
     
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 

  
 
 
 
 

  
 

  

  
 
 

 غزة ألف من موظفي 20ضع ثالثة شروط أمام حماس الستيعاب ت ةحكومة الفلسطينيال
 بإنهاء كافة العقوبات المفروضة على غزة أو تقديم استقالتها والرحيلتطالب الحكومة  حماس

 ليبرمان: التنسيق األمني مع السلطة الفلسطينية عميق وما جرى في جنين يؤكد على ذلك
 األقصى المسجد على يطل تهويدي سياحي تجمع أكبر بإقامة يشرع االحتالل

 ة في غزةل حماس مسؤولية األزمة اإلنساني.. واشنطن تحم   مجددا  

الشرطة توصي بتوجيه تهم فساد إلى 
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 عليه
 

 4... ص 
 

 4555 14/2/2018 األربعاء

 



 
 
 
 

 

 2 ص             4555 العدد:             2/14/2018 ربعاءاأل  التاريخ: 

                                    

  السلطة:
 5 غزة ألف من موظفي 20ضع ثالثة شروط أمام حماس الستيعاب ت ةحكومة الفلسطينيال  2.
 5 رياض المالكي: نريد إطارا  متعدد األطراف ال تحتكره واشنطن ويلتزم بالشرعية الدولية  3.
 7 تلويح اإلسرائيلي بإقرار قانون لفرض السيادة اإلسرائيلية على الضفةالفلسطينية تدين ال الحكومة  4.
 7 تطبيق القانون اإلسرائيلي على المؤسسات األكاديمية في المستعمراتإدانة فلسطينية لقرار   5.
 8 ؤهلها للعب دور الوسيط النزيه لوحدها أو ضمن أي إطارت: روسيا تملك عالقات حسين الشيخ  6.
 8 في عملية السالم هاما   ل على لعب روسيا دورا  نعو    :أحمد مجدالني  7.
 8 المفتي لزيارة القدس ... والهب اش يدعويجتمع مع مفتي روسيا عباس  8.
 9 عريقات: واشنطن تحاول االجتماع مع الجانب الفلسطيني "بأي ثمن"  9.

 9 ونروا بتحمل مسؤولياتهااأل "منظمة التحرير" تطالب   10.

 9 للسالم في الشرق األوسط ايمز": ترامب لم يعد وسيطا  في مقاله بـ"نيويورك ت عريقات  11.

 10 وثيقة: الجيش اإلسرائيلي حاول إسقاط طائرة عرفات  12.
 

  المقاومة:
 10 كافة العقوبات المفروضة على غزة أو تقديم استقالتها والرحيل بإنهاءتطالب الحكومة  حماس  13.
 11  الحية: وفد الحركة بحث مع المخابرات المصرية أربعة ملفات  14.
 11 طلب منا التدخل في عملية سيناءال توجد لدى حماس خطة لالتفاق مع دحالن ولم ي  : البردويل  15.
 12 اب موظفي غزة بعودة المستنكفين يعرقل المصالحة: ربط الحكومة استيع"الشعبية"  16.
 13 غزةبالتخفيف عن المواطنين ب بدورهاأن تقوم الحكومة " تشدد على ضرورة الديمقراطية"  17.
 13 عقبات المصالحة الفلسطينية إلى المربع األول"الحياة":   18.
 14  العالول يتهم ترامب بالسعي لتصفية القضية الفلسطينية  19.
 14 االحتالل حسام بدران: بعض رجال أمن السلطة يتسابقون لحماية جنود  20.

 
  :اإلسرائيليالكيان 

 15 جرى في جنين يؤكد على ذلك ليبرمان: التنسيق األمني مع السلطة الفلسطينية عميق وما  21.

 15 كحلون: المستشار القضائي هو الذي يتخذ قرار تقديم الئحة اتهام ضد نتنياهو  22.

 16 لبيد يطالب نتنياهو باالستقالة  23.

 16 غباي: عهد نتنياهو قد انتهى  24.

 16 2019الكنيست يصادق بالقراءة األولى على ميزانية   25.

 17 تثبيت سلطتهاللسلطة الفلسطينية لمصلحة  إسرائيلي: التنسيق األمني جنرال  26.

 17 مب تصريحات نتنياهو حول االستيطان بالكذبا"إسرائيل" مصدومة لوصف تر   27.

 18 الصحافة اإلسرائيلية: بدء العد التنازلي لمسيرة نتنياهو السياسية  28.

 19 عائلة "هدار جولدن" تتهم حكومة نتنياهو بتهمة التخلي عنه  29.

 19 هدف السياسي المطلوب لـ"إسرائيل"من اليهود يعتقدون أن االتفاق الدائم هو ال %55استطالع:   30.



 
 
 
 

 

 3 ص             4555 العدد:             2/14/2018 ربعاءاأل  التاريخ: 

                                    

 
  :األرض، الشعب

 20 يقاطعون محاكم االحتالل ا  األسرى المعتقلون إداري  31.

 21 األقصى المسجد على يطل تهويدي سياحي تجمع أكبر بإقامة يشرع االحتالل  32.

 21 شهاد رضيع فلسطيني بسبب حصار مخيم اليرموكاست  33.

ا تجاه الشيخ "صالح"الشيخ كمال   34.  21 الخطيب: االحتالل يمارس دور ا انتقامي ا واضح 

 22 القدس البطريرك ثيوفيلوس يعلن مقاطعته لبلدية  35.

 22  ألقصىلمسجد اهدم في العيسوية واقتحام ل حتلة:الم القدس  36.

 23 نقابيون: ربط الحكومة استيعاب موظفي غزة بعودة المستنكفين يعرقل المصالحة  37.

 23 فرض الحصاراألقل منذ  هي منظمات حقوقية: التصاريح الطبية لغزة  38.

 24   الحبس يمدد واالحتالل لعهد التميمي مغلقة عسكرية محاكمة  39.

 24  الغربيةينفذون اعتداءات عنصرية شمال الضفة  اليهود المستوطنون  40.

 24 االحتالل يشدد حصاره لبلدة حزما شرق القدس  41.

 25 راج عن األسير المصاب مبروك جرار ونقله لمستشفى رفيديا بنابلساإلف  42.

 25 اإلعالن عن تأسيس رابطة المرأة الفلسطينية في السويد  43.
 

  : اقتصاد
 25 2017 الضفة الغربية وقطاع غزة خالل سنةارتفاع البطالة في   44.

 
  : األردن

 26 انتعلن رفضها عودة طاقم السفارة اإلسرائيلية إلى عم   "فلسطين النيابية"  45.
 

  عربي، إسالمي:
 26 في حال شن ت هجمات أخرى« أكثر مفاجآت»بـ  "إسرائيل"تتوع د  سورية  46.
 27 لها بتقديم تسهيالت عسكرية لحماس ""إسرائيلتركيا ترفض اتهامات   47.
 27 "تجريم التطبيع"داخل البرلمان بعد رفض  "إسرائيل"نائب تونسي يمزق علم   48.
 28 المستفيد األول من إسقاط المقاتلة اإلسرائيليةهي خبير عسكري: روسيا   49.

 
  دولي:

 29 ل حماس مسؤولية األزمة اإلنسانية في غزة.. واشنطن تحم   مجددا    50.

 31 األمم المتحدة: غوتيريش يواصل جهوده إلقامة الدولتين الفلسطينية واإلسرائيلية  51.

 31 لخارجية األمريكية: قضايا نتنياهو شأن داخليوزارة ا  52.

 32 يضع صعوبات واضحة في مسار السالم "إسرائيلـ"إيطاليا: قرار القدس عاصمة ل  53.

 32 تتضمن نفقات بناء السفارة بالقدس 2019الميزانية األمريكية في   54.



 
 
 
 

 

 4 ص             4555 العدد:             2/14/2018 ربعاءاأل  التاريخ: 

                                    

 32 التفيا تشتري صواريخ مضادة للدروع من "إسرائيل"  55.

 33 و"إسرائيل"دينس روس: على ترامب تقديم دعم فعلي للسعودية   56.
 

  حوارات ومقاالت
 33 نضال محمد وتد... الثناء اإلسرائيلي على السلطة: شرعيتها تنبع من التنسيق األمني  57.
 36 ساري عرابي... .. سجاالت البهجة ونقيضها!إسقاط الطائرة اإلسرائيلية  58.
 38 أحمد جميل عزم د.... الفلسطينيون واستبدال موسكو بباريس  59.
 40 علي أنوزال... الحرب اإلسرائيلية اإليرانية لن تقع  60.

 
 42 :كاريكاتير

*** 
 

 عليه من مؤامرة جزءا  .. وهو يعد ها توصي بتوجيه تهم فساد إلى نتنياهو الشرطة  .1
أعلنت الشرطة اإلسرائيلية، في ساعة متأخرة من مساء أمس الثالثاء، أنها : نظير مجلي - تل أبيب

أنهت تحقيقاتها في ملفين اثنين من ملفات الفساد المتعلقة برئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، وأنها 
تلقي »فع توصية إلى النيابة العامة، بأن تقدم ضده الئحة اتهام في بنود خطيرة في صلبها قررت ر 

 «.رشى لقاء تقديم خدمات لمن قدم له الرشى، وخيانة األمانة، واالحتيال
وعلى أثر األجواء التي أثارها هذا النشر، اضطر نتنياهو إلى الظهور أمام وسائل اإلعالم وألقى بيانا 

ه ممتنعا عن الرد على أسئلة. وبدا واضحا عليه الغضب. وراح يتحدث عن تاريخه بصوته وصورت
كل عمري ال يواجهني شيء سوى مصلحة الدولة وتقدمها »في خدمة أمن إسرائيل واقتصادها: 

األمني واالقتصادي، منذ أن شاركت ضابطا في وحدة عسكرية مختارة إلطالق سراح الرهائن 
بينا وحتى تولي منصب المندوب الدائم في األمم المتحدة وحتى صرت اإلسرائيليين من طائرة سا

وزير مالية ونقلت إسرائيل إلى عهد االزدهار، واليوم وأنا رئيس حكومة، بفضل دعم غالبية 
 «.الجمهور

وقال نتنياهو إنه منذ صار رئيس حكومة وهو يتعرض لمؤامرات مختلفة إلسقاطه عن الحكم. ويرى 
ن الشرطة جزءا من هذه المؤامرة. وقال إنه واثق بأن هذه التوصية سترفض من في هذه التوصيات م

نه سيظل رئيسا للحكومة حتى نهاية دورتها، أي في شهر نوفمبر )تشرين  المؤسسات القضائية، وا 
 «.إذا شئتم وشاء هللا»، وسينتخب مرة أخرى رئيسا للحكومة 2019الثاني( سنة 
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( شيكل 3.5)الدوالر يساوي  شيكلى له ولعائلته بقيمة مليون وقالت الشرطة إن نتنياهو قبض رش
من رجلي أعمال مقابل خدمات عينية لهما. وحاول أن يمرر قانونا يتيح ألحدهما ربحا يصل إلى 
عدة ماليين من الدوالرات، وهو إعفاء ضريبي لرجال األعمال الذين يعودون للسكنى في إسرائيل من 

ه في القضية األخيرة وزير المالية السابق، يائير لبيد ورئيس حزب الخارج. والشاهد الرئيسي ضد
 معارض حاليا، الذي قال في إفادته بأن نتنياهو مارس عليه ضغوطا لتمرير القانون لكنه رفض. 

 14/2/2018الشرق األوسط، لندن، 
 

 غزة ألف من موظفي 20ضع ثالثة شروط أمام حماس الستيعاب ت ةحكومة الفلسطينيال .2
حمززاس حركززة ثالثززة شززروط أمززام  الفلسززطيني وضززعت حكومززة التوافززق الززوطني: فتحززي صززب اح -غزززة 

، البزال  عزددهم 2007، الزذين عينزتهم عقزب سزيطرتها علزى غززة عزام نموظفيالألف من  20الستيعاب 
ألفًا. وجددت الحكومة، دعوتها إلى الحركزة إلزالزة جميزع العراقيزل، والمضزي قزدمًا فزي تحقيزق  35نحو 
الحة، و"التوقف عن فرض شروط". كما ربطت في بيان بين تحسن أحوال سزكان غززة والتمكزين المص

الشززامل للحكومززة. وشززدد علززى "ضززرورة السززماح بعززودة المززوظفين القززدامى إلززى عملهززم"، كمززا حضززت 
علززى "تززوفير المنززائ المالئززم لعمززل الززوزراء فززي الززوزارات والززدوائر الحكوميززة". وأكززدت أنهززا "سززتبدأ فززي 

زالة العقبات من أمامها". 20يعاب است  ألف موظف من موظفي غزة الجدد حال تمكين الحكومة وا 
وطالبزززت بزززز"السيطرة الكاملزززة علزززى المعزززابر، وحركزززة البضزززائع إلزززى غززززة وفزززرض النظزززام العزززام وسزززيادة 

فزي القانون وتمكين السلطة القضائية من تسلم مهماتها وتمكين الحكومة يعنزي قيزام الزوزراء بمهمزاتهم 
 المحافظات الجنوبية )غزة( كما في المحافظات الشمالية )الضفة( من دون عراقيل".

 14/2/2018 ،الحياة، لندن
 

 رياض المالكي: نريد إطارا  متعدد األطراف ال تحتكره واشنطن ويلتزم بالشرعية الدولية .3
زيززر الخارجيززة و ، أن سززامر إليززاس موسززكو، نقززاًل عززن مراسززلها فززي 14/2/2018 ،الحيــاة، لنــدننشززرت 

الفلسززطيني ريززاض المززالكي رأى أن النقززاط األساسززية فززي خطززاب الززرئيس محمززود عبززاس أمززام مجلززس 
 األمن، تبلورت بالكامل بعد جوالته اإلقليمية والدولية.

وأكززد المززالكي أن هززدف زيززارة الززرئيس الفلسززطيني والوفززد المرافززق موسززكو واجتماعززه بززالرئيس فالديميززر 
وسية، هو استكمال الحراك الفلسطيني واالستماع إلزى نصزائح الزروس المخلصزة فزي بوتين والقيادة الر 

هزززذا الشزززأن، لتحديزززد الخطزززوات المقبلزززة فزززي مواجهزززة قزززرار البيزززت األبزززيض االعتزززراف بالقزززدس عاصزززمة 
 وكشف المالكي فزي حزديث إلزى "الحيزاة" أن الزرئيس األمريكزي ونقل السفارة األمريكية إليها. "إسرائيلز"ل
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ترامزززب طلزززب فزززي اتصزززال مزززع بزززوتين للتعزيزززة بضزززحايا الطزززائرة الروسزززية، أن ينقزززل إلزززى عبزززاس  دونالزززد
ونفززززى الززززوزير أن يكززززون بززززوتين فززززي صززززدد التوسززززط بززززين السززززلطة  "مالحظززززات فززززي شززززكل شخصززززي".

الفلسززطينية واإلدارة األمريكيززة. وأشززار إلززى "محززاوالت سززابقة للتوسززط مززن أطززراف كثيززرة"، مشززددًا علززى 
ع اإلدارة األمريكية "ما دامزت متبنيزة القزرار حزول القزدس". لكنزه رأى فزي المقابزل أنزه ال عدم التعامل م

يمكزززن شزززطب الزززدور األمريكزززي، والمطلزززوب "كسزززر الهيمنزززة األمريكيزززة". وشزززدد الزززوزير علزززى أن زمزززن 
عزلززت نفسززها عززن " وأن واشززنطن ،االحتكززار األمريكززي لعمليززة التسززوية ول ززى وبززات جزززءًا مززن الماضززي

 ."ة السياسية، وأثبتت أنها دولة منحازة بالكامل إلى إسرائيل والرواية الصهيونية االستيطانيةالعملي
عبزاس مزع بزوتين، وقزال: "اسزتمعنا منزه إلزى كثيزر مزن األفكزار  لقزاءوأعرب المالكي عزن رضزاه لنتزائ  

م اال جتماع أيضًا والنصائح التي سنتعامل معها بكل جدية وكل مسؤولية"، وزاد أن الجانب الروسي قو 
وقال إنه لم تُبَحث صي  جديدة مع الجانزب الروسزي  زى".غعلى أنه "كان اجتماعًا مهمًا وعميقًا وذا م

"، وأوضح أن الجانب الفلسطيني ال يمانع في إضافة أي دولة إلى الرباعيزة 2من قبيل "الرباعية زائدًا 
ام دولة فلسطينية مستقلة في عاصمتها لتفعيلها، أو االعتماد على آليات جديدة، شرط الوصول إلى قي

 ضمن عملية مفاوضات محددة بسقف زمني، وبمرجعيات القرارات الدولية. "القدس الشرقية"
ريززاض  ، أنموسززكو رائززد جبززر، نقززاًل عززن مراسززلها فززي 14/2/2018 ،الشــرق األوســط، لنــدنوأضززافت 
عمزززل، بالتشزززاور مزززع األطزززراف إن الجانزززب الفلسزززطيني ي ،، فزززي حزززديث لزززز"الشرق األوسزززط"قزززال المزززالكي

اإلقليميززة والدوليززة، إلنضززاج عناصززر النجززاح لتشززكيل آليززة إلدارة عمليززة التسززوية فززي الشززرق األوسززط، 
وزاد  الزدولتين. تكون متعددة األطراف، وتكسر االحتكار األمريكي، وتلتزم القرارات الدولية، ومبدأ حزل  

وأوروبيززا وأفريقيززا، ومززن جانززب البلززدان اإلسززالمية  روسززيا المززالكي أن "الجانززب الفلسززطيني لمززس تفهمززاً 
وأشار المالكي إلزى أن الفلسزطينيين انتقلزوا إلزى مرحلزة متقدمزة وال يمكزن  للموقف الفلسطيني ودوافعه".

التراجززع، وقزززال: "نزززدرك أن الضزززغوط سزززوف تسزززتمر ولززن تكزززون إسزززرائيلية بمعنزززى االحزززتالل، وأمريكيزززة 
 بل تمتد لضغوط من أطراف أخرى وبأشكال عدة".بالمعنى السياسي والمالي وحسب، 

ولفت إلى مستويات جديدة من التحرك قزد تسزعى القيزادة الفلسزطينية إلزى اللجزوء إليهزا، بينهزا فزي حزال 
اسزتمرار التصزعيد اإلسزرائيلي الزذهاب نحزو مراجعزة كزل االتفاقزات الموقعزة التزي لزم تلتززم بهزا إسزرائيل، 

ير الفلسطيني نبه إلى أن "فلسطين ال يمكنها التحرك بشكل منفزرد فزي لكن الوز  بما فيها اتفاق أوسلو.
 كل هذه االتجاهات، ومن المهم جدا تنسيق مواقفها مع الشركاء اإلقليميين والدوليين األقرب فاألبعد".

على أن "هذا هو جوهر التحركات واالتصاالت النشطة التزي تبزذلها القيزادة الفلسزطينية، حاليزًا،  مشدداً 
 في ذلك الزيارة الحالية إلى روسيا". بما 
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 تلويح اإلسرائيلي بإقرار قانون لفرض السيادة اإلسرائيلية على الضفةالفلسطينية تدين ال الحكومة .4
، 13/2/2018 خززالل جلسززته األسززبوعية التززي عقززدها، الثالثززاءالفلسززطيني، أكززد مجلززس الززوزراء  :رام هللا

، أن تلزززويح الحكومزززة اإلسزززرائيلية بزززلقرار قزززانون لفزززرض السزززيادة هللا رامزززي الحمزززد .فزززي رام هللا برئاسزززة د
الكتل االستيطانية واالحتفزاظ بزاألغوار، وغيرهزا مزن مخططزات  اإلسرائيلية على الضفة الغربية، وضم  

التهويززد واالقززتالع، يؤكززد إصززرار الحكومززة اإلسززرائيلية علززى التنصززل مززن كافززة االتفاقززات المبرمززة بززين 
ر واضح على عزدم رغبتهزا بالسزالم أو أي نيزة للتوصزل إلزى حزل للنززاع الفلسزطيني الطرفين، وهو تعبي

الزدولتين،  وأكد المجلس على أن اإلقدام على مثزل هزذه الخطزوة لزن يكزون فقزط نهايزة لحزل   اإلسرائيلي.
نما نهاية ألي أمل بتحقيق السالم وستكون له   على المنطقة بأكملها. انعكاساتهوا 

دور ليبرمزززان، جزززاإلسزززرائيلي أفي دفاعلقزززانون العنصزززري الزززذي تقزززدم بزززه وزيزززر الزززودان المجلزززس مشزززروع ا
 بخصم مخصصات األسرى وعائالت الشهداء، من أموال المقاصة الفلسطينية. 

 13/2/2018 ،وكالة معا  اإلخبارية
 

 تطبيق القانون اإلسرائيلي على المؤسسات األكاديمية في المستعمراتإدانة فلسطينية لقرار  .5
"الكنيست اإلسزززرائيلي"، علزززى تطبيزززق القزززانون زأثزززار مصزززادقة مزززا ُيسزززمى بززز: منتصزززر حمزززدان - رام هللا

ات، ردود فعل فلسزطينية غاضزبة إزاء هزذا القزرار، عمر اإلسرائيلي على المؤسسات األكاديمية في المست
 واعتباره بأنه بداية فرض ما ُتسمى السيادة اإلسرائيلية على الضفة الغربية.

مززة التحريززر الفلسززطينية ومؤسسززات رسززمية، أن هززذه المصززادقة تمثززل حلقززة فززي سلسزززلة واعتبززرت منظ
وقززال عضزو اللجنززة التنفيذيززة لمنظمززة  القزوانين التمييزيززة العنصززرية، التززي تقزدمها الحكومززة اإلسززرائيلية.

التحريززر، صززالح رأفززت، إننززا نززدين إقززرار "الكنيسززت" مشززروع قززانون يقضززي بفززرض القززانون اإلسززرائيلي 
ات، وأن ذلززززك يززززأتي فززززي إطززززار سياسززززة حكومززززة عمر ى المؤسسززززات األكاديميززززة اإلسززززرائيلية بالمسززززتعلزززز

 االحتالل الساعية؛ لفرض السيادة اإلسرائيلية على الضفة الغربية.
ودانزززت وزارة الخارجيزززة الفلسزززطينية مصزززادقة "الكنيسزززت" القزززانون، وقالزززت: "إنزززه ُيعزززد حلقزززة فزززي سلسزززلة 

ة، التززي تقززدمها الحكومززة اإلسززرائيلية؛ بهززدف تكززريس سززيطرة اليمززين واليمززين القززوانين التميزيززة العنصززري
 المتطرف على مفاصل الحكم في دولة االحتالل".

 14/2/2018 ،الخليج، الشارقة
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 ؤهلها للعب دور الوسيط النزيه لوحدها أو ضمن أي إطارت: روسيا تملك عالقات حسين الشيخ .6
ارة المدنيزة الفلسزطيني حسزين الشزي" لزز"الحياة" إن "مزن الواضزح قال وزير اإلد: سامر إلياس -موسكو 

أن ترامب أبل  بوتين أثناء االتصال الهاتفي أن الفلسطينيين ال يريدون مفاوضزات"، وزاد الشزي" الزذي 
بوتين: "أوضحنا أننا وافقنا على جميع المبادرات المطروحة للحزل بمزا فيهزا دعزوة  –حضر لقاء عباس
ثالثززي"، وأشزززار إلززى أن روسززيا تملززك عالقززات متوازنزززة مززع مختلززف األطززراف مزززا  بززوتين إلززى اجتمززاع

يؤهلها للعب دور الوسيط النزيه لوحدها أو ضمن أي إطار دولي، وأشار إلى دور روسيا الواضح في 
 المصالحة الفلسطينية. وقال إن اللقاء تطرق إلى مواضيع السياحة والتعاون االقتصادي.
 14/2/2018 ،الحياة، لندن

 
 في عملية السالم هاما   ل على لعب روسيا دورا  نعو    :أحمد مجدالني .7

قال أحمد مجدالني عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، فزي : قيس أبو سمرة -رام هللا 
فزي  هامزاً  اتصال هاتفي مع وكالزة األناضزول، مزن موسزكو، إن فلسزطين تعزول علزى لعزب روسزيا دوراً 

 ة السالم، من خالل عقد مؤتمر دولي.إحياء عملي
 13/2/2018، لألنباء األناضولوكالة 

 
 ... والهب اش يدعو المفتي لزيارة القدسيجتمع مع مفتي روسيا عباس .8

، مفتززي روسززيا، رئززيس 13/2/2018 محمززود عبززاس، الثالثززاء يةفلسززطينال السززلطةالتقززى رئززيس  :موسززكو
 عبززززاسودعززززا  لززززدين، فززززي المسززززجد الجززززامع بموسززززكو.مجلززززس المفتززززين لروسززززيا االتحاديززززة راوي عززززين ا

الرحزززال  المسزززلمين فزززي روسزززيا االتحاديزززة إلزززى التواصزززل مزززع مدينزززة القزززدس، وشزززعبنا الفلسزززطيني، وشزززد  "
 ."لتحقيق السالم األساسالوقوف مع شعبنا هو "أن  ، مؤكداً "ليهاإ

وسزيا بشزكل عزام تجزاه من جانبه، أكد المفتي موقزف المسزلمين فزي روسزيا الزداعم لفلسزطين، وموقزف ر 
القضزززية الفلسزززطينية، كمزززا أكزززد دعزززم المفتزززين لمدينزززة القزززدس بأنهزززا عاصزززمة لدولزززة فلسزززطين، ورفضزززهم 

 مب بشأنها.اتر  إلعالنالقاطع 
مزن عزدد مزن المزدن فزي  اإلسزالميمزع عزدد كبيزر مزن المفتزين ورجزال الزدين  لقزاء موسزعاً  عباسوعقد 

فلسززطين، مستشززار الززرئيس للشززؤون الدينيززة والعالقززات بززدوره، وجززه قاضززي قضززاة و  روسززيا االتحاديززة.
اإلسالمية محمود الهباش، الدعوة للمفتين لزيارة فلسطين، ومدينزة القزدس، والمشزاركة فزي مزؤتمر بيزت 

 المقبل.  / أبريلالمقدس المقرر عقده في شهر نيسان
 13/2/2018 ،وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
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 اول االجتماع مع الجانب الفلسطيني "بأي ثمن"عريقات: واشنطن تح .9
 أكزززززد أمزززززين سزززززر اللجنزززززة التنفيذيزززززة لمنظمزززززة التحريزززززر الفلسزززززطينية صزززززائب عريقزززززات، الثالثزززززاء :رام هللا

وقال  أن الواليات المتحدة األمريكية تحاول االجتماع مع الجانب الفلسطيني "بأي ثمن". ،13/2/2018
، إن المحزززاوالت األمريكيزززة تهزززدف إليصزززال رسزززالة للعزززالم بزززأن لإلذاعزززة الفلسزززطينية الرسزززمية ،عريقزززات

الفلسززززطينيين غضززززبوا أسززززابيع مززززن قززززرار الززززرئيس األمريكززززي دونالززززد ترامززززب، إعززززالن القززززدس عاصززززمة 
وأضززاف أن واشززنطن تريززد مززن ذلززك تجهيززز لقززاء فلسززطيني  عززادوا للمفاوضززات. ومززن ثززم   "،إسرائيلز"لزز

 ات، مؤكززداً عمر لقضززايا الرئيسززية مثززل القززدس والحززدود والمسززتإسززرائيلي السززتئناف المفاوضززات تسززتثني ا
 على الرفض الفلسطيني لذلك.

 13/2/2018 ،القدس، القدس
 

 ونروا بتحمل مسؤولياتهااأل "منظمة التحرير" تطالب  .11
طالبت اللجان الشزعبية لالجئزين الفلسزطينيين التابعزة لمنظمزة التحريزر الفلسزطينية، أمزس،  :كوناوكالة 
( والمجتمع الزدولي بتحمزل مسزؤولياتهما فزي مواجهزة تحزديات القضزية الفلسزطينية. وقزال نروااألو وكالة 

في كلمة على هزامش وقفزة احتجاجيزة نظمتهزا  ،مسؤول اللجان في منظمة التحرير عاطف أبو حمادة
عزززد ونزززروا" تُ األالقزززدس و" إن القزززرارات األمريكيزززة ضزززد   ،اللجزززان فزززي مخزززيم الشزززاطغ غزززرب مدينزززة غززززة

 افًا لجوهر القضية الفلسطينية وثوابتها األساسية.استهد
 14/2/2018 ،الخليج، الشارقة

  
 للسالم في الشرق األوسط : ترامب لم يعد وسيطا  "نيويورك تايمزبـ" مقاله في عريقات .11

جدد صائب عريقات، أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، موقف بزالده  :رشا خلف
للسزززالم فزززي الشزززرق األوسزززط، بسزززبب  رئيس األمريكزززي دونالزززد ترامزززب، "فقزززد دوره وسزززيطاً مزززن اعتبزززار الززز

 انحيازه لممارسات وسياسات الحكومة اإلسرائيلية".
وقزال عريقززات، فززي مقززال نشززرته صززحيفة نيويززورك تززايمز األمريكيززة، إن "العززام األول مززن واليززة ترامززب 

أن "الززدعم النظززر إلززى ولفززت  اإلسززرائيلي". كشززف أن واشززنطن تززدعم تززل أبيززب فززي الصززراع الفلسززطيني
األمريكززي لخطززط إسززرائيل االسززتيطانية واالسززتعمارية يتجاهززل القززانون الززدولي والمنظمززات الدوليززة مززن 
جهززة، ويتنززافى مززع الززدور الدبلوماسززي األمريكززي التقليززدي فززي عمليززة السززالم الشززرق أوسززطية مززن جهززة 

، أنهززى "إسززرائيل"س األمريكززي بززلعالن القززدس عاصززمة كمززا أشززار عريقززات إلززى أن قززرار الززرئي أخززرى".
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ووصززف التحززرك األمريكززي األخيززر بخصززو  القززدس  دور واشززنطن فززي عمليززة السززالم بشززكل نهززائي.
 والالجئين الفلسطينيين، بأنه "وصفة لتوسيع دائرة العنف بالمنطقة".

 13/2/2018، لألنباء األناضولوكالة 
 

 اط طائرة عرفاتوثيقة: الجيش اإلسرائيلي حاول إسق .12
نشزززرت صزززحيفة يزززديعوت أحرونزززوت صزززورة لوثيقزززة بخزززط يزززد رئزززيس : الصزززحافة اإلسزززرائيلية، و الجزيزززرة

األركززان األسززبق للجززيش اإلسززرائيلي رفائيززل إيتززان يززأمر فيهززا قائززد سززالح الجززو بقتززل الزززعيم الفلسززطيني 
ن  الززوارد فززي هززذا وحسززب الزز إلززى السززعودية. ةياسززر عرفززات بلسززقاط الطززائرة التززي سززتقل ه مززن سززوري

مفززاده أن عرفززات سززيطير علززى مززا يبززدو مززن دمشززق إلززى  مباشززراً  األمززر، فززلن الجنززرال إيتززان يوجززه أمززراً 
وأضاف أنه في مثل هذه الحالة يزتم إسزقاط الطزائرة علزى أن يزتم اختيزار  السعودية في طائرة سعودية.

 منطقة جيدة في الصحراء السعودية األردنية.
 13/2/2018 ،الجزيرة نت، الدوحة

 
 بإنهاء كافة العقوبات المفروضة على غزة أو تقديم استقالتها والرحيل الحكومةتطالب  حماس .31

قالززززت حركززززة حمززززاس، إن اشززززتراطات حكومززززة التوافززززق، بلزالززززة العقبززززات مززززن أمامهززززا وتمكينهززززا، : غزززززة
 الستيعاب الموظفين الجدد، "واهية وال تنطلي على أحد".

علزززى لسزززان النزززاطق باسزززمها، عبزززد اللطيزززف القزززانوع، وصزززل "المركزززز  وأضزززافت الحركزززة فزززي بيزززان لهزززا
 الفلسطيني لإلعالم" نسخة عنه، أن "اشتراطات الحكومة مليئة بالتناقضات".

وقال القانوع: "الوزراء يمارسون مهامهم، والمعابر كافة بيد الحكومة، وال يوجزد مزا يعيقهزا لحزل أزمزات 
 .غزة الخانقة ورفع العقوبات عن أهلها"

الحكومة بلنهاء العقوبزات كافزة المفروضزة الناطق باسم الحركة، طالب  فوزي برهوممن جهته، طالب 
علزى غزززة أو تقزديم اسززتقالتها والرحيزل، لتشززكيل حكومززة إنقزاذ وطنززي تخزدم أبنززاء شزعبنا وتتبنززى همومززه 

واء واإلهمزال استمرار الحكومة في سياسة التضليل وتوتير األج رواستنك ومتطلباته وتحمي مصالحه.
المتعمززد لمتطلبززات أهلنززا فززي غزززة واسززتحقاقاتهم، وسززعيها الززدؤوب لترسززي" العقوبززات المفروضززة علززى 

وقزال برهزوم: إن سياسزة الحكومزة خلفزت أوضزاًعا مأسزاوية صزعبة أصززابت  القطزاع وتبريزر اسزتمرارها.
حكومززة الحتياجززات كززل منززاحي الحيززاة، وتحديززدًا الوضززع الصززحي الكززارثي المترتززب علززى عززدم تلبيززة ال

المستشزززفيات ومسزززتحقات شزززركات النظافزززة العاملزززة فيهزززا، والضزززرب بعزززرض الحزززائط القضزززايا المطلبيزززة 
 والمتعلقة بالشباب والخريجين وحقوق الموظفين.
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همالهزززا، ووقزززف -ودعزززا برهزززوم مزززا أسزززماها "حكومزززة فزززتح الحمزززد هللا" إلزززى التوقزززف عزززن تبريزززر عجزهزززا وا 
 طاع، والقيام بواجباتها كاملة تجاه أهلنا في غزة والضفة على حد سواء.التالعب بمشاعر أهلنا في الق

 13/2/2018المركز الفلسطيني لإلعالم، 
 

 مع المخابرات المصرية أربعة ملفات بحثالحية: وفد الحركة  .31
قزال عضززو المكتزب السياسزي لحركززة حمزاس خليزل الحيززة إن وفزد حركتزه المتواجززد فزي القززاهرة : القزاهرة

س مكتبهزا السياسزي إسزماعيل هنيزة بحزث مزع وزيزر المخزابرات المصزري عبزاس كامزل عزدة برئاسة رئي
وذكر الحية في تصريح وصل "المركز الفلسطيني لإلعالم" نسخة عنه، أن الوفد بحث خالل  قضايا.

اللقاء أربعة ملفات بالبحث المعمق وهزي التطزورات السياسزية المتعلقزة بالقضزية الفلسزطينية واألوضزاع 
 في قطاع غزة وملف المصالحة إلى جانب العالقة الثنائية على المستوى السياسي واألمني. انيةاإلنس

 األمريكيةالمخاطر التي تمر بالقضية الفلسطينية بظل قرارات اإلدارة بحث وأشار إلى أن وفد الحركة 
مشزززدًدا  وأكزززد رفززض مسزززاس أمريكززا بحقزززوق وثوابززت الشزززعب الفلسززطيني، المتعلقززة بالقزززدس والالجئززين.

وأوضزززح إلزززى أن اللقزززاء بحزززث باستفاضزززة  فلسزززطين للفلسزززطينيين ومصزززر للمصزززريين. أنخزززالل اللقزززاء 
ونبه إلى أن وفد حماس  ظروف غزة السيما مع وصول األوضاع الصحية والبيئية إلى شفا االنهيار.

 .معبر رفح بشكل كامل أزمةجدد التأكيد على ضرورة إنهاء 
كمزا بزين أنزه جزرى بحزث معمزق ، ح حول العالقزة الثنائيزة بزين الجزانبينوأشار إلى أنه دار نقاش صري

 .لملف المصالحة، حيث أكدت حماس ضرورة المضي قدًما بهذا المسار
لمتابعزة الجهزود المصزرية، وسترسزل وفزًدا أمنًيزا قريًبزا  إيجابيزةوقال الحية: "إن وفد حمزاس لمزس روًحزا 

الحة والعمززل علززى إنهززاء مشززاكل وأزمززات قطززاع إلززى قطززاع غزززة للمضززي فززي تطبيززق تفاهمززات المصزز
 غزة".

 بالعمل على فتح معبر رفح بشكل طبيعي خالل المرحلة المقبلة. هونقل عن الوزير المصري وعد
 14/2/2018، المركز الفلسطيني لإلعالم

 
 طلب منا التدخل في عملية سيناءال توجد لدى حماس خطة لالتفاق مع دحالن ولم ي  : البردويل .31

صالح البروديل عضو المكتزب السياسزي لحركزة حمزاس، أن يكزون وفزد  د.أشرف الهور: نفى  -غزة 
مزع شخصزيات « الخطزة ب»حركته الموجود في مصر برئاسة إسماعيل هنية، قزد نزاقش مزا يعزرف بزز 

فلسطينية محسوبة على محمد دحالن، المفصول من حركة فتح، كبديل للمصزالحة المتعثزرة مزع فزتح، 
 الوفد يبحث عدة ملفات مع المسؤولين المصريين للتخفيف عن قطاع غزة.الفتا إلى أن 
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أن االجتماع الذي عقد مساء أول من أمزس، بزين ثزالث شخصزيات محسزوبة « القدس العربي»وأكد لز 
على دحزالن برئاسزة سزمير مشزهراوي، ووفزد حمزاس برئاسزة هنيزة، يزأتي فزي سزياق العالقزة التزي بنيزت 

 غزة وبحث الوضع الكارثي المفروض على السكان.بيف الوضع اإلنساني قبل فترة، ويهدف إلى تخف
لعقزد اتفززاق مصزالحة آخززر مزع دحززالن، حزال فشززلت « خطززة ب»وأشزار إلزى أنززه ال توجزد لززدى حمزاس 

 .اكتوبر/ تشرين األول الماضي مع فتح في القاهرة 12المصالحة التي وقعت على تطبيقها يوم 
صالحة الذي يشهد حاليزا بطئزا شزديدا، ال يعتمزد علزى اللقزاءات التزي وأشار إلى أن التقدم في ملف الم

تعقززدها حركتززه مززع المسززؤولين المصززريين فززي القززاهرة حاليززا، مشززيرا إلززى أن األمززر مززرتبط بمززدى رغبززة 
 .الحكومة والسلطة في تنفيذ االتفاق

حاليززا فززي  وحززول إن كانززت مصززر قززد طلبززت مززن حمززاس مسززاعدتها فززي العمليززة العسززكرية التززي تنفززذها
وحزول مسزألة تزأمين الحزدود الفاصزلة بزين «. ال يوجد أي حديث عن هذا األمزر»سيناء، قال البردويل 

مصزلحة »قطاع غزة ومصر، قال إنها قضية جرى التوافق عليهزا فزي وقزت سزابق، باعتبزار أن األمزر 
 «.مشتركة حتى ال يحدث أي خلل بيننا وبين األخوة في مصر

ضزد حمزاس، وذلزك فزي « اسزتعداء اخخزرين»ردويزل إن إسزرائيل تعمزل علزى وفي موضوع آخر قال الب
تعقيبه علزى االتهامزات التزي سزاقها األمزن اإلسزرائيلي، باتهزام أكزاديمي تركزي بشزبهة مسزاعدة عناصزر 
من حماس موجودين في تركيا واعتقال شخ  آخر من مدينة أم الفحزم، بتهمزة تجنيزده فزي تركيزا مزن 

اهززر جبززارين الززذي أفززرج عنززه فززي إطززار صززفقة تبززادل األسززرى بتعليمززات مززن قبززل القيززادي فززي حمززاس ز 
 نائب رئيس الحركة صالح العاروري.

 14/2/2018القدس العربي، لندن، 
 

 موظفي غزة بعودة المستنكفين يعرقل المصالحة استيعاب: ربط الحكومة "الشعبية" .31
ية لتحريزر فلسزطين حسزين منصزور: قال عضو اللجنة المركزية للجبهزة الشزعب: يحيى اليعقوبي -غزة 

"نززززرى أن عمليززززة ربززززط اسززززتيعاب مززززوظفي غزززززة بتمكززززين الحكومززززة ال يمكززززن أن يفيززززد فززززي اتمززززام ملززززف 
المصزززالحة، باعتبزززار أن هنزززاك اتفزززاق وقعزززت عليزززه الفصزززائل وحزززدد بشزززكل واضزززح كيفيزززة معالجزززة كزززل 

 دارية القانونية".الملفات والقضايا بما فيها ملف الحكومة والموظفين من خالل اللجنة اإل
وأضززاف لصززحيفة "فلسزززطين" أن ربززط الحكومززة اسزززتيعاب المززوظفين بززالتمكين لزززن يفيززد وسززيدخلنا فزززي 
شكاالت نحن في غنى عنها في هذه المرحلة"، مشزدًدا علزى أن األفضزل أن يزتم تنفيزذ اتفزاق  عقبات وا 

اإلداريزة القانونيزة كزل  وشزدد علزى أن المطلزوب أن تنجزز اللجنزة المصالحة وفزق مزا تزم االتفزاق عليزه.
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الملفززات، وتقزززوم بلعززادة تسزززكين مزززوظفي غزززة، ومزززن ثززم لزززيس هنزززاك اعتراضززات مزززن أحززد علزززى عزززودة 
 .الموظفين القدامى ولكن ضمن ترتيبات يتم التوافق عليها وطنًيا

 14/2/2018فلسطين أون الين، 
 

 غزةبلمواطنين التخفيف عن اب بدورهاأن تقوم الحكومة على ضرورة  تشدد" الديمقراطية" .31
قال عضو اللجنة المركزية للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين محمود خلف: : يحيى اليعقوبي -غزة 

ملززف المصززالحة بموضززوع المززوظفين، بوجززود لجنززة إداريززة عليززه فززي "يجززب العززودة إلززى مززا تززم االتفززاق 
 فين كافة".قانونية قامت بدارسة أوضاع موظفي غزة، وأصدرت مخرجات عن استيعاب الموظ

وأضزززاف خلزززف لصزززحيفة "فلسزززطين": "إن موضزززوع عزززودة المزززوظفين القزززدامى مسزززألة متاحزززة للحكومزززة 
وللززوزارات، لكززن يجززب أن توضززح الحكومززة أيززن اإلشززكالية التززي تعززاني منهززا وتفسززر اإلشززكاالت التززي 

 تعاني منها، وتضع اخليات الالزمة وليس ربط عودة الموظفين بملفات أخرى".
التمكزززين الزززذي تطالزززب بزززه الحكومزززة، شزززدد علزززى ضزززرورة أن تقزززوم الحكومزززة بالزززدور  وحزززول مصزززطلح

المطلزززوب منهزززا والتخفيزززف عزززن حيزززاة المزززواطنين فزززي غززززة، وأن أي إعاقزززة أو تعثزززر بزززأي ملزززف يمكزززن 
 للفصائل أن تتدخل وتحله.

 14/2/2018فلسطين أون الين، 
 

 الفلسطينية إلى المربع األول المصالحةعقبات "الحياة":  .31
ظهزر أمززس أن اللقززاءات التزي أجراهززا المسززؤولون المصزريون مززع وفززدي حركتززي  :فتحززي صززب اح -غززة 

فزززي القزززاهرة خزززالل األيزززام الماضزززية، لزززم تزززأتل بثمزززار بعزززد، إذ عزززاد التزززوتر بزززين « حمزززاس»و « فزززتح»
الجانبين، وبرزت إشكاليات المصالحة مجددًا إلى الواجهزة، إذ وضزعت حكومزة التوافزق الزوطني ثالثزة 

ألف من موظفيها، الذين عينتهم عقزب سزيطرتها علزى غززة عزام  20الستيعاب « حماس»شروط أمام 
ألفززًا. وجززددت الحكومززة، دعوتهززا إلززى الحركززة إلزالززة جميززع العراقيززل،  35، البززال  عززددهم نحززو 2007

كما ربطت في بيان بين تحسن «. التوقف عن فرض شروط»والمضي قدمًا في تحقيق المصالحة، و 
ضزرورة السزماح بعزودة المزوظفين القزدامى »ل سزكان غززة والتمكزين الشزامل للحكومزة. وشزدد علزى أحوا

«. توفير المنائ المالئم لعمل الوزراء في الوزارات والدوائر الحكوميزة»، كما حضت على «إلى عملهم
ألزززف موظزززف مززن مزززوظفي غززززة الجززدد )حمزززاس( حزززال تمكزززين  20سزززتبدأ فززي اسزززتيعاب »وأكززدت أنهزززا 

زالة العقبات من أمامهاالحكوم السزيطرة الكاملزة علزى المعزابر، وحركزة البضزائع إلزى «وطالبت بز «.ة وا 
غزة وفرض النظام العام وسيادة القانون وتمكين السلطة القضائية من تسلم مهماتها وتمكزين الحكومزة 
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ة )الضفة( من يعني قيام الوزراء بمهماتهم في المحافظات الجنوبية )غزة( كما في المحافظات الشمالي
اسزتمرار »فزي المقابزل، سزارعت حمزاس إلزى الزرد فزي بيزان اسزتنكرت فيزه مزا وصزفته بزز  «.دون عراقيل

 «.الحكومة في سياسة التضليل وتوتير األجواء واإلهمال المتعمد لمتطلبات أهلنا في غزة
 14/2/2018الحياة، لندن، 

 
 العالول يتهم ترامب بالسعي لتصفية القضية الفلسطينية .31

اتهم محمود العالول، نائب الرئيس الفلسطيني محمزود عبزاس فزي رئاسزة حركزة : كفاح زبون - رام هللا
 لتصفية القضية الفلسطينية.« السعي»فتح، الرئيس األميركي دونالد ترمب، بز

وقال العالول، إن ترمب ورئيس الوزراء اإلسزرائيلي بنيزامين نتنيزاهو يعمزالن علزى تصزفية القضزية مزن 
تفززاق علززى مجموعززة إجززراءات تمززس جززوهر القضززية، متعلقززة بالسززيطرة علززى الضززفة والقززدس خززالل اال

وأكززد العززالول رفززض القيززادة الفلسززطينية المطلززق ألي خطززوات أحاديززة لفززرض  والالجئززين واالسززتيطان.
هزززذا الوضزززع خطيزززر جزززدا، ألن »السزززيطرة اإلسزززرائيلية علزززى المسزززتوطنات فزززي الضزززفة الغربيزززة. وقزززال: 

 «.لواليات المتحدة األميركية تسعيان، من خالل ذلك، إلى تصفية القضية الفلسطينيةإسرائيل وا
ورفزض أي حزل أميركزي  وتعهد العالول بالتصدي للسياسة اإلسرائيلية عبر العمل السياسي والميزداني.

بمززا فززي ذلززك اإلقليمززي. وقززال إنززه لززن يسززمح للواليززات المتحززدة بتمريززر أي حززل ال يسززتند إلززى قززرارات 
 شرعية الدولية وأسس عملية السالم.ال

 14/2/2018الشرق األوسط، لندن، 
 

 االحتالل حسام بدران: بعض رجال أمن السلطة يتسابقون لحماية جنود .02
حسززام بززدران، أن أبنززاء جنززين األبطززال كالعززادة  ،أكززد عضززو المكتززب السياسززي لحركززة حمززاس: الدوحززة

واسزززتنكر بزززدران فزززي تصزززريح لزززه عبزززر  اجهزززة.يثبتزززون وطنيزززتهم ويؤكزززدون علزززى بوصزززلة التحزززدي والمو 
صفحته على تويتر، تصرف أجهززة أمزن السزلطة أمزس فزي الضزفة حزين أنقزذت جنزود االحزتالل القتلزة 

وأوضززح أن بعززض رجززال أمززن السززلطة يتسززابقون لحمايززة الجنززود القتلززة والمغتصززبين  مززن المززواطنين.
 عض إلى خيار الشعب؟!".المجرمين رغم كل فظائع المحتل، متسائاًل "متى ينصاع الب

 المركز الفلسطيني لإلعالم
 13/2/2018المركز الفلسطيني لإلعالم، 
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 على ذلكيؤكد في جنين وما جرى مع السلطة الفلسطينية عميق ليبرمان: التنسيق األمني  .21
اإلسرائيلي أفيغدور ليبرمان، قال صباح  دفاعوزير ال، أن 13/2/2018القدس، القدس، ذكرت 

أن الجيش سيرد بقوة وبدون أي قيود على أي محاولة استفزاز من أي جبهة من الجبهات الثالثاء، 
 الحدودية.

ورفض ليبرمان في تصريحات له خالل زيارته مستوطنة "كريات شمونة" على الحدود الشمالية، 
 الحديث عن تقييد عمل الجيش اإلسرائيلي بعد الحادثة على الحدود الشمالية.

بحزم واستجبنا لكل استفزاز، ال توجد قيود، ونحن ال نقبل أي قيود، وسنواصل  وأضاف "لقد تصرفنا
 الدفاع عن مصالحنا األمنية الحيوية، وسنوجه ضربات قاسية كتلك التي وجهناها في األيام األخيرة".

ليبرمان أكد أمس أن إسرائيل عازمة على الرد على ، 14/2/2018القدس العربي، لندن، ونشرت 
 في الشمال وأنها ستمضي في الدفاع عن مصالحها.« ازاستفز »أي 

فى شمال إسرائيل: « كريات شمونا»ونقلت وسائل إعالم إسرائيلية عنه القول خالل زيارة لبلدة 
نما وقت الفعل. … حاولت عدم الحديث خالل األيام القليلة الماضية» فهذا ليس وقت الكالم، وا 

نما وقت »وأضاف:   «.القضم، ونحن سوف نقضم بقوةهذا ليس وقت النباح وا 
ليبرمان امتدح، التنسيق األمني مع السلطة ، أن 14/2/2018، السبيل، عم انوجاء في 

الفلسطينية، ووصفه بالعميق، في سياق تعليقه على إنقاذ أجهزة السلطة جنديين "إسرائيليين" دخال 
الثالثاء: "الفلسطينيون  أمسله، ونقلت اإلذاعة "اإلسرائيلية" عن ليبرمان قو  أمس إلى مدينة جنين.

يدركون أن التعاون مصلحة متبادلة ومشتركة، وعليه فلن الطرفين يحافظان على التنسيق، وأشار 
إلى أن إعادة سالح الجندي "اإلسرائيلي" الذي انتزع منه، يشير إلى "تنسيق أمني عميق على 

التنسيق األمني وأفراد الشرطة الفلسطينية األرض"، وأنه يأمل أن يستمر هذا التنسيق. وقال ليبرمان:" 
 يستحقون كلمة طيبة".

 
 ضد نتنياهو المستشار القضائي هو الذي يتخذ قرار تقديم الئحة اتهام :كحلون .22

في الوقت الذي طالبت قيادات أحزاب المعارضة رئيس الحكومة اإلسرائيلية، بنيامين : محمد وتد
 توصيات الشرطة بتقديمه للمحاكمة بشبهات فساد.نتنياهو، االستقالة من منصبه على خلفية 

أعلن وزير المالية، موشيه كحلون أنه ال يعتزم االستقالة من الحكومة ودافع عن الشرطة، داعيا إلى 
وكتب في صفحته على موقع "فيسبوك": "إنني أدرك مشاعر  وقف مهاجمتها ونظام سيادة القانون.
 لق بتوصيات الشرطة بشأن التحقيقات مع رئيس الحكومة".الجمهور، من اليمين واليسار، فيما يتع
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وأضاف: "القانون ين  على أن المستشار القضائي للحكومة هو الذي يمكن ان يتخذ قرارات بشأن 
تقديم أو عدم تقديم الئحة اتهام، وحتى ذلك الحين سوف أواصل قيادة االقتصاد اإلسرائيلي وتنقله 

 لمصلحة جميع المواطنين".
 14/2/2018، 48عرب 

 
 لبيد يطالب نتنياهو باالستقالة .23

طالب ممثلو الكتل البرلمانية غير المشاركة في االئتالف الحكومي في الكنيست، : محمود مجادلة
المستشار القضائي للحكومة، آفيحاي مندلبليت، يوم الثالثاء، باإلسراع باتخاذ القرار إذا ما كان سيتم 

ومة بنيامين نتنياهو، في أعقاب تقديم الشرطة، توصياتها بتقديم توجيه الئحة اتهام ضد رئيس الحك
 .هالئحة اتهام ضد

ن كان القانون ال يفرض على رئيس الحكومة االستقالة،  وقال عضو الكنيست يائير لبيد، إنه "حتى وا 
فى بلد يدار بشكل صحيح، فلن الشخ  الذي توجه له هذا الكم من التهم، والتي لم ينكرها، ال 

 يع مواصلة العمل كرئيس للحكومة".يستط
 13/2/2018، 48عرب 

 
 عهد نتنياهو قد انتهىغباي:  .24

قال رئيس حزب العمل، آفي غباي إن "عهد رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو قد : محمود مجادلة
انتهى، في استطالعات الرأي أو في التحقيقات". وأضاف أن "رئيس الحكومة ووكالئه أضروا 

ت سيادة القانون، بما في ذلك محاوالت لتقييد المحققين وزعزعت ثقة الجمهور في بالشرطة ومؤسسا
المحققين. يتوجب على كل الشخصيات العامة المتوازنة تعزيز موقف الشرطة والقانون والعمل على 

 إنهاء فترة حكم نتنياهو".
 13/2/2018، 48عرب 

 
 2019الكنيست يصادق بالقراءة األولى على ميزانية  .25

صادق الكنيست اإلسرائيلي بساعات متأخرة من الليل بالقراءة األولى على الميزانية : وتد محمد
 .51عضوا فيما عارضه  61، وصوت لجان مشروع قانون الميزانية 2019العامة للبالد لعام 
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ا وبعد التصويت على مشروع الميزانية بالقراءة األولى، سيتم تحويل الميزانية إلى لجنة المالية وغيره
من لجان الكنيست لتحضيره للقراءة الثانية والثالثة، حيث من المتوقع التصويت على المشروع القانون 

 بالقراءات الثالث حتى نهاية الدورية الشتوية، بحسب ما حدده رئيس الحكومة ووزير المالية.
األمن، فيما مليار للجيش ولوزارة  68مليار شيكل. منها  397,4، نحو 2019وتبل  ميزانية العام 

مليار شيكل،  38مليار شيكل، وستبل  ميزانية الصحة  60سيكون نصيب ميزانية التعليم حوالي 
ويشمل مشروع الميزانية العديد من اإلصالحات االجتماعية،  مليار شيكل. 13وستبل  ميزانية الرفاه 

 عانات العجز.بما في ذلك تقصير أسبوع العمل وتقصير اإلجازات في نظام التعليم وزيادة إ 
 13/2/2018، 48عرب 

 
 تثبيت سلطتهاللسلطة الفلسطينية ل: التنسيق األمني مصلحة إسرائيليجنرال  .26

أشاد منسق عمليات االحتالل في األراضي الفلسطينية المحتلة السابق، جنرال : هاشم حمدان
بين نظرائهم االحتياط إيتان دانغوت، صباح الثالثاء، بالتنسيق األمني بين ضباط االحتالل و 

وفي مقابلة مع موقع صحيفة "يديعوت أحرونوت"، قال إن "التنسيق األمني والمدني  الفلسطينيين.
شكل مرساة في السنوات األخيرة في الضفة الغربية، وأنشأ وضعا أبدى فيه الطرفان قدرة على 

د إصابة اثنين جاءت تصريحات دانغوت هذه بع مواصلة الحياة اليومية المعقدة"، على حد تعبيره.
من جنود االحتالل، يوم أمس، بعد دخولهما مدينة جنين، عن طريق الخطأ. وقامت الشرطة 

 الفلسطينية بتخليصهما من بين الجموع الغاضبة في المدينة، ونقلهما إلى حاجز الجلمة.
ي السادات" ف –وفي حديثه عن أهمية "التنسيق األمني"، قال دانغوت، الباحث في "مركز بيغين 

جامعة "بار إيالن" إن هناك "اتفاقيات تمنع وقوع مثل هذه األحداث، مثلما حصل يوم أمس، وتساعد 
وأضاف أنه "يوجد مصلحة واضحة لدى السلطة الفلسطينية في إقامة التنسيق األمني،  الطرفين".

س فهو يساعدها على تثبيت سلطتها، وفي كل ليلة تواصل اعتقال جهات تهددها، مثل حركة حما
 وغيرها".

 13/2/2018، 48عرب 
 

 مب تصريحات نتنياهو حول االستيطان بالكذبامصدومة لوصف تر  "إسرائيل" .27
صدم رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو، ومستشاروه من حدة البيان : نظير مجلي - تل أبيب

رائيلية، الذي بل  الصادر عن اإلدارة األميركية ضده، في قضية ضم المستوطنات إلى السيادة اإلس
 لوصف أقواله. « كذب»حد استخدام كلمة 
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التقارير التي تدعي أن الواليات »كان البيت األبيض قد أكد في بيانه، الليلة قبل الماضية، أن و 
 «.المتحدة ناقشت مع إسرائيل خطة لضم الضفة الغربية هي تقارير كاذبة

نتنياهو أطلع األميركيين »األميركي بالقول إن  وأصدر ديوان نتنياهو بيانًا عق ب فيه على التصريح
على المبادرات التي تطرح في الكنيست، فأعربوا عن موقفهم القاطع بأنهم يلتزمون بدفع خطة السالم 

نه «التي يطرحها الرئيس ترمب  «. لم يجر تنسيق هذه المبادرات مع أية جهة أميركية»، وا 
  ألة في ضوء التقارير التي نشرت في أنحاء العالم.وطلبت اإلدارة من إسرائيل توضيح هذه المس

نتنياهو لم يعرض أمام »، يقول إن «مصدر سياسي كبير»فعم م نتنياهو فورًا بيانًا على لسان 
ن اإلدارة لم تعرب بعد عن موافقتها على المقترحات  «.الواليات المتحدة مقترحات ضم محددة، وا 

 14/2/2018الشرق األوسط، لندن، 
 

 فة اإلسرائيلية: بدء العد التنازلي لمسيرة نتنياهو السياسيةالصحا .28
ال يزال أمام رئيس الحكومة اإلسرائيلية، بنيامين نتنياهو، متسعًا : القدس المحتلة زز نضال محمد وتد

أشهر(، قبل أن يصدر المستشار القضائي للحكومة والمدعي العام  6-4من الوقت )فترة تتراوح بين 
ار النهائي بشأن توصيات الشرطة بتقديم لوائح اتهام ضده، بتهم تلقي الرشاوى وخيانة اإلسرائيلي القر 
األمر الذي دفع بالصحف اإلسرائيلية، اليوم األربعاء، إلى إعالن اقتراب نهاية  األمانة العامة.

ير وفي هذا السياق، كان الفتًا العنوان الذي وضعه رئيس تحر  نتنياهو، وانتهاء مسيرته السياسية.
"هآرتس"، ألوف بن، وهو "بدء العد التنازلي لنتنياهو"، مقابل العنوان الذي اختارته سيما كدمون 

 لتعليقها في "يديعوت أحرونوت" وهو "بداية النهاية".
وبحسب كل من ألوف بن، في "هآرتس"، وسيما كدمون في "يديعوت أحرونوت" فلن توصيات 

وجود شهود ضد نتنياهو، بينهم يئير لبيد، تضع تحديًا كبيرًا  الشرطة بالحيثيات التي تم نشرها وحقيقة
 أمام المستشار القضائي للحكومة اإلسرائيلية، أفيحاي مندلبليت.

وفي "معاريف"، كتب بن كاسبيت، أن نتنياهو يتصرف بمنطق "الطوفان من بعدي، فهو ال يتورع، 
لطعن في مصداقية الشرطة وكبار كما فعل في خطابه، أمس، من السعي لتقويض سلطة القانون وا

 محققيها وقائدها، لمجرد البقاء في الحكم".
 14/2/2018، العربي الجديد، لندن

 
 
 



 
 
 
 

 

 19 ص             4555 العدد:             2/14/2018 ربعاءاأل  التاريخ: 

                                    

 حكومة نتنياهو بتهمة التخلي عنه تهمعائلة "هدار جولدن" ت .29
اتهمت والدة الجندي اإلسرائيلي األسير لدى المقاومة الفلسطينية في قطاع : كتبت فلسطين المحتلة

حكومة االحتالل ، اتهمت ار غولدن" مقااًل في صحيفة "هآرتس" اإلسرائيلية، يوم الثالثاءغزة "هد
 بالتخلي عن ابنها األسير.

 13/2/2018، وكالة الرأي الفلسطينية لإلعالم
 

 "إسرائيلـ"الهدف السياسي المطلوب لهو من اليهود يعتقدون أن االتفاق الدائم  %55استطالع:  .31
من اليهود  %24طالع جديد، نشره موقع "واال" اإللكتروني، يوم الثالثاء، أن بي ن است: هاشم حمدان

يعتقدون أن الهدف السياسي المطلوب إلسرائيل في هذا الوقت هو ضم أراضي الضفة الغربية، 
أجابوا بأن االتفاق الدائم هو الحل المفضل،  %55ومواصلة السيطرة على كاملة المنطقة، مقابل 

 االنفصال من جانب واحد هو األفضل. إن %21بينما قال 
 602بادر إلى إجراء االستطالع حركة "ضباط من أجل أمن إسرائيل"، وشمل عينة مؤلفة من 

مصوت يهودي، أي أنه لم يشمل مصوتي "القائمة المشتركة"، وأجرته شركة "بانل برويكت". ولم 
يا مثل "دولتين" و"االنطواء" يستخدم في االستطالع كلمات ومصطلحات "معروفة" و"مشحونة" سياس

نما سئل المستطلعون ما هو الهدف السياسي المطلوب في هذا  و"الضم" و"إحالل السيادة"، وا 
التوقيت، وعرض أمامهم عدة إمكانيات: األولى حل دائم مع الفلسطينيين مع حدود متفق عليها، 

أخرى؛ والثانية انفصال  بحيث تكون إسرائيل من جهة، ودولة فلسطينية منزوعة السالح من جهة
بقاء التواجد العسكري إلى حين التوصل إلى  خالء المستوطنات المعزولة، وا  مدني على الفلسطينيين وا 
اتفاق دائم؛ والثالثة سيطرة إسرائيلية على كل المنطقة، بحيث يكون هناك اختالط بين المستوطنين 

 رائيلية على كامل الضفة.والفلسطينيين في الضفة الغربية، أي إحالل السيادة اإلس
غالبية مصوتي الليكود يؤيدون التسوية  وبحسب موقع "واال"، فلن نتائ  االستطالع تشير إلى أن

الدائمة مع الفلسطينيين، بينما يعتقد أقل من الثلث أن الضم هو الهدف السياسي المفضل، حيث 
 نفصال من جانب واحد.أيدوا اال %18أيدوا الضم، و %31الحل الدائم، مقابل  %52اختار 

غالبية مصوتي "البيت اليهودي" يعتقدون أن الضم هو الهدف السياسي  وأظهر االستطالع أن
الحل الدائم، وأيد  %35يؤيدون مواصلة السيطرة المدنية، في حين أيد  %44المطلوب، وفقط 

 االنفصال من جانب واحد. 19%
تاروا الضم كهدف سياسي مفضل، بينما أيد من مصوتي "يسرائيل بيتينو" اخ %33وتبين أيضا أن 

 أيدوا االنفصال من جانب واحد. %29الحل الدائم، مقابل  38%
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وأظهر االستطالع أنه في وسط أحزاب االئتالف، كان التأييد األقل لمواصلة السيطرة المدنية في 
ل من المصوتين إن ذلك هو الهدف المفضل، مقاب %17.5وسط مصوتي "كوالنو"، حيث قال 

 اختاروا االنفصال من جانب واحد. %26اختاروا الحل الدائم، و 57%
 %26وفي وسط األحزاب الحريدية، "شاس" و"يهدوت هتوراه"، فكانت النتائ  مختلفة، وفي حين قال 

من مصوتي "يهدوت هتوراه" إن الضم هو الهدف السياسي المفضل، ارتفعت النسبة في وسط 
 %26من مصوتي "يهدوت هتوراه" الحل الدائم، و %48. واختار %44مصوتي "شاس" إلى 

 على التوالي. %13و  %44االنفصال من جانب واحد، وفي "شاس" كانت النسب 
من مصوتي  %67وفي وسط كتل المعارضة كانت هناك غالبية جارفة مؤيدة للحل السياسي: 

وكانت نسب  من مصوتي "ميرتس". %86من مصوتي "يش عتيد" و  %63"المعسكر الصهيوني" و
 %7في "يش عتيد"، و  %10من مصوتي "المعسكر الصهيوني"، و %4الداعمين للضم قليلة جدا: 

 في "ميرتس".
إلى ذلك، جاء أن حركة "ضباط من أجل أمن إسرائيل" التي بادرت إلى االستطالع هي حركة "غير 

ك والموساد والشرطة، ضابطا كبيرا من الضباط السابقين في الجيش والشابا 250حزبية، وتضم نحو 
حالل السيادة  وتعمل على بلورة مبادرات أمنية وسياسية. وتعارض هذه الحركة بشدة عمليات الضم وا 

 السياسي المستقبلي. –اإلسرائيلية، وتعتقد أن يجب الحفاظ على شروط الحل األمني 
 13/2/2018، 48عرب 

 
 يقاطعون محاكم االحتالل ا  األسرى المعتقلون إداري .31

ر أسرى فلسطينيون في سجون االحتالل، يوم الثالثاء، مقاطعة المحاكم اإلسرائيلية : هللارام  قر 
ة بقضايا االعتقال اإلداري "بشكل شامل ونهائي وغير مسقوف زمنيا". وقال األسرى في  المختص 

بيان لهم: إن "مقاطعة المحاكم حجر األساس في مواجهة سياسة ظالمة، وهذه الخطوة تشكل مقدمة 
لرفض محاكم االحتالل، وقضائهم المزعوم"، مطالبين بتقديم ملف االعتقال اإلداري إلى محكمة 

 الجنايات الدولية.
ودعا البيان الذي نقلته "هيئة شؤون األسرى والمحررين"، إلى تشكيل لجان إعالمية وقانونية 

ى" )رسمية( اعتقال ووثقت تقارير صادرة عن "هيئة األسر  وجماهيرية داعمة لحراكهم االحتجاجي.
أسير فلسطيني بموجب قانون االعتقال اإلداري )دون تهمة أو  500السلطات اإلسرائيلية قرابة 

 محاكمة(.
 13/2/2018لإلعالم،  الفلسطيني المركز
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 األقصى المسجد على يطل تهويدي سياحي تجمع أكبر بإقامة يشرع االحتالل .32
، رافعة بناء ضخمة جدا في الثالثاءالحتالل، مساء نصبت سلطات اإبراهيم: كامل  -القدس المحتلة 

وقال شهود عيان  ساحة البراق، تحديدا على أنقاض حي المجاهدين غربي المسجد األقصى المبارك.
إن نصب الرافعة الضخمة يأتي تمهيًدا إلطالق مشروع المجمع التهويدي السياحي متعدد الطوابق 

نه إ دكتور جمال عمرو المخت  بعمارة وشؤون القدسوقال ال واالستخدامات في غربي الساحة. 
المبنى متعدد الوظائف من ضمنه  إنوقال  ى،للمبن األساسمنذ سنوات جرى العمل على وضع 

 األرضتحت  األنفاقمركز استعالمات سياحية ومخفر للشرطة ومصعد يوصل للطبقات مع سلسلة 
وسلوان وجميعهم يلتقون في داخل قاعة  القادمين من باب الخليل وباب العامود وباب المغاربة

لقاءتشكل مرجعية للسواح والزوار  األرضعمالقة تحت   .األفالمالمحاضرات وعرض  وا 
 14/2/2018، عم ان، الرأي

 
 استشهاد رضيع فلسطيني بسبب حصار مخيم اليرموك .33

علي البال  ن الرضيع أحمد مازن إالثالثاء،  ،مجموعة العمل من أجل فلسطيني سورية تقال: دمشق
من جانبه، أكد فريق الرصد  من العمر شهرين قضى أمس نتيجة الحصار ونق  الرعاية الطبية.

( ضحايا من الالجئين الفلسطينيين 205والتوثيق في مجموعة العمل أنه استطاع توثيق بيانات )
الجئين قضوا إثر الجوع ونق  الرعاية الطبية بسبب الحصار غالبيتهم قضوا في مخيم اليرموك ل

 الفلسطينيين بدمشق.
 13/2/2018، (صفا) الفلسطينية الصحافة وكالة

 
ا تجاه الشيخ "صالح"الشيخ كمال  .34  الخطيب: االحتالل يمارس دور ا انتقامي ا واضح 

أكد نائب رئيس الحركة اإلسالمية في الداخل المحتل كمال : أحمد المصري -أم الفحم/ غزة 
رائيلية تمارس دوًرا انتقامًيا واضًحا تجاه رئيس الحركة الشي" رائد الخطيب، أن سلطات االحتالل اإلس

  صالح في سجنه، وذلك رًدا على دوره الطليعي المناصر للمسجد األقصى والمقاوم للتهويد.
وقال الخطيب لصحيفة "فلسطين": إن طلب نيابة دولة االحتالل من المحكمة المركزية اإلسرائيلية 

للشي" صالح أول من أمس، ال يمكن اعتباره إال انتقاما صريحا من شخصية  تمديد الحبس االنفرادي
  الشي" صالح.
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ونبه إلى أن السلطات والنيابة اإلسرائيلية ال تكتفي بسجن الشي" صالح وفقا الدعاءات مزعومة، بل 
لى استمرار سجنه انفراديا، بما تدركه من وقع قاس وتأثير صعب على نفس المعتقل أو تعمل ع
 األسير.

 14/2/2018الين،  أون فلسطين
 

 القدس البطريرك ثيوفيلوس يعلن مقاطعته لبلدية .35
مس، رفضه أأعلن البطريرك ثيوفيلوس الثالث، بطريرك القدس وسائر أعمال فلسطين واألردن  ":بترا"

بلدية القدس اإلسرائيلية، للمشاركة في حفل عشاء سنوي من المزمع عقده بعد غد، في  تلبية دعوة
خطوة غير مسبوقة، تتزامن مع ارتفاع وتيرة المواجهة بين بطريركية الروم األرثوذكس المقدسية 

، على خلفية عدة قضايا، آخرها قرار ما يسمى ببلدية القدس فرض ضرائب اإلسرائيليةوالسلطات 
، إسرائيليةوقال ثيوفيلوس إن هناك تحركا من جهات  مليون دوالر. 190مالك الَكَنسية بقيمة على األ

ضعافها وتركيعها، للتمكن منها ومن أمالكها، وتهميش دورها الحيوي في  الستهداف كنائسنا وا 
 الحفاظ على المدينة المقدسة وتنوع عناصر هويتها الحضارية والتاريخية.

هللا الثاني بصفته صاحب الوصاية على المقدسات المسيحية في القدس  عبد لكَ الم وناشد البطريركُ 
 الشريف، االستمرار ببذل جهوده لوقف هذا التعدي على الوضع التاريخي القائم للمدينة المقدسة.

 14/2/2018عم ان،  الغد،
 

 ألقصى لمسجد اهدم في العيسوية واقتحام ل المحتلة: القدس .36
جرافات االحتالل اإلسرائيلي، أمس الثالثاء، منشأتين متنق لتين تستخدمان هدمت : القدس المحتلة

تعود لعائلتي محمود وأبو ريالة من بلدة العيسوية، شمال شرق القدس ، كمطعم للوجبات السريعة
المحتلة، وأتلفت جميع محتوياتهما، بداعي عدم الحصول على رخصة من بلدية االحتالل تجيز 

وكانت قوات كبيرة من شرطة االحتالل رافقت طواقم بلدية  اتين المنشأتين.لصاحبيهما استخدام ه
 االحتالل في القدس، التي صورت أبنية ومنشآت قيد اإلنشاء، تمهيًدا إلصدار أوامر هدم بحقها.

طالبة يهودية، برفقة ضابط كبير في  55مستوطًنا متطرًفا، بينهم نحو  90إلى ذلك، اقتحم قرابة 
ت اإلسرائيلي سابًقا، باحات المسجد األقصى، قبل أن تغلق قوات االحتالل باب جهاز المخابرا

 المغاربة، بعد انتهاء الجولة األولى من االقتحامات.
 14/2/2018، عم ان، السبيل
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 نقابيون: ربط الحكومة استيعاب موظفي غزة بعودة المستنكفين يعرقل المصالحة .37
ظفين في القطاع العام حكومة الحمد هللا بمواصلة وضع نقابة المو  اتهمت: يحيى اليعقوبي -غزة 

الشروط والعراقيل التي من شأنها أن تعطل تطبيق اتفاق المصالحة من خالل تمسكها بمصطلح 
أكد رئيس نقابة الموظفين في القطاع العام و  "التمكين" وربط حل قضية موظفي غزة بملفات أخرى.

وظفي غزة بملفات أخرى، باعتبار أن هناك اتفاًقا يعقوب الغندور رفض نقابته ربط حل ملف م
سياسيًّا واحًدا حدد مدة للجنة اإلدارية القانونية لحل مشكلة الموظفين بغزة في غضون أربعة أشهر، 

 والتي انتهت ورفعت توصياتها للحكومة باستيعاب الموظفين المدنيين بغزة كافة.
كر وتتلكأ في قضية موظفي غزة، متهًما الحكومة بأنها وأكد الغندور أن حكومة الحمد هللا ما زالت تتن

 وضعت نفسها في موقف سياسي كأن حركة فتح تخاطب حماس.
 14/2/2018الين،  أون فلسطين

 
 فرض الحصاراألقل منذ  هي منظمات حقوقية: التصاريح الطبية لغزة .38

انخفاض عدد التصاريح مس الثالثاء، إن أقالت مؤسسات حقوقية فلسطينية ودولية، : القدس المحتلة
التي تصدرها سلطات االحتالل "اإلسرائيلي" للفلسطينيين الساعين إلى العالج الطبي خارج قطاع 

 سنوات. 10غزة، أظهر الحاجة الملحة إلى إنهاء "إسرائيل" إغالق القطاع المستمر منذ 
و الدولية، "هيومن وجاء في تقرير مشترك أصدره كل من مركز الميزان لحقوق اإلنسان، منظمة العف

إسرائيل"، اليوم الثالثاء، -رايتس ووتش"، جمعية العون الطبي للفلسطينيين، و"أطباء لحقوق اإلنسان
، وهو 2017فقط من طلبات التصاريح للمواعيد الطبية خالل  %54أن سلطات االحتالل وافقت على 

 .2008 أدنى معدل منذ أن بدأت منظمة الصحة العالمية في جمع األرقام عام
ووفًقا لمنظمة الصحة العالمية، فلن االنخفاض في إصدار االحتالل للتصاريح الطبية، من قبول 

 %77.5، و2014خالل  %82.4، و2013في العام  %88.7إلى  2012من الطلبات في العام  92%
وبحسب تقرير المؤسسات الحقوقية، فلن  .2017في  %54، و2016في العام  %62.07، 2015بعام 

، بعد أن رفضت 2017ألف موعد طبي على األقل خالل  11فلسطينيين من غزة تخلفوا عن ال
 سلطات االحتالل طلبات التصاريح، أو لم ترد عليها في الوقت المناسب.

 20وفي السياق، أظهرت دراسة أجراها مركز الميزان، بدعم من جمعية العون الطبي، حول حاالت 
مواعيدهم في المستشفيات بسبب التصاريح المرفوضة أو تأخر فلسطينًيا توفوا بعد التخلف عن 

 مصاًبا بالسرطان. 14سفرهم، أن بينهم 
 14/2/2018السبيل، عم ان، 
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 الحبس يمدد واالحتالل لعهد التميمي مغلقة عسكرية محاكمة .39
محاكمة ، يوم الثالثاء، اإلسرائيليأجلت محكمة "عوفر" العسكرية التابعة لسلطات االحتالل  :رام هللا

وصدر الحكم خالل  القادم. / مارسآذار 11عاما(، حتى يوم  17األسيرة الطفلة عهد التميمي )
وحضر دبلوماسيون من االتحاد األوروبي وعدد من الدول  جلسة مغلقة منعت الصحافة من تغطيتها.

 صحافيين.طردوا مع الاألوربية، بما فيها ألمانيا وهولندا، جلسة االستماع كمراقبين قبل أن يُ 
 13/2/2018هللا،  رام الجديدة، الحياة

 
 الغربيةينفذون اعتداءات عنصرية شمال الضفة  اليهود المستوطنون .41

قرى شمال الضفة  إحدىرام هللا: شن  مستوطنون هجمات عنصرية ضد منازل فلسطينية تقع في 
 ادية.الغربية، أسفرت عن إحداث خراب كبير في الممتلكات، بعد أن خطوا شعارات مع

« جيت»وذكرت مصادر محلية أن مستوطنين اقتحموا ليل اإلثنين الماضي وفجر أمس الثالثاء قرية 
القرية من البؤرة  إلىشمال الضفة الغربية. وتسلل المستوطنون  قلقيليةالواقعة شرق مدينة 

شعارات ، وقاموا بأعمال عربدة، وتخريب في شوارع القرية، وشرعوا بكتابة «جلعاد»االستيطانية 
 على جدران المنازل، وعلى المركبات المتوقفة.« الترحيل اخن«، و«الموت للعرب»معادية منها 

كذلك تعمد المستوطنون إحداث أضرار جسيمة في ممتلكات المواطنين، حيث أعطبوا إطارات عدد 
 من السيارات، وحطموا إحداها.

 14/2/2018، لندن، القدس العربي
 

 بلدة حزما شرق القدساالحتالل يشدد حصاره ل .41
شددت قوات االحتالل اإلسرائيلية الليلة الماضية من حصارها لبلدة حزما شرق القدس المحتلة، وذلك 

وتغلق قوات االحتالل مداخل البلدة الرئيسية بالبوابات الحديدية  بلغالق مزيد من مداخلها الترابية.
الق طرق ترابية كان يستحدثها السكان واألقفال منذ نحو أسبوعين، وخالل هذه الفترة واصلت إغ

وأشار رئيس بلدية حزما موفق الخطيب إلى أن العقوبات الجماعية ضد السكان  للخروج من القرية.
المقدر عددهم بنحو ثمانية آالف نسمة، تشمل مداهمة أحياء البلدة واقتحام البيوت واعتقال المواطنين 

وأضاف الخطيب في حديثه للجزيرة نت  أطراف البلدة.بحجة إلقاء الحجارة على قوات االحتالل في 
أن الحصار الحالي مستمر منذ أسبوعين، مما يتسبب في إعاقة حركة السكان وأزمات مرورية في 

 الشارع الرئيسي المحاذي للقرية الرابطة بين جنوب الضفة ووسطها.
 13/2/2018.نت، الدوحة، الجزيرة
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 ر ونقله لمستشفى رفيديا بنابلساإلفراج عن األسير المصاب مبروك جرا .42
أفرجت سلطات االحتالل اإلسرائيلي، مساء يوم الثالثاء، عن المصاب مبروك جرار من بلدة : جنين

برقين غرب مدينة جنين، لينقل مباشرة إلى مستشفى رفيديا في نابلس الستكمال عالجه من نهش 
ي من إصابات بالغة إثر هجوم الكالب وذكرت عائلة جرار، أن نجلها يعان الكالب البوليسية جسَده.

البوليسية التابعة لالحتالل عليه لحظة اعتقاله في بلدة برقين في الثالث من الشهر الحالي أثناء 
يذكر أن مبروك جرار أسير محرر قضى سنوات في سجون  البحث عن الشهيد أحمد نصر جرار.

 لة.، ولم يمض على اإلفراج عنه مد ة طوياإلسرائيلياالحتالل 
 13/2/2018، (وفا) الفلسطينية والمعلومات األنباء وكالة

 
 اإلعالن عن تأسيس رابطة المرأة الفلسطينية في السويد .43

أعلن في مدينة مالمو عن إطالق رابطة المرأة الفلسطينية في السويد بمشاركة نسائية : مالمو
إلى رابطة المرأة الفلسطينية فلسطينية، حيث انتخبت تهاني البدوي رئيسة للرابطة، في حين انضمت 

 في أوروبا.
وأكدت البدوي أن تأسيس الرابطة يهدف إلى تنظيم وتجميع الجهود التي تبذلها المرأة في خدمة 

 القضية الفلسطينية، واستكماال لدور المرأة الفلسطينية في الوطن المحتل.
 13/2/2018، (صفا) الفلسطينية الصحافة وكالة

 

 2017 لضفة الغربية وقطاع غزة خالل سنةاارتفاع البطالة في  .44
 %27.4إلى  ،2016في العام  %26.9صعدت معدالت البطالة في السوق الفلسطينية، من : رام هللا

وأورد الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني )حكومي(، يوم الثالثاء، . (2017خالل العام الماضي )
فرد في كل من الضفة الغربية  377,300بل  أن عدد العاطلين عن العمل في السوق الفلسطينية، 

في الضفة  %18.1وتشهد نسب البطالة تفاوتًا بين الضفة الغربية وقطاع غزة، إذ بلغت  وقطاع غزة.
، بينما 157,100وبل  عدد العاطلين عن العمل في الضفة الغربية  في قطاع غزة. %43.6الغربية، و

 عمل.عاطل عن ال 220,200بل  عددهم في قطاع غزة 
 13/2/2018الين،  أون فلسطين 
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 انتعلن رفضها عودة طاقم السفارة اإلسرائيلية إلى عم   "فلسطين النيابية" .11
مع سفير جديد إلى  اإلسرائيليةأعربت لجنة فلسطين النيابية عن رفضها عودة طاقم السفارة : عمان

للقضاء  اإلسرائيليةلسفارة يتم تحقيق المطلوب وهو تحويل المجرم حارس ا أنالعاصمة عمان، دون 
وعبرت اللجنة عن أسفها الشديد لهذا القرار الذي اتخذته الحكومة، مشيرة إلى  ومحاكمته بما يستحق.

رفضها يأتي ألنه لم يتم تحقيق المطلوب من "إسرائيل" وهو تحويل المجرم حارس السفارة  أن
 للقضاء ومحاكمته بما يستحق. اإلسرائيلية

من  األعزلالعدوانية في التنكيل بالشعب الفلسطيني  أعمالهالصهيوني مستمر في الكيان  إنوقالت 
والمسيحية وعلى رأسها القدس الشريف، والتي تتعرض إلى  اإلسالميةقتل واعتقال وانتهاك المقدسات 

 محاوالت التهويد يوميا من هذا الكيان من اجل قيام الهيكل المزعوم.
فضا قاطعا عودة طاقم السفارة إلى ارض الوطن ونستهجن هذا ترفض ر  أنهاوأكدت لجنة فلسطين 

 اإلجراءاتوستقوم اللجنة بحسب بيان صدر عنه أمس باتخاذ كافة  الحكومي المرفوض. اإلجراء
باالعتراف  األمريكيالتي تعبر عن نبض الشارع في رفض عودة الطاقم، خاصة وان قرار الرئيس 

لغاءمن أجل إنهاء القضية الفلسطينية  سرائيلياإلبالقدس عاصمة للكيان، يؤكد السعي  حق العودة  وا 
األردن لن يتنازل عن  أنتصر على  أنهاوذكرت اللجنة  والمسيحية. اإلسالميةوانتهاك المقدسات 

 جريمة السفارة واستشهاد القاضي رائد زعيتر. تجاه حقوقهإقامة دولة فلسطينية مستقلة وعن 
 14/2/2018، انعم  ، السبيل

 
 في حال شن ت هجمات أخرى« أكثر مفاجآت»بـ  "إسرائيل"تتوع د  يةسور  .11

ه أيمن سوسان مساعد وزير الخارجية السوري تحذيرًا إلى إسرائيل من شن  ": الحياة" –دمشق  وج 
ثقوا تمامًا بأن المعتدي سيتفاجأ كثيرًا ألنه ظن أن »هجمات جديدة ضد أهداف في سورية، وقال: 

«. ي تتعرض لها سورية، جعلتها غير قادرة على مواجهة أي اعتداءاتحرب االستنزاف هذه الت
سيرون )اإلسرائيليون( مفاجآت أكثر كلما حاولوا »وأضاف خالل مؤتمر صحافي في دمشق 

 «.االعتداء على سورية
وأسقطت الدفاعات السورية المضادة للطائرات المقاتلة اإلسرائيلية خالل عودتها من غارة على مواقع 

ية في سورية في وقت مبكر يوم السبت. وأكد نتانياهو في وقت سابق أن القوات اإلسرائيلية إيران
 ستواصل عملياتها في سورية.

 14/2/2018، لندن، الحياة
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 لها بتقديم تسهيالت عسكرية لحماس ""إسرائيلتركيا ترفض اتهامات  .11
أقصوي، ادعاءات االستخبارات وصف المتحدث باسم الخارجية التركية، حامي : أنقرة/نازلي يوزباشي

 اإلسرائيلية بشأن األكاديمي التركي جميل تكلي، بز "غير واقعية وغير صحيحة".
وانتقد أقصوي، في تصريح صحفي، اليوم الثالثاء، المزاعم التي سربتها االستخبارات اإلسرائيلية 

يوًما  26ت اإلسرائيلية السلطا احتجزتهللصحافة مدعية أنها "اعترافات" منسوبة لألكاديمي، الذي 
 ألسباب مجهولة.

وأضاف أقصوي: "نرفض المزاعم غير الواقعية وغير الصحيحة التي تسوقها االستخبارات اإلسرائيلية 
 عن مواطننا؛ والتي ال نعرف مدى صحتها والظروف المتعلقة بها".

سطنبول، األستاذ وأفرجت إسرائيل عن األكاديمي التركي، عضو هيئة التدريس بجامعة الحضارة بل
 يوما ألسباب مجهولة. 26المساعد جميل تكلي، األحد الماضي، بعد توقيفه 

وأدعت السلطات اإلسرائيلية في التحقيقات، أنها "توصلت إلى أدلة" تزعم تقديم تكلي "دعًما لمسؤولي 
 حركة 'حماس' بشكل مباشر وعبر بعض الشركات".

وأضاف تكلي، الذي وصل مطار  دة خالل فترة توقيفه.وقال تكلي، إنه تعرض لمعاملة سيئة متعم  
أتاتورك بلسطنبول، األحد، قادًما من تل أبيب على متن طائرة للخطوط الجوية التركية، أن السلطات 

وأشار إلى أنه جرى تجريده من مالبسه وتكبيل يديه  اإلسرائيلية تعم دت احتجازه في ظروف سيئة.
 في غرفة باردة.

 13/2/2018، لألنباء األناضولوكالة 
 

 "تجريم التطبيع"داخل البرلمان بعد رفض  "إسرائيل"نائب تونسي يمزق علم  .11
تونس ز حسن سلمان: قام نائب تونسي بتمزيق العلم اإٍلسرائيلي داخل البرلمان، متهما رئيس البرلمان 

تطبيع مع إسرائيل. ، ألنها عرقلت المصادقة على مشروع قانون يجر م ال«الخيانة«واالئتالف الحاكم بز
رئيس البرلمان بعد تخصي  جلسة خاصة للمصادقة « وب "»كما أشار إلى أن الرئيس التونسي 

 «.عاشت فلسطين والخزي والعار لكم»على المشروع، مرددا 
الجلسة العامة المخصصة لالستماع لوزير « الجبهة الشعبية»وقطع عمار عمروسية النائب عن 

تعلق األمر بشرف التونسيين وشرف أنبل القضايا وهي قضية فلسطين، ال عندما ي»النقل، حيث قال 
قيمة لنظامكم الداخلي. ما وقع يوم الجمعة )جلسة مناقشة قانون تجريم التطبيع( فضيحة من العيار 

لها شهيد حول  1948الثقيل. ماذا تريدون؟ كل المدن التونسية من الشمال إلى الجنوب منذ عام 
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)الجبهة الشعبية( تقدمنا بمبادرة تشريعية ولكن لألسف يبدو أن االئتالف  قضية فلسطين. نحن
 «.الحاكم ورئيس المجلس تحديدا )ال يرغب بالمصادقة عليها(

رئيس الجمهورية استدعى رئيس البرلمان وأن به ووب خه لبرمجة هذا المشروع، وأتحمل »وأضاف 
قاء فيه هو التطبيع مع الكيان الصهيوني فابقوا مسؤوليتي في هذه المعلومة. إذا كان ثمن الحكم والب

ولكنكم ستبقون عمالء، إذا كان الفوز في االنتخابات هو التطبيع مع الكيان الصهيوني ففوزوا ولكنكم 
 «.ستبقون عمالء

واستغرب عدم وضع مشروع القانون على الموقع اإللكتروني للبرلمان، فضال عن عدم قيام رئاسة 
لنواب، وعدم استدعاء الرئاسة ووزارة الخارجية، معتبرا ذلك سابقة في تاري" البرلمان بمراسلة ا
 البرلمان التونسي.

هذا علم الكيان الصهيوني أمامكم وفي مجلس »ومزق عمروسية نسختين من العلم اإلسرائيلي، مرددا 
وأحرار العالم. العار. عاشت فلسطين. تعيش الثورة في فلسطين. العزة والكرامة لتونس ولألمة العربية 

وا له، ولكننا سنبقى شوكة في  الخزي والعار لكم عمالء ومنبوذين. هذا هو علم الكيان الصهيوني حج 
 «.حلوقكم

وأثار موقف عمروسية ردود فعل متفاوتة في تونس، حيث أشاد البعض بهذا األمر، فيما اعتبره 
 عن شعبية مفقودة في البالد.، معتبرين أن الجبهة الشعبية تبحث «الشعبوية»آخرون نوعا من 

 14/2/2018، لندن، القدس العربي
 

 المستفيد األول من إسقاط المقاتلة اإلسرائيليةهي خبير عسكري: روسيا  .11
عبد الرزاق النبهان: اعتبر المحلل العسكري واالستراتيجي العقيد فايز األسمر، أن إسقاط –حلب 

، جاء بليعاز وبضوء أخضر روسي، في محاولة 16النظام السوري لمقاتلة إسرائيلية من طراز إف 
 من األخيرة لخلق مبررات أكثر أمام إسرائيل لتكثف من ضرباتها على مواقع إيرانية في سوريا.

أن التصعيد العسكري اإلسرائيلي ضد القوات اإليرانية « القدس العربي»وأوضح في تصريح لز 
لتي تسعى إلى تقليم أظافر إيران في سوريا، ألن المتواجدة في سوريا يخدم روسيا بالدرجة األولى ا

تعاظم دور إيران في سوريا يتضارب مع المصالح الروسية بسبب تداخل مناطق نفوذهما في 
 الجغرافيا السورية.

وأضاف األسمر، كذلك فلن التصعيد العسكري يعطي لروسيا دورًا سياسيًا أكبر في المنطقة ويجعل 
ى احتجاج السفير اإلسرائيلي في روسيا على إسقاط الطائرة، معتبرًا أن منها صم ام أمان، مشيرًا إل

 هذه الطريقة من االحتجاج تشير إلى غضب إسرائيلي من روسيا.
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وتابع العقيد أن روسيا في هذه الحالة جنت المكاسب من وراء إسقاط الطائرة، فهي من جهة ستحجم 
لها التي تعارض  إسرائيلأخرى ضمنت حاجة الوجود اإليراني الذي صار منافسًا لها، ومن جهة 

 وجود إيران في سوريا.
وبشأن قراءة النظام لهذا السيناريو الذي قد يؤدي إلى ضعف إيران حليفته األكبر، قال األسمر، إن 

يران في سوريا، واستدرك متسائاًل  لكن هل »النظام يحاول خلق حالة من التوافق ما بين روسيا وا 
 «.انية والروسية في سوريا القسمة على الطرفينتقبل المصالح اإلير 

لوال تدخل إيران البري وروسيا الجوي لسقط النظام منذ األشهر األولى للثورة، ولذلك »واستطرد قائاًل 
 «.فلن تنازل طرف لطرف غير وارد

لية، وفي تعليقه على القراءة السابقة والدور الروسي المحتمل وراء حادثة إسقاط المقاتلة اإلسرائي
شاطر الخبير العسكري العقيد أديب عليوي، األسمر في الرأي الذي يذهب إلى أن إيعازًا روسيًا 

 للنظام وراء إسقاط الطائرة.
القدس »ولكنه لم يتفق مع األهداف الروسية التي تحدث عنها األسمر، حيث رأى في تصريح لز 

ا في سوريا على المحك، بدليل ، أن روسيا تعاني من ضغط أمريكي بجعل مستقبل روسي«العربي
دلب، والتي تشير إلى تأزم من يقوم بها.  المجازر التي ترتكبها روسيا يومًيا في الغوطة الشرقية وا 

 14/2/2018، لندن، القدس العربي
 

 ل حماس مسؤولية األزمة اإلنسانية في غزة.. واشنطن تحم   مجددا   .12
أعادت وزارة الخارجية -نهاية األسبوع الماضي أصدر البيت األبيض بيانا  :سعيد عريقات -واشنطن

(، حمل فيه مسؤولية أزمة غزة اإلنسانية المتفاقمة 2018شباط  12األميركية توزيعه اليوم االثنين )
 لحركة "حماس" التي تسيطر على القطاع المحاصر.

سالم، الحدودي  أبوويستهل البيان المعنون "إلنقاذ غزة.. أضيئوا األنوار" باإلشارة إلى أن معبر كرم 
سرائيلبين قطاع غزة  شكل ومنذ فترة طويلة "نقطة انطالق للصراع"، حيث "قاد مفجرون انتحاريون  وا 

ثالث مركبات محملة بالمتفجرات عبر المعبر، مما أسفر عن  2008فلسطينيون في شهر نيسان 
ي محاولة للتسلل إلى ، هاجم مسلحون مقنعون الحاجز ف2012جنديا إسرائيليا، وفي عام  13إصابة 

نهاية األسبوع الماضي، أحبطت السلطات اإلسرائيلية في المعبر محاولة  فيإسرائيل" كما أنه في "
 لتهريب المتفجرات إلى غزة، وفقا لما ذكرته وزارة الدفاع اإلسرائيلية".

لطات "الس إنبصحيفة جيروساليم بوست اإلسرائيلية قائاًل  األبيضويستشهد البيان عن البيت 
اإلسرائيلية تعترض بانتظام البضائع غير المشروعة الموجهة إلى حماس عند المعابر" وأن معبر كرم 
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سالم هو المعبر التجاري الوحيد إلى قطاع غزة الذي تسيطر عليه حماس، والذي حذر المبعوث  أبو
 أألممي نيكوالي مالدينوف )األسبوع الماضي( من أنه على وشك انهيار كامل.

/ تسيطر على أصولية إرهابيةفي البيان "هذه األزمة هي مسؤولية حماس، وهي جماعة /وجاء 
، وبينما يتم توثيق هجمات حماس على إسرائيل توثيقا جيدا، فلن استغالل 2007المنطقة منذ عام 

حماس للشعب )الفلسطيني في غزة( الذي تدعي أنها توفر له الحكم، هو أمر مروع بحد ذاته، علما 
 يحظى بتغطية إعالمية، ولكن حماس تعاملت ومنذ وقت طويل مع شعب غزة كدروع بأنه ال

 ورهائن، وجعلتهم سلعة للتفاوض في حملتها العدائية التي ال هوادة فيها ضد إسرائيل".
قطاع غزة "غارق في االضطراب االقتصادي، وانه وفي الوقت الذي يعاني فيه شعب  أنويقر البيان 

فلن حماس تهدر الموارد المتوفرة لها كجزء من حملتها التي دامت عقود  ،األوضاعغزة من هذه 
 بالقضاء عليها". 1988طويلة ضد إسرائيل، والتي وعدت )حماس( في ميثاقها لعام 

أنه "لفهم نطاق األزمة، فمن المهم أن نتتبع األموال التي يذهب الكثير منها لحركة حماس  إلى وأشار
 ليس للبشر الذين يعيشون في غزة".وألنشطتها /اإلرهابية/ و 

جيسون غرينبالت، مبعوث الرئيس دونالد ترامب للمفاوضات الدولية الذي  بأقوالويستشهد البيان 
( مليون دوالر التي تمنحها إيران كل عام 100كان قال "تخيل ما يمكن أن يفعله شعب غزة بالمائة )
لتي تستخدمها حماس سنويا لألسلحة ولألنفاق لحماس والجماعات /اإلرهابية/ الفلسطينية األخرى ا

ولكنها تختار بدال من  تحكمهم،لمهاجمة إسرائيل. يجب على حماس أن تحسن حياة أولئك الذين 
 ذلك زيادة العنف وتتسبب في البؤس لشعب غزة".

نذ أكثر من مليار دوالر في قطاع غزة م أنفقتترامب أن "إيران  األميركيالرئيس  إدارةويدعي بيان 
وبذلك فان إيران متواطئة في هذه الكارثة، حيث لم  ،2007أن سيطرت حركة حماس القطاع عام 

تحسن هذه األموال الظروف المعيشية ولم تساهم في نمو االقتصاد، وحماس ال تستطيع أن تُبقي 
على الطاقة الكهربائية مشتعلة، ويجب أن تعتمد على سخاء السلطة الفلسطينية لتشغيلها لبضع 
ساعات يوميًا" ووفق قول غرينبالت فلن "هذه األموال ال تزيد إال من العنف وال تفعل شيئا لمساعدة 

 الشعب الفلسطيني" كما جاء في البيان.
ويختتم البيان بالقول "لن يبدأ شعب غزة في إعادة بناء مجتمعه ونمو اقتصاده، إال عندما يحل 

 محل اإلرهاب، ويتحول إلى إضاءة األنوار". االحترام لحياة اإلنسان وللكرامة اإلنسانية
من جهتها نشرت صحيفة نيويورك تايمز افتتاحية الثالثاء تحت عنوان "وقف معاناة قطاع غزة بات 

قطاع غزة يشهد مستوى غير مسبوق  إنصعب المنال على غرار إرساء السالم"، استهلتها بالقول 
الجيش اإلسرائيلي غادي إيزنكوت إلى تحذير  من البؤس والشقاء، األمر الذي دفع برئيس أركان
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من أن القطاع على وشك االنهيار، وأن هناك تهديدا حقيقيا بقيام انتفاضة  اإلسرائيليةالحكومة 
 أخرى.

انه "على الرغم من الحصار والهجمات العسكرية اإلسرائيلية التي دمرت غزة، ال يمكن  وأضافت
أنفقت األموال التي كان ينبغي أن تذهب للمستشفيات  هاأنإعفاء حركة حماس من المسؤولية، حيث 

"  أنولألدوية على مواجهة عقيمة مع إسرائيل، وعلى حفر األنفاق". إال أن الصحيفة حذرت من 
محاصرة مليوني شخ  واحتجازهم كرهينة ليس هو السبيل لمحاربة حماس، فالمعاناة ال تؤدي سوى 

 إلى تأجي  الغضب والتمرد".
 12/2/2018، قدسال، القدس

 
 األمم المتحدة: غوتيريش يواصل جهوده إلقامة الدولتين الفلسطينية واإلسرائيلية .13

أكدت األمم المتحدة، الثالثاء، مواصلة جهود األمين العام أنطونيو غوتيريش : نيويورك/ محمد طارق
 من أجل التوصل لتحقيق حل مبدأ إقامة الدولتين الفلسطينية واإلسرائيلية.

لك في تصريحات للمتحدث باسم األمين العام لألمم المتحدة استيفان دوغريك، بمقر المنظمة جاء ذ
 في نيويورك، اليوم الثالثاء.

سرائيل".  وقال دوغريك "ال يوجد وقت إلضاعته حين يتعلق األمر بتحقيق السالم بين الفلسطينيين وا 
ثنين بين الرئيسين األمريكي دوناد وكان دوغريك يتحدث عن المكالمة الهاتفية، التي جرت أمس اإل

 ترامب والروسي فيالديمير بوتين بشأن تسوية الصراع الفلسطيني اإلسرائيلي.
وقال "دوغريك"، "موقف األمين العام وجهوده واضحة وهي ضرورة العمل من أجل تحقيق مبدأ 

 الدوليتين الفلسطينية واإلسرائيلية".
 13/2/2018، لألنباء األناضولوكالة 

 
 لخارجية األمريكية: قضايا نتنياهو شأن داخليوزارة ا .10

قالت ناطقة الخارجية األمريكية، هيذر ناورت، إن بالدها على دراية بتطورات : األناضول –واشنطن 
التحقيق في تورط رئيس وزراء االحتالل اإلسرائيلي، بنيامين نتنياهو بقضايا فساد، مشيرة أن هذا 

 الموضوع "شأن داخلي".
لك في تصريحات أدلت بها ناورت في مؤتمر صحفي الثالثاء، من واشنطن، ردت خاللها جاء ذ

 على أسئلة بخصو  تطورات التحقيق مع نتنياهو على خلفية تورطه بقضايا فساد.
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وقالت ناورت "اإلدارة األمريكية لها عالقات قوية مع الحكومة اإلسرائيلية، وليس مع نتنياهو، نعرف 
ورفضت المسؤولة األمريكية اإلدالء بمزيد  لكن هذا موضوع نعتبره شأًنا داخلًيا". تطورات هذا األمر،

 من التصريحات بخصو  تطورات التحقيق مع نتنياهو.
 14/2/2018، فلسطين أون الين

 
 يضع صعوبات واضحة في مسار السالم "إسرائيلـ"إيطاليا: قرار القدس عاصمة ل .11

الحاكم، ماتيو رينزي، اليوم الثالثاء، خالل مؤتمر  إليطالياقال سكرتير الحزب الديمقراطي : روما
صحفي في مقر نقابة الصحفيين األجانب في روما، إن إعالن الرئيس األميركي ترمب، باعتبار 

 يضع صعوبات واضحة في مسار عملية السالم. إسرائيلالقدس عاصمة 
ونفس موقف رئيس الجمهورية وأضاف، موقفي هذا هو نفس موقف رئيس الحكومة باولو جنتيلوني، 

وأكد رينزي، أن مبدأ السالم المبني على دولتين وشعبين يتطلب مسارا، لذلك فلن  سيرجو ماتاريال.
 قرار القدس عاصمة إلسرائيل يضع صعوبات واضحة في هذا المسار.

 13/2/2018، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
 

 تضمن نفقات بناء السفارة بالقدست 2019الميزانية األمريكية في  .11
المالية نفقات  2019كشفت وثيقة أمريكية عن أن مشروع الميزانية الفدرالية األمريكية لسنة : واشنطن

 على فتح سفارة أمريكية في القدس المحتلة.
ن وجاء في الوثيقة التي تم نشرها مساء االثنين، أن "بناء مبنى السفارة األمريكية في القدس سيكون م

 2018أولويات وزارة الخارجية األمريكية فيما يخ  تخصي  الموارد في المجال األمني في السنتين 
 الماليتين". 2019و

 ولم تذكر الوثيقة ما هو المبل  الذي من المقرر تخصيصه تحديدًا على بناء السفارة.
. ومن المقرر أن 2018ول المالية تبدأ اعتبارا من أكتوبر/تشرين األ 2019تجدر اإلشارة إلى أن سنة 

 يبحث الكونغرس مشروع الميزانية الذي قدمته إدارة الرئيس دونالد ترمب إلى المشرعين.
 13/2/2018، وكالة الصحافة الفلسطينية )صفا(

 
 التفيا تشتري صواريخ مضادة للدروع من "إسرائيل" .11

ناعات الحربية، عقًدا لشراء وقعت وزارة الدفاع الالتفية مع شركة إسرائيلية متخصصة في الص: ريغا
 ماليين يورو. 108" الصاروخية اإلسرائيلية المضادة للدبابات، بقيمة Spikeمنظومات "
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وأفاد المركز الصحفي لوزارة الدفاع الالتفية بأن العقد وقعه وزير الدفاع الالتفي رايموند بيرغمانيس 
 يي البيدوت أمس االثنين." غيونتر الور وأر Eurospikeوالمديران التنفيذيان لشركة "

ووصف بيرغمانيس هذا العقد بز "التاريخي" بالنسبة للقوات المسلحة الالتفية، مضيًفا أنه من أكبر 
كما عبر عن أمله بلمكانية  عمليات الشراء في مجال الدفاع الالتفي والتي ال يمكن مقارنتها بشيء.

 مشاركة رجال األعمال الالتفيين في تنفيذ هذا العقد.
وقال للصحفيين بعد التوقيع: "شراء المعدات سيجعلنا أقوى بكثير. وسيتعين على اخخرين أخذ قوتنا 
بعين االعتبار وخاصة على من يريد أن يتحقق من ذلك، وتستخدم المنظومات المماثلة المضادة 

 دولة أخرى وتعتبر من أحد أقوى أنواع األسلحة في العالم". 28للدبابات في 
 13/2/2018، فة الفلسطينية )صفا(وكالة الصحا

 
 و"إسرائيل"دينس روس: على ترامب تقديم دعم فعلي للسعودية  .11

كتب الدبلوماسي ” مجرد كالم إيرانما يقوله ترامب بشأن “تحت عنوان  كمال خلف: -بيروت 
فيه بأن ال يكون  األدنى طالباألمريكي دينس روس مقاال لصالح مركز واشنطن لدراسات الشرق 

سرائيل مجرد دعم رمزي.الدع  م األمريكي للسعودية وا 
قد ال تكون أسهم الرئيس دونالد ترامب مرتفعة للغاية “وقال روس الذي زار إسرائيل والسعودية مؤخرا 

في الواليات المتحدة، لكن كل من أمضى مؤخرًا بعض الوقت في إسرائيل أو السعودية، كما فعلُت 
مريكي هو من المفضلين في أوساط قادة هاتين الدولتين الشرق أنا، يمكنه أن يشهد أن الرئيس األ

وأشار روس في مقاله إلى أن الرئيس ترامب لم يضع بعد أي سياسات عملية تتناسب  ”.أوسطيتين
 ومعتبرا ذلك من المفارقات الكبرى. إيرانمع أقواله حيال مواجهة 

 13/2/2018، لندن، ي اليومأر 
 

 ة: شرعيتها تنبع من التنسيق األمنيالثناء اإلسرائيلي على السلط .11
 نضال محمد وتد
لم يكن الثناء الذي وج هه وزير األمن اإلسرائيلي، أفيغدور ليبرمان لعناصر األمن الفلسطيني على 

 ضمنًا،جهدهم في إنقاذ جنديين من أيدي الجموع الفلسطينية الغاضبة في جنين يوم اإلثنين، مفهوما 
يترك فرصة أو مناسبة إال هاجم فيها السلطة الفلسطينية، معتبرًا فهذا الثناء صدر عن شخ  لم 

أنها "غير شرعية، وأن الرئيس عباس فاقد للشرعية ألنه ببساطة أنهى واليته الدستورية ولم يسمح 
 ". 2010بلجراء االنتخابات الفلسطينية في موعدها الرسمي في 



 
 
 
 

 

 34 ص             4555 العدد:             2/14/2018 ربعاءاأل  التاريخ: 

                                    

شادته بأهمية التنسيق األمني باعتباره مصلحة مشتركة  لكن تصريحات ليبرمان، أمس الثالثاء، وا 
للسلطة ولحكومة االحتالل، عكست في واقع الحال حالة أخرى نادرة من التوافق بين تقديرات الجهاز 
العسكري واألمني اإلسرائيلي وبين المستوى السياسي، الذي شد د في السنوات األخيرة من هجومه 

وآخر تصريح في هذا السياق صدر بالذات عن ضد السلطة الفلسطينية ورئيسها محمود عباس. 
من الشهر الماضي، أثناء مقابلته مع رئيس مركز أبحاث األمن القومي، الجنرال  31ليبرمان في 

عاموس يادلين، خالل المؤتمر السنوي للمركز عندما كرر الحديث عن عدم شرعية عباس، وعن أن 
لعدم القدرة على مواجهة إسرائيل عسكريًا،  األخير ترك بصماته الواضحة ضد إسرائيل، وأنه قرر،

 استنزاف قواها دوليًا.
من هنا فلن اتجاه ليبرمان إلى اإلشادة بالتنسيق األمني والقول إن االحتالل يعمل على المحافظة  

عليه، خصوصًا في ظل عمق هذا التنسيق بين الطرفين، يكشف في الواقع حقيقة النظرة اإلسرائيلية 
من السلطة الفلسطينية، باعتبارها حامية لألمن اإلسرائيلي أواًل وأخيرًا، بالتالي تبقى للدور المطلوب 

 شرعيتها نابعة من مدى التزامها وقيامها بهذا الدور.
ر هذا الواقع، عمليًا، التصريحات "المفاجئة" لليبرمان، ليس ألنها كشفت واقعًا كان مخفيًا، بل  يفس 

إلى المجاهرة بما لم يكن مستعدًا له، وخصوصًا أنها تصريحات  ألن عمق التنسيق اضطر  ليبرمان
أكدت الدور الرسمي الفلسطيني بحماية األمن اإلسرائيلي، ودحضت عمليًا دعاية ليبرمان ورئيس 
حكومة االحتالل، بنيامين نتنياهو، بكل ما هو مرتبط بفكرة "أن السلطة تحرض على العنف ضد 

مكن اتهام طرف بالتحريض على العنف ضدك، ثم إغداق الثناء عليه إسرائيل"، ذلك أنه من غير الم
 بفعل التنسيق األمني العميق معه.

ذا كان اضطرار ليبرمان إلى االعتراف بهذا الدور الفلسطيني جاء بفعل وضوح داللة دور األجهزة  وا 
لطالق النار في األمنية في حادثة جنين، وعدم القدرة على التنكر لقيام عناصر األمن الفلسطيني ب

الهواء خالل عملية إنقاذ الجنديين اإلسرائيليين في جنين، فلن موقف األجهزة األمنية في إسرائيل 
وقادة الجيش من أهمية التنسيق والتعاون بين قوات االحتالل واألجهزة الفلسطينية ليس سرًا، بل كان 

كبح أساسيًا، استغلته المؤسسة العسكرية معلنًا. وشك ل التزام الطرف الفلسطيني بأداء دوره هذا عامل 
واألمنية اإلسرائيلية لفرض موقفها ضد أي إجراء إسرائيلي أو قرار يتخذه المستوى السياسي ضد 
السلطة الفلسطينية وقادتها، من خالل التحذير المرة تلو األخرى من العواقب الوخيمة لوقف هذا 

تاحة المجال أمام سيطرة حماس على الضفة التنسيق أو لضرب مكانة السلطة الفلسطينية، وا  
 الغربية.
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وكان هذا السيناريو األخير بمثابة الزمة كررتها المؤسسة العسكرية واألمنية اإلسرائيلية في السنوات 
الثالث األخيرة، مع إبرازها للدور الفعلي الذي تقوم به قوات أمن السلطة الفلسطينية في محاربة 

حباط محاوالت الحركة تنفيذ عمليات عسكرية وفدائية ضد حركة حماس، وتقييد نشاط ع ناصرها وا 
 قوات االحتالل سواء في الضفة الغربية المحتلة أم داخل إسرائيل.

وقد نشرت الصحف اإلسرائيلية مثاًل األسبوع الماضي، أن أجهزة األمن الفلسطينية اكتشفت أخيرًا 
قامت باستدعاء فرق خبراء جيش االحتالل عبوة ناسفة متطورة للغاية،  12قرب جنين أكثر من 

لتفكيكها. وذكرت صحيفة "هآرتس" األسبوع الماضي، في أوج بحث قوات االحتالل ومطاردتها 
للشهيد أحمد جرار قبل تصفيته واغتياله، وأثناء مطاردتها لعبد الحكيم عادل عاصي، الذي قتل 

د الملفات التي انشغلت بها إسرائيل بموازاة مستوطنًا عند مفترق أريئيل قبل أسبوعين تقريبًا، أن أح
مطاردتها للشهيد جرار، هو السؤال عما إذا كان قد نما في الضفة الغربية المحتلة، وتحت رادار 
أجهزتها األمنية وعيون استخباراتها، "مهندس جديد" خلفًا للشهيد يحيى عياش، الذي نشط خالل 

يب العبوات الناسفة التي استخدمتها "حماس" في تنفيذ ( وقام بترك1993ز  1987االنتفاضة األولى )
عمليات تفجيرية أوقعت خسائر هائلة في صفوف اإلسرائيليين، إلى أن تمكنت قوات االحتالل من 

 في قطاع غزة بواسطة هاتف نقال مفخ". 1996تصفيته في عام 
ة الجيش اخخرين أن وزيادة على ذلك فقد سبق لمنسق شؤون حكومة االحتالل، يوآف مردخاي، وقاد

دعوا حكومة االحتالل ومارسوا ضغوطًا عليها لتبني مواقف سلطة رام هللا لتعزيز مكانتها في مواجهة 
"حماس". وتجلى ذلك بقرار حكومة االحتالل مثاًل في وقف تزويد قطاع غزة بالكهرباء، كأداة للضغط 

د أن أبلغت السلطة الفلسطينية على "حماس" للرضوئ لشروط الرئيس الفلسطيني محمود عباس، بع
في أبريل/نيسان من العام الماضي حكومة االحتالل أنها "ستتوقف عن تمويل مد غزة بالكهرباء". 
وأعلنت الحكومة اإلسرائيلية على أثر ذلك عن قرار وقف مد غزة بالكهرباء، مبينة أن ذلك جاء نزواًل 

 عند ضغوط الرئيس محمود عباس.
ن التنسيق األمني بهذا العمق الذي كشف عنه ليبرمان في تصريحاته، عاد أيضًا عمليًا يمكن القول إ

بالفائدة على السلطة الفلسطينية لجهة تثبيت مكانتها وقوتها في الضفة الغربية، وكان الدافع األساسي 
والرئيسي وراء سياسة "التخفيف عن الناس" وتحسين ظروف المعيشية في الضفة الغربية التي 

 منسق شؤون حكومة االحتالل في الضفة الغربية المحتلة. اعتمدها
ولم تخف دالالت التنسيق األمني وحادثة جنين عن أعين المراقبين والمحللين األمنيين في إسرائيل 

، 2000لجهة مقارنة ما آلت إليه األوضاع في الضفة الغربية المحتلة اليوم، وما كانت عليه في عام 
كله وطبيعته في ذلك الوقت، خصوصًا عندما وقعت حادثة مشابهة وضل  وحدود التنسيق األمني وش
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جندي إسرائيلي طريقه ودخل مدينة رام هللا، وانتهى به المطاف مقتواًل من قبل جمهور فلسطيني 
 (.2005ز  2000غاضب، في المرحلة األولى لالنتفاضة الفلسطينية الثانية )

ميلمان، أنه "يكفي مالحظة مشاركة عناصر من واعتبر المحلل األمني في "معاريف"، يوسي 
الشرطة الفلسطينية آنذاك في عملية قتل الجندي اإلسرائيلي، مقابل اندفاع عناصر أمن السلطة 
نقاذهما من الجمهور الغاضب في جنين، وا عادة السالح الذي سرق  الفلسطينية لتخلي  الجنديين وا 

 منهما وتسليمه لجيش االحتالل".
إلى القول إن "أداء عناصر األمن الفلسطيني يثبت، وليس للمرة األولى، ضرورة وذهب ميلمان 

التعاون والعالقات بينهم وبين جهاز األمن اإلسرائيلي للمحافظة على األمن النسبي في الضفة 
الغربية ومنع تدهور األوضاع فيها، على الرغم من انعدام أفق سياسي، وبالرغم من تدهور العالقات 

ة تحت رئاسة عباس وحكومة إسرائيل بقيادة بنيامين نتنياهو، إال أن هذه العالقات وهذا مع السلط
 التعاون األمني يمنعان وقوع عمليات وأحداث عنف مختلفة".

 14/2/2018، العربي الجديد، لندن
 

 إسقاط الطائرة اإلسرائيلية.. سجاالت البهجة ونقيضها! .11
 ساري عرابي

ية بفعل المضادات األرضية السورية، وبقرار إيراني على األرجح، وربما بعد إسقاط الطائرة اإلسرائيل
بتنفيذ إيراني أيضا، كشفت النقاشات العربية عن عمق التعقيد الذي تعانيه األمة في هذا الوقت 
بالتحديد، والنتائ  المعنوية السلبية الهائلة المترتبة على طريقة التدخل اإليراني في الموضوع السوري، 

ن كان مفهوما ومحق ا، إال أن ه يتمدد في اتجاهات خاطئة، تشو ش على النقاش، وال تدخل في  وهذا وا 
 جوهر المسائل.

على إسقاط الطائرة، والمشاعر الطبيعية والتلقائية  االستراتيجيةبمعنى أنه انقلب النقاش من الدالالت 
ن ذلك إلى التأكيد على الموقف من توجيه ضربة عربية لرمز التفوق اإلسرائيلي.. انقلب النقاش م

من النظام السوري، ومن إيران والقوى المتحالفة معها والمتدخلة في سوريا، على نحو فتح مأساة 
 سورية دامية لم تتوقف حتى اللحظة.

االنحراف بالنقاش إلى هذا االتجاه، يستبطن خشية من تحول البهجة بلسقاط الطائرة اإلسرائيلية، إلى 
نظام السوري وحلفائه، وهو استبطان يعجز عن تفكيك األشياء واألحداث، ومالحظة تأييد مطلق لل

حجم التعقيد في التدافع الراهن بين القوى اإلقليمية والدولية المتصارعة اليوم على األرض العربية 
 عموما، وعلى سوريا خصوصا.
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 وبين "إسرائيل" هو ما بكلمة أخرى ومباشرة، إن الصدام المباشر بين إيران أو سوريا أو حزب هللا
ُيفترض أن يكون سلوكا طبيعي ا، ال بسبب الشعارات التي يرفعونها فحسب، ولكن ألن  هذا هو 

في مواجهة ما  -كما ُيفترض  -األصل من جهة كونهم عربا أو مسلمين أو أصحاب مشروع ثوري 
 تطلق عليه إيران "االستكبار العالمي".

زالة الكيان  هذا األصل ينسحب على كل من هو عربي ومسلم وتحرري، فتفكيك "إسرائيل" وا 
الصهيوني، أو االنشغال بذلك، أو على األقل اتخاذ موقف ممانع من وجود "إسرائيل"، هو ما 
ُيفترض أن يكون موقف الكل العرب والمسلمين، وأي ممارسة، ولو كانت عابرة في هذا االتجاه، هي 

في سياق الفهم والتحليل الصحيح، وبتعبير آخر  -بعا ط -خطوة صحيحة، مع ضرورة أن نأخذها 
 ال يسعنا إال أن نؤيد مثل هذه الخطوة، وأن نعتبرها المدخل لتصحيح االتجاه.

وهذه الخطوة، واعتبارها خطوة صحيحة، واالبتهاج بها، ال ينطوي على أي  قدر من تأييد النظام أو 
ى بممارساتهم في سوريا. وا عادة تصوير المسألة حلفائه فيما يخ  القضية السورية، وال يعني الرض

على هذا النحو غريب، وهو تصوير منبثق أساسا من المقارنات التي انطلقت مع بدايات الثورة 
السورية واستمرت، وباتت تستحضر دائما جرائم النظام السوري وحلفائه في مقابل جرائم "إسرائيل"، 

لها القضية الفلسطينية، مع أن  هذه المقارنات خاطئة من وبما ُيظهر األمر، وكأن  ثمة مشكلة تمث  
حيث الشكل والمضمون، فال القضية الفلسطينية بدأت أمس، وال جرائم االحتالل وحجمها هي 

 القضية فحسب.
وأي ا كان األمر، فال معنى لهذه المقارنات، التي تنتهي دائما بالتهوين من شر  االحتالل الصهيوني، 

لنتيجة إلى تغييب جوهر القضية الفلسطينية وأصلها، وبما ُيغفل خطر الكيان وبما يؤد ي في ا
 يحتل  أرضا سوري ة. -بالمناسبة  -الصهيوني على العرب كل هم، الذي لم يزل 

نحن مثال ال نجد أنفسنا مضطرين للتذكير بجرائم االحتالل الصهيوني الراهنة أو تلك التي اقترفها 
ق المقارنة مع جرائم النظام السوري وحلفائه في سوريا، فالتزام هذه عاما، في سيا 70على مدار 

المقارنة يجعل القضيتين في مقابل بعضهما، ويصو ر المسألة وكأن أحدهما سبب لألخرى، وهذه هي 
عين دعاية النظام وحلفائه؛ الذين يرون الثورة السورية مكيدة دولية بسبب مواقفهم من القضية 

اعتبار منهم لكرامة اإلنسان السوري، والغريب تبني السردية من بعض خصوم  الفلسطينية، دون أي
ن باتجاه معاكس، إذ ال يغيب عن سجاالتهم التقليل الدائم من جسامة القضية  النظام وحلفائه، وا 

 الفلسطينية، بمناسبة، وبدون مناسبة!
ذا كان يصعب على السوري المشتبك مباشرة مع النظام وحلفائه؛ تفكيك المسألة على هذا النحو،  وا 

ن لم يكن ضيقا  فمن الغريب أن ُيبدي بعض الفلسطينيين الضيق من سقوط الطائرة اإلسرائيلية، وا 
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سافرا ومعلنا، ولكن ه مقن ع بصرف النقاش بشكل كامل إلى الحديث عن جرائم النظام وحلفائه، وكأن 
ئم بأن  هذه مر ة يتيمة وعابرة، وكأن هم طائرة لم تسقط، أو وكأن  سقوطها يسوؤهم، أو بالتذكير الدا

وبطبيعة الحال، الحديث هنا ليس عن حلفاء "إسرائيل" شبه المعلنين في  يود ون لو كانت منعدمة!
بعض البالد العربية، الذين يسوؤهم حق ا سقوط تلك الطائرة، وينبغي على المرء أن يعز  عليه أن يجد 

 نفسه في صف  هؤالء العمالء!
 13/2/2018، 21عربيموقع 

 
 الفلسطينيون واستبدال موسكو بباريس .11

 أحمد جميل عزم د.
لدى اإٍلسرائيليين أجندة أهم معالمها حاليًا ترتيب جبهة سورية، و"التوسع السرطاني" قدر اإلمكان في 
الضفة الغربية، على اعتبار أن  "القدس ُرفعت عن الطاولة"، أم ا الفلسطينيون فيراوحون مكانهم 

واضحة ولكن دون أجندة عملية داخليًا أو خارجيًا، وآخر معالم مراوحة المكان، استبدال  بأهداف
 موسكو بباريس بالبحث عن وسيط سالم، والسؤال هل فر  الروس أفضل من الفرنسيين؟ 

التقى الرئيس الفلسطيني محمود عباس االثنين الفائت، في موسكو، بالرئيس الروسي فالديمير 
ذ أكد  رفضه الوساطة األميركية في عملية السالم، فلن ه أشار إلى أن  "ال مانع لدى فلسطين بوتين، وا 

ألن تكون الوساطة في عملية التسوية متعددة األطراف كالرباعية ودول أخرى من قبيل اخلية التي تم 
 استخدامها في المفاوضات مع إيران حول برنامجها النووي". 

يلي، وقد وضعا جزءا ال يستهان من اعتمادهما على ترتيب الوضع يبدو الطرفان األميركي واإلسرائ
في سورية، على الجانب الروسي، فاللقاءات واالتصاالت الهاتفية الروسية اإلسرائيلية، تتزايد، وتكاد 
تصل لمرحلة وجود خط ساخن، بين رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو، وبوتين، كما حدث 

ا ساهم اتصال هاتفي في احتواء الموقف في سورية، ووقف الهجوم اإلسرائيلي السبت الفائت، عندم
 هناك. وهو ما يأتي على األغلب ضمن وعود موسكو ترتيب الوضع، المقبل، والعمل على تقديم

 ضمانات يريدها اإلسرائيليون بشأن الوجود اإليراني، وحزب هللا، في سورية.  
د هذا التنسيق الروسي يلي في سورية، وضعا جديدا في معادلة السياسات اإلسرائيلية. اإلسرائ -يوجل

فموسكو، ليست واشنطن. فبالنسبة لألميركيين واإلدارات األميركية، هناك وحدة عضوية مع 
اإلسرائيليين، يتعلق في جزء منها بتصورات دينية ومذهبية وثقافية، وفي جزء آخر بحسابات قوة 

األميركية، وكال األمرين غير موجودين في الحالة الروسية.  اللوبي اإلسرائيلي في االنتخابات
 وبالتالي تنسق موسكو مع اإلسرائيليين مقابل مكاسب معينة.        
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وحتى اخن كانت أهم المكاسب الروسية عدم االعتراض اإلسرائيلي وعدم تأليب واشنطن ضد العمل 
شأن ضبط ولجم الوجود اإليراني في الروسي في سورية، مقابل ضمانات روسية لإلسرائيليين، ب

سورية، وألن  الجانب اإلسرائيلي غير معني بسقوط الحكم في سورية، دون معرفة البديل القادم. ولكن 
مع المرحلة الجديدة في سورية، يبدو أن اإلسرائيليون يطالبون موسكو بالوفاء بالتزاماتها حتى النهاية، 

بالتشارك مع اإلسرائيليين، الذين يفضلون النفوذ الروسي  بضبط خريطة األوضاع الجديدة في سورية
في سورية، على أي نفوذ آخر. بالمقابل فلن  الروس، بعد أن حققوا أغلب مطالبهم في سورية باتوا 
أقل حاجة للموافقات األميركية واإلسرائيلية، خصوصًا أن الهدف األميركي في سورية محدود هو 

خماد الفوضى هناك قدر اإلمكان، خوفًا من استمرار سورية قاعدة لقوى مناوئة لها.  عودة الالجئين وا 
وهذا يعني أن  موسكو لو أرادت قد تستخدم الورقة السورية للضغط على الجانب اإلسرائيلي في 

 الملف الفلسطيني، سواء لتحريك التسوية أو لجم االستيطان. 
 لكن السؤال لماذا تحتاج روسيا لفعل ذلك؟ 

ب اإلسرائيلي دائمًا على فصل أي ملف إقليمي عن ملف التسوية، بل يقوم دائمًا يحر  الجان
 باستخدام أوراق إيران وحزب هللا، لحرف االنتباه عن الموضوع الفلسطيني. 

في ضوء عدم إبرام المصالحة الفلسطينية وعدم تجديد أطر العمل الفلسطينية وعدم تفعيل حمالت 
م تنفيذ قرارات المجلس المركزي الفلسطيني، في اجتماعيه اللذين جريا التضامن عالميًا وعربيًا، وعد

في األعوام األخيرة، وفي ضوء الفتور العربي لتحريك الملف الفلسطيني، ال يوجد لدى القوى الدولية 
المختلفة دافع حقيقي، أو شعور بقلق أو مصلحة للتحرك واستثمار جهد وأوراق قوة تذكر في فرض 

 لمية. عملية تسوية س
األجندة الفلسطينية الحقيقية هي ذاتية بالدرجة األولى، تبدأ بلعادة تفعيل "القبيلة الفلسطينية" العالمية، 
والتنسيق مع الشركاء العرب جديًا خصوصًا مع األردن ومصر، حيث ال تبدو وجهات النظر موحدة 

 صعدة ال يبدو فاعاًل.  تمامًا بشأن ملفات، منها الوساطة األميركية. والتحرك على هذه األ
في ضوء عدم تجديد الذات فلسطينيًا، وعربيًا، ال تبدو أوراق القوة الفلسطينية كافية، لجعل موسكو أو 
أي قوة عالمية، تقوم بدور حقيقي، وهذا ما حدث مع باريس التي تولت لسنوات زعم أنها ستوجد آلية 

مضى عليه اخن، أكثر من عام، بال أي  دولية، وتدعو لمؤتمرات دولية، وانتهى األمر لمؤتمر
 مضمون عملي، دون أفكار للتسوية، ودون اعتراف فرنسي بالدولة الفلسطينية، كما كانت الوعود.

 14/2/2018، الغد، عم ان
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 الحرب اإلسرائيلية اإليرانية لن تقع .12
 علي أنوزال

اجهة مباشرة بين إسرائيل أثار حادث إسقاط طائرة إسرائيلية بنيران سورية مخاوف من اندالع مو 
يران، حليفة سورية، قد تجر المنطقة إلى حرب شاملة. وتفاوتت ردود األفعال، عربيا على األقل،  وا 
د سالحها الجوي على استباحة األجواء  ما بين من رأى في الحادث رسالة "ردع" إلسرائيل التي تعو 

يران التي العربية من العراق حتى تونس من دون خوف، وبين من هلل لل حرب المقبلة بين إسرائيل وا 
 تعتبرها دول خليجية، السعودية واإلمارات خصوصا، عدوها االستراتيجي والعقائدي األول. 

وبعيًدا عن كل التخمينات المتضاربة، يعد ما حصل سابقة في تاري" الصراع العربي اإلسرائيلي في 
ى الحادث الذي جاء عبر ضربات جوية مكثفة، المنطقة. وعلى الرغم من قوة رد الفعل اإلسرائيلي عل

شنها سالحها الجوي في سورية، فلنه لم يؤد إلى تغيير قواعد االشتباك في المنطقة، ألن تل أبيب ال 
تريد الدخول في مواجهة مباشرة مع طهران، أو على األقل ال تسعى إليها في الوقت الحالي. ونكاد 

ي إيران التي حاولت أن تنأى بنفسها عن الحادث، واكتفت نلمس الموقف نفسه عند الطرف اخخر، أ
بلغة التهديد التي تعود قادة النظام اإليراني على إصدارها ضد إسرائيل منذ قيام الثورة اإليرانية، من 

 دون المرور إلى تنفيذها. 
عد ومع مرور األيام، أصبحت المواجهة التي كان أصحاب نذر الحرب الشاملة يدق ون طبولها تبت

أكثر فأكثر، ليعود الهدوء المشوب بالحذر إلى سابق عهده، لعدة أسباب، أهمها أن أية مواجهة 
نما ستتوسع إلى مواجهة شاملة تجر إليها  يران لن تكون حربا مباشرة بينهما، وا  مباشرة بين إسرائيل وا 

سرائيل ستكون مدمرة وقد  تتحول، في حال كل أطراف اللعبة في المنطقة، فالمواجهة بين إيران وا 
 قيامها، إلى حرب عالمية مدمرة. 

لذلك، يفكر المسؤولون في طهران وتل أبيب أكثر من مرة في كل خطوة مقبلة، ويعيدون حساباتهم 
بالعواقب الوخيمة قبل اإلقدام عليها، ولكل منهما حساباتهما االستراتيجية الخاصة التي يريد كل 

سرائيل ال منهما الحفاظ عليها بأقل تكلفة. فلير  ان ال تريد التنازل عن مصالحها في سورية ولبنان، وا 
تريد للحرب السورية أن تنتهي، ألنها ترى فيها حربا الستنزاف قوة جيوش أعدائها في المنطقة. وكال 
الطرفين حريٌ  أكثر من عدوه على أال تتحول أية مواجهة محتملة بينهما إلى حرب شاملة، ألنه 

درٌة على إلحاق أضرار فادحة به. وفي المقابل، يرى كالهما أن الوضع الحالي، يدرك أن قوة عدوه قا
 أي حروب الوكالة، كفيٌل بأن يحقق لهما أهدافهما االستراتيجية بدون كلفة كبيرة. 

يران، وقبل ذلك  فليران نجحت من خالل الحرب السورية أن تقو ي وجودها ومصالحها في سورية وا 
عل الشيء نفسه في اليمن. وتجد إسرائيل نفسها في وضع جد مريح، في العراق، وتسعى إلى ف
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نما تشغلهم عن مناوشتها، كما تشغل الرأي  فالحرب السورية ال تستنزف فقط قوة أعدائها الشرسين، وا 
العام العربي والدولي عن مشاريعها االستراتيجية التي تسعى إلى القضاء على القضية الفلسطينية 

 الجئين، واالستيالء على كل األراضي الفلسطينية إلقامة إسرائيل الكبرى.  وتحويلها إلى قضية
الطرف الضعيف في هذه المعادلة هم العرب الذي انقسموا كعادتهم ما بين مهللٍ  لحادث سقوط 
الطائرة اإلسرائيلية الذي اعتبره بعضهم نصرا كبيرا على العدو اإلسرائيلي وفرٍح لقرب المواجهة 

يران عدوهم اللدود الذي يتمنون نهايته العاجلة، ومستعدون لدفع المال الوفير الشاملة بين  إسرائيل وا 
وتقديم كل التنازالت المطلوبة وغير المطلوبة، بما فيها التخلي عن فلسطين وقضيتها ومقدساتها، من 

 أجل دمار إيران وخرابها. 
سرائيل، أو عدم حصولها، وهذا هو األرجح،  وفي الحالتين، أي في حالة حصول مواجهة بين إيران وا 

سيكون العرب أكبر الخاسرين، ألنهم الحلقة األضعف في اللعبة. وقد أظهرت ردود الفعل العربية 
على حادث إسقاط الطائرة اإلسرائيلية مدى االنقسام الذي يمز ق الصف العربي الرسمي والشعبي. 

ستؤدي إلى اتساع الشرئ العربي أكثر وفي حال حصول مواجهة حقيقية، فلن تداعياتها الخطيرة 
فأكثر، بين األنظمة العربية المنقسمة اليوم على نفسها وبين هذه األنظمة وشعوبها، عندما يفرض 

 عليهم خيار فاصل بين الوقوف مع إيران أو مع إسرائيل. 
أو من دون أن ننسى أن الحرب في سورية تحولت اليوم إلى لعبة أمم كبرى، لن يسمح لتل أبيب 

را في مصيرها بعيدا عن باقي األطراف األخرى المتور طة فيها، وخصوصا موسكو  طهران أن تقر 
وواشنطن. لذلك يعتقد مراقبون كثيرون أن قرار إسقاط الطائرة اإلسرائيلية ال يمكن أن يتم بدون ضوء 

شنطن. أخضر من موسكو، كما أن الرد اإلسرائيلي العنيف لم يكن ليحصل بدون استشارة مع وا
فالحرب في سورية تعقدت إلى درجة أصبح فيها الالعبون الصغار مجرد منفذين للخطط 
االستراتيجية للكبار، خصوصا الروس واألميركيين الذين سعوا، كل من جانبه، إلى تهدئة األوضاع، 

 ولجم حلفائهم لتجنب مزيد من التصعيد. 
اس، وا عادة النظر في قواعد االشتباك بما ما يحصل في المنطقة اليوم هو إعادة ترسيم خطوط التم

يبقي الوضع على حاله مضبوطا وتحت السيطرة، مع استمرار حالة الالحرب والالسلم التي تضع 
المنطقة في حالة عدم استقرار دائمة من يدفع ثمنها الشعوب التي تحولت إلى فئران تجارب لتجار 

النتصار" السوري اإليراني على إسرائيل، مثل الذين األسلحة في العالم. لذلك، من يهللون اليوم لز "ا
يدقون طبول الحرب بينهما، كالهما مثل الراقصين على الجثث، اليوم راقصون وقد يجدون أنفسهم 

 غدا جثثا هامدة تحت أقدام راقصين جدد.
 14/2/2018، العربي الجديد، لندن
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