
      
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 

  
 
 
 
 

  
 

  

  
 
 

 ل خلية تابعة للجهاد اإلسالمّي بالضّفة الغربّيةب  الغتيال ليبرمان من ق   : أحبطنا ُمخّططا  الشاباك
 ئدات الضرائبتصادق على قانون اقتطاع مخصصات الشهداء واألسرى من عا اإلسرائيلية اللجنة الوزارية

 الباردونهر  عين الحلوةمخيم ْي فقدان قارب في البحر المتوسط يقل فلسطينيين من 
    ال تشمل قطاع غزة يبتمويل إيطالدوالر مليون  14.88"صحة رام هللا" تبدأ بتنفيذ مشاريع بـ 

 كشف عن ضغوط عربية على األردن والفلسطينيين لتقبل قرار ترامبي زير الخارجية التركيو 

.. ويكشف نتنياهو يتوعد إيران بالحرب
عن تحالفات استراتيجية بين "إسرائيل" 

 ودول عربية
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  السلطة:
 5 تمسكه بخيار المفاوضات لتحقيق السالم مع "إسرائيل"يؤكد  عباس  2.
 5 على مشروع اقتطاع رواتب األسرى قرصنة وسرقة مالية بالمصادقة الوزارية ي  مّ  الحكومة: ما سُ   3.
رهابقرصنة مالية  اإلسرائيليوالشهداء  األسرىقراقع: قانون اقتطاع مخصصات   4.  6 سياسي وا 
 6 الحكومة الفلسطينية تحّمل االحتالل مسؤولية التصعيد في غزة  5.
 6 لالنفجارالبرغوثي: الوضع في غزة خطير وقابل مصطفى   6.
 7 لالنفجار عمرو يدعو لرفع الحصار وعودة "الشرعية" إلى غزة منعا  نبيل   7.
 7    ال تشمل قطاع غزة يبتمويل إيطالدوالر ن مليو 14.88"صحة رام هللا" تبدأ بتنفيذ مشاريع بـ   8.

 
  المقاومة:

 8 تطور برنامج المقاومة يدفع االحتالل للتصعيد لكن دون الوصول للحرب الزهار:  9.
 8 البيت األبيض حول مسؤوليتها عن أزمة غزة ادعاءاتترفض  حماس  10.
 9 ل االحتالل النتائج المترتبة على تصعيده بغزةحمّ  حماس تُ   11.
 9 غزةب: االحتالل يتحمل كافة النتائج المترتبة على تصعيده ضد أهلنا بغزة القوى الوطنية واإلسالمية  12.
 10  وقية واإلغاثية بضرورة الوقوف أمام مسؤولياتهاالمؤسسات الحقبغزة تناشد الدول و فصائل ال  13.
 10 من حماس يضم أبو مرزوق يصل القاهرةثاٍن وفد   14.
 10 استهدف ُبنية تحتية تتبع لحركة حماسويزعم أنه  االحتالل يقصف أرضا  زراعية في رفح  15.
 11 الحتالل يدعي إحباط عملية فدائية أمام محكمة سالم العسكريةا  16.
 11 ولبنان وسورية واألردن غزةحماس ُتخّطط لمسيرات ُكبرى تنطلق نحو الحدود الفلسطينّية من   17.
 12 عتقالمن اال عاما   16قسامي من بيت لحم بعد أسير االحتالل يفرج عن   18.

 
  :اإلسرائيليالكيان 

 12 من تصريحات األخير بشأن محرقة اليهود نتنياهو يهاتف نظيره البولندي ليعرب عن غضبه  19.

 12 خان يونس ويتوعد باغتيال المسؤولين عن التفجيريتهم لجان المقاومة بتنفيذ تفجير  ليبرمان  20.

 13 االحتالل يحقق بتفجير خان يونس ويعيد النظر باحتجاجات غزة  21.

 14  ل خلية تابعة للجهاد اإلسالمّي بالضّفة الغربّيةب  الغتيال ليبرمان من ق   : أحبطنا ُمخّططا  الشاباك  22.

 14  تصادق على قانون اقتطاع مخصصات الشهداء واألسرى من عائدات الضرائب   ائيليةاإلسر اللجنة الوزارية   23.

 15 أمريكي لتسوية النزاع على الغاز مع لبنان -اجتماع إسرائيلي   24.

 15 االحتالل يعلن تشكيل كتيبة حرس حدود في غالف القدس  25.

 15 الشرطة اإلسرائيلية تعتقل مقربين من نتنياهو في قضية "بيزك"  26.

 16 شبان إسرائيليين يقبعون في السجن لرفضهم خدمة االحتالل ثالثة  27.

 16 ؟ةالحمر بسوري "إسرائيل"خطوط هي ما : نيوزويك األمريكية   28.
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  :الشعب األرض،
 17 نادي األسير: قانون اقتطاع مخصصات الشهداء واألسرى جاء السترضاء ليبرمان  29.
 17   األقصى بحراسات مشددةالمسجد مستوطن يقتحمون  100أكثر من   30.
 17 أيام ةثمانيعملية جراحية بغزة منذ  860تأجيل   31.
 18 عادة تشغيل مولد كهربائي في غزة بعد دخول وقود من مصرإ  32.
 18 الباردونهر  عين الحلوةمخيم ْي فقدان قارب في البحر المتوسط يقل فلسطينيين من   33.
 18 مم المتحدة لعإعمار وليس مراجعتهاالقطاع الخاص يطالب بإلغاء آلية األ  34.
 18 غزة على الزراعة العضويةقطاع اعتماد  %0.5مختصون زراعيون:   35.
 19 %100استمرار نقص أدوية األورام بغزة سيزيد نسبة التحويالت إلى   36.
 19 م األونروا في غزة... وتحذير من مؤامرة إلنهاء قضية الالجئينوقفة احتجاجية أما  37.
 20 على تقليص خدمات األونروا العليا للدفاع عن حق العودة" تنظم وقفة احتجاجا  اللجنة "  38.

 
  : صحة

 20 القدسفي استئصال نوعي لورم بمستشفى المقاصد   39.
 

  : ثقافة
 20   المتحف الفلسطيني يعلن بدء العمل على مشروع األرشيف الرقمي   40.

 
  : مصر
 21 دور نشط للقاهرة في تمكين الحكومة الفلسطينية": الخليج"  41.

 
  : األردن

 21 لسفيرها الجديد "ئيلإسرا"األردن لم يتسلم ترشيح   42.

 22 جبهة العمل اإلسالمي: ال سبيل لتحرير القدس إال بالمقاومة  43.
 

  عربي، إسالمي:
 22  ةمن مخيم اليرموك لالجئين الفلسطينيين بسوري %75"داعش" يسيطر على   44.
 23 كشف عن ضغوط عربية على األردن والفلسطينيين لتقبل قرار ترامبي التركي وزير الخارجية  45.
 23 وزير الخارجية اإليراني يصف خطاب نتنياهو بميونخ بـ"السيرك الهزلي"  46.
 24 للتطبيع للقدس ورفضا   تظاهرة بتونس نصرة    47.

 
  دولي:

 25 على مقعد في مجلس األمن "إسرائيل"حكومة اليمين المتطرف النمساوية تدعم حصول   48.

 25 "المحرقة" بولندي لمناقشة ملف-اجتماع إسرائيلي  49.
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 26 مسؤول أممي يؤكد عدم قانونية االحتالل لألراضي الفلسطينية  50.
 

  ومقاالتحوارات 
 27 صالح النعامي... إسرائيل وغزة: تأمين الردع دون المواجهة الشاملة  51.
 29 علي البتيري... القدس بين التهويد والتطبيع  52.
 32 يوسي ميلمان... القيادة العسكرية تقترح حلوال والكابينت ال يسمع  53.
 34 آفي يسسخاروف... ولكن غزة ليست لبنان ..حزب هللا عسكريا "تحاول تقليد"حركة حماس   54.
 36 يوآف ليمور... إسرائيل لن توافق على قواعد لعب جديدة مع حماس  55.

 
 38 :كاريكاتير

*** 
 

 .. ويكشف عن تحالفات استراتيجية بين "إسرائيل" ودول عربيةعد إيران بالحربنتنياهو يتو   .1
رئيس الحكومة اإلسرائيلية بنيامين نتنياهو، ، أن محمد وتدعن  ،18/2/2018، 48عرب ذكر موقع 

األحد، طهران من اختبار ما وصفه عزم إسرائيل وقال: "سنتحرك ضد إيران إذا لزم األمر  حّذر
منصة مؤتمر ميونيخ لألمن والمنعقد في ألمانيا، أنه ، من على ا فحسب"، وأضافوليس ضد وكالئه

سيواصل منع إيران مما اعتبره إقامة وجود عسكري دائم في سورية، مضيفا أن إيران هي أكبر تهديد 
واستعرض نتنياهو، قطعة من حطام الطائرة التي قال إنها لـ"طائرة إيرانية" بدون  للعالم حسب زعمه.

 ر أسقطتها إسرائيل األسبوع الماضي في سورية، محذرا طهران من اختبار عزم بالده.طيا
وقال نتنياهو، خالل خطابه في مؤتمر ميونيخ لألمن، إن "إسرائيل ستمنع إيران من التواجد العسكري 
في سورية"، متابعا "إيران هددت السيادة اإلسرائيلية من خالل إرسال طائرة دون طيار، لكننا 

وأضاف، نتنياهو، وهو يحمل قطعة قال إنها من بقايا  ناها، ودمرنا مركز قيادتها في سورية".دمر 
حطام الطائرة اإليرانية دون طيار التي أسقطتها الدفاعات الجوية اإلسرائيلية األسبوع الماضي، قائال 

 "ال تختبروا حسم إسرائيل".
اد ظريف، الذي تحدث في المؤتمر في وقت ووجه نتنياهو، االتهامات لوزير خارجية إيران محمد جو 

الحق اليوم، قائال "في وقت الحق سيتحدث جواد ظريف، وأنا أقول إنه يكذب بفصاحة وكالم 
منمق"، مؤكدا "علينا التصدي للنظام اإليراني، وعندما يسقط هذا النظام سيتحقق السالم بين الشعب 

 اإلسرائيلي والشعب الفارسي".
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ذا تطلب األمر إلغاء االتفاق النووي، مؤكدا أن وقال نتنياهو: "علين ا إيقاف إيران اليوم وليس غدا وا 
 بالده ستتحرك ضد إيران إذا لزم األمر وليس ضد وكالئها فحسب.

تأكيده وجود تحالفات ، وعن وكاالت، أن نتنياهو جدد 19/2/2018الجزيرة.نت، وأضاف موقع 
خالل جلسة نقاشية -وقال نتنياهو  بية دون أن يسميها.بين إسرائيل وعدد من الدول العر  استراتيجية

إنه لم يكن يتخيل في حياته أن تصل العالقة مع بعض الدول العربية  -خالل مؤتمر ميونيخ لألمن
وأضاف "صحيح أن العالقات لم تصل إلى اتفاقيات سالم رسمية لكنني أعتقد  إلى مثل هذا التقارب.

عالقاتنا الجديدة مع الدول العربية واعد جدا بسبب التحالفات أن مستقبل عملية السالم على ضوء 
 الجديدة بيننا وبين بعض الدول العربية". االستراتيجية

 
 المفاوضات لتحقيق السالم مع "إسرائيل" بخيار تمسكهيؤكد  عباس .2

، "إسـرائيل"لندن: أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس تمسكه بخيـار المفاوضـات لتحقيـق السـالم مـع 
ورفضـــه الخضـــوع للضـــغوط، مشـــيراال إلـــى أن الســـالم الـــذي يـــؤمن بـــه هـــو الســـالم القـــائم علـــى "قـــرارات 

عمــق التشــاور مـع القيــادة الســعودية وتأكيــدها أنــه "ال  الشـرعية الدوليــة ومبــادرة الســالم العربيـة"، مؤكــداال 
أنـه لـم  "،رجـلال"في حواره مـع مجلـة  ،وأوضح عباس حل من دون دولة فلسطينية بعاصمتها القدس".

الـدولتين" وأردف "نحـن نتمسـك بمفاوضـات جـادة  "عرضاال للمفاوضات يهدف لتحقيـق حـلّ  يرفض يوماال 
. لكـن 1967من أجل تحقيق السـالم والوصـول إلـى قيـام دولـة فلسـطين وعاصـمتها القـدس علـى حـدود 
 ".المفاوضات تتطلب وجود شريك يؤمن بحل الدولتين وليس طرفا يفرض القوة واإلمالءات

بمثابــة "وعــد بلفــور  "إسرائيلـ"ووصــف عبــاس قــرار الــرئيس األمريكــي ترامــب باعتبــار القــدس عاصــمة لــ
للقانون الدولي، ويتحدى مشـاعر المسـلمين والمسـيحيين، ولفـت إلـى أن إجـراءات  ثاٍن"، واعتبره مخالفاال 

 كهذه "سوف تشجع الجماعات المتطرفة على تحويل الصراع من سياسي إلى ديني".
 19/2/2018 ،رق األوسط، لندنالش

 
 بالمصادقة الوزارية على مشروع اقتطاع رواتب األسرى قرصنة وسرقة مالية ي  مّ  الحكومة: ما سُ  .3

)اقتطـــاع  مـــا ســـمي بالمصـــادقة الوزاريـــة علـــى مشـــروع ليبرمـــان الفلســـطينيةحكومـــة الوصـــفت  :رام هللا
ث الرســمي باســم الحكومــة يوســف وقــال المتحــد رواتــب األســرىن بأنــه قرصــنة وســرقة ماليــة فاضــحة.

، إن االحـــــتالل هــــــو الــــــذي يجـــــب أن يحاســــــب وهـــــو المطال ــــــب بــــــدفع 18/2/2018 المحمـــــود، األحــــــد
التعويضــات ألبنــاء شــعبنا ولكــل متضــرر فــي المنطقــة، ألنــه الســبب الرئيســي واألول لكــل أزمــة وكــل 

 تالل علـى صـعيدوأوضح المتحدث الرسمي أن ما فرضه االحـ ضرر، وهو مصدر المخاطر والتوتر.
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مســتحقات األســرى يعتبــر نهبــا جديــدا لألمــوال الفلســطينية، األمــر الــذي يضــيف جريمــة أخــرى يرتكبهــا 
 االحتالل اإلسرائيلي من ضمن الجرائم التي يجب أن يحاسب عليها.

 18/2/2018 ،وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
 

رهابقرصنة مالية  اإلسرائيليء والشهدا األسرىقراقع: قانون اقتطاع مخصصات  .4  سياسي وا 
انتقد رئيس هيئة شؤون األسـرى والمحـررين الفلسـطينية عيسـى قراقـع مصـادقة اللجنـة الوزاريـة  :رام هللا

على مشروع قانون اقتطاع أموال الشهداء واألسرى من  18/2/2018 اإلسرائيلية لشؤون التشريع األحد
، لـــهواعتبــر قراقــع، فــي بيــان  نيابــة عـــن الســلطة الفلســطينية. "إســرائيل"أمــوال الضــرائب التــي تجبيهــا 

مشـــروع القـــانون المـــذكور بأنـــه يمثـــل "أعلـــى أشـــكال القرصـــنة الماليـــة واإلرهـــاب السياســـي اإلســـرائيلي 
بأنهــا "تمــول اإلرهــابيين  "إســرائيل" قراقــع واتهــم المخــالف لكافــة الشــرائع والقــوانين الدوليــة واإلنســانية ".

، فــي وقــت تحــرض فيــه علــى وقانونيــاال  وسياســياال  الــذين قتلــوا فلســطينيين وتــدعمهم ماليــاال  اليهــود الســجناء
 الشهداء واألسرى الفلسطينيين".

 18/2/2018 ،القدس، القدس
 

 الحكومة الفلسطينية تحّمل االحتالل مسؤولية التصعيد في غزة .5
عيد فــي قطــاع غــزة، وقالــت حّملــت الحكومــة الفلســطينية االحــتالل مســؤولية التصــ :وكــاالتوال ،الجزيــرة

إن االحـتالل يتحمـل مسـؤولية  ،فـي رام هللا 18/2/2018 في بيـان أصـدرته األحـد ،الحكومة الفلسطينية
ن وجــود االحــتالل وتبعاتــه هــو الســبب األول واألخيــر للتــوتر  التصــعيد العــدواني الخطيــر فــي غــزة، وا 

البيـــان أن القضـــية الفلســـطينية  وأضـــاف المحتـــدم وســـبب التـــدهور علـــى كافـــة األصـــعدة فـــي المنطقـــة.
تواجـــه هـــذه األيـــام أســـوأ وأصـــعب التحـــديات التـــي يقتضـــي التغلـــب عليهـــا تحقيـــق المصـــالحة الوطنيـــة 

رساء أسس الوحدة الوطنية.  وا 
 18/2/2018 ،الجزيرة نت، الدوحة

 
 لالنفجارالبرغوثي: الوضع في غزة خطير وقابل مصطفى  .6

، بعــد ســاعات طويلــة مــن غــزة ن الهــدوء الحــذر فــي قطــاعســادت حالــة مــ: ناديــة ســعد الــدين - انعّمــ
قصفه بالمدفعية والدبابات والطائرات اإلسرائيلية العدوانية، ما يشـي "بوضـع خطيـر وتصـعيد إسـرائيلي 

وقـال البرغـوثي،  قادم ضد غزة"، وفـق األمـين العـام للمبـادرة الوطنيـة الفلسـطينية، مصـطفى البرغـوثي.
 فـي أيـة لحظــة". لالنفجــاري مـن الغضــب الشـديد، حيـث الوضــع فيـه قابـل لــ"الغد"، إن "قطـاع غــزة يغلـ
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واعتبــر أن هــذا الوضــع ينــذر  ونــوه إلــى "األزمــة الخانقــة فــي المشــافي ونقــش األدويــة واالستشــفاف".
دور جـأفي دفاعـهبمخاطر جسيمة، إزاء تهديد كل من رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير 

 حرب جديدة ضد القطاع. د، وبشنّ ليبرمان، بالتصعي
يأتي ذلك في ظـل "األزمـة الداخليـة الحـادة التـي يعيشـها نتنيـاهو حاليـا، والتـي قـد تدفعـه للهـروب منهـا 

 نحو إثارة حرب جديدة، حيث غالبا ما تعد غزة الحلقة األضعف في دائرة العدوان اإلسرائيلي". 
 19/2/2018 ،الغد، عّمان

 
 لالنفجار حصار وعودة "الشرعية" إلى غزة منعا  عمرو يدعو لرفع النبيل  .7

حــّذر ســفير الســـلطة الفلســطينية الســابق فـــي مصــر نبيــل عمـــرو، مــن أن "احتمــاالت انفجـــار  :رام هللا
األوضاع بين الفلسطينيين واالحتالل اإلسرائيلي قائمة وتتفاعل بقوة، ما لم يتم اتخـاذ إجـراءات عمليـة 

قـدس بـرس، إلـى  وكالـة فـي حـديث مـع ،ودعـا عمـرو ض الواقـع".لنزع موجبات هـذا االنفجـار علـى أر 
إلــى غــزة، وقبــل ذلــك رفــع الحصــار اإلســرائيلي  ودوليــاال  "عــودة الشــرعية الفلســطينية المعتــرف بهــا عربيــاال 

 المفروض على القطاع للحؤول دون فقدان السيطرة على الوضع الفلسطيني".
فلسطينية بفعل فقدان السيطرة أمر وارد، مع فتح وقال عمرو: "احتمال انفجار األوضاع في الساحة ال

االحتالل اإلسرائيلي لعدة جبهات في وقت واحد: هناك جبهة في الشمال قابلة لالشتعال، وجبهـة غـزة 
ن كانت هناك سيطرة  قد تطور إلى انفجار حقيقي". وأضاف: "احتماالت االنفجار تبدو كبيرة، حتى وا 
عمـرو علـى أن "المـدخل األساسـي للتخفيـف مـن تـردي األوضـاع وشـدد  ".مؤقتة على األوضـاع حاليـاال 

 في غزة وباقي األراضي المحتلة، يتعلق باالحتالل أوال ثم باإلرادة فلسطينية".
 18/2/2018وكالة قدس برس، 

 
 ال تشمل قطاع غزة يبتمويل إيطالدوالر مليون  14.88"صحة رام هللا" تبدأ بتنفيذ مشاريع بـ  .8

جــواد عــواد عــن البــدء بتنفيــذ العديــد مــن المشــاريع الصــحية  .دالفلســطيني ر الصــحة أعلـن وزيــ :رام هللا
 األحــد فــي بيـان صــحفي ،وقــال عـواد ، بـدعم مــن الوكالـة اإليطاليــة للتعــاون التنمـوي.2018لهـذا العــام 

مـــن خـــالل الوكالـــة اإليطاليـــة للتعـــاوني التنمـــوي،  ، "إن وزارة الصـــحة تلقـــت اليـــوم رســـمياال 18/2/2018
افقـة النهائيــة مــن البرلمــان اإليطــالي وزارة الخارجيــة اإليطاليـة بتمويــل وبــدء تنفيــذ مشــاريع صــحية، المو 

حيــث كانــت الــوزارة قــد قــدمت خــالل العــام الماضــي مقترحــات للحكومــة اإليطاليــة، ونحــن اليــوم نتســلم 
 .مليون دوالرن 14.88)نحو مليون يورو 12الموافقة النهائية على التمويل بـ  رسمياال 
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ويشــمل التمويــل تنفيــذ المشــاريع التاليــة: بنــاء وتجهيــز وتأثيــث مركــز الطــوارل والــوالدة ا منــة فــي بلــدة 
يعبــــد بمحافظــــة جنــــين، وبنــــاء وتجهيــــز وتأثيــــث قســــم القســــطرة وجراحــــة القلــــب فــــي مستشــــفى جنــــين 
 الحكــومي، وبنــاء وتجهيــز وتأثيــث مديريــة الصــحة فــي مدينــة طوبــاس، وبنــاء طــابق جديــد تــابع لقســم
األطفال في مجمع فلسـطين الطبـي بـرام هللا، واسـتكمال تـوفير األجهـزة الالزمـة لقسـم القسـطرة وجراحـة 

مسـاهمة فـي التجهيـز مـن الصـناديق العربيـة بقيمـة  إلـىالقلب في مستشـفى الخليـل الحكـومي، إضـافة 
عـدد مـن كمـا يشـمل تطـوير  ألف دوالر، حيـث قـام المجتمـع المحلـي فـي محافظـة الخليـل ببنائـه. 670

 األقسام في المستشفيات الحكومية من خالل تزويدها باألجهزة والمعدات الطبية الالزمة.
 18/2/2018 ،القدس، القدس

 
 المقاومة يدفع االحتالل للتصعيد لكن دون الوصول للحرب برنامجتطور  الزهار: .9

ر، أن أكــــد عضــــو المكتــــب السياســــي لحركــــة حمــــاس، محمــــود الزهــــا: نــــادر الصــــفدي -الرســــالة نــــت
االحتالل ال يرغب بالدخول بحرب جديدة مع المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، رغـم حالـة التصـعيد 

وقال الزهار، في تصريح خاش لـ"الرسالة نت"، األحد: "المتابع لإلعـالم العبـري يعلـم  والتوتر القائمة.
األخيــر الــذي جــرى بــأن االحــتالل ال يرغــب بالــدخول فــي مواجهــة وحــرب جديــدة خاصــة بعــد التــوتر 

سـقاط الطـائرة اإلسـرائيلية ألقـى  شمال فلسطين المحتلة". وأضاف: "ما حدث شـمال فلسـطين المحتلـة وا 
بظاللـــه الســـوداء علـــى االحـــتالل، مشـــيرا إلـــى أن تطـــور برنـــامف المقاومـــة الفلســـطينية يـــدفع االحـــتالل 

زاف طاقاتهـــا بمثـــل هـــذا ولفـــت إلـــى أن المقاومـــة ال تريـــد اســـتن للتصـــعيد لكـــن دون الوصـــول للحـــرب.
التصعيد، وهي تستعد جيدا لمعركة "وعـد ا خـرة"، كاشـفا عـن وجـود تحركـات لمنـع التصـعيد والـدخول 

 بحرب جديدة.
وشـــدد علـــى أن المقاومـــة رغـــم ذلـــك ال تـــأمن شـــر إســـرائيل، ومســـتعدة تمامـــا للمواجهـــة والتصـــدي ألي 

 بها.تصعيد وعدوان، وهي تملك الشرعية والحق في الدفاع عن شع
 18/2/2018الرسالة، فلسطين، 

 
 البيت األبيض حول مسؤوليتها عن أزمة غزة ادعاءات ترفض حماس .01

فضــت حركــة حمــاس ادعــاءات البيــت األبــيض حــول مســؤوليتها عــن أزمــة غــزة اإلنســانية المتفاقمــة، ر 
مؤكــدةال أن هــذه االدعــاءات عبــارة عــن ضــوء أخضــر لالحــتالل لمواصــلة نهجــه العــدواني علــى شــعبنا 

وحّملت في بيان صحفي اإلدارات األمريكيـة المتعاقبـة المسـؤولية عـن الماسـي التـي حلـت  الفلسطيني.
بشعبنا نتيجة دعمها االقتصادي والسياسي والعسكري لالحتالل، وتوفير الغطاء والحمايـة الدبلوماسـية 
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التـي كانـت تتطلـع يتو الذي وقف حاجزاال في وجه القوى الدولية فله في المؤسسات الدولية من خالل ال
 إلنصاف شعبنا األعزل، وتقديم الحماية له من البطش والقتل عبر مذابح متعاقبة.

وشددت الحركة أن االحتالل يتحمل بشكل مباشر الكارثة اإلنسـانية التـي يتعـرض لهـا قطـاع غـزة مـن 
خالفـةال لكـل خالل الحصار والعدوان الذي القى في كـل المحطـات دعمـاال أمريكيـاال علنيـاال وبشـكل وقـح، م
 القوانين الدولية ومتجاوزةال القيم اإلنسانية كافة من خالل موقفها الذي يغطي جرائم المحتل.
 18/2/2018موقع حركة حماس، غزة، 

 
 النتائج المترتبة على تصعيده بغزة االحتاللل حمّ  حماس تُ  .00

ــــ ــــائف المترتب ــــت حركــــة المقاومــــة اإلســــالمية "حمــــاس" االحــــتالل اإلســــرائيلي النت ــــى تصــــعيده حمل ة عل
وقــال فــوزي برهــوم النــاطق باســم الحركــة فــي تصــريح  المتواصــل ضــد أهلنــا ومقاومتنــا فــي قطــاع غــزة.

صــحفي، مســاء الســبت، إن حجــم االعتــداءات التــي طالــت العديــد مــن مواقــع المقاومــة يعكــس نوايــاه 
عتـدي والمتمــادي المسـبقة بالتصـعيد وتـوتير األجـواءذ ولـذا علـى االحــتالل أن يفهـم أنـه هـو الطـرف الم

وشدد أن المقاومة التي عهدها العدو جيدا في أكثر من محطة  من خالل عدوانه وانتهاكاته المستمرة.
 لن تتخلى عن واجبها في حماية شعبنا، وستتصرف بكل مسؤولية للدفاع عنه والتصدي ألي عدوان.

 18/2/2018موقع حركة حماس، غزة، 
 

 غزةبحتالل يتحمل كافة النتائج المترتبة على تصعيده ضد أهلنا : االبغزة واإلسالميةالقوى الوطنية  .01
اعتبــرت فصــائل فلســطينية، يــوم األحــد، أن هجمــات إســرائيل العســكرية علــى قطــاع : غزة/محمــد ماجــد

وقالــت الفصــائل المنضــوية  غــزة، أمــس، "تعكــس نواياهــا المبيتــة بالتصــعيد وتــوتير األجــواء بالقطــاع".
واإلسالمية"، في بيان، إن " قيام االحـتالل )اإلسـرائيلين باسـتهداف شـامل  تحت تجمع "القوى الوطنية

للمواقع بكافة مناطق القطـاع، وحجـم االعتـداءات التـي طالـت العديـد مـن مواقـع المقاومـة يعكـس نوايـا 
ويضم "تجمع القوى"، حركات "فتح"، و"حماس" و"الجهاد  االحتالل المبيتة بالتصعيد وتوتير األجواء".

 الشعبية، والديمقراطية إضافة إلى بعض الفصائل الصغيرة. تينمي"، والجبهاإلسال
وأضــاف البيــان: "االحــتالل يتحمــل المســؤولية كاملــة، وكافــة النتــائف المترتبــة علــى تصــعيده المتواصــل 

وشدد أن "المقاومة الفلسطينية لن تتخلى عن واجبهـا، وستتصـرف بكـل  ضد أهلنا ومقاومتنا في غزة".
 للدفاع عنه والتصدي ألي عدوان قادم".مسؤولية 

 18/2/2018 ،لألنباء األناضولوكالة 
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 المؤسسات الحقوقية واإلغاثية بضرورة الوقوف أمام مسؤولياتهاالدول و  تناشدبغزة فصائل ال .01
يقـاف : غزة دعت فصائل المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، الشعب الفلسطيني لإلضراب التجـاري وا 

ـا حركة السير، ال ا على األزمة اإلنسانية "الكارثيـة" التـي يمـر بهـا القطـاع ورفضال ثالثاء المقبل، احتجاجال
وأوضــحت الفصــائل فــي بيــان لهــا يــوم األحــد، أن اإلضــراب التجــاري سيشــمل كافــة المحــال  للحصــار.

 ظهر الثالثاء. 12:00والشركات التجارية في قطاع غزة، بدءالا من الساعة 
ضراب توقف كامل لحركـة السـير والمواصـالت فـي كـل منـاطق ومحافظـات وقالت إنه سيترافق مع اإل

وتوجهت فصـائل المقاومـة بــ "نـداء عاجـل" للـدول الشـقيقة والمؤسسـات الحقوقيـة واإلغاثيـة  قطاع غزة.
بضـــرورة الوقـــوف أمـــام مســـؤولياتها لوقـــف التـــدهور الخطيـــر الـــذي تعانيـــه غـــزة جـــراء إحكـــام االحـــتالل 

 .للحصار المفروض عليها
 18/2/2018قدس برس، 

 
 يضم أبو مرزوق يصل القاهرة حماسمن ثاٍن وفد  .01

وصل إلى العاصمة المصرية القاهرة، األحد، وفـد ثـاٍن مـن حركـة حمـاس لينضـم : محمد ماجد -غزة 
 للوفد المتواجد بالقاهرة منذ التاسع من الشهر الجاري.

عن هويته، إن "الوفد يضـم موسـى وقال مصدر مّطلع في "حماس"، لألناضول، مفضالال عدم الكشف 
ــم يــذكر المصــدر مزيــدالا مــن  أبــو مــرزوق، وعــزت الرشــق عضــوان فــي المكتــب السياســي للحركــة". ول

 التفاصيل حول انضمام "أبو مرزوق والرشق" للوفد المتواجد في القاهرة.
 18/2/2018وكالة األناضول لألنباء، 

 
 ستهدف ُبنية تحتية تتبع لحركة حماساويزعم أنه  االحتالل يقصف أرضا  زراعية في رفح .01

شــنت طــائرات االحــتالل اإلســرائيلي، فجــر اليــوم االثنــين، غــارة علــى أراٍض زراعيــة شــرق مدينــة : غــزة
وقــال مصــدر أمنــي فلســطيني، فضــل عــدم كشــف هويتــه، ألنــه غيــر مخــول  رفــح جنــوبي قطــاع غــزة.

 فــي مدينــة رفــح جنــوبي القطــاع". بالتصــريح لإلعــالم، إن طيــران االحــتالل اســتهدف " أراٍض زراعيــة
 صـواريخ علـى أراض زراعيـة فـي منطقـة النهضـة شـرق مدينـة رفـح. 10وأضاف إن الطائرات أطلقـت 

 ولم يتسبب قصف االحتالل في وقوع أية إصابات، وفق مصادر طبية فلسطينية.
ة" تتبــع وزعــم جــيش االحــتالل فــي تصــريح صــحفي، لــه فجــر اإلثنــين، إن الغــارة اســتهدفت "ب نيــة تحتيــ

 لحركة حماس، في إشارة إلى األنفاق تحت األرضية، التي تحفرها الحركة.
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ومســاء أمــس األحــد، ادعــى جــيش االحــتالل ســقوط صــاروز أطلــق مــن قطــاع غــزة، علــى مســتوطنة 
 دون أن يسفر ذلك عن وقوع إصابات. 48"شاعر هنيغيف"، جنوبي فلسطين المحتلة عام 

 09/2/2018فلسطين أون الين، 
 

 حتالل يدعي إحباط عملية فدائية أمام محكمة سالم العسكريةاال .01
زعمت القناة العبرية السابعة، بأن قـوات االحـتالل اإلسـرائيلي قـد أحبطـت يـوم األحـد، عمليـة : الناصرة

 فدائية بالقرب من محكمة "سالم" العسكرية شمال مدينة جنين )شمال القدس المحتلةن.
 19ن حـرس الحـدود اعتقلـوا شـابالا فلسـطينيالا مـن سـكان مدينـة نـابلس )وقالت القناة العبريـة، إن جنـود مـ

 عامالان، وع ثر في حقيبته على سالح مصنع من نوع "كارلو".
وأشارت إلى أنه تم تحويـل المعتقـل الفلسـطيني إلـى الجهـات المختصـة للتحقيـق معـه، منوهـة إلـى أن  

الــذين يحــاكمون فــي  األســرىعــت ذوي قــوات االحــتالل أغلقــت مــداخل المحكمــة لفتــرة مــن الوقــت، ومن
وذكرت القناة السابعة، أنه قد طرأ مؤخرالا ارتفاع كبير في محاوالت الفلسطينيين  المحكمة من الدخول.

اســـتهداف محكمـــة ســـالم العســـكرية، مبينـــة أنـــه ســـجل فـــي الشـــهرين األخيـــرين نحـــو خمـــس محـــاوالت 
 الستهداف المحكمة.

 18/2/2018قدس برس، 
 

 ولبنان وسورية واألردن غزةُكبرى تنطلق نحو الحدود الفلسطينّية من  سيراتلمحماس ُتخّطط  .01
ـد حالي ـا ”رأي اليـوم”أّكدت مصادر م قّربـة مـن قايـادة حركـة حمـاس لــ مها بربار: -لندن  ، أن الحركـة ت عا

ــلمّية ك بــرى تنطلــق مــن أمــاكن عــّدة باتجــاه الحــدود مــع فلســطين المحتلــة،  النطــالق مســيرات شــعبّية سا
إلعادة المظلة والحقـوق الشـرعية الفلسـطينية فـي العـودة وتحريـر أراضـيه إلـى قلـب االهتمـامين العربـي 

التـــي ي مكـــن أن تنطلـــق مـــن قطـــاع غــــزة ” الخضــــراء“ن المســـيرات إوقالـــت هـــذه المصـــادر  والعـــالمي.
 ماس.والضفة الغربية واألردن ولبنان وسورية، رّبما تتزامن مع الذكرى الثالثين لتأسيس حركة ح

وأشارت إلى أن هناك توّجهالا م تناميالـا بتجـاوز الـرئيس محمـود عبـاس فيمـا يتعلّـق بالقضـّية الفلسـطينّية، 
يار الم قاومة بأشكاله كاّفة. راك الشعبي، وتبّني خا  والبحث عن أ طر جديدة تعتمد تفعيل الحا

ســـاس قيـــام مقاومـــة وكشـــفت المصـــادر نفســـها أن حركـــة حمـــاس تبّنـــت اســـتراتيجّيةال جديـــدة تقـــوم علـــى أ
شـعبّية عمادهـا الشـباب إلــى جانـب المقاومـة المســلحة فـي تنسـيق م تكامـل مــع ماحـور الم قاومـة خاّصــةال 

المصـادر نفسـها عـن احتمـال تصـّدي بعـض ” رأي اليـوم“وعنـدما سـألت  في لبنان، وحزب هللا تحديدالا.
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غـالق الحـدود ”الخضـراء“لهـذها المسـيرات ” دول الم واجهـة“حكومات  فـي وجههـا بـالقوة، أجابـت بـأن ، وا 
 ه ناك احتياطات سيتم اتخاذها في هذا الّصدد دون أن ي فصح عن ماهيتها.

 18/2/2018، لندن، رأي اليوم
 

 من االعتقال عاما   16من بيت لحم بعد  قساميأسير االحتالل يفرج عن  .01
عامـاالن  35قـة )أفرجت قوات االحـتالل، يـوم األحـد، عـن األسـير ماجـد حسـين موسـى طقاط: بيت لحم

 16من بيت لحم، جنوب الضفة المحتلة، بعدما أنهى مدة حكمه كاملة في سـجون االحـتالل والبالغـة 
، بعــد 18/2/2002وقــال مكتــب إعــالم األســرى: إن االحــتالل اعتقــل األســير طقاطقــة بتــاريخ  عامــاال.

 عاماال. 16نصب كمين له على حاجز طيار، وصدر بحقه حكم بالسجن الفعلي 
اإلشارة إلى أن االحتالل اتهم األسير طقاطقة بنشاطه المقاوم، وانتمائه لكتائب القسـام، الجنـاح تجدر 

 العسكري لحركة حماس.
 18/2/2018، المركز الفلسطيني لعإعالم

 
 من تصريحات األخير بشأن محرقة اليهود عن غضبه ليعربنتنياهو يهاتف نظيره البولندي  .09

زراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو في اتصال هاتفي إدانته جدد رئيس الو : وكاالت -الجزيرة 
لتصريحات نظيره البولندي ماتيوش مورافيتسكي التي قال فيها إن اليهود كانوا جناة بالحرب العالمية 

وقال بيان صادر عن مكتب نتنياهو  الثانية مثل غيرهم، وسط مطالبات إسرائيلية بتصعيد دبلوماسي.
ة هاتفية مع مورافيتسكي "أبلغه فيها أن التصريحات التي جرى اإلدالء بها األحد إنه أجرى مكالم

غير مقبولة، وال أساس للمقارنة بين ما قام به المواطنون البولنديون أثناء المحرقة وما قام به اليهود 
وجاء في البيان أن نتنياهو أشار إلى أن "هدف الهولوكوست كان القضاء على الشعب  آنذاك".
 وأن كل يهودي حيثما كان قد صدر بحقه حكم باإلعدام". اليهودي

 19/2/2018الجزيرة.نت، 
 

 خان يونس ويتوعد باغتيال المسؤولين عن التفجيربتنفيذ تفجير  المقاومةيتهم لجان  ليبرمان .11
توعد أفيغدور ليبرمان وزير الجيش اإلسرائيلي، صباح يوم األحد، باغتيال من يقف خلف : تل أبيب
فجير التي وقعت على حدود قطاع غزة عصر أمس السبت وأدت إلصابة أربعة جنود بينهم عملية الت

وقال ليبرمان في تصريحات إذاعية أن الحادث لم ينته بعد ألن "اإلرهابيين"  ضابط من لواء جوالني.
لم يتم تصفيتهم حتى ا ن. مشيرا إلى أن إسرائيل ال ترغب في التصعيد وأنه يأمل بأن ال تتجه 
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وأشار إلعالن الجيش اإلسرائيلي قصف نفق هجومي كانت تحفره حماس، قائال  وضاع إليه.األ
 "هناك اعتبارات مختلفة تتعلق بعملية تفجير النفق ولن نفصح عن مزيد من المعلومات حاليا".

واتهم ليبرمان، حماس وحزب هللا بمحاولة تقسيم اإلسرائيليين من الداخل بهدف إضعاف القدرة 
يلية على "مقاومة اإلرهاب". متهما إياهم بمحاولة تطوير طرق تهريب األسلحة والمعدات لردع اإلسرائ

 نشاطات الجيش.
وأشار إلعالن حركة حماس التصدي بالمضادات األرضية للطائرات، مشيرا إلى أنه إطالق نار 

ق تسبب خفيف لم يؤثر على عمل الطائرات التي استمرت بقصف أهداف عدة بغزة وأن هذا اإلطال
 في تشغيل نظام التنبيه في المستوطنات المحاذية للقطاع.

نقل موقع "يديعوت أحرونوت" العبري عن وزير الجيش اإلسرائيلي أفيغدور ليبرمان وفي السياق، 
المقاومة تقف خلف عملية التفجير، محمال حماس المسؤولية عن كل ما يخرج من  إن لجانقوله 

وقال  يش نفذ هجمات نوعية الليلة الماضية ضد أهداف للحركة.قطاع غزة، مشيرا إلى أن الج
ليبرمان: "سيبقى الحساب مفتوحا حتى يتم تصفية من يقف خلف الهجوم، قد يستغرق ذلك يومين أو 
أسبوعين أو شهرين لكننا سنقوم في النهاية بتصفية كل من نفذ الهجوم". مؤكدا على عزم الجيش 

القناة العاشرة إلى أن ليبرمان شارك في جلسة تقييم أمني عقدت  وأشارت مواصلة "حرب اإلرهاب".
 في قاعدة كيرياه في تل أبيب بحضور رئيس األركان غادي آيزنكوت وضباط كبار من الجيش.

 18/2/2018القدس، القدس، 
 

 ويعيد النظر باحتجاجات غزةخان يونس  بتفجيراالحتالل يحقق  .10
ئيلية، يوم األحد، أن التحقيق األولي الذي أجراه الجيش ذكرت وسائل اإلعالم اإلسرا: محمد وتد

كان مربوطا  اال بخصوش تفجير العبوة الناسفة على الحدود مع قطاع غزة كشف النقاب عن أن علم
وحسب التحقيق اإلسرائيلي في  بفتيل وصاعق العبوة الناسفة مباشرة وعندما تم رفعه انفجرت العبوة.

يش االحتالل، أمس السبت، شرقي محافظة خان يونس: "طرف التفجير الذي استهدف قوة من ج
 العلم كان مربوطا بصاعق العبوة الناسفة مباشرة وعندما تم رفعه انفجرت العبوة".

وفي اعقاب هذا التفجير، أفادت صحيفة "هارتس"، أن الجيش بصدد إعادة النظر في طرق وأساليب 
على الشريط الحدودي مع قطاع غزة، والتي  التعامل مع االحتجاجات والمظاهرات للفلسطينيين

 اتسعت وتنظم أسبوعيا منذ إعالن الرئيس أي، دونالد ترامب، القدس عاصمة لالحتالل اإلسرائيلي.
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ويبدو، حسب الصحيفة، أن العبوة الناسفة وضعت خالل المظاهرات التي جرت على طول الشريط 
ة التي أجراها الجيش، والتي أشارت إلى أن الجهاز الحدودي يوم الجمعة، مثلما تبين التحقيقات األولي

 كان مخبأ داخل عمود العلم الذي وضع بجوار السياج على الجانب الفلسطيني.
 18/2/2018، 48عرب 

 
 بالضّفة الغربّية  "لجهاد اإلسالميّ ـ"ل خلية تابعة لب  الغتيال ليبرمان من ق   ُمخّططا  : أحبطنا الشاباك .11

سمحت الرقابة العسكرّية اإلسرائيلّية ظهر يوم األحد النشر عن أّن جهاز  زهير أندراوس: -الناصرة
في الضفة  األمن الّعام )الشاباكن تمّكن من الكشف عن خليٍة مسلحٍة تابعة لحركة الجهاد اإلسالمي

، أصدره الشاباك، أّن -ن، اإلخباريّ WALLA، حيث قال موقع )الغربية العبرّي، نقالال عن بياٍن رسميٍّ
ء الخلّية الفلسطينّية خططوا لتفجير موكب وزير األمن اإلسرائيلي أفيغدور ليبرمان، ولفت إلى أعضا

أّن الشاباك اعتقل سّتة عناصر من الجهاد اإلسالمّي بشبهة ضلوعهم في الخلية والتخطيط لتفجير 
عتقال أعضاء موكب وزير األمن اإلسرائيلّي، وأردف قائالال إّن الشاباك تمّكن من إحباط الم خّطط وا 

ووفقالا لبيان الشاباك، فإّنه في الفترة األخيرة،  الخلّية في وقٍت م بكٍر جدالا من مراحل اإلعداد والتخطيط.
تابع الموقع العبرّي، تمّكن الشاباك اإلسرائيلّي، بم ساعدٍة من جيش االحتالل والشرطة اإلسرائيلّية من 

ّي، قامتا بالتخطيط لتنفيذ عملياٍت عسكرّيٍة ضّد الكشف عن خليتين تابعتين لحركة الجهاد اإلسالم
 المستوطنين وضّد الوزير ليبرمان.

 18/25/2018رأي اليوم، 
 

 تصادق على قانون اقتطاع مخصصات الشهداء واألسرى من عائدات الضرائب    اإلسرائيلية اللجنة الوزارية .11
وع قانون سلب مخصصات صادقت اللجنة الوزارية للتشريع، يوم األحد، على مشر : محمد وتد

األسرى وعائالت الشهداء من عائدات الضرائب تحولها سلطات االحتالل اإلسرائيلي للسلطة 
وينش القانون على قيام وزير األمن بتقديم معطيات سنوية عن فاتورة الرواتب التي  الفلسطينية.

ن عائدات الضرائب تحولها السلطة الفلسطينية لألسرى وعائالت الشهداء من أجل خصم قيمتها م
 الفلسطينية. وسيتم عرض القانون للتصويت عليه أمام الكنيست خالل الفترة المقبلة.

وبموجب مشروع القانون سيتم تحويل هذه األموال إلى صندوق معد لهذا الغرض ويهدف إلى تمويل 
 قضايا تعويضات ترفع ضد فلسطينيين من سكان الضفة الغربية وقطاع غزة.

قة على القانون الذي سيحول للكنيست للتصويت عليه بالقراءة التمهيدية، على الرغم وتأتي المصاد
من تحفظ وزارة المالية اإلسرائيلية مشروع القانون الذي بادر إليه وزير األمن، أفيغدور ليبرمان، إذ 
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ادقة على وبعد المص أظهرت وثيقة قضائية أعدها القسم القانوني بالوزارة التحفظ على تشريع القانون.
مشروع القانون في اللجنة الوزارية، كتب ليبرمان على حسابه على توتير: "قانون خصم رواتب 

وأضاف:" قريبا سيوضع حد  المخربين الذي قدمته تمت المصادقة عليه من اللجنة الوزارية للتشريع".
امها لمنع اإلرهاب لهذه المهزلة السخيفة ورواتب المخربين التي سنأخذها من أبو مازن، سيتم استخد

 وتعويض الضحايا".
 18/2/2018، 48عرب 

 
 أمريكي لتسوية النزاع على الغاز مع لبنان - إسرائيلياجتماع  .11

التقى وزير الطاقة االسرائيلي يوفال شتاينتز مساعد وزير الخارجية : أ ف ب -القدس المحتلة 
نزاع يتعلق بحقول النفط والغاز  األميركي لشؤون الشرق األدنى ديفيد ساترفيلد أمس في مسعى لحل

وأفاد بيان صادر عن مكتب شتاينتز بأن األخير التقى ساترفيلد بعد ادعاءات متضاربة  مع لبنان.
الحل الديبلوماسي هو »وقال شتاينتز أمس لساترفيلد إن  في شأن ملكية حقوق منطقة بحرية حدودية.

 رة أخرى األسبوع المقبل. ، واتفق الرجالن على اللقاء م«المحبذ لدى الجانبين
  19/2/2018الحياة، لندن، 

 
 كتيبة حرس حدود في غالف القدس تشكيل يعلناالحتالل  .11

نقلت المواقع العبرية عن سلطات االحتالل إجرائها يوم األحد مراسيم تشكيل كتيبة حرس حدود 
لقناة العبرية السابعة ووفقا لموقع ا جديدة في منطقة غالف القدس، أطلق عليها اسم كتيبة "أدوميم".

فقد حضر المراسيم التي أجريت في قاعدة الكتيبة الجديدة الواقعة بالقرب من منطقة أبو ديس عددا 
 من القيادات األمنية والعسكرية.

 18/2/2018، وكالة الرأي الفلسطينية لعإعالم
 

 مقربين من نتنياهو في قضية "بيزك" تعتقلالشرطة اإلسرائيلية  .11
الشرطة اإلسرائيلية أعلنت صباح اليوم  ، أنتل أبيب، من 18/2/2018القدس، القدس، ذكرت 

األحد، عن احتجازها مجموعة من األشخاش الستجوابهم في قضية بيزك الجديدة التي عرفت باسم 
وبحسب ناطق باسم الشرطة اإلسرائيلية، فإن بين المعتقلين شخصان على األقل  ن.4000)الملف 

راء بنيامين نتنياهو ومن مدير شركة "بيزك". مشيرةال إلى أنهم نقلوا لمكتب وحدة مقربان من رئيس الوز 
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ووفقا لصحيفة "معاريف" العبرية،  في اللد، المختصة بقضايا الفساد. 433التحقيقات المركزية الهف 
 فإن التقديرات تشير إلى أنه سيتم استجواب نتنياهو خالل الفترة المقبلة في الملف الجديد.

"، الذي تدور 4000تفاصيل وتسريبات حول "الملف ، أن 19/2/2018، 48عرب موقع  ونشرت
التحقيقات فيه حول نيل نتنياهو، وزوجته سارة، تغطية داعمة من موقع "والال" اإللكتروني، مقابل 
صفقات وتسهيالت لمالك الموقع، شاؤول أولوفيتش، ربح من خاللها عن طريق شركة "بيزك" ماليين 

وكشفت صحيفة "هارتس"، اليوم اإلثنين، أن موقع "والال"، وهو األكثر انتشارالا في إسرائيل،  الشواقل.
كان مجرد بداية، أو المرحلة األولى، في رحلة دعم نتنياهو وتلميعه إعالميالا مقابل األموال الطائلة، 

أن تكبر بواسطة ، وال زالت مستمرة، إذ كان من المخطط 2013هذه الرحلة التي بدأت قبيل انتخابات 
 فضائية تلفزيونية وربما صحيفة.

 
 يقبعون في السجن لرفضهم خدمة االحتالل إسرائيليينشبان  ثالثة .11

يقبع في هذه األيام ثالثة شبان إسرائيليين في السجن العسكري الخاش، : برهوم جرايسي -الناصرة
منطلق رفضهم لالحتالل بسبب رفضهم تأدية الخدمة العسكرية االلزامية في جيش االحتالل، من 

ولقمع شعب بأكمله. في حين ارتفع عدد طالب صفوف الثواني عشر )الثانويينن الذين وقعوا على 
رافضا، عن  26شابا وشابة، بزيادة  99رسالة رفض الخدمة في موسم التجنيد االلزامي المقبل، إلى 

 الرسالة التي نشرت قبل أقل من شهرين.
 19/2/2018الغد، عّمان، 

 

 ؟ةالحمر بسوري "إسرائيل"خطوط هي ما : يوزويك األمريكيةن .11
تقول مجلة نيوزويك األمريكية على لسان الكاتب ريتشارد بافا الباحث في مؤسسة راند إن االشتباكات 
األخيرة بين إسرائيل من جهة والقوات اإليرانية والسورية من جهة أخرى قد حقنت تقلبات جديدة في 

متفجرة بالفعل، مما يزيد احتماالت سوء التقدير والعمل العسكري التصعيدي منطقة الشرق األوسط ال
ومع استمرار الحرب التي تعصف بسوريا منذ سنوات، فإن القلق الملحوظ ال يتعلق باحتمال  فيها.

لكن نقاط التوتر  نشوب حرب شاملة بين إسرائيل وسوريا التي است نزفت قواتها العسكرية بشكل كبير.
تتمثل في إمكانية عمل إيران على تشكيل وجود عسكري دائم لها في سوريا، وفي احتمال الحقيقية 

نقلها أسلحة متطورة دقيقة التوجيه إلى حزب هللا اللبناني، حيث يعتبر هذان األمران خطين أحمرين 
 بالنسبة إلسرائيل.

 18/2/2018 الدوحة، الجزيرة.نت،
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 ء واألسرى جاء السترضاء ليبرمانمخصصات الشهدا اقتطاع قانوننادي األسير:  .22
قال رئيس نادي األسير قدورة فارس، إن المصادقة على مشروع القانون قرصنة سبق وأن مارستها 
إسرائيل ضد أموال شعبنا، وسرعان ما ك سر هذا اإلجراء، كما أنه جاء السترضاء وزير الحرب 

األسرى الذي تعهد مراراال بإقراره، لكن اإلسرائيلي أفيغدور ليبرمان، ليكون بديالال عن قانون إعدام 
 المؤسسة األمنية والعسكرية اإلسرائيلية اعتبرت أن ذلك يشكل خطورة عليها أمام العالم.

وأشار فارس إلى أن األخطر في هذا القانون، هو أن سلطات االحتالل ستقتطع من المبلغ الذي 
سكرية اإلسرائيلية على األسرى، حيث ستسرقه، من أجل تسديد الغرامات التي تفرضها المحاكم الع

 ل.كإنها تفرض غرامات باهظة جدا، وتصل في بعض الحاالت إلى مليون شي
 18/2/2018، (وفا) الفلسطينية والمعلومات األنباء وكالة

 
 األقصى بحراسات مشددةالمسجد مستوطن يقتحمون  100أكثر من  .33

 األقصىبلباس تلمودي تقليدي، المسجد  مستوطنين، معظمهم 105اقتحم  ":وفا" -المحتلة  القدس
المبارك، في فترة االقتحامات الصباحية يوم األحد، من باب المغاربة بحراسة مشّددة من قوات 

وأفاد مراسل "وفا" بان االقتحامات تمت عبر مجموعات صغيرة ومتتالية، ونفذ  االحتالل الخاصة.
 مبارك.المستوطنون جوالت مشبوهة واستفزازية في المسجد ال

 18/2/2018، هللا رام الجديدة، الحياة
 

 أيام ثمانيةبغزة منذ  جراحيةعملية  860تأجيل  .31
عملية جراحية لليوم الثامن على التوالي، بسبب  860قالت وزارة الصحة في غزة، إّنها أجلت : غزة

الحاج، وأفاد مدير عام المستشفيات بوزارة الصحة عبد اللطيف  توقف شركات النظافة عن العمل.
في تصريح صحفي وصل "المركز الفلسطيني لإلعالم" نسخة عنه، اليوم األحد، أّن الوزارة أجلت 

 عملية جراحية، جراء توقف شركات النظافة عن العمل لليوم الثامن على التوالي. 860
وأوضح أّن التوقف عن العمليات الجراحية، جاء بعد أن تسبب توقف شركات النظافة عن العمل، 

 اكم النفايات الملوثة، وانعدام البيئة الصحية ا منة في المرافق الصحية بقطاع غزة.بتر 
 18/2/2018، المركز الفلسطيني لعإعالم
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 في غزة بعد دخول وقود من مصر كهربائيعادة تشغيل مولد إ .32
كة غزة: أعادت الجهات المشرفة على شركة توليد الكهرباء في قطاع غزة، تشغيل أحد مولدات الشر 

األربعة، بعد دخول كمية من الوقود من مصر، تكفي لمدة ثالثة أيام فقط، في خطوة تقلل وال تنهي 
 أزمة الكهرباء المتفاقمة في القطاع، في وقت تواصلت فيه أزمة النظافة في مشافي القطاع.

وقود، وأعلنت شركة توزيع الكهرباء أنه سيتم تشغيل أحد مولدات الطاقة، بعد وصول كميات من ال
وأشارت الشركة إلى أنه بمجرد تشعيل مولد من  تؤمن تشغيل مولد واحد لمدة ثالثة أيام تقريباال.

وصال مقابل  4المحطة، فهذا قد يزيد عدد ساعات وصل الكهرباء وأنه بدالال من ان يكون الجدول 
 ساعة فصل.12ساعات وصل مقابل  4فصال، سيصبح  16

 19/2/2018لندن،  العربي، القدس
 

 الباردونهر  عين الحلوةمخيم ْي فقدان قارب في البحر المتوسط يقل فلسطينيين من  .33
من مخيمي نهر  الفلسطينييند قارب في مياه البحر األبيض المتوسط، كان يقل عدداال من الالجئين قا ف  

 البارد وعين الحلوة، بعدما كان متوجهاال من ليبيا إلى إيطاليا في طريق الهجرة غير الشرعية.
 19/2/2018الكويت،  لسياسة،ا

 
 القطاع الخاص يطالب بإلغاء آلية األمم المتحدة لعإعمار وليس مراجعتها .34

أكدت مؤسسات القطاع الخاش، ضرورة التخلش من "آلية األمم المتحدة : رامي رمانة -غزة 
لوازم إلعادة إعمار قطاع غزة" لفشلها الذريع في تلبية احتياجات قطاع غزة من مواد البناء وال

، وليس مراجعة بنود اإلسرائيلياألخرى، بسبب الرقابة األمنية الصارمة من قبل سلطات االحتالل 
وشدد مسؤولو القطاع الخاش بغزة، على  المرفوضة جملةال وتفصيالال من الفلسطينيين. اإلعمارآلية 

ختصاش ينبغي أن يشارك فيها أهل اال -إن أصبحت فرض أمر واقع-أن التعديالت على ا لية 
 ومنعاال لتكرار المأساة. األخطاءوالمصلحة المباشرة لتفادي 

 18/2/2018الين،  أون فلسطين
 

 غزة على الزراعة العضويةقطاع اعتماد  %0.5مختصون زراعيون:  .35
قال مختصون زراعيون، إن اعتماد قطاع غزة على "الزراعة العضوية" نسبته : رامي رمانة -غزة

زوا األسباب، إلى ضعف التوعية عند المستهلكين بأهمية الزراعة وع .%0.5ضئيلة، ال تتعدى 
العضوية، ورغبة المزارعين في تحقيق مكاسب سريعة، وانخفاض االهتمام الرسمي واألهلي في هذا 
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وت عرف الزراعة العضوية: بأّنها نظام إنتاجي يستبعد المركبات الصناعية  الزراعة.النوع من 
واعتبر مدير عام اإلدارة العامة لإلرشاد والتنمية لدى وزارة  النمّو. والمبيدات الحشرية ومنظمات

نزار الوحيدي "أن الزراعة العضوية هي الحل لما نعانيه من مشاكل ناتجة عن تلوث الغذاء  الزراعة
 بالمواد الكيميائية الزراعية والتي يعتقد أن لها عالقة بالسرطان أو األورام الخبيثة التي تنتشر في

 غزة". قطاع
 18/2/2018الين،  أون فلسطين

 
 %100استمرار نقص أدوية األورام بغزة سيزيد نسبة التحويالت إلى  .36

حذر أحمد الشرفا رئيس قسم الدم واألورام في مستشفى غزة األوروبي من استمرار نقش أدوية : غزة
 ".%100 األورام، األمر الذي "سيفاقم من نسبة تحويل المرضى للعالج بالخارج لتصل إلى

مريض دم وأورام  2000وأوضح الشرفا بأن نقش العديد من األصناف األساسيةذ سيحرم أكثر من 
 داخل مستشفى غزة األوروبي من استكمال بروتوكوالتهم العالجية بشكل تام وعلى النحو السليم.

لة وأشار إلى أن نقش أي صنف منها يوقف تطبيق البروتوكول، وبالتالي سيضاعف من سوء الحا
صنفا من األدوية األساسية لمرضى األورام رصيدها  19الصحية للمرضى. يشار إلى أن هناك 

 محافظات قطاع غزة منذ أكثر من ثالثة أشهر. فيمخازن وزارة الصحة  فيصفر 
 18/2/2018، المركز الفلسطيني لعإعالم

 
 الالجئين وقفة احتجاجية أمام األونروا في غزة... وتحذير من مؤامرة إلنهاء قضية .37

حّذرت القوى الوطنية واإلسالمية في قطاع غزة يوم األحد، من وجود : يوسف أبو وطفة -غزة 
ونروا، وتصفية قضية الالجئين في أعقاب تقليش الواليات المتحدة األمؤامرة تهدف إلى إنهاء دور 

مود غانم، في ودعا منسق القوى الوطنية واإلسالمية مح للدعم المالي المخصش للمؤسسة األممية.
ونروا يوم األحد، األمم المتحدة األكلمة له خالل وقفة احتجاجية بمدينة غزة، أمام مقر عمليات 

والمجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياتهم تجاه المؤسسة األممية كونهم المسؤولين عن تمويلها، 
 والحفاظ على مكانتها القانونية والتاريخية في خدمة الالجئين الفلسطينيين.
 18/2/2018لندن،  الجديد، العربي
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 على تقليص خدمات األونروا " تنظم وقفة احتجاجا  العليا للدفاع عن حق العودةاللجنة " .38
في عمان،  نظمت اللجنة العليا للدفاع عن حق العودة، أمس، وقفة أمام مكتب ألونروا: انعمّ 

وطالبت اللجنة، في بيان أصدرته أثناء  احتجاجا على إجراءات وتقليش الخدمات في الوكالة.
عدة الالزمة للوكالة انسجاما مع االلتزامات القانونية الوقفة، المجتمع الدولي بالتدخل وتقديم المسا

وقالت، في مذكرة وجهتها إلى مدير  الدولية حتى تتمكن الهيئات الدولية من مواصلة القيام بدورها.
مرحلة  إلىوصول للبشكل تدريجي تهدف  ونروافي األردن، إن سياسة التقليش لخدمات األ األونروا

 لالجئين الفلسطينيين. التوقف عن تقديم كل خدماتها
 19/2/2018عّمان،  الغد،

 
 القدسفي استئصال نوعي لورم بمستشفى المقاصد  .32

تمكن طاقم جراحة المناظير في مستشفى المقاصد الخيرية اإلسالمية في القدس المحتلة من إجراء 
 عملية ناجحة لشاب عشريني، الستئصال ورم حميد من المريء، وذلك عن طريق استخدام منظار

وأجرى العملية كل من الدكتور عبد هللا حواري  ن.Uniportal Thoracoscopyالصدر األحادي )
اختصاصي جراحة المناظير بالمستشفى، والدكتور فراس أبو عكر اختصاصي جراحة الصدر 
بالمنظار، حيث تم استئصال الورم من مريء المريض عن طريق إجراء جرح بطول ثالثة 

ن تم تشخيصه بواسطة منظار المعدة من قبل الدكتور وليد سويدان استشاري سنتيمترات، وذلك بعد أ
 أمراض الجهاز الهضمي الذي بّين وجود ورم بطول تسعة سنتيمترات.

بّين أبو عكر أن عملية استئصال ورم من المريء  -تلقت الجزيرة نت نسخة منه-ووفق بيان 
مشيرا إلى أن هذه العملية تجرى للمرة األولى  بواسطة المنظار تعد عملية نادرة ونوعية وأكثر دقة،

ويأتي هذا اإلنجاز رغم ما تعانيه مستشفيات القدس من أوضاع مالية  في المشافي الفلسطينية.
صعبة نتيجة تراكم مستحقاتها على السلطة الفلسطينية، إضافة إلى اقتحامات متكررة من قبل 

 سلطات االحتالل.
 18/2/2018الدوحة،  نت، الجزيرة

 
 المتحف الفلسطيني يعلن بدء العمل على مشروع األرشيف الرقمي .43

 1.9أعلن المتحف الفلسطيني عن بدء العمل على مشروع األرشيف الرقمي، بمنحة مقدارها : رام هللا
مليون دوالر مقدمة من صندوق أركيديا. ويأتي هذا المشروع كمبادرة استراتيجية بهدف تكوين أرشيف 

، يضم تسجيالت صوتية وصورالا فوتوغرافية وقطعالا ووثائق وأعماالال فنية تنتمي رقمي متاح للجمهور
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يكتسب  حتى وقتنا الحاضر. 1800إلى مجموعات أرشيفية مهددة توثق تاريخ فلسطين منذ عام 
المشروع أهمية فريدة واستثنائية نظرا لمواجهته واقع التهديد والضياع المتواصل الذي يشهده التراث 

جّراء االحتالل واستمرار تشريد شعبنا الفلسطيني وتشتيته. إذ يتصدى لهذا الواقع من الفلسطيني 
خالل حفظ ما يمكن حفظه من مكونات تاريخ فلسطين الحديث من وثائق وصور فوتوغرافية ومواد 

 وأعمال فنية وأفالم وتسجيالت صوتية وغيرها.
 19/2/2018، هللا رام الجديدة، الحياة

 

 شط للقاهرة في تمكين الحكومة الفلسطينيةدور ن": الخليج" .10

قال الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية ومستشار مركز الشرق األوسط ": الخليف"-القاهرة
وعضو مفاوضات المصالحة الفلسطينية، إن الفترة المقبلة ستشهد  للدراسات السياسية واالستراتيجية،

لتوافق الوطني الفلسطينية، وستسعى الستكمال مسار دورا كبيرا لمصر في فرض وتمكين حكومة ا
المصالحة الفلسطينية، مؤكدا أن مصر ستدعم تحركات الرئيس الفلسطيني في األمم المتحدة ومجلس 
األمن، حيث سيلقي الرئيس محمود عباس خطابا يعد األهم أمام مجلس األمن غدا الثالثاء، يحدد 

أن القاهرة « الخليف»ـوأوضح فهمي ل الل الفترة المقبلة.فيه أسس ومرتكزات الحركة الفلسطينية خ
ستقدم ضمانات جديدة للفصائل الفلسطينية من شأنها إزالة أي معوقات تعوق مسار المصالحة، 
مشيرا إلى أن مصر تقوم بالتنسيق مع المجموعة العربية والوفد الفلسطيني بقيادة رياض المالكي في 

الدولي بأن التحركات الفلسطينية خالل الفترة المقبلة تلقى قبوال لدى  األمم المتحدة، بإخطار المجتمع
 الدول العربية وأطراف المصالحة الفلسطينية.

 19/2/2018، الشارقة، الخليج
 

 لسفيرها الجديد "إسرائيل" ترشيحاألردن لم يتسلم  .11
كومة اإلسرائيلية أكد مصدر حكومي مطلع أن األردن "لم يتسلم بعد" استمزاجا رسميا من الح: عمان

وكانت وزارة الخارجية  لتعيين سفيرها الجديد في المملكة، كما تقتضي األعراف الدبلوماسية.
شباط )فبرايرن الحالي عن اختيارها للخبير بشؤون الشرق األوسط أمير  8اإلسرائيلية أعلنت في 

بعد حادثة قتل أردنيين  فيسبورد، خلفا للسفيرة السابقة عينات شالين، التي رفضت المملكة عودتها
وأكد المصدر لـ "الغد" أمس، أن الموقف األردني من تعيين  من قبل حارس السفارة اإلسرائيلية. 
 فيسبورد أو غيره سيدرس في حينه.

 19/2/2018، عّمان، الغد
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 : ال سبيل لتحرير القدس إال بالمقاومةاإلسالميجبهة العمل  .11
ل اإلسالمي ملتقى "القدس يجمعنا"، في فرع الحزب بالزرقاء، أقام حزب جبهة العم: الزرقاء -السبيل

عمر  واإلعالميتحت رعاية األمين العام للحزب محمد الزيود وبمشاركة النائب حياة المسيمي 
 المحرر فادي فرح . واألسيرعياصرة 

لى شيخ  ئد را األقصىووجه المشاركون التحية إلى المرابطين والمجاهدين في القدس وفلسطين، وا 
 بيت المقدس. أمامالثابت من معتقله، مؤكدين على ضرورة توحيد الجهود لدعم المرابطين 

 اإلسالمية األمة أبناءقد بات قريبا، على يد  األقصىإلى أن تحرير فلسطين والمسجد  وأشاروا
 المجاهدين والمرابطين، وأن صفقة القرن لن تمر مهما كان االتفاق عليها كبيرا.

لعام لحزب جبهة العمل اإلسالمي محمد عواد الزيود إنه البد أن ننتصر للقدس، ا األمينوقال 
وأضاف الزيود "إن الجميع أيقن قديما أيقن أن ال سبيل وال طريق  .وا باءفالقدس عنوان السماحة 

لتحرير القدس إال بالقتال والمقاومة، وتنادى أهل اإليمان والمروءة والنخوة بالجهاد في سبيل هللا 
تحرير القدس األسير، واجتمعت األلوف من المتطوعين المجاهدين تحت لواء صالح الدين ل

 بهم المسجد األقصى وأرض بيت المقدس المباركة". -تعالى-وكلهم أمل أن يحرر هللا  األيوبي،
، من ارض الحشد واألقصىالمحرر فادي فرح بكل فرد انتفض للقدس  األسيرمن جهته، رحب 

 .األقصىردن، بوابة والرباط، من األ
 18/2/2018، عّمان، السبيل

 
 ةمن مخيم اليرموك لالجئين الفلسطينيين بسوري %75"داعش" يسيطر على  .11

من مخيم اليرموك لالجئين الفلسطينيين،  %75سيطر تنظيم "داعش" اإلرهابي على : أنقرة -دمشق
 جنوب العاصمة السورية دمشق.

عش" سيطر على أجزاء كبيرة من المخيم، بعد معارك مع وقالت مصادر محلية، لألناضول، إن "دا 
فبراير/شباط  14وأوضحت أن "داعش" بدأ في  "هيئة تحرير الشام" المناهضة للنظام السوري.

الحالي، بشن هجمات على مواقع "تحرير الشام"، سيطر خاللها على شارع حيفا، والمستشفى 
 الفلسطيني، ومنطقة "المشروع" في المخيم.

أنه بعد تقدم التنظيم المتطرف في النقاط الجديدة، ارتفعت نسبة سيطرته على المخيم إلى وأكدت 
لقوات النظام والمليشيات  %10، و%15، بينما تضاءلت رقعت "تحرير الشام" إلى حوالي 75%

 الداعمة له.
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قبل وحسب معطيات األمم المتحدة، فقد كان عدد الالجئين الفلسطينيين داخل األراضي السورية 
 مخيماال ضخماال. 12ألفاال، موزعين في  560، نحو 2011اندالع الثورة في البالد عام 

وعقب اندالع االنتفاضة الشعبية ضد نظام بشار األسد، بدأت قواته في شن هجمات على مخيمات 
الالجئين عالوة على جميع المناطق الثائرة ضدهذ ما أجبر آالف الفلسطينيين كباقي ماليين الشعب 

ويبلغ عدد سكانه في الوقت الحاضر  وري إلى اللجوء لدول مختلفة مثل تركيا ولبنان واألردن.الس
 ألف شخش قبل الثورة السورية. 150آالف مدني، بعد أن كانوا أكثر من  5حوالي 

 18/2/2018 ،لألنباء األناضولوكالة 
 

 لتقبل قرار ترامبكشف عن ضغوط عربية على األردن والفلسطينيين ي وزير الخارجية التركي .11
انتقد وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، اليوم األحد، نظام جامعة الدول العربية : ميونيخ

 وعدم قدرتها على منع نظام بشار األسد من قتل ماال يقل عن نصف مليون شخش في سوريا. 
الذي طالب تركيا بوقف  جاء ذلك ردا على األمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط،

نقاشية جمعته بجاويش أوغلو على هامش  جلسةوسحب قواتها من سوريا، خالل  عملية "عفرين"
"أيها األمين العام نحن  مؤتمر ميونيخ لألمن، المنعقد في ألمانيا. وقال جاويش أوغلو ألبو الغيط:

ي الدفاع عن أنفسنا، استنادا هناك )في سوريان لمكافحة منظمة إرهابية، ونستخدم حقنا المشروع ف
 من ميثاق األمم المتحدة".  51للقوانين الدولية والمادة 

 وتساءل جاويش أوغلو عما يؤرق الجامعة العربية قائال "مشكلتكم داعش أم تنظيم ب ي د؟".
كما أردف قائال "أتمنى أن يكون نظامكم قوي بما يكفي لمنع عدد من الدول األعضاء )في جامعتكمن 

ممارسة ضغوط على الفلسطينيين واألردن كي ال تعترضان على قرار الواليات المتحدة بشأن من 
القدس، والتوقف عن الدفاع عن حقوق الفلسطينيين أو وضع القدس )التاريخين". واختتم جاويش 

 أوغلو بالقول "هذا هو نظامكم لألسف".
 18/2/2018 ،لألنباء األناضولوكالة 

 
 ني يصف خطاب نتنياهو بميونخ بـ"السيرك الهزلي"وزير الخارجية اإليرا .11

وصف وزير الخارجية اإليراني، محمد جواد ظريف، اليوم األحد، خطاب رئيس الحكومة : محمد وتد
اإلسرائيلية بنيامين نتنياهو، في مؤتمر ميونخ بـ"السيرك الهزلى"، مشيرا إلى أن إسرائيل تتخذ العدوان 

 االنتقام الجماعية ضد جيرانها والتوغل اليومي في سورية ولبنان. سياسة لها وهى مسئولة عن أعمال
وقال وزير الخارجية اإليراني، إن إسقاط طائرة إسرائيلية مقاتلة بعد قصفها موقعا إيرانيا في سورية 
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إسرائيل تتخذ ” وأضاف ظريف أمام المؤتمر “.ما يعرف باستعصاء إسرائيل على القهر” حطم
أعمال انتقام جماعية والتوغل اليومي في سورية " متهما إسرائيل بارتكاب" انهاالعدوان سياسة ضد جير 

 “.ولبنان
الخطاب برمته كان يحاول ” وتابع معلقا على إسقاط الطائرة اإلسرائيلية في العاشر من شباط/فبراير

على  تفادي القضية... ما حدث في األيام القليلة الماضية هو انهيار ما يعرف باستعصاء إسرائيل
 “.القهر

وفي وقت الحق اليوم، قال نتنياهو إن "إسرائيل ستتحرك ضد إيران وليس ضد وكالئها فحسب في 
 الشرق األوسط إذا لزم األمر"، مؤكدا مرة أخرى أن طهران تمثل أكبر تهديد للعالم.

"إسرائيل  ووصف الوزير اإليراني سياسية إسرائيل في المنطقة بـ"العدوانية تجاه جيرانها"، وقال إن
تتدخل يوميا في سورية وفي لبنان". وأضاف إن "إسرائيل لطالما استعملت العدوانية كسياسية ضد 
الدول المجاورة لها فهي تتدخل يوميا في سورية وفي لبنان، وحين أسقط السوريون طائرة إسرائيلية، 

ياسية العدوانية، تصرفت إسرائيل وكأن كارثة قد حدثت". وأضاف ظريف: "الكارثة الفعلية هي س
 فمشكلة إسرائيل هي سياساتها العدوانية، ومهمتها هي االحتالل".

 18/2/2018، ٨٤عرب 
 

 للتطبيع للقدس ورفضا   تظاهرة بتونس نصرة   .11
حزبا ومنظمة غير حكومية وجمعية تونسية، اليوم األحد، في شارع الحبيب بورقيبة وسط  12تظاهر 

الحتالل اإلسرائيلي ونصرة للقدس، تحت شعار "القدس العاصمة تونس، لتجريم التطبيع مع ا
 العاصمة األبدية لدولة فلسطين".

ورفع المشاركون في المسيرة التي نظمتها التنسيقية الوطنية األعالم الفلسطينية والتونسية، ورددوا 
م هتافات تؤكد عروبة القدس وفلسطينيتها، وأنها عاصمة دولة فلسطين لألبد، كما طالبوا بتجري

 التطبيع مع االحتالل.
وكانت التنسيقية الوطنية لتجريم التطبيع مع االحتالل اإلسرائيلي عقدت الملتقى األول لها بداية هذا 
الشهر، بحضور مندوبين عن األحزاب والمنظمات غير الحكومية التونسية، من أجل تثبيت واقع 

من خالل قانون ينتظر التصويت  االنتماء إلى تونس وفلسطين والقدس، ومن أجل تجريم التطبيع
 عليه في مجلس نواب الشعب التونسي في العشرين من الشهر الجاري.

وأشار بيان صدر عن الملتقى اعتبار الصهيونية خطرا على تونس، وأن الحركة الصهيونية تهدف 
 للسيطرة على جميع البالد العربية ضمن منظومة الشرق األوسط الجديد.
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قانون تجريم التطبيع سيكون دعما قويا لفلسطين وشعبها وقضيتها. وختم وأضاف البيان أن سن 
بالتشديد على أن قرار اإلدارة األميركية إعالن القدس عاصمة لالحتالل ونقل السفارة األميركية إليها، 

 يؤكد وحدة الجبهة المعتدية على فلسطين وشعبها.
جل فلسطينن أقام مساء أمس في شارع وكان االئتالف المدني والسياسي التونسي )توانسة من أ

الحبيب بورقيبة وقفة تضامن مماثلة مع الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة وضد قرار اإلدارة 
 األميركية بشأن القدس، وللمطالبة بسن قانون يجرم التطبيع مع االحتالل.

 18/2/2018، الجزيرة نت، الدوحة
 

 على مقعد في مجلس األمن "إسرائيل" حكومة اليمين المتطرف النمساوية تدعم حصول .11
لم افيما يدلل على تعاظم التعاون بين الجانبين، كشف موقع صحيفة "جيروس: صالح النعامي

بوست"، اليوم األحد، عن إبالغ حكومة اليمين المتطرف في النمسا إسرائيل دعمها لحصول تل أبيب 
 على مقعد في مجلس األمن الدولي. 

الوزراء النمساوي، سيباستيان كورتس، أبلغ رئيس وزراء حكومة االحتالل  وذكرت الصحيفة أن رئيس
اإلسرائيلي، بنيامين نتنياهو، في اجتماعهما أمس على هامش انعقاد مؤتمر األمن في ميونخ، دعم 

 فينا للطلب اإلسرائيلي. 
لالتحاد لم بوست" إلى أن كورتس تعهد أمام نتنياهو بأن تستغل بالده ترؤسها اوأشارت "جيروس

 األوروبي في يوليو/ تموز القادم، والعمل على تطوير العالقة بين إسرائيل واالتحاد. 
وحسب المصدر ذاته، فقد أكد كورتس في وجود نتنياهو على دعم موقف حكومته المنادي باعتراف 

 نائي.العالم بإسرائيل كدولة يهودية، إلى جانب توافق الطرفين على تعزيز العالقات والتعاون الث
ويشير هذا التطور إلى تناقض المواقف اإلسرائيلية إزاء الحكومات التي شكلها اليمين المتطرف في 
أوروبا أو شارك فيها، إذ اتخذت حكومة نتنياهو، قبل شهرين، قرارا بمقاطعة وزراء الحكومة 

 النمساوية الذين ينتمون لحزب "الحرية" المتطرف ذي الجذور النازية.
 18/2/2018، د، لندنالعربي الجدي

 
 "المحرقة" بولندي لمناقشة ملف-اجتماع إسرائيلي .19

أبلغ رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو نظيره البولندي ماتيوس : أ ف ب -القدس المحتلة 
« هولوكوست«في الـ« جناة يهود»مورافيسكي خالل اتصال هاتفي أمس، بأن تصريحاته عن وجود 

ال أساس للمقارنة بين ما قام »، قائالال إن «غير مقبولة»الحرب العالمية الثانية  )محرقة اليهودن خالل
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واتفق المسؤوالن على مواصلة «. به المواطنون البولنديون أثناء المحرقة وما قام به اليهود آنذاك
 المباحثات في هذا الشأن على أن يعقد وفدان من البلدين اجتماعاال يتناول القضية في وقت قريب.

وأتى تصريح مورافيسكي في إطار دفاعه عن قانون أ قّر أخيراال في بالده يدافع عن أي اتهامات 
لبولندا بالتواطؤ مع النازيين خالل المحرقة، بعدما سأله الصحافي اإلسرائيلي رونين برغمان عما إذا 

قتلهم بعدما وشى كان سيتعرض للمالحقة في بولندا في حال روى تاريخ أفراد عائلته الذين تم نفيهم و 
)الشرطة السرية األلمانيةن خالل الحرب العالمية الثانية، « غستابو»بهم جيران بولنديون لدى الـ 
 لينهال بعده تصفيق الحضور.

لن يعاق ب أو يجرَّم من »وأجاب مورافيسكي الذي يشارك ونتنياهو في مؤتمر ميونيخ لألمن، بأنه 
ركوا في المحرقةن كما كان هناك جناة يهود وآخرون أوكرانيون يقول إنه كان هناك جناة بولنديون )شا

ق أشخاش يقولون إنه كان هناك جناة بولنديون، ألن هذا األمر »وتابع: «. أو ألمان بالطبع لن يالح 
حصل. لكننا ال نستطيع الخلط بين الجناة والضحايا، ألن ذلك سيشكل إهانة لجميع اليهود ولجميع 

 «.وا كثيراال خالل الحرب العالمية الثانيةالبولنديين الذين عان
 19/2/2018، ، لندنالحياة

 
 مسؤول أممي يؤكد عدم قانونية االحتالل لألراضي الفلسطينية .11

قال المقرر الخاش لألراضي الفلسطينية المحتلة في األمم المتحدة، مايكل لينك: إن : القدس المحتلة
يمكن لـ"إسرائيل" أن تلتزم بمعايير  ر قانوني، والاالحتالل "اإلسرائيلي" لألراضي الفلسطينية غي

جاء ذلك خالل مداخلته عبر الفيديو كونفرنس، في مؤتمر  القانون الدولي دون أن تنهي احتاللها.
نظمه مركز العمل المجتمعي بالتعاون مع كلية الحقوق في جامعة القدس، اليوم األحد، بعنوان 

ت القانونية الجديدة وسبل المواجهة"، بحضور خبراء في "التهجير القسري في القدس.. االتجاها
 القانون الدولي والقانون "اإلسرائيلي"، وعدد من األكاديميين والعاملين في مجال الضغط والمناصرة.

" غير قانوني لتوفر شروط وهي أن األراضي ضمت بالقوة اإلسرائيليوأضاف لينك أن االحتالل "
وأن القوة القائمة باالحتالل يجب أن تأخذ بعين االعتبار حقوق وهذا مرفوض بالقانون الدولي، 

الشعب المحتل، وهو ما لم تلتزم به "إسرائيل"، وأن االحتالل يجب أن يكون غير دائم، مشيراال إلى أن 
 االحتالل قائم منذ عدة عقود.

ا الدينية، وأكد ضرورة إجراء دراسات حول إمكانية إنهاء االحتالل، ووضع مدينة القدس لمكانته
 وحول عضوية "إسرائيل" في األمم المتحدة لكونها ال تلتزم بقرارات مجلس األمن.

 18/2/2018، المركز الفلسطيني لعإعالم
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 إسرائيل وغزة: تأمين الردع دون المواجهة الشاملة .10
 صالح النعامي

باط وجنود تعد عملية تفجير العبوة الناسفة التي أسفرت، مساء أمس السبت، عن إصابة أربعة ض
سرائيل، أكثر العمليات جدية التي تبادر المقاومة  لالحتالل على الحدود الفاصلة بين قطاع غزة وا 

 .2014الفلسطينية لتنفيذها منذ انتهاء الحرب التي شنتها إسرائيل على القطاع في صيف 
فحتى مساء أمس، نشطت بعض المجموعات الصغيرة في إطالق قذائف صاروخية باتجاه 

توطنات التي تنتظم في منطقة "غالف غزة"، حيث عادة ما تسقط هذه المقذوفات في مناطق المس
خالية، وال تسفر عن أضرار مادية أو بشرية، إلى جانب إقدام فصائل المقاومة بعيد الحرب على 

 استهداف آليات لالحتالل توغلت في عمق قطاع غزة.
لية على تفجير العبوة عما عكف جيش االحتالل وحتى ا ن لم تخرج ردة الفعل العسكرية اإلسرائي

على القيام به من ردود على أي عمل عسكري تقوم به الفصائل والمجموعات الصغيرة في القطاع، 
حيث يستغل كل عملية في تبرير شن غارات تستهدف، بشكل خاش، المقدرات العسكرية لـ"كتائب 

على الرغم من أن الحركة ليست مسؤولة عن عز الدين القسام"، الجناح العسكري لحركة "حماس"، 
 العمل.

وينتمي هذا السلوك إلى استراتيجية "المواجهة بين الحروب"، والتي اعتمدتها إسرائيل منذ سنين 
طويلة، وتهدف إلى المس بالمقدرات العسكرية لقوى المقاومة الكبيرة، وتحديدا "حماس" وقضمها من 

 ة حرب مستقبلية ضدها.أجل تحسين مكانة جيش االحتالل في أي
ويبقى التحول الجديد الذي يجعل جولة التصعيد الحالية مختلفة عما سبقها من جوالت حقيقة أنها 
المرة األولى التي تعلن "كتائب عز الدين القسام" أنها استخدمت المضادات األرضية في التصدي 

 في أمكان متفرقة من قطاع غزة. للطائرات الحربية اإلسرائيلية التي أغارت الليلة على أهداف لها
سرائيل يتوقف على طابع تقدير جيش االحتالل  ومما ال شك فيه أن مستقبل المواجهة بين "حماس" وا 

 لجدية ما قامت به المضادات األرضية للحركة.
ففي حال ارتأى جيش االحتالل أن فاعلية هذه المضادات كبيرة لدرجة التأثير سلبا على هامش 

طلق الذي ظل سالح جوه يتمتع به في سماء قطاع غزة، فإنه سيتعامل مع هذه المناورة الم
المضادات كسالح كاسر للتوازن، مما يزيد من دوافع إسرائيل للقيام بكل ما يضمن تحييد أثر هذه 

 المضادات، وهو ما يستدعي اإلقدام على تصعيد كبير على القطاع.
دراك حركة "حماس" لحساسية إسرائيل إزاء ج ميع أنماط السالح الكاسر للتوازن يجعلها ال تبادر وا 

إلى الكشف عما تمتلكه من هذا السالح في الوقت الحالي، الذي ترى الحركة أنه غير مناسب 
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لخوض غمار مواجهة شاملة مع إسرائيل، فهناك ما يدفع لالعتقاد أنه يحدث، حتى ا ن، تحول 
جهات حركة "حماس"، حيث إنها تولي أهمية كبير على منظومة االعتبارات التي تؤثر على تو 

 للجهود الهادفة إلى توفير بيئة تسمح بتطبيق اتفاق المصالحة، رغم تراكم الشواهد على تعثره.
ويمكن االفتراض أنه ال يمكن لحركة "حماس" أن تقدم على إجراءات تسهم في توفير بيئة للتصعيد 

حث حول مستقبل المصالحة والترتيبات األمنية مع في ظل وجود قيادتها السياسية في القاهرة للتبا
 الجانب المصري، وغيرها من قضايا.

ومن ناحية إسرائيل، فإن التصعيد األخير مثل تحديا لها، حيث ترى تل أبيب أنه ليس من مصلحتها 
الدفع نحو تصعيد يفضي إلى مواجهة شاملة مع "حماس" على الجبهة الجنوبية، فالمالحظات التي 

تقرير مراقب الدولة في إسرائيل حول أوجه القصور التي اتسم بها أداء جيش االحتالل في سجلها 
، وال سيما السماح بإطالة أمدها لتتجاوز الخمسين يوما، سيدفع إسرائيل الحتالل القطاع، 2014حرب 

 بما يضمن إسقاط حكم حركة "حماس" هناك. 
ن يتولى زمام األمور في قطاع غزة بعد جولة وتعي إسرائيل أنه ال يوجد حاليا طرف ثالث يمكن أ

القتال المقبلة في حال تم إسقاط حكم "حماس"، مما يعني أن مثل هذه الجولة ستفضي إلى توريط 
 إسرائيل في القطاع إلى أمد طويل، مما يجعل ما تخسره منها أكبر مما تجنيه من عوائد.

ة، وما أسفر عنه من إصابات في صفوف لكن في المقابل، فإن إسرائيل تخشى أن يمس زرع العبو 
 جنودها، بقوة ردعها، وال سيما بعد التصعيد الذي شهدته الجبهة اإلسرائيلية السورية مؤخرا.

من هنا، فإن هناك ما يدلل على أن إسرائيل تحاول تطويق التصعيد من ناحية، وفي الوقت ذاته 
مية الجهة، التي تدعي أنها المسؤولة ضمان المحافظة على قوة الردع من خالل المسارعة إلى تس

عن زرع العبوة الناسفة، وهي "لجان المقاومة الشعبية"، وذلك لتبرير عمليات تستهدف هذه الحركة 
 الصغيرة نسبيا بشكل خاش، بما يحقق الردع المطلوب. 

فحصر المواجهة مع تنظيم صغير يضمن عدم االنجرار إلى مواجهة شاملة، وهذا ما يفسر إعالن 
ما لم تتمكن إسرائيل من  ينتهيوزير الحرب اإلسرائيلي، أفيغدور ليبرمان، بأن التصعيد األخير لن 

 تصفية منفذي عملية زرع العبوة.
وعلى الرغم من أنه لم يحدث، حتى ا ن، أن ترافق التصعيد على الجبهة الجنوبية مع التصعيد على 

فجير لألوضاع على الجبهة الجنوبية إلى زيادة الجبهة الشمالية، فإن إسرائيل تخشى أن يسهم أي ت
فرش انفجار األوضاع في الجبهة الشمالية، وال سيما في ظل خشية تل أبيب أن يمثل اختراق 

سقاط طائرة "إف  " بنيران أطلقت من سورية تحوال يؤذن بتغيير 16الطائرة بدون طيار اإليرانية وا 
التحسن الكبير الذي طرأ على العالقة بين إيران  قواعد االشتباك في سورية. ومما ال شك فيه أن
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و"حماس"، وتعاظم مستوى التنسيق بين األخيرة و"حزب هللا" يثير المخاوف في تل أبيب من إمكانية 
انفجار مواجهة على الجبهات الثالث: اللبنانية والسورية والغزية، في حال انفجرت المواجهة على 

 أحدها.
ن إسرائيل باتت معنية باستغالل التصعيد األخير في نزع الشرعية عن على صعيد آخر، فإنه يبدو أ

المظاهرات التي تنظمها بعض األطر الشبابية والشعبية الفلسطينية بالقرب من الحدود بين القطاع 
سرائيل لالحتجاج على الحصار، فقد ادعت إسرائيل أن من قام بزرع العبوة الناسفة استغل هذه  وا 

من الخط الحدودي الفاصل ووضعها في علم تم تثبيته على الجدار من أجل المظاهرات واقترب 
 استدراج الجنود لالقتراب منه وتفجيرها.

وستحاول إسرائيل استغالل هذه الرواية من أجل تبرير قيامها باستهداف المتظاهرين، حيث إنها 
و ما سيمثل تحديا كبيرا تخشى أن تتطور هذه المظاهرات إلى حد قيام الجماهير باقتحام الحدود، وه

 لتل أبيب.
 18/2/2018، العربي الجديد، لندن

 
 القدس بين التهويد والتطبيع .11

 علي البتيري
بينما جراح القدس تحلم بمن يمد يده من العرب ليربطها ويوقف نزيفها وهي تتسع وتتوّرم تحت سياط 

من قبائل "بني صمت" العربية عواصف استيطانية وتهويدية شديدة ومتواصلة، تتراخى أيدي الكثيرين 
وقد وقعت تحت تأثير وتخدير هواء فاسد يزداد هبوبه على المنطقة العربية محمال بثاني أكسيد 
التطبيع الخانق، الذي ال يخلو من تلوث وسموم مبيتة تستهدف إضعاف الصوت العربي المطالب 

سالميا أن تظل مدينةال بالحقوق الوطنية والتاريخية والدينية في مدينة القدس، التي يرا د لها عربيا وا 
 عربية إسالمية مرشحة بامتياز لتكون عاصمة أبدية للدولة الفلسطينية.

التطبيع وما أدراك ما التطبيع؟ هو السالح الناعم والقاتل الذي ترفعه بكل تحايل ومكر وخداع القوى 
له وجدواه الجهات المساندة الصهيونية المتمثلة بسلطة االحتالل الصهيوني، وتؤيد الترويف لمفعو 

للدولة المحتلة المغتصبة، وفي مقدمة هذه الجهات المساندة اإلدارة األميركية الجديدة التي تمخض 
 عاصمة أبدية إلسرائيل. -أميركيا وصهيونيا-عنها قرار نقل السفارة للقدس باعتبارها 

ذا تمعنا في معنى التطبيع ومغزاه وأبعاده البالغة الخطورة عل ى القدس وعلى سائر األراضي وا 
وحتى ا ن،  1948المحتلة، نقف أمام حقيقة صادمة بأفدح العواقب وأشدها خطورة منذ النكبة عام 
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وبكل ما يحمل هذا من احتماالت وتطورات ليست بالتأكيد في صالح القضية الفلسطينية التي اعتاد 
 العرب أن يعتبروها قضيتهم القومية المركزية.

تطبيع المطروحة منذ أكثر من عقدين زمنيين، والتي تبنت طرحها من جديد اإلدارة إن نظرية ال
ضعاف الطرف الفلسطيني وتجريده من  األميركية الجديدة، تستهدف إضعاف الموقف العربي برمته وا 
أي أوراق ضغط يمتلكها إذا ما عاد إلى طاولة مفاوضات ليطالب بحقه في تحرير أرضه وتقرير 

نقاذ  مقدساته وتاريخ أجداده في القدس التي تتعرض لهجمات االستيطان وخطط التهويد، مصيره وا 
 تلك التي ال تقف عند حد.

دعوة صريحة لالعتراف بشرعية  -في نظر الطرف ا خر على األقل-فالتطبيع مع المحتل يعني 
ية قبل أن الكيان الصهيوني على األرض العربية الفلسطينية، وهذه الدعوة تستهدف الشعوب العرب

 تستهدف األنظمة العربية وحكوماتها القائمة.
فهي دعوة تظل متذرعة باالتفاقيات المبرمة مع بعض الجهات العربية الرسمية بدءا باتفاقية كامب 
ديفد ووصوال إلى اتفاقيتي أوسلو ووادي عربة. وأخطر ما يستهدفه التطبيع الذي أخذ يطلُّ برأسه 

قة العربية للسيطرة على العقل العربي، تمهيدا للسيطرة االقتصادية عالنية هو التسلل إلى المنط
والسياسية والثقافية واإلعالمية من أجل وضع اإلرادة العربية تحت الحصار إلضعافها وكسر شوكتها 

 قبل كل شيء.
 

 غسيل األدمغة
يعتبر  فدعاة التطبيع أول ما يستهدفون هو إجراء عملية غسيل للدماغ العربي الذي اعتاد أن

 الصهاينة مغتصبين للحقوق الفلسطينية منذ عشرات السنين.
ذا ما تسنى لهؤالء غسيل بعض األدمغة العربية، يتسنى لهم نشر العدوى بين العقول والنفوس  وا 
العربية في المنطقة إلثارة البلبلة وتهيئة األجواء لمزيد من الخالف والفرقة في المجتمعات العربية 

بفعل انتشار داء -بفعل سياسة "سايكس بيكو"، كما ستصبح المنطقة العربية المقسمة جغرافيا 
مرشحة لمزيد من النزاعات والصراعات المذهبية والطائفية، إلضعاف الدول العربية  -التطبيع

نهاكها وتبديد عناصر القوة فيها، لتظل منشغلة بصراعاتها وجراحاتها عن عدوها األساسي الذي  وا 
صفوفها الهزيمة ألكثر من مرة، واحتل أراضيها وأخضعها لالستيطان والتهويد حاربها وأوقع في 

 والمصادرة.
فدعاة التطبيع والمطبّاعون معهم يريدون أن يصبح العدو المعتدي جارا له حق الجيرة، ويريدون أن 
يصبح الجالد صديقا للضحية، ويريدون كذلك أن يصافح صاحب البيت سارق بيته الذي يخادعه 
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م ال يقدم وال يؤخر، حتى يتودد له صاحب البيت دون أن يسترد منه شيئا من أشياء كثيرة قام بكال
 بسرقتها زاعما ملكيته لها.

فالتطبيع الذي تقام له دعوات وترفع له الفتات هنا وهناك، له خطط مدروسة ونوايا ماكرة منحوسة 
أوقعه على المظلوم من ظلٍم جائر، ترمي إلى اعتراف المظلوم بالظالم دون أن يعترف الظالم بما 

وقبول الذي احتلت أرضه واغتصبت حقوقه ببقاء المحتل على أرضه والسكوت عن احتالله لها إلى 
إشعاٍر آخر أو غير إشعاٍر آخر قبل أن يفكر في المطالبة ولو بشبر واحد من أرضه المحتلة بقوة 

 السالح.
ح في تجميد اإلرادة العربية إلى جانب اإلرادة الوطنية والتطبيع يا معشر السادة هو شروع بيّاٌن وواض

الفلسطينية ووضع اإلرادتين في بّرادات أو كبسوالت مثلجة درجة حرارتها تحت الصفر بكثير، وهذا 
هو الجو الموبوء المالئم عند الطرف المعتدي والمتمادي لتمرير صفقة القرن التي يتم طبخها في 

أنها طبخة مشبعة بسموم التطبيع الكفيلة  -قبل مذاقها-من رائحتها  مطابخ صهيوأميركية، حيث يبدو
بتصفية القضية الفلسطينية، وتسجيل مصطلحها الدال عليها في قائمة الموتى بعد حرق شهادة 

 ميالدها واستخراج شهادة وفاة لها من المؤسسة العالمية للتطبيع الصهيوني.
ادع ومجراه يفيض بالمضحك المبكي من األفكار أي معنى سيكون لهذا التطبيع المناور والمخ

العجائبية والمصائد الغرائبية المنصوبة للطرف العربي المطّبع دون هوادة؟ فبينما يجري تعزيز قوة 
الطرف المحتل وضمان أمنه واستقراره وبقاء مستوطناته وحواجزه العسكرية واعتقاالته، وسجونه يراد 

لى التطبيع أن يبقى ضعيفا وممزقا وغارقا في حروٍب ونزاعاٍت للطرف العربي المستهدف والمدعو إ
 مذهبية وطائفية حتى أذنيه، ومهددا بالتطرف والعنف والدمار وخراب النفوس والبيوت.

 
 معادلة غير متكافئة

إن معادلة التطبيع غير المتكافئة الطرفين والمفتقرة إلى أدنى درجٍة من التعادل ال تعني إال معنى 
التخطيط السياسي واإلعالمي والثقافي إلحداث مشهٍد على مسرح الصراع التاريخي بين  واحدا هو

العرب واليهود ممثلين بكيانهم المحتل، بحيث يبرز فيه الطرف المعتدي وهو يمد يده الملطخة بدماء 
تمد  الشهداء العرب ليصافح أبناء أمٍة مغلوبٍة على أمرها ال تملك أن تفعل شيئا لجراح القدس، وال

 لها أربطةال توقف نزيفها الذي ال يتوقف بفعل عوامل التهويد واالستيطان.
من هنا تبرز أهمية مقاومة التطبيع والتصدي لكل حي له وأالعيبه ونواياه الخبيثة الرامية إلى تجريد 
العرب من قوتهم ووحدتهم وأي فعل يعول عليه، تمهيدا لمساومتهم على حقوقهم ومبادئهم وثوابتهم 
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لقومية والوطنية، وذلك بعد أن يتم تجريدهم من أي أسلحة دفاع سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية، ا
 فال يعودون يمتلكون أي أوراق ضغط فاعلة ومقنعة عند الحديث عن المبادرة العربية للسالم.

 وبهذا تصبح المبادرة العربية شيئا من الماضي إذا ما تصدرت صفقة القرن الموقف السياسي،
وهيمنت بغطرستها الصهيونية المدعومة من كل متصهيني العالم على الوضع في المنطقة العربية 

 دون مجابٍه لها أو مقاوم.
إن قوى مقاومة التطبيع في أنحاء الوطن العربي والعالم مدعوة أكثر من أي وقت مضى لتوحيد 

اّل ف إن المقاطعة العربية وما يعززها من الصفوف والمواقف واستثمار الجهود المبذولة لهذه الغاية، وا 
مساندات عالمية في شرق العالم وغربه ستصبح ضعيفة المفعول والتأثير في حقبة زمنية راهنة أو 
قادمة، تتصاعد فيها دعوات التطبيع وتتسع دائرة انتشارها وترويجها في منطقتنا العربية، وفي مناطق 

ية الصهيونية التي ال تتورع عن أن ت لباس  صقور أخرى من العالم قد تقع فريسةال لفبركات الدعا
التطرف االستيطاني لديها الريش األبيض أو الرمادي لحمائم السالم التي اعتادت دولة االحتالل 

 إطالقها في األجواء بين حين وآخر.
ليكن شعارنا كما هو شعار القدس وأهلها "ال تطبيع مع المحتل"، وال تطبيع لصاحب أرٍض مصادرة 

 سارقها ومغتصبها بقوة السالح. مع
ما دمنا نرفض تهويد القدس وتحويلها إلى عاصمة لدولة االحتالل، فقد بات لزاما علينا نحن العرب 
أن نسارع إلى وأد دعوات التطبيع المتزايدة وخنقها في مهدها حتى ال تفقدنا إرادتنا وعزيمتنا، فيصبح 

 فعل فاعل.رفضنا مجرد كالٍم في جملٍة اسميٍة تخلو من 
أما وقد وصلنا في منطقتنا العربية المستهدفة إلى هذه الحالة المتذبذبة بين التطبيع والالتطبيع دون 
وضوح المواقف، فإن جراح القدس ستصبح وراء ظهورنا، كما ستصبح حقوق الشعب العربي 

ن جرى تسجيل هذه الحقوق بحروف صغ يرة على الفلسطيني في أرضه أمرا ثانويا ال قيمة له، وا 
هوامش القضية وحول صفحة التطبيع المفتوحة على شتى االحتماالت، وذلك من قبيل تطييب 

 الخواطر وتخدير المشاعر عند الذين ال يسر لهم التطبيع خاطرا ويقلقهم الترويف له على الدوام.
 18/2/2018، الجزيرة نت، الدوحة

 
 القيادة العسكرية تقترح حلوال والكابينت ال يسمع .11

 سي ميلمانيو 
إذا كانت ثمة حاجة للتذكير بالوضع المتفجر في قطاع غزة، فقد جاءت حادثة الحدود بعد ظهر يوم 
السبت وأشارت مرة أخرى إلسرائيل لتفجر الوضع. لم تكن العبوة التي وضعت على الجدار الحدودي 
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د وضعت األولى من نوعها منذ حملة )الجرف الصامدن قبل أكثر من ثالث سنوات ونصف. فق
. ولكن في اختبار المصابين، فإن هذه هي الحادثة 2016ونيسان  2015عبوات مشابهة بداية 

 األخطر.
في األشهر األخيرة هناك تزايد في الحوادث وأعمال العنف من أنواع مختلفة من جانب غزة تجاه 

اإلسالمي ففجره. إسرائيل. ففي تشرين األول، اكتشف الجيش اإلسرائيلي نفقا هجوميا، حفره الجهاد 
وردا على ذلك، وبعد فترة، رد التنظيم بإطالق قذائف الهاون على استحكام للجيش اإلسرائيلي. ثم 
اكتشف نفق آخر، هذه المرة لحماس، تحت معبر الحدود في كرم سالم. وفي كانون األول أطلقت 

غزة. وبين هذا عدة صواريخ صوب األراضي اإلسرائيلية، أصاب أحدها مبنى في بلدة في محيط 
وذاك، كانت، ما يسميه الجيش اإلسرائيلي أعمال إخالل بالنظام او أحداث جدارية، بإلهام حماس، 
يأتي فيها آالف الغزاويين، غالبا أيام الجمعة بعد الصالة في المساجد إلى الجدار الحدودي، 

لكن في بعض الحاالت يتظاهرون ويشاغبون. يحاول الجيش اإلسرائيلي االمتناع عن إطالق النار، و 
 انتهت أعمال اإلخالل بالنظام بموت غزاويين.

ليس واضحا من وضع العبوة المموهة، أغلب الظن يوم الجمعة، بعلم فلسطين الذي زرع على 
الجدار. وأمس عندما وصلت الدورية إلى إزالة المعالم وفحش في ما إن كانت زرعت عبوات أخرى 

حكم من بعيد. هذا النوع من التضليل يسمى في الجيش اإلسرائيلي في المكان، شغلت العبوة بجهاز ت
 «.عملية جذب»

في جهاز األمن يقّدرون بأن من وضع العبوة ليسوا من رجال حماس، ولكن حتى لو كانت هذه 
عملية للجهاد اإلسالمي أو أحد التنظيمات الصغيرة من التيار السلفي، فإنهم في إسرائيل ال يزالون 

 س صاحبة السيادة في المنطقة وبالتالي مسؤولة عن هذا الفعل أيضا.يرون في حما
توجد حماس منذ وقت طويل عند مفترق طرق. فهي تحاول منع العمليات وعدم خرق االتفاقات 
والتفاهمات مع إسرائيل والتي كانت قد تحققت عند نهاية )الجرف الصامدن. ولكنها أيضا موجودة 

سالمي، الذي تقف خلفه إيران والمنظمات السلفية ممن يطلبون منه تحت ضغط متزايد من الجهاد اإل
 مهاجمة إسرائيل أو السماح لهم بعمل ذلك.

تقف حماس حاليا عند الثغرة، ولكن مكانتها وصالحياتها تهتز. فمن ضمن أمور أخرى في ظل 
لمئات ماليين عزلتها الدولية: مأزق المصالحة مع السلطة الفلسطينية، ووقف المساعدات المالية 

 الدوالرات من قطر، والضائقة االقتصادية الصعبة التي يعيشها نحو مليوني مواطن.
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ن حاولت فال تنجح في  تتنكر مصر منذ سنين لغزة وتلقي بها إلى بوابة إسرائيل، التي ال تحاول، وا 
في حكومة  إقناع المصريين في مساعدتها للتخفيف من الضائقة في القطاع. وكل هذا فيما يتجادلون

 «.واقعا مدنيا صعبا»أم « مصيبة إنسانية»إسرائيل نفسها حول تعريفات لفظية للوضع فيما إذا كان 
فمرات هجوم كبير ومرات نار  اإلسرائيليذفضال عن ردود الفعل العسكرية المتغيرة للجيش 

نع وبهدف م«. تحطم التعادل»مضبوطة، في جهاز األمن يفهمون بأن هناك حاجة إلى خطوة 
التصعيد، تحاول القيادة العسكرية إقناع الكابينت بالخروج في خطوة جريئة، تسّهل جدا من الضائقة 
االقتصادية ـ االجتماعية. االقتراحات موجودة بوفرة، ولكن الكابينت عقب الصراعات الشخصية، 

سيكون. هناك ال  الحس، يتلبث ويعتقد بأن ما كان هو ما انغالقوالجداالت السياسية والالمباالة أو 
 يؤمنون بأن كل حادثة صغيرة من شأنها أن تحدث انفجارا هائال يخرج عن نطاق السيطرة.
 18/2/2018معاريف 

 19/2/2018، العربي، لندنالقدس 
 

 ولكن غزة ليست لبنان ..حزب هللا عسكريا "تحاول تقليد"حركة حماس  .11
 آفي يسسخاروف

بضرب مجموعة من األهداف معظمها تابعة  اإلسرائيلية بعد بضع دقائق من قيام الطائرات الحربية
لحماس في قطاع غزة يوم السبت، نشر الجناح العسكري للجماعة بيانا قال فيه أن فرق الدفاع 

النار المضادة للطائرات  إطالق إلىالجوي التابعة لها واجهت طائرات العدو الجبان، مما يشير 
 تجاههم.

أو األخيرة التي يتم فيها إطالق النيران المضادة للطائرات على لن تكون هذه هي المرة األولى 
الطائرات المقاتلة اإلسرائيلية في غزة. تعمل القوات الجوية اإلسرائيلية منذ سنوات على أساس أن 

 حماس لديها صواريخ بسيطة نسبيا مضادة للطائرات تطلق من على الكتف. 
ماس بالقدرات المضادة للطائرات التي على األرجح ال وهي ليست المرة األولى التي تتباهى فيها ح

 تملكها.
 F-16ولكن هذه المرة أصبحت التصريحات ذات أهمية في ضوء إسقاط طائرة إسرائيلية من طراز 

 قبل أسبوع على يد الجيش السوري في الشمال.
ة للجيش عسكريا على أنها مماثل –أو أن ينظر إليها  –وبعبارة أخرى، تحاول حماس أن تكون 

 السوري، أو حزب هللا على األقل.
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بغض النظر عن المحاوالت التي تشنها حماس في بعض األحيان لتكسب محّبة حزب هللا الذي 
أصبح واحدا من أكثر الجيوش تسليحا في العالم، فإن المجموعة السنية الفلسطينية الحاكمة في غزة 

لبنانية اإليرانية التي تهدد إسرائيل من الشمال التي تهدد إسرائيل من الجنوب والجماعة الشيعية ال
 أصبحتا مقّربتين بشكل ملحوظ خالل األشهر القليلة الماضية.

في دمشق برئاسة خالد  آنذاكبين قيادة حماس  2011لقد تغيرت األمور منذ الصراع العلني في عام 
ن المنظمتين بسبب الذي ترأسه إيران، على الرغم من العداء الطبيعي بي” محور الشر”مشعل و

 انتمائهم الديني المتناقض.
ويذكر أن قادة حماس في الخارج مثل نائب الرئيس السياسي صالح العاروري ورئيس العالقات 

 حمدان يقيمون في لبنان تحت حماية حزب هللا. أسامةالخارجية 
أنحاء العالم يحكمها حزب هللا في بيروت. حمدان نشط في جميع  التييعيش العاروري في الضاحية 

العربي ولكن أساسا في لبنان. هو ينشر صورا شبه يومية الجتماعاته داخل وخارج لبنان، بما في 
شقيق حمدان في انفجار غامض  أصيب أشهرذلك مع أعضاء حزب هللا والمنتسبين إليه. قبل عدة 

 للتجسس. يليةاإلسرائفي جنوب لبنان في ما ادعي أنه محاولة اغتيال قامت بها وكالة الموساد 
هذا التقارب في العالقات يثير إمكانية التعاون بين حماس وحزب هللا في حال نشوب حرب مع 

 إسرائيل، مما يمهد الطريق لصراع متعدد الجبهة.
لقد صدرت مؤخرا إعالنات على هذا النحو من قبل شخصيات فلسطينية عديدة، ليس من حماس 

ي، على شكل تصريحات غير ملتزمة تشير إلى أنه في فحسب، بل أيضا من حركة الجهاد اإلسالم
سرائيل في الشمال، فإن الفلسطينيين في غزة سوف ينضمون  حالة نشوب حرب بين حزب هللا وا 

 إليها.
من الواضح أن مثل هذا السيناريو ال يمكن أن يؤخذ باستهتار، وبالفعل فإن المؤسسة األمنية 

 زة ليست لبنان، وحماس ليست حزب هللا.اإلسرائيلية تشعر بالقلق من ذلك. لكن غ
إن األضرار العسكرية التي لحقت بحماس وغزة في ذلك الحدث ستكون أشد بكثير من األضرار التي 
لحقت بحزب هللا ولبنان. إن قدرات حماس العسكرية أضعف بكثير من قدرات حزب هللا، واألهم من 

مل مع حرب أخرى تشبه حرب صيف عام ذلك أن اقتصاد غزة ليس لديه األدوات الالزمة للتعا
. قادة حماس في غزة يعرفون ذلك أيضا. بالتالي، فإن احتماالت نشوب حرب متعددة األطراف 2014

 ضد إسرائيل ال تزال منخفضة.
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شهدنا يوم السبت مظهرا لفهم حماس لضعف موقفها. كانت هناك قنبلة زرعت في وقت سابق على 
القرب من السياج الحدودي تحت علم فلسطيني، وأصيب أربعة جنود الفلسطينيين ب” المتظاهرين“يد 

 من الجيش اإلسرائيلي.
في ” مارقة“من المحتمل أن تكون هذه الهجمات قد ارتكبت من قبل الجماعات التي وصفت بأنها 

قطاع غزة، وهذا يعني أنها ليست حماس أو الجهاد اإلسالمي. ومع ذلك، منذ ارتكابها خالل 
لتي نظمتها حماس على الحدود، فإن حماس هي أيضا المسؤولة جزئيا عن الحادث. المظاهرات ا

هذا السيناريو لم يكن ممكنا في لبنان، حيث لم يكن في وسع أي مجموعة شن هجوم ضد جنود 
 الجيش اإلسرائيلي دون علم حزب هللا.

حماس في جميع أنحاء رد الفعل اإلسرائيلي على الهجوم كان سريعا، مع استهداف العديد من مواقع 
 –القطاع. بعد أن فهمت حماس ضعفها وخطر تصاعد التوترات مع إسرائيل، اختارت ضبط النفس 

 الطائرات اإلسرائيلية بواسطة قدراتها المضادة للطائرات.” طرد“من خالل بيان كبير عن 
 18/2/2018، تايمز أوف إسرائيل

 
 إسرائيل لن توافق على قواعد لعب جديدة مع حماس .11

 يوآف ليمور
العملية التي أصيب فيها أمس أربعة جنود قرب كيسوفيم كانت الحدث األخطر عند الجدار منذ 

ـ حين أصيب بجراح خطيرة  2014واألولى مع مصابين منذ كانون األول « الجرف الصامد»حملة 
 مقاتل من كتيبة الدورية البدوية بنار قناش.

غزة. ومع أن حماس لم تكن مسؤولة عن العملية بل  أمس بقوة نسبية في اإلسرائيليرد الجيش 
منظمة لجان المقاومة الشعبية، فقد تعرضت للنار مادياذ حيث استغلت إسرائيل الفرصة ودمرت نفقا 
هجوميا حفر إلى أراضيها، وكذلك مواقع إلنتاج الوسائل القتالية. وكذلك لفظياذ فقد أوضح منسق 

نيةن والناطق بلسان الجيش اإلسرائيلي بأنها مسؤولة عما يجري أعمال الحكومة في المناطق )الفلسطي
 في القطاع ومنه، ومن هناك فإن عليها الحرش بأال تنفذ من القطاع عمليات.

من حيث الحقائق، ليست الحجة اإلسرائيلية عديمة األساس. صحيح أن حماس لم تضع العبوة، 
قل السفارة األمريكية إلى القدس، وهي تحث ولكن كل نهاية أسبوع ومنذ تصريح الرئيس ترامب عن ن

سكان القطاع للوصول إلى الجدار الفاصل والصدام مع قوات الجيش اإلسرائيلي هناك. بل تدفع 
المنظمة أحيانا للمتظاهرين المال وتحرش على نقلهم بوسائل النقل. ويوم الجمعة أيضا كانت 

 نيا أيضا.فلسطي 14أصيب خاللها  أماكنمظاهرات كهذه في أربعة 
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سيظهر التحقيق في العملية بالتأكيد بأنه تحت رعاية المظاهرات، وضع على الجدار العلم الذي ربط 
، باللغة المهنيةن، مما يلزم الجيش اإلسرائيلي «عملية جذب)»بالعبوة. وكان هذا فخا كالسيكيا 

اث؟ لماذا لم يكن ثمة مراجعة نفسه في عدة أمور: هل تواتر األحداث أدى بالقوات إلى عدم االكتر 
إخطار بالعملية المخطط لها؟ كيف حصل أن نقاط الرقابة لم تالحظ وضع العبوة؟ وبالطبع، هل 

 كانت محاولة إزالة العلم أمس، التي أدت إلى تفجير العبوة، قد تمت وفقا لكل األنظمة؟
مور تحتاج إلى يخيل أن الجواب بالذات في النقطة األخيرة إيجابي. إذ ستوجد دوما بالطبع أ

التحسين، ولكن الجيش اإلسرائيلي ملزم بالوصول إلى كل نقطة فيها شيء ما مشبوه على الجدار، 
خوفا من أن يكون عبوة. هذا شرط ضروري لتنظيف النقطة وفتح المحور. صحيح أن هناك جملة 

ى الرجال تكنولوجيات يمكن استخدامها أثناء النشاط )ابتداء من المركبات غير المأهولة وحت
ا ليينن، ولكن في نهاية المطاف ال بديل عن النشاط الكالسيكي للجنود الذين يصلون إلى المكان، 

 في هذه الحالة مقاتلو وحدة إزالة القنابل، بحراسة قوة من جوالني والمدرعات.
ر: هل لن تعفي األجوبة عن هذه األسئلة التكتيكية الجيش اإلسرائيلي من تقديم جواب لمعضلتين أكب

يسمح للمتظاهرين بمواصلة الوصول إلى الجدار، وهل تغير شيء ما في سياسة العمليات في 
القطاع؟. يجب أن يكون الجواب عن السؤال األول سلبيا، ليس فقط ألن المتظاهرين يستخدمون 
كمنصة لإلرهاب: في لحظة ما، يمكن لمثل هذه المظاهرة أن تخرج عن نطاق السيطرة وتجر 

 مصابين، الذين يشعلون القطاع.عشرات ال
كما أن الجواب عن السؤال الثاني يبدو سلبيا: فكل المؤشرات تدل على أن هذا كان حادثا وحيدا 
استغلت فيه فرصة موضعية. ورغم ذلك ردت إسرائيل بحزم كي توضح بأنها لن توافق على قواعد 

رضخت بالفعل وتعمل على تهدئة  لعب جديدة. وستشهد األيام القريبة المقبلة إذا كانت حماس قد
 الخواطر أم أن القطاع يعلق مرة أخرى في أيام قتالية متوترة.

 18/2/2018إسرائيل اليوم 
 19/2/2018القدس العربي، لندن، 
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