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 مراحل متقدمةإلى  كية وصلتيان: خطة السالم األمر تيلرسون من عمّ   .1
ي ري س تيلرسون، اليوم األربعاء، أن خطة مري الخارجية األ أعلن وزير: عمان ــ محمد الفضيالت

ية، المعروفة إعالميًا بـ"صفقة القرن"، قد "وصلت مراحل متقدمة"، فيما جّدد نظيره مري السالم األ
 األردني، أيمن الصفدي، اختالف األردن مع رؤية واشنطن حول مدينة القدس.

الصفدي في العاصمة عمان، إن "خطة السالم وقال تيلرسون، خالل مؤتمر صحافي مشترك مع 
وصلت مرحلة متقدمة، ل ن توقيت إعالنها وتفاصيلها أمر متروك للرئيس وال أريد أن أستبقه، 

وفي محاولة لطمأنة الجانب األردني،  اطلعت على الخطة وهي قيد التطوير خالل الشهور المقبلة".
 ين الفلسطينيين واإلسرائيليين".أّ د أن لألردن "دورًا مهمًا في عملية السالم ب

ا اعترفت بالقدس وم ان نقل السفارة، ل ن أمري وفي ما يتعلق بمستقبل مدينة القدس قال تيلرسون "
الوضع النهائي بالنسبة إلى حدود القدس متروك لألطراف لتحددها )..( سندعم حل الدولتين في 

 حال دعمته األطراف )الفلسطينيون واإلسرائيليون(".
جهته أ د الصفدي التزام األردن بحل الدولتين، بما يضمن قيام الدولة الفلسطينية القابلة للحياة،  من

جنبًا إلى جنب مع إسرائيل، على حدود الرابع من حزيران، قائاًل "حل الدولتين هو السبيل الوحيد 
ضاف "ل ننا وفي الوقت الذي أشار فيه إلى وجود آراء مختلفة حول القدس، أ لتحقيق السالم".

نتشارك بضرورة تحقيق السالم في الشرق األوسط"، مؤ دًا استمرار الممل ة بالعمل مع اإلدارة 
ية من أجل التوصل إلى حّل.وشّدد على أن "الصراع الفلسطيني اإلسرائيلي يعرف الخطاب مري األ

واًل من الناس، السياسي للمنطقة منذ عقود، وعندما نتحدث عن السالم نريده عاداًل شاماًل، مقب
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واعتبر أنه "إذا لم ي ن هناك حل دولتين ست ون  ولي ون مقبواًل يجب أن يلبي الحقوق الفلسطينية".
 هناك فترة أطول من الصراع )..( إذا  ان حل الدولة الواحدة ست ون هناك دولة عنصرية، ثم ماذا؟".

األحداث األخيرة بين إسرائيل ي عن قلق بالده من مري وخالل المؤتمر الصحافي عّبر الوزير األ
والمليشيات اإليرانية في سورية، في إشارة إلى حادثة إسقاط الطائرة اإلسرائيلية، وقال "قلقون جدًا، 
ندرك أن الوجود اإليراني في سورية عامل مزعزع لالستقرار، على إيران أن تسحب مليشياتها من 

 سورية".
 14/2/2018، لندن، العربي الجديد

 
  يطالب العالم بالتدخل لمنع "كارثة إنسانية" في غزةالحمد هللا .2

، دول العالم والمؤسسات الحقوقية الفلسطينيةح ومة الرئيس  ،رام هللا: طالب رامي الحمد هللا
واإلنسانية، بالتدخل لمنع "ال ارثة اإلنسانية" التي تشتد في قطاع غزة المحاصر وتهدد س انه بالتلوث 

ه له خالل االحتفال بانتهاء مشروع إعادة تأهيل شب ات ال هرباء في في  لم ،وأشار والمرض.
وأوضح أن ح ومته  الضفة الغربية، إلى الظروف الحياتية والصحية والبيئية بالغة الخطورة في غزة.

تعمل على حشد األموال الالزمة لبناء خط الغاز المغذي لمحطة غزة للطاقة، وتوسيع قدرتها 
 ت شمسية لتشغيل محطة التحلية المر زية، ومحطات التنقية والمعالجة.و فاءتها، وبناء محطا

 النظر وقال الحمد هللا "نتمنى أن تتحرك األسرة الدولية وتضخ األموال والمشاريع لنجدة غزة"، الفتاً 
دارة المال العام ب فاءة وفعالية.  إلى أن الح ومة ستبذل أقصى طاقاتها لتحسين جباية الضرائب وا 

مليون دوالر لصالح  620، لرصد 20/3/2018 فيلى أن الح ومة بصدد عقد مؤتمر دولي وأشار إ
 محطة التحلية في قطاع غزة.

وجدد الدعوة لحر ة حماس من أجل "تم ين" الح ومة لـ"نعبر إلى مرحلة أخرى لتوحيد العمل الوطني 
أمام مسؤولياته  والمؤسساتي لتحسين ظروف حياة أبناء شعبنا في غزة ووضع المجتمع الدولي

المباشرة في إلزام إسرائيل برفع حصارها الظالم". وأ د أن ح ومته ستواصل اتخاذ  افة اإلجراءات 
 التي من شأنها إنهاء االنقسام، واستعادة الوحدة، وتخفيف معاناة الس ان وتعزيز صمودهم.

 15/2/2018 ،القدس العربي، لندن
 

 الصعبةعلى األوضاع اإلنسانية  السلطة لالطالع بزيارة دولية ألراضي يطالبرياض منصور  .3
قال مراقب فلسطين الدائم لدى األمم المتحدة السفير رياض منصور إن الهدف  :و االتوال ،الجزيرة

تمثل في إطالع أعضاء المجلس على  وضع قطاع غزة في مجلس األمن الدولي من مناقشة
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وأوضح منصور أنه يتعين على مجلس األمن  .األوضاع اإلنسانية المزرية للفلسطينيين المحاصرين
القدس والضفة الغربية ألن ذلك شرقي الدولي زيارة األراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها غزة و 

 للغاية. مفيداً  سي ون أمراً 
 15/2/2018 ،الجزيرة نت، الدوحة

 
 من مجلس األمن قرار برفع حصار غزة مطلوبالخضري:  .4

رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار، في تصريح صحفي  ،ضريقال النائب جمال الخ: غزة
إن "المطلوب من مجلس األمن الدولي الذي يجتمع اليوم في جلسة طارئة  ،14/2/2018 األربعاء

وأ د  لبحث األوضاع اإلنسانية المتفاقمة في قطاع غزة، قرار يلزم إسرائيل رفع الحصار عن غزة".
أن تخرج بقرارات عملية تُنفذ على أرض الواقع بش ل فوري، أهمية الجلسة، وضرورة  الخضري

وقال الخضري "ال ل ينتظر من االجتماع أن يحمل  خاصة مع انهيار الخدمات اإلنسانية في غزة.
برفع الحصار عن غزة، إضافة لتأسيس صندوق طوارئ  إسرائيلمعه خطوات عملية وقرار يلزم 

ات اإلنسانية، والخروج من الوضع ال ارثي المتدهور في دولي يتم تمويله بش ل عاجل لعالج األزم
  افة القطاعات".

 14/2/2018 ،فلسطين أون الين
 

 وتؤكد صعوبة األوضاع" افتعال أزمات صحية الصحة برام هللااتهامات "تنفي  "بغزة "الصحة .5
لقطاع الصحي في غزة قال المتحدث باسم وزارة الصحة في رام هللا أسامة النجار إن أزمات ا: غزة ،رام هللا

 مفتعلة وليس لها عالقة بالواقع ميدانيًا، مؤ دًا أن وزارته لن تدفع فلسًا واحدًا بعد اليوم لشر ات النظافة.
: "ال يتم توريد أي فلس من عائدات الوزارة بغزة 14/2/2018 في تصريحات إذاعية األربعاء ،وأضاف النجار

 يعلم أين تذهب األموال التي ُتحصل من األهالي".إلى خزينة المالية في الح ومة وال أحد 
ن األزمات التي تعصف إبدوره، قال مدير عام المستشفيات في وزارة الصحة بغزة عبد اللطيف الحاج 

بالقطاع الصحي بغزة  بيرة ويجري تقزيمها بتسليط الضوء على بعض األمور التافهة  ما حدث في 
  ل االجتماعي.الصورة التي انتشرت عبر مواقع التواص

الحاج "أسطوانة "مفتعلة" ال ترتقي إلى مستوى الرد عليه فجميع المنظمات الدولية في غزة  وأضاف
 والفصائل والمخاتير، زاروا المستشفيات وتواصلوا مع المشافي وتأ دوا مما نقول عن وجود  ارثة".

تخفيض توريد  ة لمهامها، وتمّ وأوضح الحاج أن الجباية في الوزارة انخفضت  ثيرًا عقب تسلم الح وم
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مما جعل الوزارة في غزة غير قادرة على تلبية المصاريف  %40السوالر لسيارات اإلسعاف بنسبة 
 األساسية بواسطة الجباية التي تحصلها فقط. 

 14/2/2018 ،وكالة الرأي الفلسطينية لإلعالم
 

 اتعمر اديمية في المست"القانون اإلسرائيلي" على المؤسسات األك تطبيقالزعنون يدين  .6
مؤسسات التعليم العالي في  الوطني الفلسطيني أن مشروع قانون ضمّ  المجلس رأى :انعمّ 

 ات اإلسرائيلية في الضفة الغربية إلى السيادة اإلسرائيلية يأتي ضمن خطة لضمّ عمر المست
، االتحاد 14/2/2018 في بيان صدر عن رئيسه سليم الزعنون، األربعاء ،ودعا المجلس ات.عمر المست

دانة هذا القانون  البرلماني الدولي بش ل خاص، واالتحادات البرلمانية اإلقليمية األخرى، لرفض وا 
العنصري الذي يهدف ضمن سياسة استيطانية تقودها ح ومة االحتالل لمنع قيام الدولة الفلسطينية 

طان والفصل العنصري، عن  ونه ينتهك اتفاقيات جنيف، وي رس االستي وعاصمتها القدس، فضالً 
 وينتهك ميثاق روما األساسي الذي يعتبر االستيطان جريمة يجب محاسبة مرت بيها.

 14/2/2018 ،وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
 

سالمي وأممي لوقف المشاريع االستيطانية بالقدس .7  الحكومة تطالب بتحرك عربي وا 
سالمي وأممي فوري وعاجل، إلجبار ب الفلسطينيةح ومة الطالبت  :رام هللا  "إسرائيل"تحرك عربي وا 

المشروع االستيطاني الذي  شفت  على وقف تنفيذ مشاريعها االستيطانية في مدينة القدس، خصوصاً 
وقال المتحدث الرسمي باسم الح ومة يوسف المحمود  عنه خالل الساعات األخيرة في ساحة البراق.

قامة هذا المشروع االستيطاني بمحاذاة المسجد األقصى المبارك  إن شروع سلطات االحتالل بتنفيذ وا 
وجزء من أرض القدس العربية المحتلة التي ال  له وهي وقف إسالمي أصالً  وعلى أرض تعد امتداداً 

 تتجزأ، ينذر بأشد وأصعب المخاطر التي تتدافع على القدس والمقدسات.
طالبة المجتمع الدولي والمنظمات والهيئات الدولية م ،14/2/2018 وجدد المحمود، في بيان األربعاء

وعلى رأسها "اليونس و، بالتحرك من أجل وقف هذا المس الخطير بالقدس والمقدسات والتراث العربي 
 واإلنساني، والعدوان الواضح والسافر على  افة األعراف والقوانين الدولية.

 14/2/2018 ،وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
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 مخابرات السلطة منزل ابنة رئيس المجلس التشريعيإدانات القتحام  .8
قوة من مخابرات السلطة  ، أنالخليل، من 14/2/2018 ،وكالة الصحافة الفلسطينية )صفا(نشرت 

الفلسطينية اقتحمت فجر األربعاء منزل ابنة رئيس المجلس التشريعي عزيز دويك في محافظة 
من األثاث، وصادرت أجهزة حاسوب و اميرا تعود البنتها التي تعمل في الخليل، وخّربت جزءًا 

بأن قوات المخابرات  ،فيسبوكالفي منشور على حسابها في  ،وأفادت نداء دويك مجال اإلعالم.
 برفقة مجندات اقتحمت المنزل فجرًا واعتدت بالضرب على من في المنزل، وعاثت فيه فسادًا.

 240حفظته التي يوجد بداخلها هويته الشخصية وبطاقته الجامعية وصادرت جوال ابنها أحمد ومو 
 إلى أنهم صادروا أيضًا أوراق ودفاتر تخص دراستها في أبحاث الد توراه.النظر ل، الفتًة  شي

وفي السياق، استن ر النائب األول لرئيس المجلس التشريعي أحمد بحر، اقتحام المنزل، وأ د أن 
نواب الشرعية  ف إلى سلسلة الجرائم التي اقترفتها السلطة بحقّ االعتداء يش ل جريمة تضا

 الفلسطينية وبحق شعبنا الفلسطيني.
 ما دانت النائب في المجلس التشريعي هدي نعيم االقتحام، معتبرًة ذلك "استمرارًا لدور األجهزة 

 األمنية الراعية للتنسيق األمني مع االحتالل".
النائب عن حر ة حماس في الخليل الشيخ نايف ، أن 14/2/2018 ،موقع حركة حماسوأضاف 

الرجوب دان انتها ات السلطة وأجهزتها األمنية بحق الشعب الفلسطيني، واقتحام بعض المنازل في 
وقال الرجوب إنه ال مصلحة فلسطينية  الخليل والعبث بمحتوياتها واالعتداء على النساء بالضرب.

 المربية نداء دويك، وبعض منازل الشرفاء والمحررين.في اقتحام األجهزة األمنية لمنزل 
 

 استخبارات السلطة تساوم حارس عرفات لإلفراج عنه لصحيفة فلسطين: مصدر .9
حارس الرئيس  ، شف مصدر مقرب من عائلة العميد محمد الداية: أحمد المصري -غزة  ،رام هللا

وم محمد لإلفراج عنه من سجون الراحل ياسر عرفات، أن جهاز االستخبارات التابع للسلطة يسا
مساومة " وقال المصدر، الذي فضل عدم ال شف عن هويته، لصحيفة فلسطين: إن الجهاز في رام هللا.

االستخبارات لمحمد الداية تتمثل في اعتذار األخير لشخصيات في السلطة جرى اتهامها بالفساد 
ف المصدر أن حارس عرفات واجه وأضا " بحسب ادعاءات الجهاز.االجتماعيعبر مواقع التواصل 

المساومة بقوله إنه يفضل الموت على أن يعتذر ألي شخصية لم يقم باإلساءة إليها، وأنه لم يفعل 
 شيئا مخالفا للقانون، الفتا إلى أن الداية يعتبر االعتذار بمثابة اعتراف بالتهم الموجهة إليه.

 15/2/2018 ،فلسطين أون الين
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 ئب التونسي عمروسية "علم االحتالل"بحر يشيد بتمزيق النا .11
د. أحمد بحر بالموقف الوطني  الفلسطيني أشاد النائب األول لرئيس المجلس التشريعي: غزة

وحيا  المشرف للنائب التونسي عمار عمروسية، بتمزيق "علم االحتالل" داخل البرلمان التونسي.
ب التونسي الداعمة لفلسطين والمقاومة بحر، خالل م المة هاتفية مع النائب عمروسية، بمواقف الشع

موقفه دليل على نبض األمة العربية واإلسالمية  والرافضة لجميع أش ال التطبيع مع االحتالل، معتبراً 
 ومواقفها تجاه القضية الفلسطينية.

من جهته، أ د عمروسية دعمه ودعم الشعب التونسي للمقاومة الفلسطينية، ورفض أش ال التطبيع 
أن التطبيع  العربية واإلسالمية"، مؤ داً  األمةذلك "يمس شرف تونس وشرف  الل، معتبراً مع االحت

وشدد عمروسية على أن برلمان بالده لن ي ون جزءًا من حالة التطبيع مع االحتالل،  خيانة وطنية.
 وسيقاوم النواب األحرار  ل ما من شأنه المس بالقضية الفلسطينية ومقاومتها الباسلة.

 14/2/2018 ،أون الين فلسطين
 

 مجال للتراجع عن المصالحة الفلسطينية ال أحمد حلس: .11
قال أحمد حلس، عضو اللجنة المر زية لحر ة التحرير الوطني الفلسطينية "فتح"، : محمد ماجد -غزة

 مساء األربعاء، إن حر ته ماضية في ملف المصالحة الفلسطينية لتحقيقها رغم المعيقات.
وأضاف حلس:  له خالل حفل ت ريم فنانين تش يليين نّظمته الحر ة، بقطاع غزة.جاء ذلك في  لمة 

وأشار إلى أن تحقيق  "المصالحة هدفنا رغم المعيقات )لم يحددها(، وال مجال للعودة للوراء".
 المصالحة الفلسطينية "من أجل مستقبل األجيال المقبلة".

 14/2/2018، لألنباء األناضولوكالة 
 

 "عة باتفاق المصالحةلم تلتزم بالكثير من النقاط الموق  "حماس : مصر قالت إن األحمد يزعم .11
المسؤول عن ملف المصالحة في حر ة فتح، الذي التقى أول أمس مدير  ،عزام األحمد: قال غزة

المخابرات المصرية عباس  امل، قبل أن يلتقيه وفد حماس، إن مصر قالت خالل االجتماع الدولي 
لم تلتزم بال ثير من النقاط الموقعة باتفاق "قد في برو سل، أن حر ة حماس األخير الذي ع

ن أبرز هذه النقاط التي أ دت مصر عدم التزام حماس بها هي قضية الواردات "المصالحة ، وا 
 والضرائب والرسوم المتعلقة بالسلطة الفلسطينية.
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المتعلقة  "أدق التفاصيل" امل  وأشار في تصريحات إلذاعة صوت فلسطين، إلى أنه ناقش مع اللواء
بالعراقيل التي حالت دون االلتزام بالتواريخ المحددة باتفاق القاهرة، لتم ين ح ومة الوفاق الوطني من 

دارة شؤونه.   بسط سلطتها في قطاع غزة وا 
وأشار إلى أن الوفد األمني المصري سيعود خالل أيام إلى قطاع غزة لمراقبة الوضع عن  ثب في 

من قبل حماس، الفتا إلى أن دعوة مصر لفتح وحماس إلجراء لقاءات  "الح ومة "تم ين"م ظل عد
  ل على حدة، جاءت في ظل التحذيرات بانفجار الوضع في غزة.

وقال إن فتح تنتظر من مصر أن تصدر أح امها فيما يتعلق بملف المصالحة، خاصة وأن حماس 
ى ان اللجنة اإلدارية التي  انت حماس قد أعلنت عن لم تلتزم بال ثير من النقاط، مشيرا  ذلك إل
 حلها ال تزال قائمة، وتمارس دور الح ومة.

وأ د  ذلك رئيس وفد فتح في حوارات المصالحة، أن حر ته  انت تطلب خالل الفترة الماضية، بأن 
 تستأنف مصر باعتبارها الوسيط، تحر ها برعاية المصالحة وتنفيذ االتفاقات التي وقعت.

  15/2/2018لقدس العربي، لندن، ا
 

 ق"أبو مرزوـ"ل القاهرةالنونو ينفي ترحيل  .11
نفى القيادي في حر ة "حماس" طاهر النونو، األنباء اإلعالمية التي : محمود هنية –الرسالة نت 

تحدثت عن ترحيل السلطات المصرية لعضو الم تب السياسي للحر ة موسى أبو مرزوق وعدم 
وقال النونو في  في اللقاءات التي تعقدها الحر ة مع المسؤولين المصريين.السماح له المشار ة 

تصريح خاص لـ"الرسالة نت" إّن القيادي أبو مرزوق لم يصل القاهرة أساًسا،  ما أنه لم ي ن مشارً ا 
 في لقاءات الحر ة مع المسؤولين المصريين.

 14/2/2018، الرسالة، فلسطين
 

 دة من المستوطنين في المناطق المهد   "لجان الحراسة"ستكمال تشكيل ال دعوت القوى الوطنية واإلسالمية .14
في جمعة الغضب المقبلة، وأ دت على  "االنتفاضة"رام هللا: دعت الفصائل الفلسطينية إلى تصعيد 

 شعبية، لمواجهة هجمات المستوطنين الليلية. "لجان حراسة"أهمية تش يل 
في المناطق  "لجان الحراسة"مية، على اهمية است مال تش يل وأ دت قيادة القوى الوطنية واإلسال

، من خالل االعتداء "يعيثون فسادا في األراضي المحتلة"المهددة من المستوطنين، الذين قالت إنهم 
على المدنيين، و ذلك من أجل التصدي لالقتحامات اليومية للمسجد االقصى، تحت حماية جيش 

 االحتالل.
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ستتحطم "ان لها على أن سياسة التصعيد من قبل جيش االحتالل والمستوطنين وشددت القوى في بي
المشار ة "وجددت الدعوة  ذلك لـ  ."على صخرة صمود ووحدة شعبنا المتمسك بحقوقه وثوابته

في  ل األراضي الفلسطينية المحتلة، وفي  ل  "يوم غضب شعبي وجماهيري"غدا في  "الفاعلة
العديد من العواصم العربية واإلسالمية والعالم، للتأ يد على رفض  مخيمات اللجوء والشتات وفي

المواقف األمري ية المعادية، وضد االحتالل ومحاوالت تثبيت استيطانه االستعماري وحواجزه واحتالله 
وأ دت  ذلك قيادة القوى على أهمية بذل  ل الجهود إلزالة العقبات أمام  على األراضي المحتلة.

 .ة، واستعادة الوحدة الوطنية الفلسطينيةمسار المصالح
 15/2/2018القدس العربي، لندن، 

 

 سنواصل العمل معا  و  االئتالف الحكومي مستقر: نتنياهو يرفض الدعوات الستقالته .15
رفض رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو األربعاء الدعوات الستقالته، مؤ دا ان ح ومته 

ة اإلسرائيلية بالتوصية رسميا بتوجيه اليه تهم الفساد واالحتيال واستغالل "مستقرة" غداة قيام الشرط
وقال نتنياهو خالل مشار ته في مؤتمر للسلطات المحلية في تل أبيب "أستطيع ان أؤ د ل م:  الثقة.

االئتالف )الح ومي( مستقر، وال انا وال أحد غيري لدينا خطط إلجراء انتخابات )مب رة(. سنواصل 
 .2019معا من اجل مصلحة المواطنين اإلسرائيليين لحين انتهاء والية" الح ومة المرتقبة عام العمل 

وندد نتنياهو بتقرير الشرطة قائال انه "مليء بالثغرات مثل الجبنة السويسرية" مضيفا ان التقرير 
 "مضلل ويناقض الحقيقة والمنطق".

 14/2/2018األيام، رام هللا، 
 

 لكنه يؤكد بقاءه في االئتالف الحكومي بينيت ينتقد نتنياهو .16
نفتالي بينيت، وهو عضو رئيسي في االئتالف الح ومي  اإلسرائيليانتقد وزير التعليم : تل أبيب

اليميني بزعامة بنيامين نتنياهو، سلوك رئيس الوزراء االربعاء بعد توصيات الشرطة ادانته بتهم 
 الفساد ول نه أ د انه سيبقى في االئتالف.

ل بينيت في خطاب في تل ابيب "ليس من المفترض ان ي ون رئيس الوزراء مثاليا او يعيش حياة وقا
بالغة التواضع. ول ن يتوجب عليه ان ي ون شخصا ينظر الناس اليه ويقولون ه ذا يجب ان 

 يتصرف الشخص".
يار" مؤ دا في واضاف ان "قبول هدايا بمبالغ  بيرة على فترة طويلة من الزمن ال يرقى الى هذا المع

 الوقت نفسه براءة نتنياهو لحين اثبات تورطه.
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 وأعلن بينيت انه سيبقى في االئتالف حاليا في انتظار قرار المدعي العام للح ومة حول القضية.
وتابع "يدعي البعض ان رئيس الوزراء ال يم نه ادارة البالد تحت ضغط التحقيقات، ول ن ال ارى 

 دة، تتعامل مع االمن واالقتصاد واالمور االخرى".ذلك )...( لدينا ح ومة جي
 14/2/2018، القدس، القدس

 
 د األسرىليبرمان: ال جزيرة صناعية قبالة غزة دون حل ملف الجنو  .17

أبدى وزير جيش االحتالل "أفيغدور" ليبرمان يوم األربعاء، رفضه إقامة جزيرة : فلسطين المحتلة
قضية ضباطه وجنوده األسرى لدى المقاومة  اصطناعية قبالة شواطئ قطاع غزة قبل حل

وادعى ليبرمان في  لمة له بمؤتمر إسرائيلي أن قطاع غزة ال يعيش "أزمة إنسانية"،  الفلسطينية.
 قائاًل إن: "حماس تستغل هذا االدعاء لممارسة الضغوط على إسرائيل".

األسرى والمفقودين  وقال: "أعارض إقامة جزيرة اصطناعية قبالة شواطئ القطاع دون حل قضية
 أوال".

في جانب آخر، قال ليبرمان إن إيران أعلنت حرًبا ضدنا ليس من اليوم بل منذ فترة طويلة، مؤ ًدا 
 أن "إسرائيل" ستعمل  ل ما هو مطلوب من أجل الحفاظ على أمنها.

وأضاف أن طهران تواصل رصد مليارات لتطوير الصواريخ وتحاول التموضع في سوريا، مشدًدا 
 على أن االحتالل يعمل  ل ما بوسعنا بغية التصدي لذلك.

وأ د عزم "إسرائيل" على منع إقامة مصانع لألسلحة في لبنان، مشيًرا إلى أنهم يستنفذون جميع 
 الطرق الدبلوماسية في هذا ا المضمار، وفق ما أوردته هيئة البث اإلسرائيلي.

ئيل" ستواصل شن غارات على أهداف في سوريا، ورًدا على سؤال وجه إليه حول ما إذا  انت "إسرا
 نصح ليبرمان الصحفيين بأن يواصلوا متابعة التقارير الواردة من مصادر اجنبية.

 ما تطرق إلى قضية التوصيات بشأن رئيس وزراء االحتالل، قائاًل إنه "يم ن لنتنياهو مواصلة أداء 
 مهام منصبه إلى حين إدانته إذا تمت بالفعل".

 14/2/2018، لرأي الفلسطينية لإلعالموكالة ا
 

 إردان يتخذ موقفا وسطيا بين الشرطة ونتنياهو .18
على خلفية توصية الشرطة بتقديم رئيس الح ومة، بنيامين نتنياهو، للمحا مة بشبهة : هاشم حمدان

ين لعاد إردان، يوم األربعاء في ال نيست، موقفا وسطيا بجتلقي الرشوة، اتخذ وزير األمن الداخلي، 
 الشرطة، التي تقع ضمن وزارته، وبين نتنياهو.
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وقال إردان إنه يدعم الشرطة اإلسرائيلية، ومع ذلك فإنه "يجب انتظار قرار المستشار القضائي 
 للح ومة، مضيفا أن نتنياهو "في م انة بريء" )إلى حين تثبت إدانته(.
بشأن مالحقة المحققين الذين  وردا على أسئلة عن تصريحات المفتش العام للشرطة، روني ألشيخ،

 حققوا في قضية نتنياهو، وقال إنه يتوقع أن يقوم المستشار القضائي للح ومة بفحص هذه المسألة.
 14/2/2018، 48عرب 

 
 تنظيم "داعش"تشتري النفط من  "إسرائيل": عايدة تومانائب ال .19

بية في ال نيست )البرلمان(، قالت عايدة توما سليمان، النائب العر  :عبد الرؤوف أرناؤوط - القدس
 ، وتشتري منه النفط. "داعش"إن إسرائيل تتعاون مع تنظيم 

اإلسرائيلية، إن أقوال توما سليمان، المنتمية للقائمة العربية ” يديعوت احرونوت“وقالت صحيفة 
 المشتر ة، جاءت خالل جلسة لل نيست اإلسرائيلي مساء اإلثنين الماضي. 

ئيلية، فقد  انت توما سليمان ترد على االنتقادات التي وجهتها النائب من وبحسب الصحيفة اإلسرا
، ريفتال سويد، إلى النواب العرب بعد انتقادهم الغارات على مواقع في سوريا. ”البيت اليهودي“حزب 

” واتهمت سويد، سليمان بأنها تدعم إيران ومنظمة حزب هللا، وهو ما ردت عليه األخيرة بالقول:
وثقت “وأضافت توما سليمان إن منظمة األمم المتحدة ”. ال ذب، وتوقفي عن التحريض توقفي عن

 ”. تعاون الح ومة االسرائيلية مع المجموعات المتطرفة في سوريا
هذه الروابط موثقة بش ل جيد، مع ظهور تقارير عن مشتريات النفط من تنظيم داعش ” وأضافت:

 ”.اسة بنيامين نتنياهوالتي قامت بها الح ومة اإلسرائيلية برئ
 14/2/2018، رأي اليوم، لندن

 
 برقية سرية إسرائيلية: مخاوف من غازات كيماوية على الحدود .21

سفيرا إلسرائيل في العالم، في األيام  15بعثت الخارجية اإلسرائيلية برقية سرية إلى : هاشم حمدان
حة  يماوية بالقرب من الحدود، األخيرة، تتضمن مخاوف إسرائيل من استخدام النظام السوري ألسل

 وبالتالي وصول الغازات ال يماوية إلى إسرائيل.
وقالت القناة اإلسرائيلية العاشرة، مساء األربعاء، إن الرسالة تضمنت أن "إسرائيل سترد بشدة على 

  ل حادثة من هذا النوع".
 15/2/2018، 48عرب 
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 لي لضم الضفة المحتلةثالثة خطط يطرحها اليمين اإلسرائي: عالماإلوسائل  .21
عرضت وسائل إعالم االحتالل ثالثة خطط يطرحها اليمين اإلسرائيلي لضم الضفة المحتلة، بعد 

 تأ يد رئيس وزراء االحتالل بنيامين نتنياهو على سعي سلطات االحتالل لتنفيذ تلك الخطط.
رف نفتالي بينيت، ضم وتضمن المخطط األول لالحتالل والذي عرضه وزير التعليم اإلسرائيلي المتط

من مساحتها، والتي يعيش فيها نحو  %60في الضفة المحتلة، أي ما يش ل ” ج“المناطق المصنفة 
 ألف مستوطن. 400ألف فلسطيني، فيما يقطن المستوطنات في هذه المنطقة نحو  300

ينص أما المخطط الثاني الذي طرحه عضو ال نيست عن حزب )اللي ود( المتطرف يهودا غليك، ف
، وتطلب ضم ”معاليه أدوميم وغيرها“على ضم مناطق القدس المحتلة بما فيها المستوطنات الشرقية 

وبعض ” غوش عتصيون“من أراضي الضفة بما يشمل ال تل االستيطانية ال بيرة مثل  %3ما نسبته 
 المستوطنات المعزولة.

ستوطني الضفة من مجمل م %30ألف مستوطن وهم  150ويستوطن في هذه المنطقة نحو 
المحتلة، فيما تهدف الخطة إلى التخلص من الغالبية الفلسطينية في القدس خشية اشترا هم 

 بانتخابات مستقبلية لرئاسة بلدية القدس.
غالبية المستوطنات  على ضموفي المخطط الثالث الذي قدمه عضو ال نيست يوآف  يش، فينص 

نات القريبة من بعضها بمسافة حتى  يلومتر واحد، بالضفة بما فيها ال تل االستيطانية والمستوط
 وتعتبر الخطة األبرز والقابلة للتطبيق إسرائيلًيا حال وجود مصادقة من قبل ال نيست.
 14/2/2018، وكالة الرأي الفلسطينية لإلعالم

 
 األغوارفي لغم قديم يتسبب بإصابة سبعة من جنود االحتالل  .22

الحتالل بجروح عصر األربعاء جراء انفجار لغم أرضي أصيب سبعة من جنود جيش ا: األغوار
قديم بمنطقة ألغام في منطقة األغوار في الضفة الغربية المحتلة في حين تضررت مر بتهم بش ل 

  بير.
وذ رت القناة الثانية العبرية أن أفراد الدورية  انوا في مهمة إصالح السياج المحيط بحقل ألغام 

بة من أريحا عندما انفجر لغم أرضي قديم أسفل المر بة العس رية ما أدى بمنطقة "قصر اليهود" القري
ونقل من بينهم اثنان إلى المستشفى ووصفت جروحهم ما بين طفيفة إلى متوسطة  جنود. 7إلصابة 

 في حين جرى معالجة البقية ميدانيًا.
 14/2/2018، وكالة الرأي الفلسطينية لإلعالم
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 م تؤثر على شعبية نتنياهو والليكودل الشرطةاستطالعان: توصيات  .23
القناة اإلسرائيلية الثانية، و أظهر استطالعان للرأي أجرتهما القناة اإلسرائيلية العاشرة : رامي حيدر

ونشرت نتائجهما مساء األربعاء، أن تقديم الشرطة توصيات بمحا مة رئيس الح ومة، بنيامين 
مانة، لم تؤثر على شعبيته أو شعبية حزبه، اللي ود، بل نتنياهو، بتهم الفساد وتلقي الرشوة وخيانة األ

 27وبحسب االستطالع الذي أجرته القناة العاشرة، يحصل اللي ود على  ازدادت في مجاالت معينة.
مقعًدا في استطالع القناة الثانية، وهي نتائج مشابهة  26مقعًدا في ال نيست، في حين حصل على 

 مقعًدا. 28-25االستطالعات األخيرة، والتي تراوحت بين  بمدى أو بآخر لما منحتهم إياه
 25وبحسب استطالع القناة العاشرة، يحصل حزب "ييش عتيد"، الذي يتزعمه يائير لبيد، على 

 مقعًدا. 22مقعًدا، في حين حصل في استطالع القناة الثانية على 
 16يتزعمه آفي غاباي، بـ ويليهما بحسب استطالع القناة العاشرة، "المعس ر الصهيوني"، الذي

مقعًدا، وخلفه حزب "البيت اليهودي" الذي يتزعمه وزير التربية والتعليم، نفتالي بينيت، ويحصل على 
 مقعًدا، وهو ذات عدد المقاعد التي تحصل عليه القائمة المشتر ة، بحسب االستطالع. 11

مقعًدا والقائمة المشتر ة  15 أما في استطالع القناة الثانية فقد حصل "المعس ر الصهيوني على
 ، في حين  انت نتائج "البيت اليهودي" متشابهة في االستطالعين.12على 

ويحصل  ل من حزب "ميرتس" و"يهدوت هتوراة" على سبع مقاعد ل ل منهما، بحسب القناة العاشرة، 
لى ست في حين يحصل حزب "يسرائيل بيتينو" الذي يتزعمه وزير األمن، أفيغدور ليبرمان، ع

مقاعد، و ذلك يحصل حزب " والنو" بزعامة وزير المالية، موشيه  حلون، وحزب "شاس" على 
أما في استطالع القناة الثانية، فيحصل " والنو" على تسع مقاعد، وباقي  خمس مقاعد ل ل منهما.

 األحزاب يحصلون على ذات عدد المقاعد  ما في استطالع القناة العاشرة.
من المستطلعين إن  %71ر من استطالع القناة العاشرة مؤشرات مشابهة، إذ قال وأظهر القسم اآلخ

فقط إنهم غيروا موقفهم، في حين اعتبر  %12موقفهم لم يتغير بعد نشر التوصيات، في حين قال 
 أنهم لم يتخذوا موقًفا قبل نشر التوصيات. 17%

نتنياهو ترك منصبه في الحال، في أن على  %48في حين أظهرت نتائج استطالع القناة الثانية أن 
إنهم  %16إنهم يرون بوجوب استمرار نتنياهو في منصبه  رئيس للح ومة، وقال  %36حين قال 

 لم يتخذوا موقًفا بعد.
من المستطلعين أن على نتنياهو عدم مواصلة عمله في منصب رئيس الح ومة، في  %50واعتبر 

 إنهم ال يعلمون. %8، وقال أن عليه مواصلة عمله  المعتاد %42حين قال 
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وعن محاولة مسؤولين في الشرطة وجهاز تطبيق القانون إجراء انقالب في الجهاز السياسي، قال 
إنهم ال  %13إنهم يؤمنون بهذا األمر وقال  %34غنهم ال يؤمنون بذلك، في حين اعتبر  53%

 يعلمون.
 14/2/2018، 48عرب 

 
 إسرائيلي ي ن ني  رات عسكرية وقتل جندي  سيا ثالثاعتقال سائق شاحنة مقدسي سحق  .24

اعتقلت الشرطة اإلسرائيلية، أمس األربعاء، سائق شاحنة فلسطينيا من س ان القدس الشرقية المحتلة، 
للتحقيق معه في ظروف حادث الطرق الذي وقع له، قبل الماضية، على أضخم شوارع إسرائيل 

وسط إسرائيل، وُقتل فيه جنديان إسرائيليان  ، مع ثالث سيارات عس رية"6شارع "المعروف باسم 
 آخرون. 10وأصيب 

عاما( أقدم على جريمة قتل، إذ إنه تسبب  44وحسب رواية الشرطة، فإن السائق أور أبو زينة )
صابة  ل ر ابها بطريقة غير  بش ل متعمد أو غير متعمد، في تدمير ثالث سيارات عس رية وا 

 إن  انت هناك دوافع قومية لهذه الحادثة. مسؤولة. وألمحت بأن التحقيق سيفحص
 يلومترا في الساعة، في شارع  90ل ن أبو زينة رفض ادعاءات الشرطة، وقال إنه  ان يسير بسرعة 

. والسيارات العس رية  انت متوقفة بطريقة غير طبيعية وغير قانونية 120يسمح فيه السير بسرعة 
شاحنة، ومع ذلك أطلق الصافرات لإلنذار والتحذير فلم السيطرة على ال في مسار الشارع، وأنه فقد  

 يحر وا سا نا. ورفض على اإلطالق اتهامه بعملية دهس مقصودة على أساس قومي.
 15/2/2018، لندن، الشرق األوسط

 
 اإلسرائيلي األمالك ضرائب ترفض القدس كنائس .25

 حول القدس بلدية لبيان مرفضه األربعاء، اليوم القدس في ال نائس رؤساء أعلن القدس لمحتلة:
 بلدية األربعاء، يوم بيان في ال نائس رؤساء وطالب .ال نائس على" األرنونا" األمالك ضرائب فرض
 تاريخ من المستمد القائم الوضع" الستاتي و" على الحفاظ في تساهم وان قرارها تسحب أن القدس
 يقّوض التدبير هذا مثل أن" وأ دوا .المقدسة القدس مدينة بطبيعة المساس وعدم المقدس، المدينة
 طوائفها باسم األرض هذه في بدورها القيام على ال نائس قدرة ويعرض القدس، لمدينة المقدس الطابع
 ."وممتل اتنا وجودنا" عن الدفاع في ومتحدون ثابتون أنهم إلى مشيرين ،"للخطر أجمع العالم و نائس

 14/2/2018عّمان،  الغد،
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 حتالل اإلسرائيلي يعتدي على أهالي أسرى فلسطينييناال: نادي األسير .26
قال نادي األسير الفلسطيني، يوم األربعاء، إن إدارة معتقل "نفحة" الصحراوي اإلسرائيلي : رام هللا

وأوضح النادي في بيان  اعتدت على أهالي أسرى مخيم الجلزون شمال رام هللا داخل قاعة الزيارة.
رى على ذلك هاجمت فرقة "المتسادا" اإلسرائيلية األسرى داخل قاعة مقتضب، أنه عند احتجاج األس

 الزيارة.
 14/2/2018لندن،  الجديد، العربي

 
 القطاع الخاص يوقف إدخال البضائع إلى غزة .27

أوقفت مؤسسات القطاع الخاص في قطاع غزة التنسيق لدخول  افة أنواع : الجزيرة، و الة األناضول
سالم التجاري جنوب القطاع يوم األربعاء وغدا الخميس احتجاجا على البضائع عبر معبر  رم أبو 

  تردي األوضاع االقتصادية والمعيشية في القطاع.
ونظمت شر ات النقل مسيرة نحو معبر بيت حانون شمال قطاع غزة تنديدا بالحصار المشدد الذي 

العامة بالغرفة التجارية ونقلت و الة األناضول عن مدير العالقات  تفرضه إسرائيل على القطاع.
والصناعية في غزة ماهر الطّباع قوله إنه جرى االتفاق مع جميع المستوردين على تعليق إدخال 

وأضاف أن   افة أنواع البضائع من المستوردين والتجار ورجال األعمال يومي األربعاء والخميس.
ط من أجل إنهاء الحصار القطاع الخاص يسعى إليصال رسالة إلى جميع األطراف بضرورة الضغ

 اإلسرائيلي.
 14/2/2018الدوحة،  نت، الجزيرة

 
 تحذيرات من رحالت تطبيعية ودعوات لمقاطعتها .28

دعت الحملة النسائية لمقاطعة البضائع اإلسرائيلية النساء الفلسطينيات لمقاطعة الرحالت : نابلس
يات مختلفة وعبر منسقات النسائية التي تنظمها جمعيات مشبوهة تحت مظلة "التعايش" وبمسم

وقالت إنه يجري تضليل النساء وتقديم المغريات عبر الدعوة لرحل ترفيهية مجانية  ومنسقين محليين.
تقدم فيها وجبات طعام، ينظم من خاللها لقاءات مع نساء إسرائيليات من ضمنهن نساء يعشن في 

 ان "التعايش".المستوطنات؛ بهدف  سر الحواجز، وبناء عالقات طبيعية تحت عنو 
ودعت الحملة النسائية في بيان صادر عنها، لجان المتابعة للحملة النسائية للمقاطعة في مختلف 
المحافظات، وجميع المؤسسات النسائية المنخرطة في الحملة، إلى أخذ دورهن في أوساط النساء 
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يلية والتي تستخف الفلسطينيات، ورفع مستوى وعيهن نحو أهداف هذه النشاطات التطبيعية والتضل
 بعقول النساء.

 15/2/2018، المركز الفلسطيني لإلعالم
 

 القدسبما فيها فلسطينيا  بالضفة  28قوات االحتالل تعتقل  .29
قنا: اندلعت أمس مواجهات ومشادات حادة بين حراس المسجد األقصى المبارك ومجموعة  -رام هللا 

في منطقة باب الرحمة داخل  "طقوس تلمودية"ـ من المستوطنين، خالل منع الحراس إقامة ما تسمى ب
المسجد، فيما حاصرت قوات االحتالل اإلسرائيلي الم ان ومنعت اقتراب المصلين. من جانب آخر 

فلسطينيًا من مناطق مختلفة في الضفة الغربية والقدس  28اعتقلت قوات االحتالل اإلسرائيلي أمس 
أمس منازل فلسطينيين في بلدة عصيرة القبلية المحتلة. من جهة أخرى، هاجم مستوطنون فجر 

 جنوب نابلس وألحقوا بعض األضرار فيها، دون أن يبلغ عن إصابات.
 15/2/2018الدوحة،  الراية،

 
 غزةر من انهيار المنظومة الصحية في وزارة الصحة تحذ .31

حال في اع حذرت وزارة الصحة في غزة مساء األربعاء، من انهيار المنظومة الصحية في القط: غزة
ودعت الوزارة في مناشدة عاجلة لها المجتمع  توقف عمل محطة توليد ال هرباء عن العمل  ليا.

 الدولي ومؤسساته اإلنسانية واإلغاثية إلى تدارك الوضع الصحي في قطاع غزة ومنع انهياره.
الطاقة وتعاني وزارة الصحة أصال من أزمة نقص حاد في  ميات الوقود الالزم لتشغيل مولدات 

 مر زا صحيا. 16مستشفيات و 3البديلة منذ شهر تقريبا ما أدى إلى وقف عمل 
وأعلنت إدارة شر ة توزيع ال هرباء في محافظات غزة أن سلطة الطاقة أبلغتها بإيقاف المولد في 

 محطة توليد ال هرباء بحلول منتصف هذه الليلة، لعدم عدم دخول الوقود.
 14/2/2018، فلسطين أون الين

 
 ونروا.. "ابتزاز سياسي" يؤرق الالجئيناأل تقليصات  .31

بحجة "العجز المالي" تزيد و الة غوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين : عاطف دغلس -نابلس
مخيما بالضفة الغربية، حيث أدى  24ونروا( يوما بعد يوم معاناة نحو مليون الجئ فلسطيني في األ)

بية شديدة طالت جوانب الحياة االقتصادية واالجتماعية تقليص الو الة لعملها إلى تأثيرات سل
 والتعليمية آلالف الالجئين.
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معلما يشتغلون بمدارس  158فعلى الصعيد التعليمي، تمثلت آخر نتائج هذا العجز في فصل 
ونروا سياسيا أ ثر منه عجزا ماليا األالو الة، في خطوة يرى البعض أنها "خطة ممنهجة" إلنهاء دور 

ية واإلسرائيلية الساعية إللغاء حق عودة الالجئين وطمس القضية مري في ظل اإلجراءات األتدعيه 
 %50و ذلك الحال للخدمات الصحية، إذ تراجعت نسبة التغطية للتحويالت الطبية لـ  الفلسطينية.

 ونروااأللمعظم الالجئين، وتر زت على الفقراء والحاالت الطارئة،  ما تهدد  %75بعد أن  انت 
 بإغالق مشفاها الوحيد بالضفة في قلقيلية.

 14/2/2018.نت، الدوحة، الجزيرة
 

 دعو إلى دعم األسرى اإلداريينيالخارج"  يِّّي"مؤتمر فلسطين .32
دعا المهندس هشام أبو محفوظ، نائب األمين العام للمؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج، المنظمات 

انونية واألخالقية تجاه االنتها ات بحق األسرى في سجون اإلنسانية الدولية إلى تحمل مسؤوليتها الق
االحتالل الصهيوني، وخاصة االعتقال اإلداري ضد أسرى فلسطين، "والذي يعّد انتها ا صارخا 

ودعا "أبو محفوظ" الجماهير الفلسطينية إلى تلبية نداء  التفاقية جنيف حول معاملة أسرى الحرب".
م التصعيدية من خالل الفعاليات التضامنية في مختلف مناطق األسرى اإلداريين، ودعم خطواته

وأ د أن المؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج، يولي  تواجد الشعب الفلسطيني في الخارج والداخل.
قضية األسرى في سجون االحتالل الصهيوني اهتماما بالغًا، نظرا لتضحياتهم ال بيرة في الدفاع عن 

 ي مقدمتها حق العودة.حقوق الشعب الفلسطيني، وف
 14/2/2018عّمان،  السبيل،

 
 األقصىالمسجد مشروع استيطاني يغّير معالم محيط  .33

شرعت سلطات االحتالل، أمس، في إقامة مشروع استيطاني مطل على المسجد األقصى من جهة 
، إن "الحياة"ساحة البراق. وقال مدير دائرة األوقاف اإلسالمية في القدس الشيخ عزام الخطيب لـ 

وهو عبارة عن معهد ديني وتاريخي  "بيت هليبا"السلطات شرعت في إنشاء مبنى تطلق عليه 
ويقام المشروع على جزء من أنقاض حي المغاربة الذي هدمته سلطات االحتالل عقب  يهودي.

. وأشار الخطيب أن السلطات عملت على إقامة منشآت تحت األرض، ال 1967احتالل القدس عام 
ماهيتها، واآلن شرعت في إقامة المبنى فوق األرض، الفتًا إلى أن المبنى يبعد من  أحد يعرف

 متر. 200المسجد األقصى 
 15/2/2018الحياة، لندن، 
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 عملية جراحية بمستشفيات غزة لتوقف خدمات النظافة 500تأجيل  .34
قطاع ارتفع يوم عدد العمليات الجراحية المؤجلة في ال أنذ رت وزارة الصحة في قطاع غزة ": بترا"

وأشار الناطق باسم  عملية جراء توقف خدمات النظافة في مستشفيات القطاع. 500األربعاء، إلى 
سبب توقف الخدمات هو عدم توفر بيئة  أن إلىالصحة في غزة أشرف القدرة في بيان صحفي 

 صحية آمنة لليوم الرابع على التوالي في المرافق الصحية.
 14/2/2018عّمان،  السبيل،

 
 2017اإلحصاء الفلسطيني يصدر النتائج األساسية لمسح القوى العاملة للعام  .35

شخصًا  870,000، منهم 2017شخصًا خالل العام  1,374,600بلغ عدد المشار ين في القوى العاملة 
 شخصًا في قطاع غزة. 504,600في الضفة الغربية و

في قطاع غزة،  %45.2مقابل  %45.6ية بلغت نسبة المشار ة في القوى العاملة في الضفة الغرب
ومن الواضح أن الفجوة في المشار ة في القوى العاملة بين الذ ور واإلناث ما زالت  بيرة حيث بلغت 

 لإلناث. %19للذ ور مقابل  71.2%
شخصًا، بواقع  377,300بلغ عدد العاطلين عن العمل حسب تعريف منظمة العمل الدولية و 

 في الضفة الغربية. 157,100قابل م في قطاع غزة 220,200
ما يزال التفاوت  بيرًا في معدل البطالة بين الضفة الغربية وقطاع غزة، حيث بلغ في قطاع غزة 

للذ ور مقابل  %22.3في الضفة الغربية، أما على مستوى الجنس فقد بلغ  %18.1، مقابل 43.6%
 لإلناث. 47.4%

 13/2/2018، هللا رام، الفلسطيني لإلحصاء المركزي الجهاز
 

 آالف تاجر بغزة سحب االحتالل تصاريحهم ثالثةالغرفة التجارية:  .36
آالف تاجر ورجل  ثالثةقالت الغرفة التجارية في قطاع غزة، إن االحتالل اإلسرائيلي يحرم : غزة

أعمال من مغادرة القطاع عبر حاجز بيت حانون "إيرز" عقب سحب تصاريح  ان قد أصدرها لهم 
 سابًقا.

شار رئيس الغرفة وليد الحصري التجارية لمدينة غزة إلى أن االحتالل يشّدد الحصار على غزة وأ
والصناعيين  األعمالويمارس المزيد من الضغوط، ويتخذ العديد من الخطوات بحق التجار ورجال 

وفي وقت سابق من صباح اليوم، عّلق القطاع الخاص  والمقاولين وشر ات النقل التجاري البري.
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لفلسطيني، إدخال البضائع بأنواعها إلى غزة عبر معبر  رم أبو سالم التجاري، ليومين متتاليين، ا
 للمطالبة بتحسين األوضاع االقتصادية ورفع الحصار اإلسرائيلي.

 14/2/2018لإلعالم،  الفلسطينية الرأي وكالة
 

 اإلسرائيلية -سبل استئناف المفاوضات الفلسطينية  تبحثانمصر وروسيا  .13
بحث وزير الخارجية المصري سامح ش ري ونظيره الروسي سيرغي الفروف أمس ": وام،رويترز"

وسبل تنسيق الجهود الدولية من أجل تشجيع  ، التطورات الخاصة بالقضية الفلسطينية،األربعاء
فيما أ د وزير الخارجية األمري ي  على استئناف المفاوضات، "اإلسرائيلي"الطرفين الفلسطيني و

 ."إلى حد ما"تيلرسون أن الواليات المتحدة لديها خطة سالم متقدمة  ري س
وقالت وزارة الخارجية المصرية في بيان، إن ش ري تلقى اتصاال هاتفيا أمس من وزير الخارجية 
الروسي. وأشار البيان إلى أن وزير خارجية روسيا حرص على إحاطة الوزير ش ري بنتائج زيارة  ل 

بنيامين نتنياهو إلى موس و  "اإلسرائيلي"ي محمود عباس، ورئيس الوزراء من الرئيس الفلسطين
 مؤخرًا.

 15/2/2018الخليج، الشارقة، 
 

 ت األمريكيةالمعونا من رغمبالالخالف على القدس قائم بين عّمان وواشنطن ": الجزيرة" .13
ري س تيلرسون إن ي مري قال ملك األردن عبد هللا الثاني لوزير الخارجية األ: الجزيرة + و االت

بالده متمس ة بموقفها الرافض لقرار واشنطن االعتراف بالقدس عاصمة إلسرائيل، بينما قال تيلرسون 
 إن الحدود النهائية للقدس لم تحسم بعد.

ا أمري وذ ر مراسل الجزيرة في عّمان تامر الصمادي أن ملك األردن اجتمع اليوم مع وزير خارجية 
ا بها عاصمة إلسرائيل، إذ عبر أمري ى االجتماع ملف القدس واعتراف بقصر الحسينية، وطغى عل

ا بشأن القدس، وحذر من تبعاته أمري الملك عبد هللا الثاني عن تمسك بالده بموقفها الرافض لقرار 
 على المنطقة والعالم، مشددا على وجوب قيام دولة للفلسطينيين عاصمتها القدس الشرقية.

ي في مؤتمر صحفي مع نظيره األردني أيمن الصفدي في عّمان إن مري وقال وزير الخارجية األ
ي واضح في أن الحدود النهائية لمدينة القدس أمر يتفق عليه الطرفان اإلسرائيلي مري الرئيس األ
 والفلسطيني.
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وذ ر وزير الخارجية األردني في المؤتمر الصحفي أن هناك اختالفا في المواقف نحو القدس، ول ن 
ي اآلن هو الحؤول دون جعل الوضع أصعب، محذرا من أثر غياب األفق السياسي على أمن التحد

 المنطقة، وقال الصفدي إنه ال خيار لحل الصراع في الشرق األوسط غير حل الدولتين.
ا واألردن بشأن دوره المحوري أمري وأضاف مراسل الجزيرة أنه  انت هناك تفاهمات أخرى بين 

وعس ريا لها، وهو ما يفسر توقيع مذ رة التفاهم بين البلدين التي تعهدت بموجبها بوصفه حليفا أمنيا 
 واشنطن بتقديم مساعدات لعّمان.

 14/2/2018، الجزيرة نت، الدوحة
 

 الحكومة تدعم اإلرهاب الصهيوني :"غاز العدو احتالل"حملة  .13
ال يان الصهيوني "غاز  اتهمت الحملة الوطنية لرفض اتفاقية الغاز مع: أيمن فضيالت -السبيل 

العدو احتالل" الح ومة بدعم اإلرهاب الصهيوني من خالل اتفاقية استيراد الغاز الطبيعي من 
الناطق اإلعالمي للحملة الد تور هشام البستاني رفضه الستمالك الح ومة أراضي  وأعلن ".إسرائيل"

 المواطنين لصالح تنفيذ مشروع مد أنبوب استيراد الغاز الصهيوني.
، مؤ دا أن األردنيينمليارات دوالر من أموال  10ـأن االتفاقية تدعم ال يان الصهيوني ب وأشار

 اعية خصبة وترفد االقتصاد الوطني بماليين الدنانير.زر  أراضياألراضي المنوي استمال ها 
 14/2/2018، السبيل، عّمان

 
 !"إسرائيل"على لبنان تبادل أراٍض مع  تعرضواشنطن ": األخبار" .04

يصل اليوم إلى بيروت وزير خارجية الواليات المتحدة ري س تيلرسون، في زيارٍة ليوم واحد يلتقي 
ال عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الح ومة سعد خاللها رئيس الجمهورية العماد ميش

 الحريري، ووزير الخارجية جبران باسيل.
تيلرسون سيست مل ما بدأه ُمساعده دايفيد ساترفيلد، وتحديدًا ما يتعّلق بالنقاط العالقة على الحدود 

لى لبنان، الُمتعّلق ي المفروض عمري األ "العرض"البحرية والبرية بين لبنان والعدو اإلسرائيلي، و
ال، فلن ُيسمح للبنان " حّل وحيد ألزمة الحدود البحرية،  "خط فريديريك هوف"بالعودة إلى  وا 

ي، ُرسم عام مري . الخّط المعروف باسم الموفد األ"باستخراج النفط أو الغاز من البلو ات الجنوبية
في  40عدو، ويعطي األخير نحو في المئة من المنطقة التي ُيطالب بها ال 60ويمنح لبنان  2012
 المئة.
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الحاصل للبنان الرسمي، تقّرر بعد االجتماع األخير لعون وبّري والحريري  "التخبط"على الرغم من 
د من العروض األ ية. وبناًء مري أّنه ال يجوز االجتماع بتيلرسون من دون أن ي ون هناك موقف موحَّ

 لم مربعًا التي  860ُمتمسك بخط الحدود اللبنانية، وبالـ"ان ي أّن لبنمري على ذلك، سُيبّلغ الوزير األ
 ."حّولتها إسرائيل إلى منطقة متنازع عليها

التي تقّدم بها ساترفيلد خالل  "العروض"وفي انتظار وصول تيلرسون، ت ّشفت معلومات جديدة عن 
ر وقتها أّن حّل الخالف زيارته قبل أيام، حول الفصل بين الحدود البرية والحدود البحرية. وقد اعتب

للحدود البحرية. ول ن تبّين أّن هناك ما  "خّط هوف"، في مقابل القبول بـ"سهل"حول الحدود البرية 
ي اقترح على عدٍد من مري أّن مساعد وزير الخارجية األ "األخبار"هو أخطر مّما تقّدم. فقد علمت 

الحدود البرية عبر إجراء عملية تبادل أراٍض بين أزمة  "ُمعالجة"المسؤولين اللبنانيين الذين التقاهم، 
المتنازع عليها. ولهذه الغاية، ط رح إجراء عملية تحديد مساحة  13، في النقاط الـ"إسرائيل"لبنان و

 ، وعلى أساسه يجري التبادل."المتنازع عليها"لألراضي 
من السياق التاريخي. فقد  ، وعزله"يأمري "ساترفيلد هذا  ما لو أّنه  "عرض"ال ُيم ن التعامل مع 

سبق للعدّو اإلسرائيلي أن تقّدم للجانب اللبناني عبر األمم المتحدة والواليات المتحدة، بعرٍض لتبادل 
األراضي في المناطق المتنازع عليها. إال أّنها المّرة األولى التي ُيثير فيها الموضوع  مسؤول رفيع 

يات المتحدة ما ي في من الوقاحة، لتعرض على لبنان أمرًا ية. تملك الوالمري المستوى في اإلدارة األ
بهذه الخطورة، من شأنه أن ُيحدث تغييرات في الحدود الدولية، ويدفع لبنان إلى التنازل عن أراٍض 

حّل خّط "ال تهدفان من وراء  "إسرائيل"لبنانية غير مش وك في مل يته لها. ل ن الواليات المتحدة و
فط والغاز من الم امن المشتر ة على الحدود، سوى دفع لبنان إلى مفاوضات ، واستخراج الن"هوف

 مباشرة بينه وبين العدّو.
 15/2/2018، بيروت، األخبار

 
 "إسرائيل"بعد الخزعلي.. زعيم "النجباء" يزور لبنان ويهدد  .01

نانية بيروت في أجرى زعيم مليشيا النجباء العراقية، أ رم ال عبي، الثالثاء، زيارة إلى العاصمة اللب
ذ رى مقتل القيادي في حزب هللا عماد مغنية، وذلك بعد شهرين من زيارة مماثلة لزعيم مليشيا 

 "العصائب" قيس الخزعلي، فجرت جدال واسعا في لبنان.
وقال ال عبي في تصريحات نقلتها صحف لبنانية: "لن نتوقف حتى تحرير  امل القدس الشريف 

 ني في  ل منطقة من محور المقاومة".وسنصطف أمام ال يان الصهيو 
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وأضاف "لن نتوقف حتى إبعاد الخطر والقضاء على ال يان الصهيوني وتحرير  امل القدس 
 الشريف، وسنواجه المعتدين من خالل الت اتف مع الجيش السوري وقوات المقاومة اإلسالمية".

بمناسبة ذ رى مقتل عماد مغنية  وبحسب بيان نشرته "النجباء" فإن أ رم ال عبي زار "روضة الشهداء
 وأدى مراسم االحترام لشهداء المقاومة في لبنان".

والتقى ال عبي، بمحمد يزبك رئيس الهيئة الشرعية أثناء احتفالية الذ رى السنوية لعباس الموسوي في 
ية التي قرية النبي شيت، حيث أ د الجانبان أهمية دور المقاومة اإلسالمية في إسقاط الرهانات المعاد

ونشر الموقع اإلل تروني لـ"النجباء"، صورا لزيارة ال عبي إلى  تستهدف دول المنطقة، وفقا للبيان.
 لبنان.

 14/2/2018، "21موقع "عربي 
 

 "سانا": الدفاعات الجوية السورية تتصدى لطائرات إسرائيليةوكالة  .01
ء اليوم األربعاء، إن "الدفاعات قالت و الة األنباء السورية الرسمية )سانا(، مسا: محمود مجادلة

وأضافت أن الدفاعات الجوية  الجوية السورية تتصدى لطائرات استطالع إسرائيلية جنوب البالد".
 السورية رصدت طائرة إسرائيلية مسّيرة في سماء القنيطرة، وأجبرتها على مغادرة األجواء السورية.

علما بأن الجيش اإلسرائيلي لم يصدر بيانات رسمية  وأوردت المواقع اإلخبارية اإلسرائيلية خبر "سانا"
وبحسب و الة األنباء السورية، "خرقت طائرات استطالع إسرائيلية معادية مساء  حتى هذه اللحظة.

اليوم األجواء السورية فوق القنيطرة بالمنطقة الجنوبية، فتصدت لها وسائط الدفاع الجوي وأجبرتها 
 على مغادرة األجواء فوًرا".

 14/2/2018، 48رب ع
 

 وزير الثقافة التركي: القضية الفلسطينية قطعة من قلوبنا وعقيدتنا .01
قال وزير الثقافة والسياحة التر ي، نعمان قورتولموش، إن "القضية الفلسطينية ليست : إسطنبول

مجرد قضية سياسية فحسب، بل هي قطعة من عقيدتنا وقلوبنا، وعقليتنا وشعورنا، بل قضية وجود 
 نسبة لنا".بال

جاء ذلك في ال لمة التي ألقاها الوزير التر ي، مساء األربعاء، قبيل انطالق العرض الخاص لعمل 
مسرحي درامي بعنوان "قدس الزمان، وزمان القدس" الذي تابعه في مر ز الخليج للمؤتمرات 

 بإسطنبول.
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ية، ودعم من وزارة وبحسب مراسل األناضول، العمل أعدته منصة القدس برعاية رئاسة الجمهور 
 الثقافة والسياحة.

وأضاف قورتولموش قائال "الشعب التر ي سيظل قلبه معلًقا بالقضية الفلسطينية، وسيدافع عنها إلى 
وتابع "من حاولوا في السابق قطع الطريق على السلطان عبد الحميد، يفعلون نفس  أن تقوم الساعة"

 ن بأدوات مختلفة".الشيء اليوم مع الرئيس، رجب طيب أردوغان ل 
ولفت الوزير التر ي أن "األالعيب هي نفس األالعيب، فالمخططات التي نفذوها ببعض التنظيمات 

 اإلرهابية باألمس، يواصلون اليوم تنفيذها بيد تنظيمات داعش، وب ي د، وبي  ا  ا".
القرآن ال ريم، ل ن وأفاد أن "القدس لم تتغير، فهي ال زالت المدينة المقدسة المبار ة  ما ذ ر في 

زمان المدينة تغير وباتت تبًعا لذلك مدينة القهر والظلم والمجازر والدموع لما تتعرض له من 
 ما ذ ر  ذلك أن هذه المدينة "في الوقت الذي فتحت فيه على يد المسلمين،  انت  ممارسات".

"الدولة العثمانية لما ت البت  وأشار أن مدينة السالم، والعدالة، والحب، واألخوة، والتعايش السلمي".
عليها القوى االستعمارية، بدأت فترة القهر تظهر في القدس بعد احتاللها من قبل اإلسرائيليين 

 بمساعدة اإلنجليز".
 ما شدد على أن "الفلسطينيين الذين يتعرضون للظلم ليسوا وحدهم، فتر يا خلف م، وأخوت م في تر يا 

زمان الجميلة للقدس ألن ما حدث في الماضي ب ل تأ يد سيتحقق مع م، وسنواصل الحديث عن األ
 مستقبال".

 15/2/2018، لألنباء األناضولوكالة 
 

 في سورية ولبنان "إسرائيل"مليشيات عراقية توسع أدوارها: مواجهة  .00
تتواصل ردود الفعل داخل العراق حيال االعتداء الذي نفذته مقاتالت تابعة : بغداد ــ سالم الجاف

حتالل اإلسرائيلي على األراضي السورية يوم السبت الماضي، إذ تؤ د أوساط من داخل مليشيات لال
"الحشد الشعبي" أن االعتداء عزز موقف الفريق المعارض داخل البيت الشيعي لطروحات حل 
 "الحشد" أو سحب سالحها الثقيل، بينما ي شف قيادي بارز في أحد الفصائل المسلحة الممولة إيرانياً 
في العراق عن قرار مسبق تم التوافق عليه بالتدّخل في سورية ولبنان، في حال اندلعت أي مواجهة 

 مع "قوات ال يان الصهيوني".
وقالت مصادر مقربة من "التحالف الوطني" الحا م في العراق لـ"العربي الجديد"، إن األحداث  

سقاط الطائرة اإلسرائيلية، عززت م وقف الداعين إلى اإلبقاء على سالح "الحشد" السورية يوم السبت وا 
الثقيل وعدم المساس به أو التف ير بحله. وذ ر قيادي بارز في التحالف لـ"العربي الجديد"، أن "هناك 
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ما ال يقل عن عشرة فصائل مسلحة تف ر في الخروج من عباءة الحشد وتلتزم تسمية المقاومة 
ها من قبل الدولة"، مشيرًا إلى أن هذه "الفصائل اإلسالمية في حال ُضغط عليها لتسليم سالح

المسلحة لن ت ون خاضعة ألي فتوى من المرجع علي السيستاني حيال الحشد  ونها تأسست قبل 
فتواه، مثل مليشيا العصائب وحزب هللا العراقي وبدر ولواء اليوم الموعود التابع لمقتدى الصدر،  ما 

اإليراني علي خامنئي لن ت ون ضمن نطاق أي فتوى أن هناك فصائل مرتبطة بم تب المرشد 
تصدرها المرجعية"، معتبرًا أن تلك المليشيات "باتت جزءًا من محور المقاومة مع حزب هللا في لبنان 

 والجيش السوري"، في إشارة إلى قوات نظام بشار األسد.
العراقية التي تمتلك  من جهته، قال الشيخ علي الساعدي، العضو البارز في مليشيا "اإلمام علي"

مسلحين في سورية وتقّدم المساعدة لقوات بشار األسد، إن عدة فصائل جهادية عراقية ستشارك في 
سرائيل، أو مع النظام في سورية، الفتًا إلى أن هذه الفصائل  أي مواجهة بين "حزب هللا" اللبناني وا 

زءًا رئيسًا من محور المقاومة غير "تمتلك م اتب تمثيل لها في دمشق، وهي بطبيعة الحال صارت ج
 مرتبطة بالملف العراقي بل بملف الصراع مع ال يان الصهيوني".

وأوضح الساعدي لـ"العربي الجديد"، أن "فصائل مهمة مثل العصائب والخراساني وحزب هللا والنجباء 
ال شنت إسرائيل واإلمام علي وفاطميون والبدالء والسيدة زينب، ووحدات قتالية أخرى، ستتدخل في ح

هجومًا على حزب هللا في لبنان أو على سورية"، مضيفًا أن "تلك الفصائل متوافقة على هذا القرار 
بما يتعلق باالشتراك بأي مواجهة مع إسرائيل سواء  ان ذلك في سورية أو الجنوب اللبناني". ووفقًا 

وتضم مستشارين من الحرس الثوري للساعدي، عضو مليشيا "اإلمام علي" التي تتلقى دعمًا إيرانيًا 
 اإليراني، فإن "فصائل المقاومة اإلسالمية العراقية ست ون الجهد البشري األهم في أي مواجهة".

أما القيادي في تحالف "دولة القانون" الذي يتزعمه نوري المال ي، النائب أحمد سالم، فقال لـ"العربي 
بأن األمور لم تعد  ما  انت، وأن المعادلة تغّيرت اآلن  الجديد"، إن "إسقاط الطائرة الصهيونية رسالة

وعلى إسرائيل أن تعلم أنه إذا تعرضت لسورية ولبنان مرة أخرى فسي ون ذلك اعتداء على محور 
المقاومة الذي بات يشمل العراق"، مؤ دًا أن "فصائل عراقية سي ون لها موقف واضح بالدفاع عن 

 سورية في أي مواجهة مع إسرائيل".حزب هللا والجمهورية العربية ال
إال أن عضو البرلمان العراقي عن التحالف الحا م أحمد البدري، اعتبر في تصريح لـ"العربي الجديد" 
أن "الحشد الشعبي باتت هيئة تابعة للح ومة وال تتحرك إال من خالل المنظومة الح ومية العراقية"، 

س الح ومة وليس قيادات الحشد". غير أن القيادي موضحًا أن "من يحدد مثل هذه األمور هو رئي
في مليشيا "الخراساني" وائل عباس، اعتبر أن مثل هذه األمور ال تحتاج إلى موافقة من الح ومة 
والقرار قد اتخذ مسبقًا. وأضاف عباس في تصريح لـ"العربي الجديد": "أي مواجهة جديدة اعتبارًا من 
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بنان سي ون هناك صوت شيعي عراقي بالتأ يد من دون الحاجة اآلن وصاعدًا في سورية أو جنوب ل
لموافقة من أحد وال حتى من ح ومة سعد الحريري التي اعترضت أخيرًا على دخول أحد قيادات 
المقاومة اإلسالمية" في إشارة إلى زيارة زعيم مليشيا "العصائب" قيس الخزعلي إلى جنوب لبنان 

سرايا الخراساني باتت تمتلك صواريخ ذات مدى جيد تصل إلى نهاية العام الماضي، موضحًا أن "
 داخل األراضي الفلسطينية المحتلة".

 15/2/2018، لندن، العربي الجديد
 

 في المنطقةف للعن وزير خارجية ُعمان: إقامة الدولة الفلسطينية يضع حدا   .04
الفلسطينية يضع حدا  قال وزير خارجية سلطنة ُعمان يوسف بن علوي، إن إقامة الدولة: رام هللا

وانتقد بن علوي لدى لقائه اليوم األربعاء في رام هللا، أمين سر اللجنة التنفيذية  للعنف في المنطقة.
لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات، وعضو اللجنة المر زية لحر ة فتح محمد اشتيه، دول 

أنه أصبح هناك ضرورة إلقامة الدولة الدولة الفلسطينية حقها، مشددا على  إعطائهاالعالم لعدم 
 الفلسطينية.

غير  أجواءاالعتراف بالقدس عاصمه إلسرائيل خلق  ترامبي دونالد مري األ قرار الرئيسوقال: "
مناسبة للمضي قدما، ونمر بصعوبات ل ننا مطمئنين لموقف الفلسطينيين"، مؤ دا أن السلطة 

ء ال يحتوي على حقوق المسلمين قبل الوطنية الفلسطينية لن تجبر على الخوض في شي
 الفلسطينيين.

 14/2/2018، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
 

 البالد لزيارة وفد إسرائيلي إلى تعرب عن صدمتهامنظمات ماليزية  .04
أعربت منظمات ماليزية غير ح ومية عن صدمتها لزيارة وفد إسرائيلي إلى ماليزيا، ووصفت السماح 

إلسرائيلي بالمشار ة في مؤتمر رعته األمم المتحدة في  وااللمبور هذا األسبوع بأنه استفزاز للوفد ا
 غير مسبوق للشعب الماليزي وحذرت من ت راره.

وطالب بيان صادر عن بعض مؤسسات المجتمع المدني الح ومة الماليزية بمحاسبة المسؤولين عن 
 فلسطيني.استقبال الوفد اإلسرائيلي واالعتذار للشعب ال

 ما استن ر بيان لحملة مقاطعة إسرائيل زيارة الوفد اإلسرائيلي في وقت تتبنى فيه الح ومة حملة 
 لنصرة القدس والقضية الفلسطينية وترفض سياسة االستيطان التي تنتهجها سلطات االحتالل.

 14/2/2018، الجزيرة نت، الدوحة
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 يمذنبة باعتقال التميم "إسرائيل"مقرران أمميان:  .03
انتقد مقرران حقوقيان أمميان وهيومن رايتس ووتش إسرائيل : هيومن رايتس وتش األناضول، منظمة

بشدة النتها ها االتفاقية الدولية لحقوق الطفل واتفاقية جنيف الرابعة، باستمرار اعتقالها الطفلة 
 الفلسطينية عهد التميمي.

ة العس رية اإلسرائيلية في عوفر غرب مدينة وقد مثلت الفتاة الفلسطينية عهد التميمي أمام المح م
رام هللا بالضفة الغربية يوم أمس، وذلك في جلسة سرية بعد أن قرر القاضي العس ري أن ت ون 

مارس/آذار  11جلسات االستماع للتميمي مغلقة بحجة أنها قاصر. وأّجلت محا متها إلى تاريخ 
 المقبل.

قوق اإلنسان في األراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام وقال ماي ل لينك المقرر الخاص عن حالة ح
إن اتفاقية حقوق الطفل التي صدقت عليها إسرائيل تنص بوضوح على أال ُيحرم الطفل من  1967

 حريته إال  ملجأ أخير فقط، وألقصر فترة زمنية مم نة.
 متها ال سيما وأضاف "ال يبدو أن أيا من وقائع هذه القضية يبرر احتجازها المستمر قبل محا

 بالنظر إلى المخاوف التي أعربت عنها لجنة حقوق الطفل بشأن استخدام االحتجاز رهن المحا مة".
من جهته، أشار خوسيه غيفارا رئيس مجموعة العمل األممية المختصة باالعتقال التعسفي إلى أن 

سؤولون أمنيون عهد اعتقلت في منتصف الليل من قبل جنود مسلحين بش ل جيد، ثم استجوبها م
وأضاف "ينتهك هذا الضمانات القانونية األساسية  إسرائيليون دون محاٍم أو أي من أفراد عائلتها.

 التي تم نها من االتصال بمحام خالل االستجواب".
ولفت الخبيران األمميان أيضا إلى أن م ان احتجاز عهد التميمي )سجن هاشارون في إسرائيل( هو 

ف الرابعة التي تنص على أن ترحيل األشخاص المحميين من األراضي المحتلة انتهاك التفاقية جني
 إلى أراضي السلطة المحتلة، أو أي دولة أخرى، هو أمر ممنوع، بصرف النظر عن الدافع.
إلى  500ونوه لينك إلى أن األرقام الصادرة عن فلسطين تظهر أن إسرائيل تحتجز وتقاضي ما بين 

حا م العس رية سنويا، وأنهم يتعرضون لسوء المعاملة بش ل عام أثناء طفل فلسطيني في الم 700
االحتجاز ويتعرضون لإليذاء البدني والنفسي ويحرمون من الوصول إلى المحامين أو أفراد األسرة 
أثناء االستجواب، ويحا مون في إطار نظام المحا م العس رية التي توجد فيها مخاوف  بيرة بشأن 

 د.االستقالل والحيا
 14/2/2018، الجزيرة نت، الدوحة
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 بالقدس االعترافبالرغم من التهديد، ميزانية ترامب ال زالت تمول دول تعارض صحيفة إسرائيلية:  .03
بعد تهديده بوقف تمويل الدول التي صوتت ضد الواليات المتحدة بسبب اعترافها : اريك  ورتليسا

لها في  األجنبيةدونالد ترامب المساعدات  ياألمري بالقدس عاصمة إلسرائيل، لم يغير الرئيس 
 التي صدرت يوم اإلثنين. 2019اقتراحه لميزانية عام 

دولة للقرار الذي صدر في شهر ديسمبر، ولم تتأثر المساعدات  128بالرغم من التهديدات، صوتت 
 ل  بير ترليون دوالر، والتي تقلص بش 4.4لجميع هذه الدول في خطة الميزانية التي تصل قيمتها 

 األمري ية، ول ن ترفع ميزانية الجيش.  االجتماعيةالضمانات 
، ”األمنيةمستوى مساعدة مالئم بناء على حاجاتنا  أ ثرميزانيتنا، فإنها تر ز على  إلىإن تنظروا “

 إلىوتشير الميزانية أيضا  قال هاري ساستري، مدير م تب موارد المساعدات األمري ية األجنبية.
 القدس، وتصف ذلك بأولوية عالية. إلىنقل السفارة  إلى أموالحاجة تخصيص 

الوزارة لالستثمارات الرأسمالية في  أولوياتفي القدس ست ون من أعلى  األمري يةبناء منشأة السفارة “
 ، ورد في النص."2019والعام المالي  2018العام المالي 

The Times of Israel, 13/2/2018 
 

 ات لمجلس األمنحصار غزة بجلسة مشاور  .03
حمل سفير بوليفيا لدى األمم المتحدة ساشا سوليز إسرائيل المسؤولية الرئيسية عن تدهور األوضاع 
اإلنسانية في قطاع غزة المحاصر منذ أ ثر من عشرة أعوام، في وقت قالت منظمات حقوقية إن 

 يل.عشرات الغزيين توفوا العام الماضي أثناء انتظارهم تصاريح للعالج بإسرائ
أن الوضع  -الذي دعت بالده مع ال ويت لهذه الجلسة التي عقدت أمس األربعاء-وأضاف السفير 

 بات  ارثيا في القطاع المحاصر.
 15/2/2018، الجزيرة نت، الدوحة

 
 "إسرائيل"ه بُمقاطعة ءمغني بريطاني ُيطالب زمال .44

شباط )فبراير(،  9لجمعة الفائت، تحّدث المغّني اإلنجليزّي، روجر ووترز، ا زهير أندراوس:-الناصرة
سرائيل، وذلك في فعالّية نّظمتها الشب ة األسترالّية لدعم فلسطين  عن الحالة القائمة بين فلسطين وا 

(APAN وعمل روجرز، عضو فرقة الروك .)“Pink Floyd” طوياًل من أجل مّد جسور السالم بين ،
 معجبون إسرائيلّيون في إحدى حفالته في تل أبيب.الفلسطينّيين واإلسرائيلّيين، بخاّصة بعدما واجهه 
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 12: يتذّ ر ووترز أّنه حينها، قبل اإلل ترونيوأفاد منتدى التواصل األوروبّي الفلسطينّي على موقعه 
عاًما، طلب من جمهوره أن يحاولوا التوّصل إلى سالم مع الفلسطينّيين، وهو ما أثار العديد من 

 النقاشات آنذاك.
ث ووترز للشب ة األسترالّية لدعم فلسطين عن حادثة دارت بينه وستيفن فان زاندت، من وتابع: تحدّ 

، وهي أغنية احتجاجّية شهيرة على ”Sun City –مدينة الشمس “، الذي قّدم أغنية ”E Street“فرقة 
قد نظام الفصل العنصرّي في جنوب إفريقيا، لقد  تبت إليه وقلت له: ستيفن، أال تعتقد بأّن الوقت 

حان لعمل شيء مشابه من أجل فلسطين، ألّن الحالة مرّوعة هناك. إّنها تماًما مثل الحالة في 
 جنوب إفريقيا، بل أسوأ من ذلك، يقول ووترز.

وقد رّد على ووترز برسالة يقول فيها: أعتقد أّن الوضع في فلسطين أ ثر تعقيًدا من ذلك، وقد تحّول 
القول: أظّن أّن عليك أن ت ون حذًرا مّما تقوم به ومّما تقوله، ألّن ذلك إلى تهديد. يتابع فان زاندت ب

 مسيرتك الفّنّية قد تنتهي في رمشة عين.
إلى أّن ووترز نّظم العديد من الحمالت إلقناع الموسيقّيين بإلغاء حفالتهم  اإلل ترونيولفت الموقع 

إللغائها عرضها الذي  ان مقّرًرا  Lordeورد ومقاطعة إسرائيل، ومؤّخًرا، أشاد بالمغّنية النيوزيالندّية ل
 –في حزيران )يونيو( في تل أبيب، استجابة لدعوات وجّهها ناشطون في حر ة مقاطعة إسرائيل 

BDS. 
وفي رسالٍة مفتوحٍة خاطب ووترز قبل عّدة أعوام زمالءه الفنانين قائاًل: أ تب ل م اآلن إخوتي 

طلب من م االلتحاق بي وبآالف الفنانين حول العالم لنعلن وأخواتي في عائلة الـ)روك اند رول( أل
ب تابة الرسالة  مشار ٍة منه ” اإلل ترونيةاالنتفاضة “مقاطعة ثقافية إلسرائيل، ووعد ووترز منظمة 

 في جهود المقاطعة التي تديرها المنظمة.
ًيا  ّل زمالئه إلى واتهم ووترز إسرائيل في رسالته بالعنصرية وبارت اب جرائم تطهير عرقّي، داع

االلتحاق به في مقاطعة إسرائيل: أرجو م أن تلتحقوا بي وب ّل إخوتنا وأخواتنا في المجتمع المدني 
العالمي إلعالن رفضنا للفصل العنصري في إسرائيل وفي فلسطين المحتلة، وذلك من خالل التعهد 

ول أّي جوائز أو تمويالت من بعدم المشار ة في أي حفالت أْو عروض تقام في إسرائيل، وعدم قب
أي مؤسسة ذات صلة بالح ومة اإلسرائيلية، مؤّ ًدا على أّن حملة المقاطعة يجب أْن تستمر إلى أْن 

 تمتثل إسرائيل للقوانين الدولية والمبادئ العالمية لحقوق اإلنسان.
 14/2/2018، لندن، رأي اليوم
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 األوسط غير ممكن الشرقفي سالم عملية ال: استمرار "واشنطن تايمز" .41
ي  ليفورد دي مايإن إنه ال يم ن مري قال رئيس "مؤسسة الدفاع عن األنظمة الديمقراطية" الباحث األ

سرائيل حاليا وعلى الرئيس األ ي مري االستمرار في التعامل مع عملية السالم بين الفلسطينيين وا 
سرائ ترامبدونالد  يلي بإحدى حدائق البيت األبيض أن يتيقن بأن مصافحة بين قائدين فلسطيني وا 

 غير مم نة في المستقبل المنظور.
وأشار  ليفورد في مقال له بصحيفة واشنطن تايمز إلى أن أحد األسباب أصبح واضحا تماما الجمعة 
الماضية عندما أطلقت إيران طائرة مسيرة من األراضي السورية إلى داخل إسرائيل لتسقطها مروحية 

 بنيران سورية  ثيفة. 16اك، وعندما تحطمت طائرة أف أباتشي إسرائيلية هن
وذ ر أنه لم يدن أي قيادي فلسطيني "هذا االستفزاز"،  ما لم يسبق أن دان أي قيادي فلسطيني 
إيران التي ال تخفي نواياها االستئصالية ضد إسرائيل، يستمر ال اتب قائال، بالطبع إن حزب هللا 

، ليسا أقل من إيران، إن لم ي ونا أ ثر منها عزما على إزالة وحر ة المقاومة اإلسالمية )حماس(
وأورد ال اتب تفاصيل عن مواقف حزب هللا وتصريحات زعيمه حسن نصر هللا،  إسرائيل من الوجود.

وعن حماس وقوتها في قطاع غزة والضفة الغربية وأجمل القول إن هذه القوى ال ترى أن السالم 
 ن خيارا للفلسطينيين والعرب.والمفاوضات مع إسرائيل يمثال

 14/2/2018، الجزيرة نت، الدوحة
 

 إدارة أوباما حّذرت "الموساد" اإلسرائيلي من التعامل مع ترامب: معاريف .41
نقلت صحيفة "معاريف" اإلسرائيلية، اليوم األربعاء، عن تقارير : القدس المحتلة ــ نضال محمد وتد

اك أوباما حّذر إسرائيل من التعاون االستخباري مع خلفه ي السابق بار مري ية، أن الرئيس األأمري 
 الرئيس دونالد ترامب، خوفًا من تشاطر األخير المعلومات السّرية مع روسيا.

ية فقد وجهت مستشارة األمن القومي مري وقالت الصحيفة إنه وفقًا لتقارير نشرت في الصحافة األ
بريد اإلل تروني، إلى رئيس جهاز "الموساد" السابق، ية السابقة، سوزان رايس، رسالًة عبر المري األ

ي من مري تمير باردو، في هذا الخصوص. وأضافت الصحيفة اإلسرائيلية أن التحذير الرئاسي األ
قبل أوباما نفسه جرى خالل لقاٍء في البيت األبيض، بعدما أبلغته و االت االستخبارات ش و ها 

، التي تغلب فيها ترامب على 2016ية عام مري األ بحصول تدخل روسي في انتخابات الرئاسة
 مرشحة الحزب الديمقراطي، هيالري  لينتون.

وذ رت الصحيفة أنه "وقبل أيام من دخول طاقم الرئيس ترامب للبيت األبيض، نشرت في إسرائيل 
ية، موجهة إلى زمالئهم مري تقارير تحدثت عن تحذيرات مصدرها موظفون في االستخبارات األ
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سرائيليين، بشأن مشار ة اإلدارة الجديدة المعلومات، وذلك بسبب العالقة غير الواضحة بين الزعيم اإل
الجمهوري دونالد ترامب وبين ال رملين". وصدرت الحقًا  ذلك تقارير مشابهة بشأن منظومة 

خبارية مع العالقات بين الواليات المتحدة وبريطانيا وأستراليا، ودول أخرى تتبادل المعلومات االست
 الواليات المتحدة.

 14/2/2018، لندن، العربي الجديد
 

 سيغال مرشح "لوبي السالم اليهودي" يتحدى السيناتور كاردن مرشح "إيباك" بانتخابات ميريالند .41
قال الد تور جيري سيغال، خبير "حل النزاعات" ورئيس منظمة "لوبي : سعيد عريقات -واشنطن

( لـ "القدس" بأنه سيخوض االنتخابات األولية 2018شباط  14بعاء )السالم اليهودي"، اليوم األر 
ية، ضد السيناتور الموالي مري ي عن والية ميريالند القريبة من العاصمة األمري لمجلس الشيوخ األ

 حزيران المقبل. 26للوبي اإلسرائيلي القوي، بنيامين  اردن، المقررة يوم -لمنظمة ايباك
ي أول لقاء صحفي له، معلنا ترشحه في منافسة  اردن، بأنه  ان اعرب عن وقال سيغال لـ"القدس" ف

الماضي وفق لقوانين والية  2017عزمه خوض االنتخابات رسميا ضد  اردن في شهر تشرين األول 
ميريالند، وأن إطالقه حملته االنتخابية رسيما سيتم في مهرجان شعبي سينظم نهاية شهر شباط 

 الجاري.
هو شخصية معروفة ومميزة في دعوته "لسالم فلسطيني إسرائيلي عادل" يقوم على وقال سيغال، و 

أساس حل الدولتين، وفق المعايير الدولية، و ما رسخ في مبادرة السالم العربية، شارحا لدوافعه في 
تحدي ومواجهة  اردن "إنني أجد أن موقف بن  اردن غير سليم فيما يتعلق ببعض المسائل األ ثر 

لقلق بالنسبة لي، وهي القضايا التي تش ل المجال الرئيسي لنفوذ  اردن في مجلس الشيوخ، إثارة ل
يران، والشرق األوسط بش ل أعم  -وهذه قضايا تتعلق بإسرائيل، والسالم اإلسرائيلي  الفلسطيني، وا 

اإلسرائيلي  إيباك )اللوبي-ية اإلسرائيلية للعالقات العامة مري حيث أن  اردن يلتزم بموقف اللجنة األ
 الواليات المتحدة( والذي يع س باستمرار وجهة النظر اإلسرائيلية في  افة القضايا" .

 14/2/2018، القدس، القدس
 

 أنقذوا غزة قبل الطوفان .40
 مصطفى الصواف
 ُثر الحديث عن ال ارثة المحققة التي عليها فطاع غزة والتي يتسبب بها االحتالل الصهيوني 

على الس ان  ل بطريقته  إرهابل حصارهما لغزة ولما يقومان به من ومحمود عباس من خال
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الخاصة وبما يملك من أدوات و أن الطرفين ينتهجان سياسة متوافق عليها، فليس األمر متوقف 
على التنسيق األمني في الضفة الغربية من خالل تقديم معلومات أو حماية جنود االحتالل 

صلة بل وصل األمر إلى تشديد الحصار على مليونين من الس ان ومستوطنيه أو االعتقاالت المتوا
 ب ل م وناتهم وشرائحهم ومؤسساتهم دون رحمة أو إنسانية.

قد نتفهم ما يقوم به االحتالل ضد الشعب الفلسطيني  ونه عدوا ال يرجى منه رحمة وال إنسانية فهو 
م به محمود عباس وح ومته التي ال يؤمن بالفلسطيني إال وهو ميت ؛ ول ن غير المفهوم ما يقو 

تأتمر به وهما يدعيان أنهما ينتميان إلى فلسطين وأنهما من الشعب الفلسطيني والواقع يش  ك في 
ذلك ،  ونهما يعمالن على خنق وقتل الشعب الفلسطيني في قطاع غزة ب ل الوسائل وال يفرقون بين 

نفس الوقت ال ذب والتضليل  نوع من ابن فتح وال ابن حماس وال ابن أي تنظيم ويمارسون في 
الخداع للرأي العام سواء الفلسطيني الذي لم تعد تنطلي عليه هذه الخدع؛ ول ن بعض الرأي العام 

 العربي والدولي يصدق ما يروج من قبل عباس وزمرته وح ومته.
شفى في الوضع الذي تمر به غزة منذ أيام هو  ارثي ب ل معنى ال لمة، فعندما تتوقف أ بر مست

القطاع عن تقديم الخدمات الصحية بش ل طبيعي هذا يعين أن الموت ب ل تأ يد يزحف على غزة 
خاصة بعد أن أغلقت مستشفيات صغيرة نتيجة األزمة الخانقة في مستلزمات المشافي األمر الذي 
ن يحول دون القيام بالخدمات الطبية الحقيقة ما يعرض الناس للخطر ليس المرضى وحدهم بل م

 تبقى لهم شيء من الصحة.
هذا  له استدعى طرح مبادرات ودعوات لتش يل مجلس إنقاذ في قطاع غزة ألن األمور تزداد سوء 
خاصة أن حماس رفعت يدها عن القطاع وسلمت األمر لح ومة التوافق وح ومة التوافق لم تقم 

بين الجانبين و ل منهما يحمل  بمسئولياتها  ما يجب وترك القطاع نهبا للضياع واالتهامات المتبادلة
اآلخر المسئولية رغم ما تعبر عنه القوى والفصائل الفلسطينية ومؤسسات متعددة في القطاع عن 

 ضرورة أن تتحمل الح ومة والسلطة مسئوليتها  املة  ما نص اتفاق المصالحة.
يجاد مخ رج نتيجة األزمة وطرحت في ساحة غزة ف رة تش يل مجلس إنقاذ للقطاع من حالة الضياع وا 

وحتى ال يصل القطاع إلى حالة االنفجار والذي ال يتوقع أحد اتجاهه وال ما سيترتب عنه ألنه 
 سي ون أعنف مما يتصوره الجميع.

هذا ف رته أن تتولى القوى والفصائل والمجتمع المدني والشخصيات الوازنة وأهل الف ر  اإلنقاذمجلس 
لمرأة وغيرهم ممن يش لون جزءا مهما من النسيج المجتمعي والذي واالقتصاد والعلم وقادة الشباب وا

عليه أن يتحرك إلنقاذ القطاع بدال من حالة المتفرج على األوضاع وانتظار فتح وحماس حتى يتفقوا 
 ويبدو أن األمر يحتاج إلى معجزة، ونظن أن زمن المعجزات انتهى.
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اقشة الف رة، واعتقد أنها ف رة جاءت إلنقاذ ما ال أريد مناقشة ف رة المحتوى لهذا المجلس ول ن من
 واإلضافةيم ن إنقاذه وهي بحاجة إلى إنضاج وترشيد، ألنها ف رة واألف ار قابلة للنقاش والتعديل 

والحذف والتطوير ونعتقد أنها ف رة جديرة بالمناقشة، وجديرة أن يعمل الجميع على المشار ة فيها 
وأن يقاتلوا من أجلها، ألن المطلوب هو إنقاذ هذا الشعب الموجود  وحملها بعد التوافق على محتواها

في قطاع غزة والذي يستحق االحترام ويستحق الحياة ب رامة، ال أن تحاصره ح ومة  ان من 
 المفترض أن ترفع عنه الحصار والمعاناة ال أن تزيد من همومه ومعاناته.

والسلطة في تحمل مسئوليتها وأال يترك أهل  ضروري إذا استمر الغياب من الح ومة اإلنقاذمجلس 
الممارس بحقه، وحتى تتفق  ل األطراف بات هذا المجلس ضرورة قبل الطوفان  اإلجرامغزة لهذا 

 الذي لن يترك أحد إال سيمسه.
 15/2/2018، الرسالة، فلسطين

 
صرار .44  المؤتمر الشعبي لفلسطيني الخارج.. مصداقية وا 

 وائل أبو هالل
ية، ُينهي المؤتمر الشعبي لفلسطيني الخارج عامه األول، وب امل اإلصرار ستعقد هيئته ب امل الفعال

العاّمة لقاءها الثاني  ما وعدت، وجدول أعمالها مزدحٌم باألمور اإلدارية والسياسّية، باإلضافة 
هّم لمناقشة الخطط العاّمة وخطط اللجان وتقاريرها، وخارطة معّقدة من االشتباك اإليجابي مع ال

 الوطني ومفرداته.
استحضاُر البداية وما رافقها من عقبات مهمٌّ جّدًا في تقدير حجم اإلنجاز؛ فقد بدأ هذا ال ائن الجديد 
في على الساحة الفلسطينية عمومًا، وساحة فلسطيني الخارج خصوصًا، بدايًة تحوم حولها التخّوفات 

من محت ري الوطنّية العبثّية! ل ن الُثّلة القائمة  والتش ي ات، بل وتعتريها عقبات شّتى، وهجوٌم مبرمج
عليه من رموز العمل الفلسطيني من مختلف ألوان الطيف الوطني بدأت يحدوها التحّدي واألمل في 

 مواجهة هذه التخّوفات وهذا التش يك.
ت "المصداقية" هي  لمة السر األولى واألخيرة في نجاح هذا المؤتمر، فمنذ اللحظة األولى  ان

"المبالغة" في المصداقية ترافق خطوات التأسيس؛ فإرث سبعين سنة على األقل من العمل الوطني 
خفاقاته ونجاحاته  ان حاضرًا في األذهان، ولذك  ان  والشعبي والفصائلي ب ّل تشاب اته وتعقيداته وا 

ئلّية أو الحرص على هذه المصداقية في أدّق التفاصيل، فال أجندات خاّصة أو حزبّية أو فصا
 جماعية، وال أعمال أو  ولسات تحت الطاولة، ف ل ما نعمل به أو نف ر به في الفضاء الرحب.
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فمن جهة، هناك يقيٌن جماعّي أّن العالم لم يعد فيه إم انية للعمل في الخفاء أو ال هنوت، ومن جهة 
ات في حاجة أشّد سنة ب -بل مئة  -ثانية تجّذرت القناعة أيضًا أّن عملنا الوطني بعد سبعين 

لمستوى عاٍل من المصداقية والشفافية التي تهّيئ بيئًة من األمان واالطمئنان؛ داعمًة ودافعًة ل ل 
 راغب في العمل لقضّيته وشعبه.

حرص "المؤّسسون" أيضًا على أْن تت ّرس في المؤتمر روح "التوافق" التي ال تعيق الحر ة، وفي 
ْرفّية األنظمة؛ خاصة نفس الوقت التي تضبط الفوضى، ول  ن بعيدًا عن الغلّو في تعقيدات اللوائح وح 

 في المرحلة األولى للتأسيس والتي تتطّلب إشاعة هذه الروح، روٌح تتنّفس فلسطين  ّل فلسطين!
 ولقد بدا واضحًا األثُر اإليجابّي لذلك في إنجاح المؤتمر وفعالياته، و ذلك استمرارّيته بإذن هللا.

انطلق المؤتمر، وعلى مدى عاٍم  امل، لم يهدأ بهيئته العاّمة وأمانته ولجانه الفنّية بهذه الّروح 
ورموزه، يسابق الزمن لتحقيق أهدافه رغم ما يعتري الساحة الفلسطينية من مصاعب وظروف، وما 

 تمّر به المنطقة من سيولٍة سياسّية غير مسبوقة.
ن والشعب من مسافة صفر  ان هاجسًا، بعيدًا عن اإلنجاز المباشر الذي يصل "أثره" للقضية والوط

 دبلجة التقارير وثقافة االستعراض وهدر الوقت والمال والموارد والجهد دون تحقيق األثر المطلوب.
  ّل ذلك بن ف ٍس طْوعّي من الجميع يغّلب مفهوم العطاء والتسابق فيه على الت ّسب والشّح.

ألثر" في فعالياته  اّفة؛ فال بّد أْن تنجز   لُّ أعماله ولذلك حرص المؤتمر على ت ريس ثقافة "ا
أهداف ها مباشرًة! سواء فيما يتعّلق بخدمة الشعب الفلسطيني في الخارج أم في تفعيل دوره في التعبير 

نهاءه على مدى  -وم ْن شايع ُهم  -عن رأيه في قضيته، وهو األمر الذي حاول "أهل" أوسلو  إلغاءه وا 
 هم لم ولن يستطيعوا أمام إصرار وتحّدي هذا الشعب وتمّس ه بحقوقه التاريخية.ربع قرن، ول نّ 

نما استنادًا لعوامل موضوعية وحقائق راسخة  ال نقول هذا ال الم من باب التفاؤل وشحذ الهمم فقط، وا 
 على األرض نلمسها  ّل يوم.

مرارّية واستقرار هيئاته، وليس المجال هنا لجردة حساب حول اإلنجازات، ل ّن ثبات المؤتمر واست
ونمّو أعداده ورسوخ وانتشار أدبياته في ظّل هذا الطيف و"الموزاييك" الوطني الذي يتش ل منه 
المؤتمر هو أهم إنجاز، وذلك إذا استحضرنا حجم المواجهة والهجوم التي يتعّرض لها المؤتمر من 

 قبل فريق "أوسلو" والشانئين اآلخرين.
خمس لقاءات، وشّ لت حوالي  -وهي الجهاز التنفيذي للمؤتمر  -عاّمة للمؤتمر فقد التقت األمانة ال

عشرين لجنة تخّصصية ضّمت نخبًا مبدعة من أبناء شعبنا من مختلف األقطار. ووضعت خّطة 
 استراتيجّية ترسم مسار العمل في المؤتمر.
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و رابطة المرأة الفلسطينّية في هذا وقد انبثق عن المؤتمر  يانان  بيران مهّمان؛ األّول: للمرأة، وه
 الخارج، والثاني للشباب، وهو مبادرة شباب فلسطين في الخارج.

وعلى مدار العام  ان المؤتمر حاضرًا في  ّل مفردات الشأن الفلسطيني: القدس وقرار ترامب 
فعالية مهما  الصهيونّية، مئوية وعد بلفور، سبعينّية الن بة.. لم يتخّلف عن األفريقيةبشأنها، القّمة 

  انت.
ها هو العام األّول ينطوي، واإلصرار على االستمرارية في ذروته، وهذا ما سيظهر في لقاء الهيئة 

عضوًا بناء على قرار منها في لقائها األّول، وذلك  150العاّمة الثاني؛ حيث سيضاف لها أ ثر من 
 حرصًا على توسيع دائرة المشار ة.

وفلسطينّية  فلسطينيصرار استيعاب ال ّل الوطني؛ يجب أن يجد  ّل إصراٌر على االستمرار مع إ
م انًا له في المؤتمر، وفرصًة حقيقّية ليؤّدي دوره في خدمة شعبه، مهما  انت خلفّيته األيدولوجية أو 

 أو الفصائلّية. السياسّية.
لسطينيين! ال ّل ال م ان في المؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج "للثارات" األيدولوجّية بين الف

 الفلسطينّي مدعوٌّ للمساهمة في بناء هذا الصرح االستيعابي الذي انتظرناه ربع قرٍن على األقّل!
هذا الصرح الذي يسعى لي ون نموذجًا فريدًا للحالة الشعبوّية الفلسطينّية الممزوجة بالنخبوية الفاعلة؛ 

ونخبوّية تستوعب  ّل مبدٍع فلسطينيٍّ في شعبوّية تفرد جناحيها لتصل ل ل زقاق في  ل مخيماتنا، 
 شّتى أصقاع األرض تّواق لتحرير أرضه والعودة إليها!

 آخر ال الم:
المؤتمر الشعبي لفلسطينّي الخارج ميداٌن جديد يبعث األمل في ثورة شعٍب لم تهدأ على مدى قرٍن 

 من الزمان.
 14/2/2018، 21عربيموقع 

 
 ترامب يستدير ووعده يخبو .44

 ّشيخ ماجد ال
ية السابقة، إزاء مري عادت اإلدارة الترامبية إلى المربع األول الذي وقفت عنده جميع اإلدارات األ

ن ت ن قد  –مفاوضات التسوية اإلسرائيلية  إخراج القدس من ملف  "أنجزت"الفلسطينية، وا 
ه المطلق ، وأعلن انحياز "أن القدس هي العاصمة األبدية إلسرائيل"المفاوضات، حين قرر ترامب 

سناده ودعمه، في تجاهل  امل لحق الشعب الفلسطيني في أرض وطنه التاريخي.  ل يان العدو وا 
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ويبدو أن ترامب لم يعد متيقنًا من شيء، مما  ان قد أعلن عنه في بداية واليته، حين دخل البيت 
م انه  الوعد وتخفيف  ، وها هو يبدأ مراجعة ذلك"صفقته ال برى"األبيض وهو ممتلئ بوعد تحقيقه وا 

ومفاوضاتها، إذ اصطدم بصخرة الواقع، فلم يبق أمامه سوى  "عملية السالم"لهجته وحماسته تجاه 
وضع اللوم على اإلسرائيليين والفلسطينيين، وربما في الغد تحميلهم مسؤولية الفشل في التوصل إلى 

 الصفقة الموعودة.
قد خبا، في أعقاب  "تسوية تاريخية"تحقيق ل "دفع ذاتي"وفي وقت بدا أن حماسته التخاذ خطوات 

 "إسرائيل اليوم"بنقل القدس إلى عهدة اإلسرائيليين، عاد في مقابلة مع صحيفة  "إنجازه التاريخي"
.  ما جدد اتهاماته "ضرورة أن يتوصل الطرفان إلى تسوية سياسية تفضي إلى اتفاق سالم"ليؤ د 

 ليست"إلى الفلسطينيين بأنهم 
،  ما أشار إلى أنه أيضًا غير متأ د من عزم إسرائيل على ذلك "ي صنع السالم حالياً لديهم رغبة ف

.  ل هذا قبل أن "يجب على الطرفين تقديم تنازالت من أجل ذلك")صنع السالم(. وشدد على أنه 
. وهو "تنتظر ما يم ن أن يحدث من أجل تقديم مبادرتها للسالم"يسعفه الوقت ليعود فيقرر أن إدارته 

ية السابقة، من دون مري ذاك الذي مارسته وداومت وأدمنته جميع اإلدارات األ "انتظار غودو"ثل م
أن تفلح في تخطي عقبات التوصل إلى تسوية ترضي الطرفين المتفاوضين. ل ن الفارق الجوهري 

 ية، والموقف الترامبي الحالي، هو أن هذا األخير يتماهى تمامًا معمري بين مواقف األمس األ
المواقف اإلسرائيلية المتطرفة وينحاز إليها، و ثيرًا ما يزايد عليها، بدوافع مسيحانية صهيونية، قّلت 

 نظائرها في بعض عهود اإلدارات السابقة.
لى أن تظهر بوادر  بعد وقت قد يطول، وقد ال تظهر، سيبقى هذا المشروع طي  "المشروع الترامبي"وا 

بادلين، إلى جانب الممارسة العمالنية للقضم والهضم مسارات من التجريب والتخريب المت
اإلسرائيليين، وهو يسلك مسال ه المعهودة في االستيطان والعدوان تحت ظالل مشروع تسوية لن يرى 
النور، تمامًا  ما  انت حال اتفاق أوسلو، وما أسفر عنه من ابتالع المزيد من األرض، واقتالع 

، تلك "الدولة الفلسطينية"ن إلى قلب ما  ان يفترض أنه من حصة أصحابها منها، وامتداد االستيطا
ذ بمثل هذا الحل الذي راهنت عليه "حل الدولتين"التي تم الرهان على تحققها ضمن ما يسمى  ، وا 

قوى المشروع الوطني الفلسطيني ال ثيرة، يتحول مع الوقت إلى سراب خادع، تمامًا  ما سوف يتحول 
 ، إلى سراب يخادع حتى أصحابه."الصفقوية"ب ل تلوناته وصياغاته  "لترامبيالمشروع ا"الرهان على 

وفي  ل األحوال، فقد بدا ترامب في تصريحاته األخيرة، غير متيقن من إم ان التوصل إلى تسوية 
عبر التفاوض، وذلك حين ش ك في عزم إسرائيل على صنع السالم مع الفلسطينيين. وحتى لو نجح 
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سوية إقليمية وهندستها، فإن تسوية مماثلة مع الفلسطينيين ستبقى بعيدة المنال، ترامب في تصميم ت
 ية السالفة.مري تمامًا  ما بقيت  ذلك طوال عهود اإلدارات األ

 15/2/2018، ، لندنالحياة

 
 المهمة مستمرة.. لم تنجز بعد .43

 عوني صادق
لى اقتحام بلدة اليامون، بالقرب من ع "اإلسرائيلي"بعد مالحقة استمرت شهرًا، أقدمت قوات االحتالل 

الفلسطينية،  "مؤسسة التنسيق األمني"مدينة نابلس، بعد أن حصلت على معلومات استخبارية من 
حيث لجأ المقاوم أحمد نصر جرار إلى البلدة. وبعد اشتباك زاد على سبع ساعات، وبعد نفاد الذخيرة 

فيته، وارتقائه شهيدًا. و انت المالحقة له قد منه، تم نت القوات المهاجمة من الوصول إليه، وتص
بدأت على خلفية مسؤوليته عن تنفيذ عملية مسلحة، ومقتل الحاخام المستوطن رزائيل شيفاح. ومن 
وحي ما جرى في بلدة اليامون الفلسطينية،  تب البريطاني ديفيد هيرست، الخبير في شؤون الشرق 

، تحدث " يف يورث النضال الفلسطيني من جيل لجيلمن األب البنه: "األوسط مقااًل عنوانه: 
هيرست في مقاله عن والد الشهيد أحمد، الشهيد نصر جرار، وعن حادثة استشهاده أثناء االنتفاضة 

أفيجدور ليبرمان )الذي غرد على  "اإلسرائيلي"الثانية. وتوقف عند تغريدة فرح سجلها وزير الحرب 
، وعلق هيرست بالقول: "تمت تصفية الحساب"قائاًل فيها: حسابه في تويتر( بعد استشهاد أحمد 

 ."تشدق ليبرمان بأن المهمة أنجزت.. فهل أنجزت فعاًل؟"
تغريدة بلطجي البارات ليبرمان تر ز النظر على دفتر قديم لم يغلق منذ سبعين عامًا، ويم ن القول 

(، وربما قبل ذلك 1917ر إن صفحاته األولى فتحت منذ قرن من الزمان، مع ما عرف ب)وعد بلفو 
. "تنجز المهمة"(. ل ن محطاته توالت بعد ذلك من دون أن 1916بي و  -بعام مع )معاهدة ساي س

حدث ذلك في سياق حربين عالميتين، تصارعت فيهما القوى ال برى على تقاسم النفوذ، وبخاصة في 
، 1917فية إلنجاز مهمة  انت  ا "1948محطة ". و ان هناك من تصور أن "منطقة الشرق األوسط"

ل ن الواقع  ذب تلك التصورات. فالشعب الذي تشرد في بقاع األرض، وصار عالة يعيش على 
 "أول رصاصاته"، تحرك وأطلق في منتصف عقد الستينات "األونروا -و الة غوث وتشغيل الالجئين"

الدولة "خلى الذين أقاموا . طبعًا لم ي ن منتظرًا أن يت"ال فاح المسلح لتحرير فلسطين"رافعة شعار 
عنها، أو أن يتوقفوا عن حيا ة المؤامرات على الشعب الفلسطيني واألمة العربية، مقدمين  "اليهودية

.  ان انتصارًا خرافيًا ذلك 1967لها  ل عون مادي وسياسي مم ن ظهرت نتائجه في حزيران/ يونيو 
مع  ل ما ترتب عليه من نتائج  ان في ذلك التاريخ، ومع ذلك، و  "إسرائيل"الذي حصلت عليه 
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الثورة "، إال أن الع س هو الذي حدث ف ان انطالق "قضية فلسطين"يفترض أن تنهي ما يسمى 
وأنصارهم من تلك الحرب لم  "اإلسرائيليون"التي أرادها  "المهمة"بسرعة البرق مؤ دة أن  "الفلسطينية

 تنجز.
يني وثورته، ونجحت هذه المرة في تأليب األنظمة واستمرت المؤامرات بعد ذلك على الشعب الفلسط

العربية عليهما فارت بت ضدهما المجازر)ولم تتأخر بعض الفصائل في تقديم العون إلنجاح 
 "اإلسرائيلي"في األردن، وصواًل إلى االجتياح  1970المؤامرات الجديدة، ف انت مجزرة أيلول/ سبتمبر 

التحرير الفلسطينية والمقاومة الفلسطينية من لبنان،  ، لتطرد منظمة1982للبنان وحصار بيروت 
 انت قاصمة لظهر الثورة والشعب  "المحطة"وعمليًا من المشرق العربي  له.  ثيرون اقتنعوا أن هذه 

معًا، وأنه لن تقوم ألي منهما قائمة. ل ن الشعب رد على الضربة بمثلها ف انت االنتفاضة األولى 
( وتعيد القضية التي جرت 1990 -المتحدة على عقد )مؤتمر مدريد التي أجبرت الواليات 1987

محاولة اغتيالها إلى المسرح الدولي. ل ن هذه اإلعادة  انت أسوأ من  ل المحطات السيئة السابقة، 
إلى التخلي عن  "وهم الدولة"حيث أوقع أطراف المؤامرة بمنظمة التحرير الفلسطينية فدفعوها تحت 

( الذي 1993 -من أرض فلسطين بالتوقيع على )اتفاق أوسلو %78وتنازلت عن  "ثوابتها الوطنية"
 للدولة اليهودية. "ذراعًا أمنية"وفي الوقت نفسه  "سلطة بال سلطة"جعل منها 

، إال أنها لم "اإلسرائيلي"ل ن مؤامرة أوسلو، رغم نجاحها حتى اآلن في تحقيق ال ثير من البرنامج 
التي جسدها  "ظاهرة المقاوم المشتبك". يدل على ذلك بروز "جاز المهمةإن"تنجح بصورة نهائية في 

الشهيد أحمد نصر جرار، ومن قبله الشهيدان باسل األعرج ومهند الحلبي. فهذه الظاهرة التي تعتبر 
الذي سيحذو حذوه الشباب الذين اقتنعوا أن المقولة  "قوة المثل"حتى اآلن ل نها تحمل  "جنينية"

 . "ما أخذ بالقوة ال يسترد بغير القوة"ألصح، وهي أن األصلية هي ا
نهاء "ومنذ بداية القصة،  انت هناك مهمتان تنتظران اإلنجاز. المهمة األولى،  تصفية الحساب وا 

تصفية الحساب وتحرير ". والمهمة الثانية، "لم تنجز بعد". ومن الواضح أنها "قضية فلسطين
. والمؤشرات التي "لم تنجز بعد"لفلسطيني أواًل، وهي أيضًا . وهذه تقع على عاتق الشعب ا"فلسطين

، وأيضًا من ممارسات األجيال الفلسطينية الجديدة تبشر "دولة االحتالل"تتوفر يوميًا من ممارسات 
 بأن اإلنجاز سي ون نصيب الشعب الفلسطيني.

 15/2/2018، الخليج، الشارقة
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 ةبدء العد التنازلي للتخلص من رئيس الحكوم .43
 آلوف بن
بدأ رئيس الح ومة بنيامين نتنياهو هذا المساء العد التنازلي لحياته السياسية، مع نشر توصيات 
الشرطة بتقديمه للمحا مة على تلقي الرشوة. أوضح نتنياهو بأنه لن ينزل عن المنصة من دون 

والية أخرى. قتال، تحدث بتصميم ضد المحققين معه وأ د أنه لن ي ون هناك شيء وأنه سينتخب ل
ول ن الجزء المهم في خطابه  ان في األمور التي لم تقل: رئيس الح ومة لم يناقض الحقائق 
الصعبة التي نشرتها الشرطة، لم ينف أنه طلب وتلقى هدايا بأثمان باهظة، التي زادت بعد عودته 

لمتحدة هدفت إلى إلى الح م، لم ينف أنه دعم قانون، ودعم مشاريع تجارية ووساطات في الواليات ا
يديعوت "المساعدة في تقديم الملذات له، أرنون ملتشن، لم ينف المفاوضات التي أجراها مع ناشر 

نوني موزيس، من أجل تغطية مؤيدة في القنوات التابعة له مقابل  بح منافسه التجاري  "أحرونوت
 ."إسرائيل اليوم"

حاشيته، المفتش العام للشرطة روني الشيخ يدور النقاش حول تفسير هذه الحقائق. حسب نتنياهو و 
وقيادة قسم التحقيقات، يتآمرون على إسقاط ح مه، مثلهم مثل سابقيهم الذين فشلوا في جهودهم 
المشابهة في العشرين سنة األخيرة. وحسب رأيه،  شف عن مؤامرة في القيادة القطرية: مؤامرة لتغيير 

يات  اذبة. وهو لم يوضح للجمهور دوافع من يسمون الح ومة الحالية بواسطة تحقيق جنائي وتوص
الذين يعبرون بش ل عام عن مواقف نتنياهو،  "إسرائيل اليوم"بالمتآمرين،  ما يبدو ضده. محللو 

يعزون محاولة االنقالب لرغبة الشيخ ورجاله في الحصول على تغطية مؤيدة في وسائل اإلعالم، 
 ة.وخاصة في القنوات اإلخبارية التلفزيوني

، "بيزك"من المدهش اال تشاف أن نتنياهو الذي تورط في قضية موزيس، و ما يبدو في قضية 
، يشخص لدى "والاله"، ونشر صور بالمجان لزوجته في موقع "يديعوت"لتخفيف االنتقادات ضده في 

حقيق محققيه بالضبط األهداف نفسها التي أوصلته إلى شفا تقديم الئحة اتهام بالرشوة وربما أيضا ت
آخر مستقبال. هو يفترض،  ما يبدو، أن  ل موظف عام  بير منشغل فقط بأمر واحد وهو 
الحصول على تغطية مؤيدة في وسائل اإلعالم الجماهيرية، ومستعد من أجل ذلك أن ي ذب، وأن 

 يقصي آخرين ويقوض أسس الديمقراطية.
سنة من رئاسته للح ومة، ُخصصت  12قال نتنياهو إن حياته العامة، منذ تجنده للجيش وحتى الـ 

للدولة وأمنها وازدهارها. ول ن عندما ينتقل من المدح الذاتي للتفاصيل تتضح لنا صورة مختلفة: 
يعتقد نتنياهو أن القوة السياسية معدة لخدمة من يمل ها، وليس الجمهور. حسب رأيه، هو حل 

ن أجل ضمان وجود صفحة الرسائل ، أي م"قانون إسرائيل اليوم"ال نيست السابقة بسبب مشروع 
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ألسباب لم يفسرها، ل ن الجميع يعرفون أن هذه القناة تمتاز  10العلنية له، هو أراد إغالق القناة 
بتقارير غير مؤيدة لسلوك رئيس الح ومة وزوجته والراعين له. يصعب التصديق، ل ن هذا هو خط 

لقت التي قامت بانتقادي. استخدمت قوة دفاعه: ساعدت وسائل اإلعالم التي تؤيدني، وتقريبا أغ
س ات خصومي.  السلطة من أجل م افأة من يؤيدونني وا 

الثمينة من ملتشن )التي وزع جزء منها على  "الهدايا"ال يوجد لنتنياهو أدنى شك أو ندم بشأن طلب 
جيمس بي ر عندما ارتفعت المبالغ(. حسب رأيه هذا تصرف سليم لشخص يخدم الجمهور، وبعد 

ك يطلب من الوزراء والموظفين ال بار تسهيل أمور مزود السيجار والمجوهرات والمالبس ذل
والشمبانيا. يفسد هذا الموقف  ل الخدمة العامة. إذا  ان رئيس الح ومة يتصرف ه ذا فلماذا يمنع 
 رئيس البلدية من ذلك؟ أو ضابطة في الشرطة أو مدير مدرسة أو مفتشي المواقف أو مدراء األقسام
في المستشفيات؟ أال يوجد لهم أصدقاء لديهم أموال زائدة في جيوبهم ومستعدين لالستجابة ألي 

 طلب، وأحيانا يطلبون منافع في المقابل؟.
يلعب نتنياهو على الوقت على أمل أن يقوم المستشار القانوني للح ومة، أفيحاي مندلبليت، بشطب 

ض عضو ال نيست يئير لبيد الذي شهد ضده في التوصيات الشديدة ويبقيه على  رسيه. هو سيعر 
قضية ملتشن  صاحب مصلحة سياسية واضحة لتشويه سمعته، ويستمر في الهجوم على المحققين 
معه. ول ن في نهاية المطاف، مصيره سيحسم من قبل شري يه السياسيين، موشيه  حلون ونفتالي 

ن بتثبيت أوتاد خيمة زعيم يتلقى الرشوة، بينيت. يجب عليهما أن يشرحا للجمهور قريبا لماذا يقوما
ويدعوان للفساد في وقت الذروة، وال يحالن االئتالف ويرسالن نتنياهو للدفاع عن براءته من دون أن 

اليمينية،  "القاعدة الجماهيرية"يحمل العبء الثقيل إلدارة الدولة. يحاول نتنياهو إخافتهما عن طريق 
ن من هرب المصوتين الذين سينتقمون منهم بسبب إسقاط على أمل أن بينيت و حلون سيخافا

ح ومة اليمين، ل ن إذا نجح أيضا في شراء القليل من الوقت للبقاء في منصبه فإن ثقل االتهامات 
 سيحسم مصيره.

 14/2/2018هآرتس 
 15/2/2018، القدس العربي، لندن
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