلة.
  يائب عريقات، أمنين سنر اللجننة التنيياينة لمنرمنة التحرينر اليلسنطينية، خنثم رسنالة وجللنا أكد

من تمر "المعنروف باسنم  ،الندوليين، حنوم عقند من تمر وارسنو بلوماسيينيوالدعالم إلى مماللي دوم ال
 "US-led Middle East conference in Warsaw الشرو األوسط بقيادة الواليات المتحدة في وارسو

"لن نقوم بصيياا  على أن القيادة اليلسطينية أبدت معاريتلا جلارا  لما يتعلو بعقد الم تمر، ةائث  
وأشار إلى أن ما تقوم به الواليات المتحدة، بالتعاون ما الحكومة البولندية "ييب  عية عليه".الشر 

كنالع إلننى أن من تمر وارسننو يلندف إلننى تجنناوز النرننر  فني خدمننة تينيية المشننروؤ النوطني"، الفتننا  
 81.لتطبيا عثةاتلا ما دوم المنطقة اليرية "إسرائيم"مبادرة السثم العربية، ومنأ 

 أن إجمنننالي المنننأ والمسننناعدات االةتينناد  للتنمينننة واإلعمننار )بكنندار(يانننات للمجلنننس أرلننرت ب ،
 .اليلسننطينية مليننار دوالر منننا تأسننيس السننلطة 35.4، بلغننت للسننلطة اليلسننطينيةالخارجيننة الموجلننة 

مليننار دوالر، مننا إيننافة  36.5رتيننا لييننم إلننى تبيانننات أن إجمننالي المنننأ والمسنناعدات الوأوردت 
وتمتنننند اليتننننرة التنننني يشننننمللا إجمننننالي المنننننأ والمسنننناعدات  ار دوالر علننننى شننننكم ةننننروع.ملينننن 1.06

مختلننف المسنناعدات سننواا  ، تيننم  2017–1994بننين مننا والقننروع الخارجيننة فنني بيانننات المجلننس، 
 82المساعدات  ير المباشرة. مأللموازنة 
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  بنيامين نتنياهو، على التقى وزير الخارجية العماني يوسف بن علو  ما رئيس الوزراا اإلسرائيلي
منناني أن يكننون اللقنناا وأراد الننوزير العُ  .اإلسننرائيلية 13القننناة ت اكننر مش منن تمر وارسننو، حسننبما هننا

شنريط فينديو لنبن علنو   لمريناد، وبالنت القنناة اإلسنرائيليةلكن عدسات الكناميرات كاننت لنه با سريا  
وزير الُعمناني الننندو. ورفنع وهو ييم إلنى مقنر إةامنة نتنيناهو عبنر منرآب السنيارات الخناص بالي

 83، عم ا إاا كان ةد ةدم للقاا نتنياهو.اإلسرائيليةاإلجابة على أسئلة مراسم القناة 
  علنى مطالبنة ترامنب للنا  ا  األمريكني إللنان عمنر، فني تغريندة عبنر تنويتر، رد بالكونجرسةالت النائبة

": "لقنند تنناجرت طيلننة حياتننع فنني "معادية للسنناميةبننن اتلاملننا فيلنناباالسننتقالة، علننى خلييننة تيننريحات 
اليلننود والمسننلمين والسننكان األيننليين والملنناجرين والسننود و يننرهم". وأيننافت متحدالننة  الكراهيننة ينند  

 84من األشخاص الاين تأالروا من كلماتي، فمتى تيعم الع أنت؟". عن نيسلا: "لقد استيدت دروسا  

  نننو الخننناص لخمنننم المتحننندة لنننكشنننف  نيكنننوال  مثديننننوف "رو األوسنننطعملية السنننثم فننني الشنننن"المنس 
م"، عن البدا في تجليز مشاريا 2030ليحيية "فلسطين" خثم مشاركته في "ةمة شباب فلسطين 

، وحنوم األويناؤ فني ةطناؤ  نزة آالف فرص عمم جديندة. 10 يجادعمم في ةطاؤ  زة تلدف إل
يا لرفننا اليننغط أويننأ مثدينننوف أنننه "ال يننأتي يننوم إال ويعمننم مننا زمثئننه بكننم المليننات والقيننا

سنحرية، ومنا أحناوم فعلنه فني  وةنام: "منا األسنف ال يوجند معني عينا   والحيار عن ةطاؤ  نزة".
 ،هاا الوةت إةناؤ كم األطراف بالرجوؤ عن حافة اللاوية وعندم الوينوم لمكنان فينه تينعيد أكالنر

 85في ةطاؤ  زة"، مستدركا  حدياله: "نحن ما األسف ةريبون بلاا القدر من الحرب".

 14/2/2019 ،ميسالخ

  خثم من تمر وارسنو، أن هناا المن تمر يملند إلنى  اإلسرائيلية، بنيامين نتنياهو، الحكومةرئيس  رأ
" تاريخينا   م "منعطينا  ك  شنودوم عربية، وأن العشاا االفتتاحي للمن تمر  "إسرائيم""وحدة الموةف" بين 

أةنيم فني ةلعنة وارسنو الملكينة،  وجلس نتنياهو، خثم العشاا الا  في العثةات بين دوم المنطقة.
في تغريدة  ،و نتنياهووعل   .على طاولة واحدة ما مس ولين كبار من السعودية واإلمارات والبحرين

علننى جلوسننه إلننى جانننب وزيننر الخارجيننة اليمننني خالنند اليمنناني فنني الجلسننة االفتتاحيننة  ،علننى تننويتر
العبرية، إن نتنياهو كشف أنه ةام بزينارة أربنا ةالت القناة الالانية و  للم تمر، بعبارة "نينا التاريو".

وعد نتنيناهو فقد وبحسب القناة  ."إسرائيم"دوم عربية، بشكم سر ، ال تربطلا عثةات رسمية ما 
 86والدوم العربية، في المستقبم القريب. "إسرائيم"بأن يكون هناع تطور كبير في العثةات بين 

  علننى حسننابه  واسننو إلحنند  جلسننات منن تمر ا  ميننور  ا  مقطعنن اإلسننرائيلية الحكومننةرئننيس نشنر مكتننب
وزراا خارجية البحرين الشيو خالد بنن أحمند  ات، ينقم تياييم كلمYouTube على موةا يوتيوب

 علنى النوزير البحرينني شنددآم خليية، واإلمارات عبد هللا بن زايد، والسعودية عنادم الجبينر. وفينه ي
نقلنت و  ."أخطنر وأهنم" منن القينية اليلسنطينية حالينا   عند  يُ  أن مواجلة ما وييه بن"التلديد اإليرانني"،
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 ."إسرائيم"بلوماسية ستقوم بين بثدر ويتأكيدر أن عثةات د الوزير البحريني اإلااعة اإلسرائيلية عن
اتلنم الجبينر، النرننام . فيمننا فنني الندفاؤ عنن نيسنلا "إسنرائيم" فقنند اعتنرف بحنو   يوزير اإلمناراتالنأمنا 

 87لتقويع السلطة اليلسطينية.حركتي حماس والجلاد اإلسثمي عم اإليراني بأنه يد
  وارسننو منن تمر بننأن منن تمر   ننرينبثت جايسننون "عملية السننثمن"الخنناص لنن األمريكننيالمبعننو  ةننام

"تسعى الواليات المتحدة إلى حقبة جديدة منن التعناون بنين جمينا  :ةائث   على توتير دو ر   ،تاريخي
 شننددو  ار القيننايا. للنناا السننبب ةمنننا بتنرننيم هنناا االجتمنناؤ الننوزار ".بلننداننا حننوم كيييننة مواجلننة هنن

"إيران هي التلديد الرئيسي لمستقبم السنثم واألمنن اإلةليمني. هناا منا ال ييلمنه  على أن  رينبثت
"نننننر   ةننننائث :وتننننابا  ،القننننادة اليلسننننطينيون؛ ونتيجننننة لننننالع فننننصنلم معزولننننون عننننن الحقننننائو الجدينننندة"

 88لليلسطينيين". ون أكالر، وباتوا أكالر عزلة من أ  وةت ميى. م سف جدا  اليلسطينيين يتخلي

  النناطو الرسنمي باسنم الرئاسنة اليلسنطينية، إن ةينية الشنرو األوسنط هني سياسنية  ،رديننة أبوةام نبيم
القينننية اليلسنننطينية علنننى أسننناس ةنننرارات  وليسنننت أمنينننة، وميتنننا  تحقينننو األمنننن واالسنننتقرار هنننو حنننم  

ةامنة الدولنة اليلسنطينية المسنتقلة.الشرعية الدولية  علنى من تمر وارسنو، أننه  تعقيبنا   ،وأوينأ أبنو رديننة واف
وتحقيننو آمننام  ،وةننرارات الشننرعية الدوليننة ،النندولتين علننى حننم   للقيننية اليلسننطينية ةننائم   بنندون إيجنناد حننم  

ها اليشنم وتطلعات الشعب اليلسطيني بالحرية واالستقثم، فصن كم المن تمرات واللقنااات سنيكون مينير 
 89وستكون فقط مييعة للوةت.

  لنن تجلنس  فنتأأكد عيو اللجنتين التنيياينة لمنرمنة التحرينر والمركزينة لحركنة فنتأ عنزام األحمند أن
للشننعب اليلسننطيني، وال يلتننزم بقننرار  ووحينندا   شننرعيا   مننا أ  طننرف ال يعتننرف بمنرمننة التحريننر ممننالث  

 "القندس الشنرةية"و ،1967ة فلسنطين علنى حندود ، والنا  أعلنن ةينام دولن1988 لسننةالمجلس النوطني 
 90األنباا التي تحدالت عن عقد جلسات حوار للميالحة بعد اجتماعات موسكو. عايمة للا، نافيا  

  أفيننف رئننيس هيئننة األركننان العامننة للجننيش اإلسننرائيليعسننكرية فنني تننم أبيننب، أن  ميننادركشننيت ،
االستعداد لخوع معارع حربية برينة داخنم كوخافي، التقى ما جنود اللواا الجنوبي، ودعاهم إلى 

، إن كوخنننافي أعلنننن عنننن خطنننة لتحسنننين االسننننتعداد "ينننومالسنننرائيم إ"وةالنننت ينننحيية  ةطننناؤ  نننزة.
العملياتي للجيش اإلسنرائيلي فني ةطناؤ  نزة، علنى حسناب القطاعنات األخنر . ونقلنت علنى لسنانه 

. وبحسنب الينحيية، فقند "المقبلنةهار الساحة ) زة( ستكون األكالر تيجرا  خثم األشلر "القوم إن 
 91ت الموافقة على الخطة في القيادة السياسية.تم  
  إلى حسم األمور ما ةطاؤ  زة؛ من خثم دور ليبرمانجأفي ،السابو الدفاؤ اإلسرائيليوزير دعا ،

مننا منا يقنرب منن عنام بندأت مسنيرات العنودة علنى طنوم ". وةام ليبرمنان: "مواجلة عسكرية أخيرة"
رت فنني كنننم مننن المناةشنننات المغلقننة والعامننة بنننأن أكالننر األمننناكن ةطننناؤ  ننزة، وةننند حننا   السننيال فنني

س هنننم سنننتكون هنننناع السننن ام اآلن لنننيوشننندد ليبرمنننان علنننى أن ". "هنننو ةطننناؤ  نننزة سنننخونة وتنننوترا  
 92."حماس في ةطاؤ  زة؟ بم: متى سيحد  الع؟مواجلة أخر  ما 
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  بميناعية تمويللنا لخوننروا، ةامنت  دولنة 40 أنا، وننرو األبيير كرينبنوم، المينوع العنام لوكالنة أعلن
 93.يار الخدمات التي تقدملا الوكالةبعد ةطا المساعدات األمريكية، والع في مسعى النل

 15/2/2019 ،الجمعة

  م "خطنوة بنأن المن تمر شنك   ،بعند انتلناا من تمر وارسنو ،األمريكني ماينع بومبينو الخارجيةوزير ةام
"للمنرة األولنى فني التناريو الحندي   ننهإحين   ،ي الشنرو األوسنطإيجابية" من أجنم تنرنيم الوينا فن

عنن أسنيه لعندم مشناركة اليلسنطينيين،  معربنا   ،إلى جنب ما وفود عربية" جنبا   إسرائيليا   شلدنا وفدا  
وحنوم منا إاا كانننت  ."إسنرائيم"علنى طرينو التطبينا منا  ملمنةأن المن تمر هنو خطنوة  علنى ا  شنددم

ةنام بومبينو "كنان السنيد  ،ومتنى سنيتم الكشنف عنلنا ،ت فني االجتمناؤخطة "ييقة القرن" ةد نوةشن
(  ننرينبثت. لقند شنناركا ةلننيث  جايسنونإلننى جاننب السننيد ) ،هنننا [Jared Kushner] )جاريند( كوشنننر

من الخطوط العريية للييقة، وهي في الواةا المباد  األساسية لما نأمم فني تحقيقنه، ونأمنم أن 
بأنه يريد أن  بومبيو وكرر ة، وجميا تياييللا في األسابيا المقبلة".نتمكن من طر  الخطة الكامل

 94والحواليون". ،وحماس ،يعزم وينلي الدعم لما أسمار بن"الحااات الالث : حزب هللا
  عنن وزينر الشن ون المدنينة اليلسنطينيةكشف حسين الشيو، عيو اللجننة المركزينة لحركنة فنتأ، و ،

، إلةامة سكة حديد، تنطلو منن مديننة جننين شنمام الينية خيرا  أ "إسرائيم""مشروؤ تطبيعي" ةدمته 
وأكنند  إلننى العدينند مننن العوايننم العربيننة، والننع بلنندف التطبيننا. الغربيننة، إلننى مدينننة حييننا، ومننن الننم  

 95."ةاطعا   اليلسطينيين رفيوا الع "رفيا   الشيو أن

  ة الماينننية، أوسنننا تننندريب الالانينننة العبرينننة بنننأن الجنننيش اإلسنننرائيلي أجنننر  خنننثم اليتنننر  القنننناةأفنننادت
عسننكر  لسننث  المنندرعات علننى منندار السنننوات األخيننرة المايننية، والننع فنني منطقننة األ ننوار، فنني 

 96حزب هللا اللبناني. محاكاة لسيناريو حرب يد  

  اإلندونيسي بتراجنا أسنتراليا عنن نقنم سنيارتلا إلنى مديننة القندس، وعلنى ينوا النع ةنرر  اليغطتسبب
 97بمليارات الدوالرات. لماتوةيا اتياو للتجارة الحرة بين ،مياويات والتوترالبلدان بعد أشلر من ال

  اإلسرائيلية، وهددت بصفساد ةمة في القدس المحتلة بعد تقنارير عنن تعليقنات  السييرةاستدعت بولندا
رةة بالتواط  في المح "ألمة البولنديةن"الرئيس الوزراا اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو بدت وكأنلا اتلام ل

أخطأت في نقم تيريأ لنرئيس  جيروزاليم بوستيحيية أن  ،في بيان ،واكر مكتب نتنياهو النازية.
وفنني  للخبننر. ، وأنلننا أينندرت تيننحيحا  رسننو لحيننور منن تمر عننن الشننرو األوسننطالننوزراا، الننا  زار وا

نن بيننان    بشننأن سنن ام عننن ،أ  اتلننام مسننتتر ه فنني تيننريحاتهالننان، ةننام المكتننب إن نتنينناهو لننم يوج 
 98تعاون بولند  ما المحتلين النازيين.
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  أمنني فنني ةطنناؤ  نزة، أن األجلننزة األمنينة يننبطت شننحنة أحاينة "عسننكرية"، ُمننزودة  مينندركشنف
 99.حص في معبر كرم أبو سالم التجار أالناا ملمة ف في بشرائأ تعقب إلكترونية سر ية، والع

  للسننيطرة بشننكم  العمننم ةريبننا   "إسننرائيم"، إنننه يجننب علننى لية، وزيننرة العنندم اإلسننرائيت شنناكيدأييلننةالننت
فني  ،وأوينحت شناكيد وتطبينو السنيادة اإلسنرائيلية عليلنا. ،في الينية الغربينة كامم على مناطو ل
فسنيتم مننأ  منناطو ل أرايني تطبيو ةنانون ينم   ، أنه في حام تم  "يومالسرائيم "إمقابلة ما يحيية 

 وردا   تون فني الكنيسنت.وسيعيشنون بسنثم ويينو   ،ملينون فلسنطينيالجنسية اإلسرائيلية لنحنو نينف 
التيويت  سيحيلون على جنسية كاملة ما حو   القدس شرةي على س ام حوم ما إاا كان سكان

 100.اختاروا الحيوم على اإلةامة فقط في الكنيست، ةالت شاكيد إن سكان تلع المناطو
  ُمان، يوسف بنن علنو ، خنثم مقابلنة منا ةام الوزير المس وم عن الش ون الخارجية في سلطنة ع

 ،: "نحنن مننا فتنرة نعتبنر أن إسنرائيم دولنة منن دوم الشنرو األوسنطاأللمانينة DWد  دبم ينو ةناة 
ن كانننت إسننرائيم فنني الوةننت الحايننر ال تعطنني هنناا األمننر شننيئا   وأينناف الننوزير  مننن االهتمننام". واف

ماني: "لكن أعتقد أنلا )إسرائيم( ربمنا تتخنوف منن التبعنات التني سنوف تتحمللنا إاا أةنرت بأنلنا الع
ينرورة التقرينب بنين وجلنات النرنر اليلسنطينية واإلسنرائيلية  ، م كدا  "دولة من دوم الشرو األوسط

 101من أجم إحثم السثم في الشرو األوسط.
  شننننعبة لالننننرئيس السننننابو ، ومي اإلسننننرائيليرئننننيس معلنننند دراسننننات األمننننن القننننو  ،عنننناموس ينننندلينةننننام

إننننه التقنننى النننرئيس ، عبنننر حسنننابه فننني تنننويتر ،Aman)أمنننان(  اإلسنننرائيلية االسنننتخبارات العسنننكرية
 ،Munich Security Conference و لخمننيالمير  عبد اليتا  السيسي على هامش م تمر ميون

خننننثم ه الننننع بيننننورة جمعتننننه معنننن اكريننننات عمللمننننا باالسننننتخبارات العسننننكرية، مرفقننننا   وتبننننادال معننننا  
]خثم  "أهنئ السيسي على خطابه المالير لاعجاب يدلين ةائث : وأياف مشاركتلما في الم تمر.

سرائيم". االستراتيجية، وعلى تطوير العثةات الم تمر[  102بين مير واف
 17/2/2019 ،األحد

 حمناس  حركنةم األحمند، از عيو اللجنتنين التنيياينة لمنرمنة التحرينر والمركزينة لحركنة فنتأ عن اتلم
وبموافقنننة ممالنننم  ،االتيننناو بنننين كنننم اليينننائم بعننند أن تنننم  وةنننام إننننه ، موسنننكوأفشنننلت حنننوارات بأنلنننا 

علنى عندة بننود  حركة الجلناد جراا اعتراع ،من ةائمة الحيور ة الجلادالجلاد على شطب حرك
، عنثوة بنن"إسرائيم"ثعتنراف ل معتبرة إيار التيافا   ،194منلا رفيلا ةرار العودة  ،في البيان الختامي

بعنند االتينناو "و، اليلسننطيني لشننعبلعلننى رفيننلا اعتبننار منرمننة التحريننر الممالننم الشننرعي والوحينند 
واعتنارنا لروسنيا  ،على ييغة أخر  للبيان عادت حمناس لرفينلا، فتوجلننا لعمنم من تمر ينحيي

 لسننلطة اليلسننطينيةا أعلننن األحمنند عننن ةننرار أينندرر رئننيسو التنني تبحنن  عننن ورةننة تخنندم ةيننيتنا". 
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في أ  اجتماؤ تحيرر حركة الجلاد، والنع بسنبب فتأ محمود عباس يقيي بعدم مشاركة حركة 
 103عدم اعترافلا بمنرمة التحرير كممالم شرعي ووحيد للشعب اليلسطيني.

  كشننف عيننو المكتننب السياسنني لحركننة حمنناس، موسننى أبننو مننرزوو، أن روسننيا  يننبت مننن عنندم
حنننوارات العاينننمة موسنننكو بياننننا  ختامينننا ، محملنننة المسننن ولية لعينننو  المشننناركة فننني اليينننائمإيننندار 

تننويتر: إن الييننائم علننى فنني تغرينندة  ،وةننام أبننو مننرزوو اللجنننة المركزيننة لحركننة فننتأ عننزام األحمنند.
"توافقت على بيان جيد، وأرسم للطباعة في السيارة اليلسنطينية، وفنوجئ الجمينا بتوزينا للبينان، وفينه 

وأياف: "رفيت فتأ تعديم )البيان( وأويحنا للنرأ  العنام الخلنم، وتوافقننا  ه".تغيير  ير متيو علي
 104لوا عزام المس ولية".على عدم إيدار بيان في الم تمر اليحيي، و يب األيدةاا وحم  

  علنى مشنروؤ ةنانون يتنيأ اإلسنرائيليةللش ون السياسنية واألمنينة  الميغرالمجلس الوزار  يادو ،
مليننننننون دوالر(، مننننننن أمننننننوام اليننننننرائب  138.8نحننننننو شننننننيكم ) 502,697,000، خيننننننم "إسرائيمن"لنننننن

وأشنار أن  هناا المبلن  تحولنه السننلطة اليلسنطينية كرواتنب لعنائثت الشنلداا والمعتقلننين  اليلسنطينية.
 105بتنييا القرار بشكم فور . موشيه كحلون وأمر وزير المالية اإلسرائيلي اليلسطينيين.

 " ما تسمى بن"الشركة لتنرميم وتطنوير حنارة اليلنود يوم" أنالسرائيم إكشيت يحيية Reconstruction 

and Development of the Jewish Quarter فنني البلنندة القديمننة بالقنندس المحتلننة، تنيننا مشنناريا "
وليتننت  مليننون دوالر(. 55.2 نحننوم )يكمليننون شنن 200اسننتيطانية، جننر  رينند ميزانيننة للننا تزينند عننن 

 ،األالننناا تنييننا مشنناريا اسننتيطانية، بينلننا: ميننعد حننائط المبكننى اليننحيية إلننى أنننه يجننر  فنني هننار
 106وفسييساا أورشليم. ،ومتحف الحي اللوريدياني ،وةرية جميلة

  األوننروا فنني سننورية أمانيننا مايكنم إيبيننيوكالننة ةنام منندير شنن ون Amanya Michael Ebye" : بعنند
ات األكالنر عرينة للمخناطر ا يزالنون أحند الجماعنمالماني سنوات من اليراؤ، إن الجئي فلسطين 

 107ولديلم احتياجات إنسانية هائلة". ةفي سوري

   منن تنداعيات تحنالف دوم عربينة منا "العندو المحتنملنه ر االتحاد العالمي لعلماا المسلمين، فني بينانحا ، 
 108أن "المستلدف الحقيقي هو القيية اليلسطينية". مشددا  على )إسرائيم("، بدعو  مواجلة إيران،

  مورافيتسننكي منناتيوشالننوزراا البولننند   رئننيسألغننى Mateusz Morawiecki كانننت  "،إسرائيمن"زيننارة لنن
 ،والمجنر ،هني بولنندادوم  تينم أربناالتني ، Visegrád Group مقررة لحيور ةمة مجموعنة فيسنغراد

وفننو المتحدالننة باسننم  فنني القنندس، 19/2/2019والتنني كانننت مقننررة أن ُتعقنند فنني ؛ والتشننيع ،وسننلوفاكيا
بنأن بولنندا  وأبلن  رئنيس النوزراا نرينرر اإلسنرائيلي هاتيينا   لينحافة اليرنسنية.االبولندية لوكالة  ةالحكوم
إلننى أن هناا القننرار منرتبط بمننا نسنب إلننى  ت المتحدالنةوأشننار  مالم فني هننار القمنة بننوزير الخارجينة"."سنتُ 

 109ة الالانية.أالناا الحرب العالميفي نتنياهو من تيريحات حوم تعاون البولنديين ما النازيين 
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 الننا  أعلننن نيسننه رئيسننا   ،زعننيم المعاريننةو  يننة،ينزويلاللجمعيننة الوطنيننة ارئننيس  ،خننوان  واينندو أكنند
م ةتا  للبثد، في حدي  لتليزيون "العربي"، عدم نيتنه الناهاب نحنو تغيينر فني سياسنة فننزويث تجنار 

 110القيية اليلسطينية.
 18/2/2019 ،اإلثنين

 يلي فتأ بوابات المسجد األةيى المبارع، بعد إ ثو استمر ألكالر أعادت شرطة االحتثم اإلسرائ
 ،من ساعة، وشلد اعتداا من ةبم الشرطة على الميلين وموريي األوةاف اإلسنثمية فني القندس

 111واعتقام عدد منلم بينلم الشيو رائد دعنا أحد خطباا المسجد األةيى.

  ياسنر عرفنات، النرئيس اليلسنطيني الراحنم بسام أبو شريف، أحد مستشنار   اليلسطينيالقياد  ةام
، إن "اهاب اليلسطينيين إلى أوسنلو كنان خطنأ A ONE TVآ  وان تي في  في حوار ما تليزيون

ةاموا  وبحسب أبو شريف، فصن أشخايا   "، وهو بمالابة "الكمين" الا  نيبه اإلسرائيليون للم.كبيرا  
 إن السنم   دالة تسميم ياسر عرفات، ةائث  وتحد  أبو شريف عن حا. بتزييف الحقائو لياسر عرفات

 112له في معجون األسنان الخاص به. دس  

  السياسنني لحركننة حمنناس موسننى أبننو مننرزوو أن الييننائم توافقننت فنني موسننكو  المكتننبأكنند عيننو
وتمت إيافة ميطلحات "الدولة  ،فتأ تثعبت فيه حركة على إيدار بيان بعد الحوارات، إال أن

قنننناة خنننثم تينننريحات ل ،وشننندد أبنننو منننرزوو ، والقننندس الشنننرةية".67ن اليلسنننطينية علنننى أرايننني الننن
 ،"رفينننا يننيقة القننرن وةننام: حننوار.الألةيننى علننى أنننه كننان هننناع نيننة مبيتننة لنند  فننتأ إلفشننام ا

وأكننند أن حمننناس سنننتتياهم منننا الجاننننب  ."وأكننندنا علنننى أن القننندس الموحننندة هننني عاينننمة فلسنننطين
 113ر حوم وحدة الشعب اليلسطيني ودعوة الييائم.المير ، حوم االستمرار في نواياهم بالحوا

   عبير عنودة، ووزينر التجنارة الدولينة البريطناني لينام فنوكس اليلسطينيعت وزيرة االةتياد الوطني وة ،
Liam Foxالمملكننة و  ، اتياةيننة الشننراكة التجاريننة والسياسننية الم ةتننة بننين السننلطة الوطنيننة اليلسننطينية

فني حنام خنرول المملكنة المتحندة منن  ،المشنتركة حنوم ةواعند المنشنأالمتحدة، إينافة إلنى اإلعثننات 
وةالننننت الننننوزيرة عننننودة: "ستسننننمأ االتياةيننننة للشننننركات اليلسننننطينية بالويننننوم إلننننى  االتحنننناد األوروبنننني.

 114."والتي بدورها ستدعم االةتياد اليلسطيني ،األسواو البريطانية بدون تعرفة جمركية
 رئيس محمنود عبناس، للنثم اجتمناؤ للنا فني رام هللا، توينية ةدمت اللجنة المركزية لحركة فتأ، خ

المقاينة اليلسنطينية، وعندم  أمنوامباةتطناؤ رواتنب الشنلداا واألسنر  منن  اإلسنرائيليبرفع القرار 
الشنلداا واألسنر  لنن تمنس ملمنا كاننت  بأن روات ةاستثملا في حام خيم أ  مبل  منلا، م كد

 115اليغوط اإلسرائيلية.
  راا اإلسنننرائيلي بنينننامين نتنيننناهو، إن هنننناع تغينننرا  جوهرينننا  فننني سياسنننة دوم عربينننة ةنننام رئنننيس النننوز

سننثمية فنني المنطقننة. بحسننب بيننان لمكتبننه: "تتمحننور سياسننة هننار النندوم )لننم ، وأينناف نتنينناهو واف
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وأشننناد نتنيننناهو بمنننا  حنننوم مسنننألة التيننند  إلينننران وللتينننارات اإلسنننثمية المتطرفنننة". يسنننملا( حالينننا  
 116تحقيقلا في هاا الميمار خثم م تمر وارسو. جازات" التي تم  وييلا بن"اإلن

  أعلنت وزيرة الخارجية اإلسرائيلية السابقة تسيبي لييني استقالتلا من الحياة السياسية، والع بعد أن
 .9/4/2019الكنيسنت فني نتخابنات الفني اسنتطثعات النرأ   تراجعنا   (هتنوعا)سجم حزبلا الحركة 
 117ا لن يخوع االنتخابات، واكرت أنلا ستحم الحزب.وةالت لييني إن حزبل

 كلينة عسنكرية لجنيش  تينم   ،ةررت سلطات االحتثم تنييا مخطط إةامة منشنأة عسنكرية تحنت األرع
 السنننكنيةاالحنننتثم فننني منطقنننة عنننين كنننارم، شنننمام  ربننني القننندس المحتلنننة، والنننع بنننالقرب منننن األحيننناا 

وأيننننافت  يين النننناين يعيشننننون فنننني هننننار المننننناطو.المكترننننة بعشننننرات اآلالف مننننن المننننواطنين اليلسننننطين
اإلسنننرائيلية أن القاعننندة الجديننندة ستشنننمم كلينننة للجنننيش، ومنشنننأة أمنينننة تحنننت األرع  هنننررتس ينننحيية

علننى ( 2ألننف م 39)دونمننا   39، بينمننا سننتقام الخطننة اإلجماليننة علننى مسنناحة 2مألننف  20تغطنني مسنناحة 
 118يلية.المشارف الشمالية لمستعمرة كريات مناحيم اإلسرائ

 فريقينا إلى الشنرو األوسنطفثديمير بوتين ومبعو  الرئيس  ،نائب وزير الخارجية الروسي أعلن  ،واف
، تأجيننم زيننارة رئننيس المكتننب السياسنني لحركننة حمنناس Mikhail Bogdanov ميخائيننم بو نندانوف

 119إسماعيم هنية إلى العايمة الروسية حتى إشعار آخر.

 رس األمريكني جعينوة الكنون إلى جاننب أعلن فيه وةوفه نا  يدر المجلس اليلسطيني األمريكي بياأ
الشرسة التني تتعنرع للنا منن ةبنم اللنوبي الينليوني فني  الحملةفي وجه للا ودعمه  ،للان عمرإ

المن انينننننماملا إلنننننى جاننننننب ةنننننادة آخنننننرين منننننن األةلينننننة يننننن إننننننه وةنننننام المجلنننننس الواليننننات المتحننننندة.
مننا تننرا  طويننم مننن دعننم  شننيا  اوالننع تم ،سننطينياليل فروأمريكيننة فنني الوةننوف إلننى جانننب الحننو  األ

نن ،القننادة السننود لحقننوو اليلسننطينيين المسنن ولية  "إسننرائيم"م والمطالبننة بسياسننة خارجيننة أمريكيننة تحم 
 120انتلاكات حقوو اإلنسان في األرايي اليلسطينية. عن

  ن توسننيا عننعبنند النايننر أبننو البيننم،  األردنننيوزيننر األوةنناف والشنن ون والمقدسننات اإلسننثمية أعلننن
جمينا أعيناا مجلنس . واكنر النوزير األردنني أن 18 إلنى عينوا   11 منن مجلس األوةاف في القدس

 121األوةاف الجديد هم من القدس، ومن العلماا المعتبرين والشخييات اات الخبرة في هاا الشأن.
 19/2/2019 ،الثالثاء

 سنكانية وتجارينة عبنر يادةت بلدينة االحنتثم فني القندس علنى مخطنط اسنتيطاني يشنمم مشناريا إ
ألهننننداف  2م 576,23إيننننافة إلننننى بننننناا  ،آالف وحنننندة اسننننتيطانية فنننني أرجنننناا المدينننننة 4,416بننننناا 

 122تخيص للتجارة. 2م 253,4و ،التشغيم والعمم
  ةالت عيو اللجنة التنيياينة لمنرمنة التحرينر اليلسنطينية حننان عشنراو : "إن التينعيد اإلسنرائيلي

أخثةننني بالقننندس عاينننمة  عتنننراف أمريكنننا  ينننر القنننانوني والنننثفننني القننندس، هنننو ترجمنننة حقيقنننة ال
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 إلسننرائيم، ونقننم سننيارتلا إليلننا، ودعملننا المطلننو لحكومننة نتنينناهو المتطرفننة، التنني تسننعى إلننى جننر  
 123المنطقة إلى حرب دينية بشكم ممنل  ومدروس".

 إنجنازعنن  ،خثم م تمر ينحيي مييد الحساينة، واإلسكان اليلسطينيوزير األشغام العامة  أعلن 
، مشنيرا  2014 زة ييف  المنازم المدمرة في العدوان على ةطاؤ إعمار إعادةمن  %93ما نسبته 

 إجمنناليمننن  %38لننم تتجنناوز  اإلعمننار إعننادةالمبننال  الماليننة التنني ويننلت لعمليننة  إجمنناليأن  إلننى
مليننون دوالر،  90تقننديم إ االننات عاجلننة وبنندم إيجننار للمتيننررين بقيمننة  كمننا تننم   التعل نندات الدوليننة.

 124أسرة في الكرفانات. 1,200 إيوااعدا 
   حركة الجلاد خير حبيب: "إن حركة فتأ ال تريد أل  فييم معاريتلا"، معبنرا   فيةام القياد

 حبينب، وأوينأ عن استلجانه استمرار ةيادات فتأ في ملاجمة حركته منا ختام لقنااات موسنكو.
اد متمسنننكة بر اهنننا السياسنننية التننني عبنننرت عنلنننا أن حركنننة الجلننن، يلسنننطين أون اليننننلفننني تينننريأ 

 125بويو  في موسكو فيما يتعلو بملف الميالحة أو ملف منرمة التحرير.
 ةنندم ةائنند دائننرة هيئننة األركننان الخايننة فنني الجننيش اإلسننرائيلي "سننييرت متكننام Sayeret Matkal "

طنننناؤ  ننننزة فنننني علننننى خلييننننة عمليننننة التسننننلم الياشننننلة لوحنننندة إسننننرائيلية خايننننة شننننرةي ة ،اسننننتقالته
أنننه أوم ةائنند لننن"سييرت متكننام" يسننتقيم  العبريننة يننحيية يننديعوت أحرونننوت اكننرتو  .11/11/2018
 126.عاما   23منا 

  بينننت معطيننات جدينندة لنندائرة اإلحينناا المركزيننة اإلسننرائيلية، أن القنندس تحتننم المكننان األوم مننن
تبنين و  دد الملاجرين إليلنا.حي  حجم اللجرة السلبية، حي  أن عدد المغادرين للمدينة يزيد عن ع

نننه انتقننم إ، إاا 6,008-بمننا مجموعننه فنني القنندس  ، كننان ميننزان اللجننرة سننلبيا  2017نننه حتننى نلايننة أ
 127إلى بلدات أخر . شخيا   17,098، و ادرها شخيا   11,090للسكن في القدس 

  جراا  60م شليدا ، منل 219ون األسر  أن عدد شلداا الحركة األسيرة بل    بش ىتعنأكدت م سسات
واكننرت  بننصطثو النننار يننوبلم. 7و ،نتيجننة التعننايب 74و ،نتيجننة القتننم العمنند 78و ،اإلهمننام الطبنني

 128أسيرا  وأسيرة. 750بل  الم سسات في تقرير يحيي أن عدد األسر  المريى في السجون 
 يرلنند اإلوزينر الخارجينة  أطلقلنافني مبنادرة  ،أكد اجتماؤ وزراا خارجية تسا دوم عربية وأوروبينة 

علنى مركزينة  دبلنن، اإليرلندينة، فني ختنام أعمالنه فني العاينمة Simon Coveney سايمون كنوفيني
شنامم للقيننية  كمننا أكند النوزراا علننى منوةيلم النداعم لحننم   الندولتين. القينية اليلسنطينية ومبنندأ حنم  

ي الحريننة الشنعب اليلسنطيني فن ، حنو  "الشنعبين"اليلسنطينية، منا مراعناة الحقنوو الشنرعية وتطلعنات 
ةامة دولته المستقلة، وحو    129باألمن والقبوم في منطقة الشرو الوسط. "إسرائيم" واف

 ،إن القنيننلية العامننة للواليننات المتحنندة فنني  طلننب عنندم الكشننف عننن هويتننه، ةننام مسنن وم أمريكنني
بنا في الرا "إسرائيم"سيتم دمجلا في السيارة األمريكية الجديدة في  ،التي تخدم اليلسطينيين ،القدس

 130وسينتلي عندر ويا القنيلية العامة. ،2019 مارس /أو الخامس من آاار
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  باةتطنننناؤ األمننننوام التنننني للننننا عثةننننة بمخييننننات الشننننلداا  "إسننننرائيم"ةننننرار  األوروبننننيرفننننع االتحنننناد
المتحنننند  باسننننم االتحننناد شنننناد  عالمننننان موايننننلة وأكنننند واألسنننر  مننننن عائنننندات اليننننرائب اليلسنننطينية، 

 131لثتياةيات الموةعة بين الجانبين. احتراما   والع ،للتراجا عن القرارئيلي اليغط على الجانب اإلسرا

 النرننر فنني دعننو  ةيننائية أةاملننا  ،مريكيننةاألدائننرة مقاطعننة كولومبيننا  ،أعننادت محكمننة االسننتئناف
 مندعيا   30وأكالنر منن  Sheldon Adelson فلسطينيون يسنعون لتحمينم المليناردير شنيلدون أديلسنون

مسننتعمرات ال، المسنن ولية عننن جننرائم حننرب مزعومننة ودعننم "إسرائيمن"لم ينندين لننعلننيلم آخننرين مننن ا
بصحننند   ةمحكمنننة إن ةاينننية اتحادينننالوفننني ةنننرار أيننندر ةيننناة المحكمنننة الالثالنننة، ةالنننت  .اإلسنننرائيلية

إلننى أن جميننا مننزاعم المنندعين  2017أ سننطس  /المحنناكم الجزئيننة أخطننأت حينمننا خليننت فنني آب
 132البت فيلا في المحاكم األمريكية. تالير تسا الت سياسية ال يمكن

 20/2/2019 ،األربعاء

  أموالناةرينة "محمود عباس، أن ةرار حكومة االحتثم اإلسرائيلي  يةيلسطينال السلطةرئيس أكد ،
م وايأ من كم االتياةات الموةعنة، ويعنني أن ي  ن  هو المسمار األخير في نعش اتياو باريس، وت  

داننة " أعلن عبناسو  ."ت الموةعة بيننا، وليس اتياو باريس فقطإسرائيم تستبيأ كم االتياةا رفنع واف
فيمنننا يتعلنننو بحنننوارات و  ".منقوينننة ةرشنننا  واحننندا   األمنننوامهننناا القنننرار الرنننالم، ون كننند أنننننا لنننن نسنننتلم 

ووحيننندا  للشنننعب  بمنرمنننة التحرينننر اليلسنننطينية ممنننالث  شنننرعيا  موسنننكو، شننندد عبننناس علنننى التمسنننع 
بلا كما حيم في موسكو، من بعنع التنريمنات، فليبنو فني الخنارل،  من ال ي من"اليلسطيني، و

ننننا أةنننوم باسنننمي وباسنننم المنرمنننة وباسنننم فنننتأ، لنننن نلتقننني منننا هننن الا، الننناين أولنننن نتعامنننم معنننه، و 
 133أو يرفيون هاا أو ااع". ،يشككون بمنرمة التحرير كممالم شرعي ووحيد، أو ال يقبلون بلا

 تشنننكيم لجننننة استشنننارية لننندائرة حقنننوو اإلنسنننان والمجتمنننا  عنننن التحرينننر اليلسنننطينية منرمنننة تأعلنننن
ننننة منننن مماللنننين عننن م سسنننات حقنننوو اإلنسنننان والمجتمننا المننندني ونقنننابتي المحنننامين المنندني، مكو  

واليحييين، وشخييات اعتبارية فلسطينية من اليية الغربينة وةطناؤ  نزة، بلندف تقنديم المشنورة 
 134 في الوطن والشتات. للدائرة في كم ما يتعلو بقيايا حقوو اإلنسان

  ةننام عيننو اللجنننة المركزيننة لحركننة فننتأ وعيننو الوفنند اليلسننطيني إلننى سننورية توفيننو الطيننراو  إن
وأوينننأ الطينننراو  أن  .فلسنننطينيا   فينننيث   14بنننن والتقنننى كنننالع  ،الوفننند التقنننى بالمسننن ولين السنننوريين

 النرنر زالتنه، الفتنا  وهنناع ركنام بحاجنة إلنى أشنلر طويلنة إل ،ويا مخيم اليرموع مأساو  وكنارالي
أن الجانب السور  يدرس إمكانية إعادة  إلى أن البنى التحتية في المخيم مدمرة بشكم كامم، مبينا  

 135إلعمارر. طويث   لكن المسألة تحتال وةتا   ،البنى التحتية في المخيم

   نو الخنناص لخمنم المتحنندة لنر حنا مننن  يننوفنيكننوال  مثد "عملية السننثم فني الشننرو األوسنطن"المنس 
اسنتمرار  بعند اآلخنر، فيمنا يتننامى العننف والتطنرف"، فني رنم   تتثشى يومنا   الدائمأن "آفاو السثم 
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القندس " نزة والينية الغربينة بمنا فني النع ةطناؤ تنامي التحديات اإلنسانية واألمنية والسياسنية فني 
لييزيونية من القندس، في إحاطته أمام مجلس األمن الدولي عبر دائرة ت ،ةام مثدينوفو  ."الشرةية

والحيننار  القطنناؤ،ز علننى منننا االنليننار االةتينناد  واإلنسنناني فنني اليننية و إن الجلننود الراهنننة ترك نن
ن كان يئيث   إلنى جننب فني سنثم  ، فني أن يعنيش اإلسنرائيليون واليلسنطينيون جنبنا  على األمم، واف

 136في دولتين معترف بلما ومتكاملتين في المجتما اإلةليمي والدولي.
 آننند  بنار عننن الحنزب الجملنور  يعلند عينوا الكننونجرس األمريكنت Andy Barrوآنند  هنناريس ، 

Andy Harris بنننأن ال ُيقننندم النننرئيس دونالننند ترامنننب علنننى طلنننب إخنننثا أ  مسنننتعمرات إسنننرائيلية ،
 فنني وةننام النائبننان، ، والمعروفننة باسننم "يننيقة القننرن"."لسثمن"اباليننية الغربيننة، والننع فنني خطتننه لنن

إن "أفينم طريقنة للميني ةنندما   :شنمام الخلينم ،اللما لمجلنس مسنتعمرة  نوش عتيننيونأالنناا حندي
مننن أجننم السننثم واالزدهننار بالنسننبة لليلننود والعننرب هننو المزينند مننن التنميننة اليننناعية حينن  يمكننن 

 137تحقيو التكامم وليس الييم".

 21/2/2019 ،الخميس

  ة بتنييننا ةننرارات المجلننس المركننز  اللجنننة المكلينن أنأعلننن نائننب رئننيس حركننة فننتأ محمننود العننالوم
بقرينننة األمننوام اليلسننطينية، مننن  "إسننرائيم"ةننررت اتخنناا عنندة خطننوات لمواجلننة ةننرار اليلسننطيني 

اللجننة ةنررت كنالع الناهاب للمحناكم الدولينة لمحاسنبة  أنكند أو اإلسنرائيلية. بينلا مقاطعة البيائا 
 أشكامرارات تتعلو بصعادة النرر في كم اتخاا ة إلى إيافةاليرائب،  أموامعلى سرةة  "إسرائيم"

 138على كافة األيعدة. "إسرائيم"العثةة ما 
  إن "انتخابننات الكنيسننت المقبلننة سننتكون يننعبة : رئننيس الحكومننة اإلسننرائيلية، بنيننامين نتنينناهوةننام

 للغايننة، اليسننار يتوحنند وسننيحرى بنندعم كامننم مننن وسننائم اإلعننثم حتننى موعنند إجننراا االنتخابننات".

ةنناعلمياهو مسن ولي الليكنود بندفا كنوادر الحنزب إلنى "جلنب النناخبين إلنى الينناديو وطالب نتن  واف
بعدم إهدار األيوات، ومنعلم من التيويت لخحزاب الملددة بعدم عبنور نسنبة الحسنم، ودعنوتلم 

 139على أن هناع خطرا  يتلدد حكم اليمين. ا  شدد، م"للتيويت لليكود أوال  
  21 القننوائم المتنافسننة علننى االنتخابننات فنني الكنيسننت اإلسننرائيلي النننمللننة الرسننمية لتقننديم الانتلننت ،

وتبين أن أربعين ةائمة تتنافس علنى خنوع االنتخابنات  ،9/4/2019حي  ستجر  االنتخابات في 
نتخابننات بقننائمتين منييننلتين، بعنند فشننم التخننوع األحننزاب العربيننة او تشننمم نحننو خمسننين حزبننا . 

دمت للجنننة االنتخابننات المركزيننة، وةُنن لمشننتركة بمركباتلننا األربعننة.مياويننات إعننادة توحينند القائمننة ا
التجمنننا النننوطني و ن، الجبلنننة الديموةراطينننة والحركنننة العربينننة للتغيينننر منننن جلنننة، ان متحاليتننناةائمتننن

 140الحركة اإلسثمية من جلة أخر .و الديموةراطي 
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 وتسنننننتقبم التثمينننننا  ،سنننننتقبلتوزارة االنننننوزينننننر التربينننننة والتعلنننننيم العنننننالي اللبنننننناني أكنننننرم شنننننليب، أن  كننننندأ
فنني أن يكننون هننناع أ  تنندبير بييننللم مننن المنندارس الرسننمية  اليلسننطينيين فنني المنندارس الرسننمية، نافيننا  

 141اليعبة.راهن، على الر م من األعباا المالية التي يتحمللا لبنان في الرروف االةتيادية الوةت ال
   باسنم "خلينة  ن فني ةينية عرفنت إعثمينا  مشنددة علنى أربعنة فلسنطينيي فريت محكمة ليبية أحكاما

 حماس"، حي  نسبت للم اليلوؤ في تلريب شحنات أسلحة إلى حركة حماس عبر ليبيا وسنيناا.
لم "تشكيم ووجلت للم محكمة في طرابلس تُ . عاما   22و 17أحكام تتراو  ما بين  لمويدرت بحق

ويقبنننا  مر علنننى أمنننن الدولنننة".تنرنننيم أجنبننني سنننر  علنننى األرايننني الليبينننة، وحينننازة السنننث ، والتنننر
المعتقلننون فنني سننجن "الننردؤ" فنني طننرابلس، ممنوعننون مننن الزيننارة منننا شننلرين، ويتعريننون للتنكيننم 

رت عائثت المعتقلين عن "خشيتلا من أن يتم تسليملم إلنى السنلطات اإلسنرائيلية اليومي، فيما عب  
 142ال عنلم.عبر طرف الال "، مناشدة كم الجلات المختية يرورة التحرع لافر 

   ديييد فريندمان "إسرائيم"دعا السيير األمريكي لد David Friedman  إلنى تعمينو روابنط األعمنام
 ،وةنننام فريننندمان فننني الينننية الغربينننة. اليلسنننطينيينبنننين المسنننتوطنين اإلسنننرائيليين ورجنننام األعمنننام 

واليلسننطينيين لرويتننرز فنني منتنند  بالقنندس لتشننجيا روابننط األعمننام بننين المسننتوطنين اإلسننرائيليين 
وعندد ةلينم منن  ،ورجام أعمام دولينين ،الا  ينعقد على مد  يومين بمشاركة الحكومة اإلسرائيلية

ون زيننننادة المشنننناركة فنننني مشننننروعات تجاريننننة مننننا هننننناع فلسننننطينيون كاليننننرون يننننود  " :اليلسننننطينيين
 143."اليريةفي الحيوم على تلع  اإلسرائيليين، ولديلم الحو  

 ماكرون مانويم تعلد الرئيس اليرنسي إيEmmanuel Macron بمنا فني ن"معاداة السنامية"التيد  ل ،
مماللننننين  وةننننام منننناكرون، أمننننام الننننع إعننننداد ةننننانون جدينننند لمكافحننننة جننننرائم الكراهيننننة فنننني اإلنترنننننت،
كمنننننا مجمنننننم دوم أوروبنننننا وكنننننم  ،للم سسنننننات اليلودينننننة فننننني بننننناريس: "مننننننا سننننننوات يواجنننننه بلننننندنا

ة لرناهرة معناداة السنامية، وتندهور الوينا أكالنر خنثم األسنابيا عود ،الديموةراطيات الغربية تقريبا  
أن "فرنسا ستطب و . وشدد ماكرون على األخيرة. معاداة السامية تقتم مجددا  في فرنسا منا سنوات"

 إلنىتعرييا  لمعاداة السامية تبن ار التحالف الندولي لناكر  المحرةنة" يشنمم معناداة الينليونية، مشنيرا  
 144هاا التعريف.ما شركائلا األوروبيين على  أن بثدر وافقت

 عنن وجنود مخناوف "القدس العربي"كشف المستشار اإلعثمي لوكالة األونروا عدنان أبو حسنة لن ،
أبرينم  /كبيرة من رلور األزمة المالية الخانقة التي تعاني منلا منرمته، بعند انقيناا شنلر نيسنان

قند من تمر جديند للمنانحين بالتنسنيو منا فرنسنا. وأكند لع ، وةام إن هناع ترتيبات تجر  حاليا  2019
مليننون دوالر، هنني األمننوام التنني أوةيننت  360بعجننز مننالي ةنندرر  تبنندأ ةالحالينن سنننةأبننو حسنننة أن ال

 145اإلدارة األمريكية دفعلا ليالأ األونروا للعام الالاني على التوالي.
  اللجنة اليلودية األمريكيةت أيدر American Jewish Committee (AJC)  فينه عنن بيانا ، أعربنت

جبلنة اللحنزب  استنسناخا   د  عنالنا  يُ  ،Otzma Yehudit منن دخنوم حنزب عوتسنما يلودينت اخشنيتل
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تمتنند جنناورر إلننى  ا ، والنن2006 سنننةأةننيم  الننا ، The Jewish National Front قوميننةاليلوديننة ال
إلننى  ،قننرن المايننيفنني سننبعينيات ال Meir Kahane التنني أسسننلا مئيننر كلانننا ،Kach حركننة كنناخ

لننننى االئننننتثف الحكننننومي. تالكنيسنننن لجنننننة الشنننن ون العامننننة األمريكيننننة أعلنننننت  22/2/2019وفنننني  واف
عنن تأييندها لبينان ، American Israel Public Affairs Committee (AIPAC) اإلسرائيلية )إيباع(

ا سياسة طويلة األمد "لدين :تويتر للا علىوةالت إيباع في تغريدة على ، اللجنة اليلودية األمريكية
 146ال نلتقي بموجبلا بأعياا في حركات عنيري ة تستحو  النقد".

 22/2/2019 ،الجمعة

  المينلون فنتأ بناب مبننى ومينلى بناب الرحمنة فني الجلنة الشنرةية منن المسنجد األةينى استطاؤ
ألنننف  60أكالنننر منننن  سنننجدالينننثة فننني الم  وأد ،2003 سننننةالمبنننارع، النننا  أ لقنننه االحنننتثم مننننا 

 147االحتثم المشددة في القدس. إجراااتكم  من ر مبال م،مي

 يننننابة  فلسننننطيني،عننننن استشننننلاد طيننننم ، أعلنننننت ميننننادر طبيننننة فنننني ةطنننناؤ  ننننزة  ا  فلسننننطيني 41واف
العشننرات باالختننناو، خننثم ةمننا ةننوات أيننيب بالرينناص الحنني، بينننلم الثالننة جننروحلم خطيننرة، و 

  148ةطاؤ  زة.االحتثم اإلسرائيلي للمسيرات السلمية األسبوعية شرو 
 24أو  24 موةا حدشوت اكر Hashtag ينواريو ينوب أربعنة أطلقنت  حمناس العبنر ، أن حركنة

 149البحر، في إطار التجربة والتدريب التي تقوم بلا الحركة بشكم مستمر.

   مقابلنة منا األناينوم، إن اليلسننطينيين فنني ةنام ممالنم حركنة حمناس فنني لبننان، أحمند عبند اللناد
ى بينان )خطنة( حكومنة سنعد الحرينر  تننص علنى رفنع تنوطين اليلسنطينيين تمنوا إيافة فقرة عل

كمنننا أشنننار عبننند اللننناد  إلنننى أن العثةنننات اليلسنننطينية منننا الدولنننة اللبنانينننة  العنننودة. والتمسنننع بحنننو  
 ا  ينننعا د، تقتينننر الينننوم علنننى األجلنننزة األمنينننة اللبنانينننة فقنننط، بينمنننا نريننند أن تكنننون العثةنننة شننناملة

 150لى تخييف اإلجرااات األمنية حوم مخيمات الثجئين اليلسطينيين.الحكومة اللبنانية إ

 ننن ه إلنننى رفننع القنننائم بأعمنننام وزينننر الخارجيننة اإلسنننرائيلي يسنننرائيم كننناتس االعتنناار لبولنننندا، بعننندما وج 
وةننام كنناتس، فنني  البولننديين اتلامننات بمعنناداة اليلننود فنني ةيننية المحرةننة فنني الحننرب العالميننة الالانيننة.

"عنددا   ، مشنددا  علنى أن"إن البولنديين يرينعون معناداة اليلنود منا حلينب أملناتلم"هار التيريحات: 
"لسنت نادمنا  علنى أ   :"13كاتس، لقناة التليزيون الخاية " ةامو  من البولنديين تعاونوا ما النازيين".

 151شيا ةلته. أمي وأبي عاشا المحرةة وبييتي ابن ناجين منلا يجب علي  ةوم الحقيقة".
  الجديد رون آدم اإلسرائيليةام السيير و أوم سيارة للا في رواندا،  "إسرائيم"افتتحت Ron Adam، 

لنند  هنناا البلنند الكاليننر مننن أوجننه : "Paul Kagame بعنند اجتمنناؤ مننا الننرئيس الرواننند  بننوم كغننامي
 152".، ويوفر إمكانية كبيرة للتعاون المتبادمإسرائيمالتشابه ما دولة 

  153مليون دوالر من الحكومة اليابانية؛ لدعم أنشطتلا. 23ا تبرعا  ماليا  بقيمة ونروا تلقيلاألأعلنت وكالة 
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  أفنننناد مركننننز الميننننزان لحقننننوو اإلنسننننان أن عنننندد شننننلداا مسننننيرات العننننودة وكسننننر الحيننننار منننننا
ا تزام سلطات م شليدا   11وبحسب المركز، فصن  .شليدا   267، بل  30/3/2018انطثةتلا في 

، طيث   40وأشار المركز أن من بين الشلداا،  بينلم الثالة أطيام. االحتثم تحتير بجالامينلم،
، من 14,673فيما أييب  من او  اإلعاةة، باإليافة إلى سيدتين ويحييين. 8، ومسعيين 3و

واكننننر المركننننز أنننننه مننننن بننننين ، يننننحييا   148، ومسننننعيا   171سننننيدة، و 653، وطيننننث   3,128بينننننلم 
 154سيدة. 151، وطيث   433,1حي، من بينلم بالرياص الإيابة  750,7 الميابين كان

 23/2/2019 ،السبت

  فنني حسننين الشننيو، عيننو اللجنننة المركزيننة لحركننة فننتأ، ووزيننر الشنن ون المدنيننة اليلسننطينية،  ننر د
فنني تسنناوةلا مننا  وتنناهب بعينندا   ،تننويتر: "حركننة حمنناس تسننتمر فنني تجنناوز كننم الخطننوط الحمننراا

جننراااتات ةننرار  التخننااالمتننرمرين، وهنناا سننوف ينندفعنا  حننوم مسننتقبم وجننود حمنناس علننى السنناحة  واف
 155وما وجودها". ،في التعامم معلا ةبنى عليه استراتيجية جديدوتحديد موةف تُ  ،اليلسطينية

 السنننلطة  طالبنننت برحينننم رئنننيس ،نرنننم "الحنننراع الشنننعبي" ترننناهرة فننني سننناحة السنننرايا فننني مديننننة  نننزة
 فنتأ ترناهرات فني عندة منناطو فني ةطنناؤ نرنم نشنطاا حركننةوبالمقابنم، عبناس.  اليلسنطينية محمنود

"إن أبننناا شننعبنا فنني ةطنناؤ  ننزة مننن شننماله  :وةننام المتحنند  باسننم الحركننة عنناطف أبننو سننيف ننزة، 
لكننم النندعوات التنني تتسنناوو مننا ر بننات  لجنوبننه خرجننوا فنني ترنناهرات ووةيننات تأيينند للننرئيس، ورفيننا  

 156وسياسات وخطط دولة االحتثم وحليائلا".

 24/2/2019 ،األحد

  أ  خطنة ال عنن أو  "،ينيقة القنرن"محمود عباس، إن الحدي  عن  يةيلسطينالسلطة الةام رئيس
تسننتند إلننى ةننرارات الشننرعية الدوليننة، لننن يكتننب للننا النجننا ، مننا دام ال ينننت  عنلننا دولننة فلسننطينية 

فنني كلمتننه أمننام القمننة العربيننة  عبنناس،وأكنند  عايننمة للننا. "القنندس الشننرةية"مسننتقلة واات سننيادة، و
أن محناوالت اإلدارة األمريكينة والحكومنة المينرية،  األوربية األولى المنعقدة في مدينة شنرم الشنيو

، "إسرائيمن"اإلسننرائيلية تطبيننا عثةاتلننا مننا النندوم العربيننة واإلسننثمية، لننن تجلننب السننثم واألمننن لنن
 157لسثم.الطريو الوحيد لتحقيو ا ،2002 سنةأن تطبيو المبادرة العربية كما وردت  م كدا  

  إن العنايننر األمنيننة التابعننة للسننلطة اليلسننطينية اعتقلننت  فنني التليزيننون اإلسننرائيلي 12ةالننت القننناة
أهنننداف  خططنننوا لتنييننا عملينننات يننند   ،أفننراد منننن ننننابلس سنننتةحمنناس تتكنننون منننن حركنننة خليننة منننن 
ألف  50 را  مقدار وتلقت دعم ،وزعمت القناة أن الخلية موجلة من حماس في  زة ولبنان إسرائيلية.

 158دوالر لشراا أسلحة وتينيا أحزمة ناسية.
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  شننرؤ جننيش االحننتثم اإلسننرائيلي بننصجراا "مننناورة عسننكرية" بشننكم مينناجئ، شننملت فحننص جاهزيننة
وةام المتحد  باسم جيش االحتثم إن المناورة العسكرية  ةواته لسيناريوهات ةتالية في ةطاؤ  زة.

 159وسث  الجو. ،دفعيةوالم ،والمدرعات ،تشارع فيلا ةوات المشاة
  أفينف كوخنافي، أن رئنيس هيئنة األركنان العامنة للجنيش اإلسنرائيلي"ينومالسرائيم "إاكرت يحيية ، 

وبحسننننب  فنننني الحننننرب المقبلننننة. "طلنننب مننننن ةيننننادة الجننننيش ويننننا خطننننة وايننننحة لتحقيننننو "النيننننر
تحنننت عننننوان "ورشنننة  2019خنننثم آاار/ منننارس الينننحيية، فنننصن كوخنننافي ةنننرر عقننند ورشنننة عمنننم 

تشننكيم عندة طننواةم لمحاولننة الوينوم إلننى مينناهيم  مشننيرة  إلننى أننه تننم   ،"Victory Seminar رالنين
 160أ  الغرات لتحقيو "النير". وايحة بشأن طريقة "انتيار" الجيش في الحرب المقبلة، وسد  

 25/2/2019 ،اإلثنين

  د ودةينو، عن تطوير ياروخ جدين، الجنا  العسكر  لحركة الجلاد اإلسثمي ،سرايا القدسأعلنت
يمكنن أن يينم إلنى  إننه وحتنى ةطاؤ  زة إلى تم أبيب، ونتانيا ةالت إنه "ةادر على الويوم من

وجناا إعنثن  أبعد من النع"، ملنددة بتحوينم المندن اإلسنرائيلية إلنى "جحنيم" فني أ  مواجلنة مقبلنة.
 161الحركة في فيلم بالته ةناة تليزيونية إيرانية.

  مننن ةيننادات فننتأ بننأن رئننيس السننلطة محمننود عبنناس، يتعننرع إن "إيلننام شننعبنا  حمنناسةالنت حركننة
وعننند ت  لينننغوط ويخنننوع معركنننة لمواجلنننة ينننيقة القنننرن، تننندليس وكننناب ال ينطلننني علنننى أحننند".

أن الننننع "محاولننننة لتجميننننم موةيننننه  ،علننننى لسننننان المتحنننند  باسننننملا عبنننند اللطيننننف القننننانوؤ ،حمنننناس
لقنانوؤ فني تينريأ يننحيي، وأشننار ا المتسناوو منا ينيقة القنرن، وفيننم ةطناؤ  نزة عنن الينية".

جراااتننننه االنييننننالية" ينننند   ةطنننناؤ  ننننزة، والعننننداا المتوايننننم  إلننننى أن خطننننوات عبنننناس "العقابيننننة واف
 162للييائم يبرهن وي كد الع.

  إسننننرائيم"ةننننام نائننننب رئننننيس حركننننة فننننتأ محمننننود العننننالوم، إن حركننننة حمنننناس تيننننطف إلننننى جانننننب" 
وشنندد العننالوم علننى أنننه ال يمكننن  عبنناس.فنني اسننتلداف الننرئيس محمننود  والواليننات المتحنندة األمريكيننة

ملينون التني تمنرر  15 إلنى ينرورة إدراع حمناس أن النن أن يكون هناع بديم لمنرمة التحرير، مشنيرا  
إراحنننة  ؛ اللننندف األومللنننا شنننلريا  ال تنننأتي دون المنننن، فلننني تنننأتي بتعليمنننات أمريكينننة لتحقينننو هننندفين

، أمننا اللنندف الالنناني األوينناؤللننم األمننوام بتلدئننة الننا  ةنندم مطالبننة المننندوب  وي ك نند هنناا "إسننرائيم"،
بعند ةريننة تنم  ،وكشنف العنالوم عنن عنروع مالينة منن عندة دوم أزمة للسلطة والقينادة. إيجادفلو 

 شننعب اليلسننطيني، إال أن القيننادة رفيننت هننار العننروع المشننروطة بعنند أن ةالننت لنننا:الأبيننب أمننوام 
 163."مستييدين من هار األموام بشكم مسبو، ولكن بشرط تحديد أسماا ال"سنعطيكم أمواال  

  األسبو، والمرشأ الرابنا فني ةائمنة كناحوم الفنان اإلسرائيليةام رئيس أركان الجيش Kahol Lavan 
، إننه يجنب وينا حندود Gabi Ashkenazi  نابي أشنكناز (، "مناعة إلسرائيم"و عتيد يش)تحالف 
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وةننام أشننكناز  "يجننب أن  علننى  ننور األردن. ، مننا التأكينند علننى اسننتمرار سننيطرة االحننتثم"إسرائيمن"لنن
نسننعى إلننى تحدينند الحنندود، وخايننة فنني الويننا الننا  ال يتجننند فيننه للجننيش إال نيننف الجملننور"، 

وةام "يسألونني كم الوةت ما إاا كننت إلنى جاننب دولنة واحندة أو  ".خطيرا   األمر الا  اعتبرر "ويعا  
 164.: أنا ما دولة إسرائيم"دائما   دولتين، وأنا أرد  

  موةننا ، فنني لقنناا خنناص مننا كوشنننر جاريندمستشننار الننرئيس األمريكنني دونالنند ترامننب، ويننلرر كشنف
الخاية بمنطقة الشرو األوسنط،  "خطة السثم"، عن أبرز مباد  عربيةال Sky Newsسكا  نيوز 

وأشنار كوشننر إلنى أهمينة الحينار علنى سنرية الكالينر منن  أنلا تركنز علنى "الحرينة واالحتنرام". مبينا  
وبنني ن المسن وم األمريكني أن الويننا النا  ينتم التينناوع بشنأنه "لنم يتغيننر  ".السنثم خطنة"ياينيم ت

األخيننرة، وأويننأ: "مننا حاولنننا فعلننه هننو يننيا ة حلننوم تكننون واةعيننة  25 " خننثم السنننوات النننكاليننرا  
 165، من شأنلا أن تسمأ للناس بعيش حياة أفيم".2019وعادلة للار القيايا في عام 

  وفورينا   رئيسا   ، أن "ييقة القرن" األمريكية "تشكم خطرا  تيبينتعليم اإلسرائيلي، نيتالي وزير ال رأ 
وأيننناف بينينننت، فننني بينننان يننندر عنننن مكتبنننه، أن "ينننيقة القنننرن"  علنننى إسنننرائيم" وتلننندد وجودهنننا.

، بحسنننب الموةنننا اإللكترونننني "إسنننرائيم"سنننت د  إلنننى إةامنننة دولنننة فلسنننطينية، والنننع سنننيلدد وجنننود 
وتابا بينيت أن "األمريكيين سنيدفعون الحكومنة المقبلنة إلنى  ت أحرنوت اإلسرائيلية.ليحيية يديعو 

 166، وسيتم بعدها تقسيم القدس بيننا وبين اليلسطينيين".6إةامة دولة فلسطينية على الطريو رةم 
  أينندر رئننيس الحكومننة اإلسننرائيلية، بنيننامين نتنينناهو، أوامننر بصنينناا ةننرار محكمننة االحننتثم اليننادر

خثئنه منن  ،الرحمةن ميلى باب بشأ عنادة إ ثةنه منن جديند واف التابا للمسجد األةيى المبنارع، واف
مجلنننس األوةننناف والشننن ون والمقدسنننات اإلسنننثمية فننني مديننننة القننندس دون تسنننويات منننا محتوياتنننه، 

 "إسنرائيم"وأشارت القنناة إلنى أن  المحتلة، والع بحسب ما أورد التليزيون الرسمي اإلسرائيلي )كان(.
 167قلت إلى األردن موةيلا حوم هاا الشأن، وأخطرتلا بنيتلا إ ثو الميلى.ن

  المسنننجد األةينننى الشنننيو عكرمنننة ينننبر ، إن اإلجنننرااات اإلسنننرائيلية األخينننرة، بحنننو   خطينننبةنننام 
وأويننأ يننبر  فنني حديالننه لخنايننوم، أن "مننا  المسننجد األةيننى، وبنناب الرحمننة، " يننر ةانونيننة".

سننرائيلية فنني القنندس، بخيننوص ُميننلى بنناب الرحمننة واف ثةننه، يقننام عننن ةننرار محكمننة اليننلأ اإل
وشندد علنى أن  باطم من أساسه، ألنه ال عثةة لمالم هار القرارات بالوةف اإلسثمي في القندس".

 "الوةف اإلسثمي )دائرة أوةاف القدس التابعة لخردن( بعيد كم البعد عنن اإلجنرااات اإلسنرائيلية".
 168للمسلمين، وال عثةة لليلود به".وأياف: "ميلى باب الرحمة هو 

  أكد البيان الختامي للقمة العربينة األوروبينة األولنى علنى المواةنف المشنتركة منن عملينة السنثم فني
، بمنننا فننني النننع بشنننأن وينننا القننندس، وعننندم شنننرعية المسنننتعمرات اإلسنننرائيلية فننني األوسنننطالشنننرو 

الندولتين  زام المتواينم بالتوينم إلنى حنم  للقنانون الندولي، وااللتن األرايي اليلسطينية المحتلنة وفقنا  
 سنننةلكافننة ةننرارات األمننم المتحنندة، بويننيه السننبيم الننواةعي الوحينند إلنلنناا االحننتثم الننا  بنندأ  وفقننا  
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وجندد التأكيند علنى الندور النا  ال يمكنن االسنتغناا عننه لوكالنة  القدس.شرةي ، والا  يشمم 1967
 169مكينلا من الوفاا بواليتلا األممية.لت وماليا   ونروا، ويرورة دعملا سياسيا  األ

  وبحسنب موةنا القنناة  ملاجرا  يلوديا  منن أوكرانينا إلنى تنم أبينب ةنادمين بطنائرة خاينة. 243ويم
وسننيتم تننوزيعلم علننى منندن حييننا ونتانيننا  ،العبرينة السننابعة، فصنننه سننيتم منننحلم "المواطنننة اإلسننرائيلية"

 170وريشون لتسيون وأسدود.
 26/2/2019 ،الثالثاء

 إن  ،ةننام حسنننين الشنننيو، عينننو اللجنننة المركزينننة لحركنننة فنننتأ، ووزيننر الشننن ون المدنينننة اليلسنننطينية
نيننات ةرارهننا بخيننم نسننبة مننن أمننوام العوائنند اليننريبية الخايننة باليلسننطينيين، مننا حنندا  "إسننرائيم"

"يناهب  واتلنم الشنيو رئنيس النوزراا اإلسنرائيلي بنينامين نتنيناهو بأننه .بالسلطة إلعادة المبلن  كنامث  
 171إلى يناديو االةتراؤ على حساب الدم اليلسطيني، وعلى حساب لقمة عيش اليلسطينيين".

  أكنند عيننو المكتننب السياسنني لحركننة حمنناس خليننم الحيننة أن زيننارة وفنند الحركننة إلننى القنناهرة حققننت
خننثم لقنناا عبننر فيننائية األةيننى، أن أهننداف الزيننارة  ،وأويننأ الحيننة العدينند مننن النتننائ  المرجننوة.

ةطنناؤ نننت حننوم العثةننات االسننتراتيجية بننين الحركننة وميننر، وبننين ميننر وفلسننطين، وحيننار كا
وفني شنأن العثةنة منا مينر،  ...والمينالحة اليلسنطينية وأهميتلنا ،ووحدة الشنعب اليلسنطيني ، زة

 172الوطنية والقومية. ،شدد الحية على أن العثةة الالنائية متقدمة واستراتيجية في أبعادها المختلية

 حملننة لتقيننير منندة االنترننار للحيننوم علننى  ،التابعننة لثحننتثم اإلسننرائيلي "،سننلطة السننكان"ت بنندأ
كمنننا تخطنننط سنننلطة السنننكان،  .لمنننن يطلنننب النننع منننن سنننكان القننندس المحتلنننة "،المواطننننة اإلسنننرائيلية"

 طلبننات، فنني رننم  البحسننب تقريننر نشننرته يننحيية هننررتس، لتيعيننم موةننا علننى اإلنترنننت السننتيعاب 
إلى أن تقليص مدة االنترنار بشنكم ملمنوس سنوف ين د  إلنى ارتيناؤ حناد فني عندد  تقديرات تشير

 173اليلسطينيين المقدسيين الاين يطلبون المواطنة.
  أكد نائب المدير العام لخوةاف اإلسثمية في القدس ناجأ بكيرات أن ميلى باب الرحمة في

ةام مدير المسجد األةيى و يم. الترممن أجم  ، وأن العمم جار  ا يزام ميتوحا  مالمسجد األةيى 
إن مجلس األوةاف اإلسثمية ةرر إعادة فتأ ميلى باب الرحمة أمام  ،عمر الكسواني للجزيرة نت

 174الميلين وةرارر هو النافا في المسجد األةيى.

 إلى  ،بما فيلا الواليات المتحدة ،الرحمن آم الاني القو  الدولية دعا وزير خارجية ةطر محمد بن عبد
 Theفي حوار أجرته يحيية الغارديان  ،وةام آم الاني للمنطقة". مقاربتلافي  شموال   أكالرون "أن تك

Guardian  اريد كوشنر أخبرر أن "خطته للسثم بين إسرائيم وفلسطين ستكون جاهزة جالبريطانية، إن
د عام بأن "ةطر  ير ملتمة بالمويوؤ طالما أنه ال يمالم حدو  يهعل أنه رد  ، و في  يون أسابيا"

 175عن تسمية مدينة القدس عايمة فلسطين". ، فيث  اليلسطينيينالعودة لثجئين  ، وحو  1967
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  مولننود جنناويش أو لننو ةننام وزيننر الخارجيننة التركننيMouloud Jawish Ihsanoglu إنننه لننوال تركيننا ،
ية وجنود "بعنع القنادة الجبنناا للندوم اإلسنثم سيما فني رنم   وشعبلا، لما دافا أحد عن القدس، ال

"طالمنا هنناع ةنادة يلنابون الوالينات المتحندة و يرهنا ويرتجينون  أو لو:جاويش وأياف  في يومنا".
 176أماملا، فث يمكن ألحد الدفاؤ عن القدس".

 27/2/2019 ،األربعاء

 علننى تيننريحات رئننيس  نبيننم أبننو ردينننة، ردا   السننلطة اليلسننطينية ةننام الننناطو الرسننمي باسننم رئاسننة
 ،نتنياهو عشية زيارته لموسكو واالدعاا أننه ال يوجند شنريع فلسنطينيبنيامين  يةسرائيلاإل الحكومة

أبنو  كندأو  .اإلطثونه على استعداد للقاا إاا ما وجد زعيم فلسطيني، إن الع  ير يحيأ على أو 
سننواا  ،علننى اسنتعداد لتلبينة طلننب بنوتين لمالننم هناا اللقناا فنني أ  وةنت أن عبناس كننان دائمنا   رديننة

جنم تحقينو أمنن  ،ا الحالي، أو ما أ  رئيس وزراا إسرائيلي ةنادم بعند االنتخابناتما رئيس الوزرا
 177السثم العادم والدائم.

 ةنننرروا حننننم  ، إن األسنننر  داخننننم سنننجون االحننننتثم لننننه، فنننني بينننان ،ةنننام نننناد  األسننننير اليلسنننطيني
تنيناها التنريمات داخم سجون االحتثم، كخطنوة احتجاجينة لمنواجلتلم اإلجنرااات التنكيلينة التني 

إدارة السنننجون بحقلنننم، والتنننني تيننناعدت خنننثم األسننننبوؤ المنينننرم، عقنننب ةياملننننا بنينننب أجلننننزة 
 178تشويش في عدد من أةسام سجن النقب اليحراو ، وتنيياها لعمليات ةما واةتحامات متتالية.

  ،)نزة بداينة ةطناؤ ويف علي الحايع، رئيس جمعينة رجنام األعمنام اليلسنطينيين )ةطناؤ خناص 
وةنننام الحاينننع إن  طقنننة "المنكوبنننة"، منننن الننننواحي االةتينننادية واالجتماعينننة واإلنسنننانية.بالمن 2019

 ويننحية. ،وتعليميننة ،واجتماعيننة ،انليننار القطنناؤ الخنناص بغننزة أد  إلننى حنندو  كننوار  اةتيننادية
مليار دوالر منا بدا الحيار  11خسائر القطاؤ الخاص بلغت ما يزيد عن أشار الحايع إلى أن و 

 179منشأة يناعية وآالف المحام التجارية. 600نحو  وتم  إ ثواإلسرائيلي، 
  اإلسنننثمي اجتماعنننا  طارئنننا ، فننني المسنننجد األةينننى، لبحننن  آخنننر التطنننورات  األوةنننافعقننند مجلنننس

المتعلقننة بميننلى بنناب الرحمننة، بعنندما اةننتحم عنايننر مننن الوحنندة الخايننة لنند  شننرطة االحننتثم 
 األردنينة المملكنة يوم" إنالسرائيم إالت يحيية "وة الميلى وشرعوا في تيوير الميلين بداخله.

رفيت رسالة تم أبينب بشنأن التندخم لتلدئنة أزمنة المسنجد األةينى. وةنام ميندر رفينا فني وزارة 
إلى األردن م خرا  بشنأن ةينية  "إسرائيم"نقم رسالة من  الخارجية األردنية لليحيية العبرية إنه تم  
الننننت األوةنننناف إنلننننا "لننننن تنينننناؤ إلننننى ةننننرار المحكمننننة وة، بنننناب الرحمننننة منعننننا  لتيننننعيد األحنننندا 

 180اإلسرائيلية بص ثو باب الرحمة، نحن هنا ولن ناهب إلى أ  مكان".

  لتنييننا مشننروؤ "النقنند اونننرو األمننا وكالننة   ننزة، اتياةننا  ةطنناؤ وة عننت اللجنننة القطريننة إلعننادة إعمننار ،
ن الخنريجين الجندد والعم نام، آالف من 10نحنو مقابم العمم"، القايي بتوفير فنرص عمنم "م ةتنة" ل



 2019 شباط/ فبراير __________________________________________________________

  33       مركز الزيتونة للدراسات واالستشارات               

توةيننا اتياةيننة تيننناهم علننى آليننات تنيينننا  "تنننم   :للنناوةالننت اللجنننة، فننني بيننان  العنناطلين عننن العمنننم.و 
وينننننص االتينننناو علننننى أن "تقنننند م اللجنننننة  .2019 المشننننروؤ، والننننا  سننننيبدأ فنننني شننننلر مننننارس/ آاار"

 181تنييا مشاريا البرنام ".مليون دوالر أمريكي ليالأ وكالة الغو ، للبدا ب 13القطرية مبل  
 يننوم" أن السننرائيم إ"يننحيية ميننادر مقربننة مننن اليريننو المخيننص بيننيا ة "يننيقة القننرن" ل أكنندت

ملينار دوالر فنني الينية الغربينة وةطناؤ  ننزة علنى مند  عقنند  25الخطنة تننص علنى اسننتالمار نحنو 
ر إيننافيا  إلننى مليننار دوال 40وأويننحت الميننادر أنننه فنني سننياو "اليننيقة"، سننيتم تحويننم  مننن الننزمن.

إاا وافقنت هنار الندوم علنى المشناركة فني المبنادرة. وأشنارت إلنى أننه سنيتم جباينة  ،مير واألردن ولبنان
 182من الواليات المتحدة )لم يتم تحديدر(. املسإهار المبال  من دوم خليجية، باإليافة إلى 

 28/2/2019 ،الخميس

 تطيلم ُمسنلحون منن رفنأ المينرية خنثم أفرجت السلطات الميرية عن الشنبان األربعنة الناين اخن
رئننيس المكتنب السياسنني لحركننة حمناس، إسننماعيم هنينة، فنني بيننان  عب نرو  .19/8/2015فنني سنيرهم 

يحيي، عن شكرر العميو للقيادة الميرية علنى ةرارهنا، "النا  يرلنر عمنو العثةنة بنين الشنعبين 
 183طنين آخرين من القطاؤ.موا سرا  أربعةكما أعلن عن نجا  الجلود في إطثو  الشقيقين".

 محمود عباس رسالة إلى نرينرر اليرنسني إيمانوينم مناكرون يطالبنه  ةاليلسطيني السلطة أرسم رئيس
فيلننا بالعمنننم علنننى إعننادة النرنننر فننني بروتوكننوم بننناريس االةتيننناد  المنننرم لنقنننم أمنننوام الينننرائب 

وةننننننات اإلسننننننرائيلية ، بسننننننبب "االنتلاكننننننات والخر "إسننننننرائيم"والجمننننننارع بننننننين السننننننلطة اليلسننننننطينية و
 184للبروتوكوم"، بحسب وزير الش ون المدنية اليلسطينية حسين الشيو.

 النائنب فني المجلنس التشنريعي اليلسنطيني ،أفرجت سلطات االحنتثم اإلسنرائيلي عنن خالندة جنرار، 
 185االعتقام اإلدار . من بعد عشرين شلرا   ،والقيادية بالجبلة الشعبية لتحرير فلسطين

 مننم المتحنندة المسننتقلة للتحقيننو فنني االنتلاكننات المرتكبننة فنني األراينني اليلسننطينية أعلنننت لجنننة األ
المحتلة اسنتنتاجاتلا. ويركنز التقرينر علنى المرناهرات فني ةطناؤ  نزة، التني تعنرف بنن"مسيرة العنودة 

، إن "اللجنننة Santiago Canton وةننام رئننيس اللجنننة، سننانتيا و كننانتون الكبننر  وكسننر الحيننار".
معقولة تدعو إلنى االعتقناد بنأن الجننود اإلسنرائيليين ارتكبنوا انتلاكنات للقنانون  أسبابا  تر  أن هناع 

النندولي اإلنسننناني والقنننانون الننندولي لحقنننوو اإلنسنننان خننثم مرننناهرات مسنننيرة العنننودة الكبنننر . ومنننن 
اإلنسنانية، وعلنى إسنرائيم أن  أو جنرائم يند   ،الممكن أن تشكم بعع هار االنتلاكات جرائم حنرب

 186.التحقيو فيلا على اليور" تباشر
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