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: .. نتنياهومليار دوالر 15اتفاقية إسرائيلّية مصرّية لتصدير الغاز من تل أبيب إلى القاهرة بقيمة   .1
 "إسرائيلـ"يوم عيد ل

للحفر، قالت إن  "ديليك"شركة ، أن بسام رمضان، عن 19/2/2018، المصري اليوم، القاهرةذكرت 
سنوات  10، وقعوا اتفاقات مدتها "تمار ولوثيان"الشركاء في حقلي الغاز الطبيعي اإلسرائيليين 

 ية.مليار دوالر إلى شركة دولفينوس المصر  15لتصدير غاز طبيعي بقيمة 
 -التي مقرها تكساس -وأوضحت الشركة، في بيان صحفي، االثنين، أنها وشريكتها نوبل إنرجي

تنويان البدء في مفاوضات مع شركة غاز شرق المتوسط الستخدام خط األنابيب، وفقًا لما جاء في 
أنابيب وتجري دراسة عدة خيارات لنقل الغاز إلى مصر، من بينها استخدام خط  وكالة أنباء رويترز.
 غاز شرق المتوسط.

، اإلثنين، مقطع فيديو يظهر فيه "فيس بوك"على موقع  "رئيس الوزراء اإلسرائيلي"ونشرت صفحة 
 بنيامين نتنياهو وهو يعرب عن سعادته بتوقيع اتفاقية تصدير الغاز اإلسرائيلي إلى مصر.

نها للتو والتي تقضي بتصدير غاز أرحب بهذه االتفاقية التاريخية التي تم اإلعالن ع": "نتنياهو"وقال 
طبيعي إسرائيلي إلى مصر. هذه االتفاقية ستدخل المليارات إلى خزينة الدولة وستصرف هذه األموال 

لم يؤمن "وأضاف:  ."الحقا على التعليم والخدمات الصحية والرفاهية لمصلحة المواطنين اإلسرائيليين
ا علمنا بأنه سيعزز أمننا واقتصادنا وعالقاتنا اإلقليمية الكثيرون بمخطط الغاز وقد قمنا باعتماده ألنن

 ."لكن فوق كل شيء آخر، إنه يعزز المواطنين اإلسرائيليين. هذا هو يوم عيد
 كما رحبت السفارة اإلسرائيلية بالقاهرة، اإلثنين، بتوقيع اتفاقية تصدير الغاز من إسرائيل إلى مصر.

االتفاقية التاريخية التي وقعت، اإلثنين، سوف تدعم "وقالت السفارة اإلسرائيلية في مصر إن 
سرائيل كما أنها تتبع االتفاقات التي تم توقيعها مع األردن  العالقات االستراتيجية بين مصر وا 

 ."والسلطة الفلسطينية لتصدير الغاز
قوية ستعمل هذه االتفاقية على ت"، أنه "فيس بوك"وأضافت السفارة، في بيان، على صفحتها بموقع 

التنمية االقتصادية وتدعيم االستقرار كما سيكون لها تأثيرها على شعوب المنطقة، وبذلك تكون هذه 
بين البلدين، وكمثل هذا التعاون سيساهم في بناء  الموقعةالسالم  اتفاقيةاالتفاقية ثمرة من ثمار 

 ."مستقبل واعد لألجيال الصاعدة
لوزارة البترول، حمدي عبدالعزيز، تعليقا على ما على الصعيد المصري، صرح المتحدث الرسمي 

نشر بالمواقع اإللكترونية حول توقيع اتفاقية بين شركات خاصة الستيراد غاز من الخارج، بأنه ليس 
لدى وزارة البترول تعليق على أي مفاوضات أو اتفاقيات تخص شركات القطاع الخاص بشأن 

 استيراد أو بيع الغاز الطبيعي.
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سيتم التعامل مع أي طلبات تصاريح أو تراخيص ستقدم من قبل "ي بيان رسمي، أنه كما أكد، ف
 استراتيجيتهاالقطاع الخاص وفقًا للوائح المطبقة وذلك في ضوء أواًل أن مصر تمضي قدما لتنفيذ 

لتصبح مركزا إقليميا لتجارة وتداول الغاز، وثانيًا أن الحكومة اتخذت خطوات لتحرير سوق الغاز في 
ر ووضع إطار تنظيمي يسمح لشركات القطاع الخاص بتداول وتجارة الغاز وتخضع مص

لالشتراطات والموافقات من قبل الجهاز التنظيمي ألنشطة سوق الغاز، وثالثًا أن قطاع البترول 
 ."نزاع حقيقي بشروط تعود بالفائدة على جميع األطراف أيحريص على تسوية 

كانت هناك مذكرتين تفاهم بين شركتين  2014ترول، إنه في فيما قال المتحدث باسم وزارة الب
. وشركة دولفين من أجل استيراد الغاز، والوزارة لم يصل لها أي اتفاقية بخصوص األمر إسرائيليتين

 ."الحكومة ليس لها أي دخل باالتفاقية ألنها بين شركتي قطاع خاص"إلى أن وأشار 
ائيل مش للدولة، ولكن للقطاع الخاص الذي يريد كميات الغاز اللي هتيجي من إسر "وتابع: 

مصر "، موضًحا أن "االستثمار في الغاز، ويمكن للشركة تصديره للخارج، أو استخدامه في أعمالها
شروط، ونحن سنحقق  3لسوق الغاز، واي اتفاقية استيراد غاز تخضع لـ قليمياً إستصبح مركًزا 

السوق المحلي، وأي شركة قطاع خاص تريد االستيراد االكتفاء الذاتي من الغاز وسنسد احتياجات 
 ."من أي بلد سيساهم في إنعاش السوق المصري

ليس لدينا تفاصيل عن اتفاق القطاع الخاص "كما قال المهندس طارق المال، وزير البترول، إنه 
 ."باستيراد الغاز من إسرائيل، ونحن في انتظار تقدمهم بالطلب للنظر في الموافقة عليه

أون "، الذي يقدمه اإلعالمي عمرو أديب، على قناة "كل يوم"في مداخلة مع برنامج  "المال"ما قال ك
معندناش مانع نجيب الغاز من إسرائيل، ولكن يجب خضوعه الشتراطات الدولة، "الفضائية:  "إي

اع ، مشدًدا نحن نشجع شركات القط"وتسوية التحكيمات القائمة في قضايا التحكيم بين البلدين
 الخاص على العمل في هذا الموضوع.

األجهزة المصرية التزمت ، أن مارسيل نصر ، عنالقاهرة، من 20/1/2018، الحياة، لندنوأضافت 
الصمت تجاه أنباء عن تعاقد الستيراد الغاز من إسرائيل لمصلحة شركة مصرية خاصة، فيما رفض 

واكتفوا بتوضيح أن االتفاق يخص شركة مسؤولون في وزارة البترول منح تفسيرات لهذا التعاقد، 
 خاصة ال تتبع الحكومة.

 
 "قضايا اقتصادية مشتركة"الحمد هللا وبشارة والشيخ يلتقون كحلون ومردخاي في رام هللا لبحث  .2

ســـرائيليون، االثنـــين :رام هللا لبحـــث قضـــايا  ،، فـــي رام هللا19/2/2018 اجتمـــع مســـؤولون فلســـطينيون وا 
وقال البيان  م تسهيالت للفلسطينيين، بحسب ما أعلن بيان حكومي فلسطيني.اقتصادية مشتركة وتقدي
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عن الجانب الفلسطيني رئيس الوزراء رامي الحمد هللا، ورئيس هيئة الشؤون المدنية  إن االجتماع ضم  
حســين الشــيز ووزيــر الماليــة والتخطــيط شــكري بشــارة، وعــن الجانــب اإلســرائيلي وزيــر الماليــة موشــيه 

 في األراضي الفلسطينية يواف بولي موردخاي. اإلسرائيليةنسق أعمال الحكومة كحلون، وم
وذكـــر البيـــان أن االجتمـــاع تنـــاول "مناقشـــة سلســـلة مـــن القضـــايا ذات األهميـــة، وفـــي مقـــدمتها قـــرارات 
الحكومـــــة اإلســـــرائيلية المتعلقـــــة ببنـــــاء آالف الوحـــــدات االســـــتيطانية، واقتطـــــاع أمـــــوال مـــــن المقاصـــــة 

 لألســـرى وعـــائالت القتلـــى الفلســــطينيين". عقـــاب للســـلطة الفلســـطينية عـــن دفعهــــا أمـــواالً الفلســـطينية ك
وأوضـــح البيـــان أن الجانـــب الفلســـطيني أكـــد علـــى رفضـــه القـــاطع لهـــذه القـــرارات اإلســـرائيلية، وطالـــب 

 الدولتين". والتراجع عن إقرارها "لما تشكله من خطر كبير على حل   بضرورة وقفها فوراً 
الفلســـطينيين، واقتحامـــات  الفلســـطيني بــــ"وقف اعتـــداءات وهجمـــات المســـتوطنين ضـــد  وطالـــب الجانـــب 

مجموعات المتطرفين اليهود للمسجد األقصى، واألماكن المقدسـة المسـيحية واإلسـالمية، كونهـا تخل ـق 
 من التوتر وتدفع المنطقة بأكملها لصراع ديني ال تحمد عقباه". أجواء

ة أن تقف الحكومة اإلسرائيلية عند مسؤولياتها في رفـع الحصـار وركز الجانب الفلسطيني على ضرور 
والتجارة والبضائع بين الضفة الغربية وقطاع غزة وبـين  األفرادعن قطاع غزة، وضرورة تسهيل حركة 

غزة والعالم الخارجي "تخفيفًا من وطأة الظروف االقتصادية التـي يعـاني منهـا سـكان القطـاع وإلنعـاش 
 هناك". الحياة االقتصادية

ـــة للســـلطة لـــدى  ـــة المتعلقـــة بالمســـتحقات المالي ـــاء القضـــايا المالي ـــة  "،إســـرائيل"وبحـــث اللق وبحـــث اةلي
للتحاســــب بــــين الجــــانبيين، والترتيبــــات الماليــــة المتعلقــــة بالتجــــارة العامــــة وتنظــــيم العالقــــة  اإللكترونيــــة

لة العمليـــة خدمـــة للقطـــاع المصـــرفية بـــين البنـــوك الفلســـطينية واإلســـرائيلية، بمـــا يضـــمن سالســـة وســـهو 
وأكــد الجانــب الفلســطيني ضــرورة مــنح التســهيالت الالزمــة للمشــاريع  المصــرفي الفلســطيني وســالمته.

والتراخيص الالزمة  اإلجراءاتالفلسطينية التي تقام في المناطق "ج" في الضفة الغربية وكذلك تسريع 
 يها سابقًا بين الجانبين.االتفاق عل إلنشاء المنطقة الصناعية "ترقوميا"، التي تم  

ـــة بمـــا يلبـــي الحاجـــة الماســـة للتزايـــد  وفـــي ذات الســـياق، بحـــث االجتمـــاع توســـعة المخططـــات الهيكلي
 ،" ســاعة، وعــودة الطــواقم الفلســطينية للمعبــر24الســكاني الفلســطيني، وفــتح معبــر الكرامــة علــى مــدار"

 المالية عن الفلسطينيين.وذلك تخفيفًا لألعباء  ،وتخفيض الرسوم التي يدفعها المسافرون
كمـا تــم البحـث فــي قضـيتي المــاء والكهربـاء، بمــا يشـمل اتفاقيــة تجاريـة جديــدة تـنظم هــذين القطــاعين، 

 الجديدة لهذه الخدمات، بحسب البيان. األسعارمن حيث زيادة القدرة والكميات واالتفاق على 
 19/2/2018 ،القدس، القدس
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 ه في غزة... ويعلن تعديالت ضريبية لزيادة اإليراداتالحمد هللا يدعو حماس لتمكين حكومت .3
هللا أعلـن  رئـيس الحكومـة الفلسـطينية رامـي الحمـد ، أنرام هللا، مـن 20/2/2018 ،الحياة، لنـدننشـرت 

. ةالجاريـــ ســـنةخـــالل ال %35أمـــس، إقـــرار سلســـلة مـــن اإلجـــراءات الضـــريبية لزيـــادة حصـــيلتها بنســـبة 
د شـــريحة ضـــريبية رابعـــة بـــداًل مـــن الشـــرائح الضـــريبية الـــثالث وأوضـــح أن التعـــديالت تتضـــمن "اعتمـــا

، ممـا يزيـد عـدد الملتـزمين %20، بحيث تتراوح ضريبة الدخل من صـفر إلـى 2015 سنةالمعتمدة منذ 
 خالل العام الجاري". %35ضريبيًا بنحو عشرة في المئة، ويزيد اإليرادات الضريبية بنسبة 

األعمـــال وممثلـــين عـــن القطـــاعين الخـــاص والمصـــرفي والـــدول  خـــالل لقـــاءه رجـــال ،هللا وأشـــار الحمـــد
نهـاء االنقسـام بلغـت  المانحة أن "قيمة الموازنة الموحدة، والتي تتضمن إجراءات وتدخالت االنـدماج وا 

مليــون  821بليــون دوالر للنفقــات الجاريــة وصــافي اإلقــراض، و 4.98بليــون دوالر، وأنهــا ستشــمل  5.8
فيمــا تبلــي اإليــرادات أربعــة بليــون دوالر، فيمــا يبلــي التمويــل الخــارجي لــدعم  دوالر للنفقــات التطويريــة،

إلــى "انخفــاض الــدعم النظــر مليــون دوالر، فــي فجــوة تمويليــة تقــدر ببليــون دوالر"، الفتــًا  775الموازنــة 
 ".%15الخارجي بنحو 

، أن يـل حلمــيالقـاهرة محمـد نب، نقـاًل عـن مراسـلها فـي 20/2/2018 ،الشـرق األوسـط، لنـدنوأضـافت 
رامي الحمد هللا قال إن مشروع الموازنة الجديد لحكومته يستهدف "تكريس المصالحة، على الرغم مـن 

دعـا الحمـد هللا حركـة حمـاس إلـى "التمكـين و  استمرار حماس في السيطرة على كافة إيـرادات القطـاع".
ام العــام وســيادة القــانون، المــالي للحكومــة بشــكل كامــل، والســيطرة الكاملــة علــى المعــابر، وفــرض النظــ

وتمكين السلطة القضائية من تسلم مهامها في القطاع )غزة( والسماح بعودة جميع المـوظفين القـدامى 
"تشـمل التـدخالت الحكوميـة والمشـاريع التطويريـة، واسـتيعاب  الموازنة نإوقال الحمد هللا  إلى عملهم".

ــــذين تــــم   ــــف موظــــف مــــن ال ، وكافــــة اإلجــــراءات 2007نقســــام عــــام تشــــغيلهم بعــــد اال نحــــو عشــــرين أل
والسياســـات الالزمـــة إلنقـــاذ قطـــاع غـــزة ونجـــدة أهلنـــا فيـــه، هـــذا وتتضـــمن الموازنـــة الموحـــدة، مـــوازنتي 

 األساس والمحافظات الجنوبية".
 

 من الطلبة والمقاصف ودفعتها رواتب لموظفيها دوالر أكثر من سبعة ماليين جمعت حماسصيدم:  .4
صـبري صـيدم إن األمـوال التـي جمعتهـا حركـة  .د الفلسطيني ربية والتعليم العاليقال وزير الت :رام هللا

 7.6)نحـو  لكمليـون شـي 27حماس كتبرعـات مـن الطلبـة والمقاصـف المدرسـية فـي قطـاع غـزة، بلغـت 
حماس بإنفاق ما جمعته من مؤسسات التربيـة  ، وأنفقتها لصالح رواتب موظفيها، مطالباً مليون دوالر(
ــــيم، ل ــــين صــــالح هــــذه المؤسســــات.والتعل  وأعــــرب صــــيدم فــــي حــــديث إلذاعــــة "صــــوت فلســــطين" االثن

، عن أسفه للتقارير التي صدرت عـن بعـض المؤسسـات، وتفيـد بانهيـار القطـاع التعليمـي 19/2/2018
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الحكومي بالكامل في قطاع غزة، مفندا هذه االدعاءات، وقال إن أي مؤسسة قبل أن تصدر أحكامها 
 ة التربية للحصول على المعلومات الدقيقة.عليها العودة لوزار 

 19/2/2018 ،وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
 

 رام هللا ال تقدم "للتعليم" في غزة أي دعم لموازنتها التشغيلية ":تعليم غزة"وكيل  .5
فنــدت غــزة قطــاع وزارة التعلــيم ب، أن غــزة، مــن 19/2/2018 ،وكالــة الــرأي الفلســطينية ل عــالمنشــرت 

صــبري صــيدم بخصــوص التبرعــات المدرســية التــي تحصــل  الفلســطيني ادعــاء وزيــر التربيــة والتعلــيم
 12زيـاد ثابـت "إن دخـل وزارة التربيـة والتعلـيم  د. وقال وكيـل وزارة التربيـة والتعلـيم بغـزة، عليها الوزارة.

درســية التــي يقــوم الطلبــة تحصـيله مــن التبرعــات الم ســنويًا يــتم   مليــون دوالر  3.38]نحــو  لكمليـون شــي
تحصيله على شكل رسوم  بدفعها رغم الظروف الصعبة التي يمر بها أهل القطاع، ومن المبلي ما يتم  

لالمتحانات ودخل المقاصـف فـي المـدارس والدراسـات المسـائية وأثمـان الكتـب المدرسـية ورسـوم داخـل 
ل سـنويًا كمليون شي 12م بغزة تقوم بتحويل وتابع ثابت خالل حديثه مع الرأي "إن وزارة التعلي الوزارة".

كأرصــدة ســابقة فــي  مليــون دوالر  2.8]نحــو  مليــون شــيكل 10لــوزارة الماليــة وتحويــل معــه أيضــًا مبلــي 
]نحو  مليون شيكل 20وأكد أن وزارة المالية بغزة تقوم بدفع  المدارس ومديرات التعليم والتعليم العالي".

آالف  10ب للمعلمين والعاملين في وزارة التربية والتعليم والبالي عددهم شهريًا كروات مليون دوالر  5.6
 ..موظف، وتتكفل أيضًا باحتياجات وزارة التعليم وخدماتها التشغيلية واالتصاالت وغيرها.

مــن المصــاريف  %30وشــدد ثابــت علــى أن وزارة التعلــيم بغــزة تلقــت خــالل األشــهر األخيــرة أقــل مــن 
وطالــب ثابــت  يفــاء بهــذا االلتــزام.وزارة ومــا عــادت وزارة الماليــة قــادرة علــى اإلالتشــغيلية المخصصــة للــ

 الوزارة برام هللا بدعم الوزارة بغزة باالحتياجات الالزمة لسير العملية التعليمية. 
د. زيـاد ثابـت ، أن غـزة نبيـل سـنونو، نقاًل عن مراسـلها فـي 20/2/2018 ،فلسطين أون الينوأضافت 

طين" إن وزارة الماليـة فــي غــزة تـدفع أضــعافًا مضــاعفة عـن مــا تجمعــه وزارة التعلــيم قـال لصــحيفة "فلســ
 لدعم موازنتها، مشيرًا أن رام هللا ال تقدم "للتعليم" في غزة أي دعم لموازنتها التشغيلية.

 
 ألف وحدة سكنية للتغلب على أزمة السكن في غزة 125الحساينة: نحتاج نحو  .6

عامة واإلسكان مفيد الحساينة أن قطاع غـزة يحتـاج فـي الوقـت الـراهن إلـى أعلن وزير األشغال ال :غزة
ألــف وحــدة ســكانية جديــدة، للتغلــب علــى أزمــة الســكن الطاحنــة التــي تعصــف بقطــاع اإلســكان،  102

فــي تصــريح صــحفي وصــل  ،وقــال الحســاينة ألــف وحــدة قائمــة مــن جديــد. 24إضــافة إلــى إعــادة بنــاء 
مـــن األســـر عـــاجزة ماديـــًا وال تســـمح قـــدراتها  %70إن أكثـــر مـــن  ،19/2/2018 وكالـــة "صـــفا" االثنـــين
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الماليــة الذاتيــة الخاصــة ببنــاء وحــدات ســكنية ودون مســاعدة الغيــر، مشــيرًا إلــى أن حاجــة القطــاع مــن 
وأوضــح أن عــدد الوحــدات الســكنية التــي تــم بنائهــا فــي  ألــف وحــدة. 14الوحــدات الســكنية ســنويًا تبلــي 

ألـف وحـدة، ليبلـي عـدد  130وحتـى اةن، يبلـي  1994لطة الفلسـطينية فـي عـام قطاع غزة منذ قيـام السـ
وبـين الحسـاينة  ألـف تحتـاج إلـى إعـادة تـرميم وتأهيـل. 55ألـف وحـدة منهـا  285الوحدات القائمة اةن 

مـن األســر الفلســطينية فــي قطــاع غــزة تعـيش فــي وحــدات ســكنية مكتظــة ذات كثافــة ســكانية  %20أن 
 .%3.3معدل النمو السكاني العام  عالية في وقت يبلي

 19/2/2018 ،وكالة الصحافة الفلسطينية )صفا(
 

 بـ"فرض السيادة" على الضفة "إسرائيل"حذر من تزايد اهتمام ت الفلسطينية" الخارجية" .7
للــدفع بمســألة  "إســرائيل"مــن مخططــات اليمــين الحــاكم فــي الفلســطينية رام هللا: حــذرت وزارة الخارجيــة 

وأكـدت أنهـا  علـى أجـزاء واسـعة مـن الضـفة الغربيـة، إلـى قمـة االهتمامـات. اإلسرائيليةة" "فرض السياد
تنظر بـ"خطورة بالغة" لما وصفته بـ"التنافس االستعماري الُمتسارع" بـين مكونـات الخريطـة الحزبيـة فـي 

 طينية. في إطار السباق االنتخابي المرتقب، الذي يجرى بمجمله على حساب الحقوق الفلس "إسرائيل"
 20/2/2018 ،القدس العربي، لندن

 
لقاء الرئيس كلمة  .8  باءت بالفشلفيه منصور: محاوالت منع عقد جلسة مجلس األمن وا 

قــال منــدوب فلســطين لــدى األمــم المتحــدة ريــاض منصــور إن جميــع المحــاوالت لمنــع عقــد  :نيويــورك
 مـــة أمامــه بـــاءت بالفشـــل.فـــي نيويــورك أو إلقـــاء الـــرئيس محمــود عبـــاس كل جلســة مجلـــس األمــن غـــداً 

سيطالب فـي خطابـه  عباس، إن 19/2/2018 في تصريحات إلذاعة صوت فلسطين االثنين ،وأضاف
الــدولتين ومواجهــة إعــالن ترامــب  مجلــس األمــن بتحمــل مســؤولياته وتنفيــذ قراراتــه المتعلقــة بتنفيــذ حــل  

وأشـار إلـى أن التحركـات  ل.للمأساة والظلم التي يعيشـها شـعبنا جـراء االحـتال بشأن القدس ووضع حد  
عقـب خطـاب الـرئيس  المتحـدة سـتبدأ فـوراً  األمـملطلب الحصـول علـى العضـوية الكاملـة لفلسـطين فـي 

خاللهـا تشـكيل فريـق  أن اجتماعـات عقـدت مـع مجلـس السـفراء العـرب تـم   في المنظمـة األمميـة، مبينـاً 
 آرائهم بهذا الخصوص. الستطالع األمنللبدء في تنفيذ لقاءات منفصلة مع أعضاء مجلس 

 19/2/2018 ،وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
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 منظمات الدوليةالمؤسسات و لقدم طلب عضويات جديدة لالنضمام لنس :إبراهيم خريشة .9
(، أن 18/2/2018 أعلــن منــدوب فلســطين لــدى مجلــس حقــوق اإلنســان إبــراهيم خريشــة )األحــد :رام هللا

سـطينية سـتقدم قريبـًا طلـب عضـويات جديـدة، لالنضـمام إلـى عـدد مـن المؤسسـات السلطة الوطنية الفل
وقـال: "قريبـًا سـنتوجه لنيـل العضـوية فـي منظمـات ومؤسسـات دوليـة  والمنظمات الدولية المتخصصة.

متخصصـة، مـن بينهـا منظمـات: الصـحة العالميـة والعمـل الدوليـة واالتصـاالت الدوليـة والبريـد الـدولي 
تلك المنظمات سيتم بعد دراسة  إلىمية"، لكنه أشار إلى أن التوجه الفلسطيني لالنضمام والتجارة العال

 "بما ال يضر بالعالقة مع األصدقاء وبما ال يضر بالمنظمات الدولية".
 20/2/2018 ،الحياة، لندن

 
 للقضية الفلسطينية من خالل صفقة القرن" إقليمي بـ"السعى لحلّ  واشنطنجمال محيسن يتهم  .11

اتهم عضو اللجنة المركزية لحركة فتح جمال محيسن واشنطن بــ"السعى مـن خـالل صـفقة  :(.أ.ب.)د
إقليمــي للقضــية الفلســطينية، فــي وقــت تواصــل نفوذهــا فــي المنطقــة العربيــة، وتختلــق  القــرن إلــى حــل  

بعادهـــــاصـــــراعات لـــــدى األمـــــة العربيـــــة الســـــتنزاف قـــــدراتها  عـــــن الصـــــراع المركـــــزي مـــــع االحـــــتالل  وا 
إن عبـاس سـيطالب مجلـس األمـن  19/2/2018 الفلسـطينية االثنـين لإلذاعةوقال محيسن  ".ئيلياإلسرا

 يلقيها الثالثاء، بآلية دولية جديدة لعملية السالم متعددة األطراف. أنفي كلمته المقرر 
 19/2/2018 ،رأي اليوم، لندن

 
 م تضمن دولة فلسطينية"صفقة القرن" ما ل بعدم تمرير ةسعودي ةتطمينات مصري :جبريل الرجوب .11

ـــرئيس  ـــات مـــن ال ـــة المركزيـــة لحركـــة فـــتح، وجـــود تطمين ـــل الرجـــوب، أمـــين ســـر اللجن أكـــد اللـــواء جبري
"صــفقة القــرن" مــا عــرف ب أنالمصــري عبــد الفتــاح السيســي والملــك الســعودي ســلمان بــن عبــد العزيــز 

القـــدس "ة وعاصـــمتها دولـــة فلســـطيني إقامـــةلـــم تضـــمن  لـــن تمـــرر مـــا اإلســـرائيليع العربـــي صـــرا ال لحـــل  
التقــارير الصــحفية  علــى بــي بــي ســي، فــي مقابلــة مــع برنــامج "بــال قيــود" ،كمــا نفــى الرجــوب ."الشــرقية

ديــس عاصــمة للدولــة  أبــوالتــي تحــدثت عــن وســاطة ســعودية لتمريــر الصــفقة التــي تكــون فيهــا مدينــة 
الـرئيس الفلسـطيني محمـود ذلـك خـالل لقـاء  إلـىعـدم التطـرق  إلـىالفلسطينية بداًل من القدس، مشـددًا 

 ولي عهده. أوعباس بالملك السعودي سلمان بن عبد العزيز 
 17/2/2018 ،هيئة اإلذاعة البريطانية )بي بي سي(

 
 



 
 
 
 

 

 12 ص             4561 العدد:             2/20/2018 الثالثاء التاريخ: 

                                    

 عشراوي لوفد ألماني: السالم واستقرار المنطقة بحاجة لدور أوروبي فاعل .12
، إن 19/2/2018 ، االثنـــينحنــان عشـــراوي .قالــت عضـــو اللجنـــة التنفيذيــة لمنظمـــة التحريـــر د :رام هللا

وأكـــدت  تحقيـــق الســـالم العـــادل واســـتقرار منطقـــة الشـــرق األوســـط بحاجـــة لـــدور أوروبـــي فاعـــل وقـــوي.
مـن وزارة الخارجيـة األلمانيـة المكلـف بـإدارة قسـم الشـرق األوسـط  عشراوي، لدى لقائها في رام هللا وفـداً 

تعـددة األطــراف فـي رعايــة عمليـة الســالم فـي األراضـي الفلســطينية، علـى الحاجــة الملحـة للمشــاركة الم
واعتبرت عشراوي أن الواليات المتحـدة األمريكيـة "ألغـت دورهـا فـي  كما ورد في بيان بهذا الخصوص.

 ."إسرائيلـ"رعاية عملية السالم وأصبحت شريكًا في االحتالل" بقرارها االعتراف بالقدس عاصمة ل
 19/2/2018 ،القدس، القدس

 
 االحتالل توفر مخصصات شهرية إلرهابيين قتلوا فلسطينيين تيسير خالد: حكومة .13

قـــال عضـــو اللجنـــة التنفيذيـــة لمنظمـــة التحريـــر الفلســـطينية تيســـير خالـــد إن حكومـــة االحـــتالل  :رام هللا
ووصــف خالــد مصــادقة  قتلــوا فلســطينيين. إســرائيليينتــوفر مخصصــات شــهرية إلرهــابيين  اإلســرائيلي

اقتطـــــاع مخصصـــــات الشـــــهداء واألســـــرى مـــــن عائـــــدات الضـــــرائب اللجنـــــة الوزاريـــــة للكنيســـــت علـــــى 
 الفلسطينية، بالقرصنة والسطو اللصوصي على المال العام الفلسطيني.

 19/2/2018 ،وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
 

 قراقع يطالب البرلمان الدولي بإدراج الكنيست كبرلمان عنصري .14
إزاء  إجــراءاتة شــؤون األســرى اتحــاد البرلمــان الــدولي باتخــاذ طالــب عيســى قراقــع رئــيس هيئــ :رام هللا

سلســـلة القـــوانين والتشـــريعات التـــي يشـــرعها الكنيســـت اإلســـرائيلي والمعاديـــة لحقـــوق اإلنســـان ولحقـــوق 
البرلمـان  ،فـي تصـريح صـحفي ،ودعـا قراقـع الشعب الفلسطيني وتفوح منها رائحة العنصرية والكراهية.

 "الكنيست" كبرلمان عنصري ومعاد للديمقراطية وحقوق اإلنسان. اإلسرائيليالدولي إلدراج البرلمان 
قانونــًا ومشــروع قــانون  160مــا يزيــد عــن  اإلســرائيليوضــع أمــام البرلمــان  2014وأشــار إلــى أنــه منــذ 

تســتهدف الحقــوق الشــرعية للشــعب الفلســطيني وتنتهــك العدالــة اإلنســانية والمعاهــدات الدوليــة وأســـس 
 تنسجم مع القانون الدولي. أنادلة التي يفترض التشريعات الع

 19/2/2018 ،وكالة الصحافة الفلسطينية )صفا(
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 لعودة عالقي مطار القاهرة يوم االثنينفتح معبر رفح استثنائيًا  :الهيئة العامة للمعابر .15
االثنـين، قالـت الهيئـة العامـة للمعـابر والحـدود، إن الجانـب المصـري أبلـي بفـتح معبـر رفـح البـري  غزة:

وذكرت الهيئة فـي بيـان لهـا، أن المعبـر  باتجاه واحد فقط وبشكل استثنائي لعودة العالقين لقطاع غزة.
سيعمل من الجانب المصري فقط، من أجل عودة المواطنين العالقين في مطار القاهرة والبالي عددهم 

 فلسطينيًا، منذ إغالق المعبر بشكل مفاجئ في أخر مره عمل بها. 150
علنـــت ســـفارة دولـــة فلســـطين بالقـــاهرة، اليـــوم، عـــن موافقـــة الجهـــات المصـــرية علـــى إعـــادة المـــواطنين وأ 

الفلسطينيين العالقين فـي مطـار القـاهرة الـدولي إلـى قطـاع غـزة فـي أقـرب وقـت مناسـب لـذلك، وسـوف 
 تباشر أطقم السفارة المختصة بالترتيب لتأمين عودة وصول المواطنين إلى قطاع غزة سالمين.

 19/2/2018 ،كالة الرأي الفلسطينية ل عالمو 
 

 الحمد هللا كاذبة ومضللة تصريحات: حماس .61
فوزي برهوم، أن تصريحات رئيس حكومة فتح رامي الحمد  ،أكد الناطق اإلعالمي باسم حركة حماس

وقال برهوم في تصريح صحفي مساء االثنـين، إن تصـريحات د. رامـي الحمـد هللا  هللا كاذبة ومضللة.
س حكومــة فــتح إصــرار علــى الكــذب والتضــليل وتغطيــة علــى دوره المشــين فــي تفــاقم أزمــات غــزة رئــي

وشدد أن هذه التصريحات الالمسؤولة تؤكد صوابية موقف الحركة من ضـرورة  والتلذذ بعذابات أهلها.
رحيــل هــذه الحكومــة االنفصــالية وتشــكيل حكومــة إنقــاذ وطنــي تخــدم الكــل الفلســطيني وتســاهم بشــكل 

 في إنجاز الوحدة والمصالحة. كبير
، تشتمل على موازنة للمحافظات الجنوبية، 2018وكان الحمد هللا قال إن: "موازنة الحكومة لعام 

 قطاع غزة، وفق الوضع القائم في ظل عدم التمكين الكامل والفاعل للحكومة".
 19/2/2018، غزة، حركة حماسموقع 

 
 ضة مرفوضة"مسؤوليات حكومته تجاه غزة "مقاي   : تصريحات الحمد هللا حولفلسطينية فصائل .61

اعتبرت فصائل فلسطينية تصريحات رئيس الحكومة رامي هللا حول : عبد الرحمن الطهراوي -غزة 
، بمثابة "مقايضة مرفوضة"، داعية الحكومة إلى 2018الموازنة المالية المخصصة لقطاع غزة للعام 

 ضاع المعيشية واالقتصادية داخل القطاع المحاصر.تحمل مسؤوليتها بشكل جاد في ظل تدهور األو 
بــدوره دعــا عضــو المكتــب السياســي للجبهــة الشــعبية ربــاح مهنــا الحكومــة فــي رام هللا إلــى العمــل علــى 
نقـاذ التـدهور الحيـاتي الحاصـل فـي القطـاع، بـدال مـن ربـط صـرف  تخفيف حدة الحصـار اإلسـرائيلي وا 

فلسطين": "نعبر عن رفضنا لهذا الموقـف الخـاطئ، فالحكومـة وقال مهنا لصحيفة " الموازنة بالتمكين.
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مطالبـــة فـــورا برفـــع اإلجـــراءات العقابيـــة عـــن ســـكان غـــزة والتوجـــه بشـــكل حقيقـــي نحـــو إنهـــاء االنقســـام 
 كضرورة وطنية في ظل التحديات الراهنة التي تواجه القضية الفلسطينية".

ظريفــة، فقــال إن "ربــط كــل شــيء بتمكــين  أمــا عضــو المكتــب السياســي للجبهــة الديمقراطيــة طــالل أبــو
 األمر الذي نرفضه".، الحكومة، يعني بقاء غزة تئن من جراء األزمات في مختلف القطاعات الحيوية

وأوضح لصحيفة "فلسطين" أن "الحكومة مطالبـة أن تقـوم بواجباتـه اسـتناد لمـا جـرى التوافـق عليـه فـي 
 نه "فضفاض وال مالمح له.اتفاقات المصالحة"، واصفا مصطلح "التمكين" بأ

بــدوره، اعتبــر النــاطق باســم حركــة حــرار ياســر خلــف تصــريحات الحمــد هللا "دليــل جديــد علــى حزبيــة 
وقـال  الحكومة كأداة في يد رئيس السـلطة محمـود عبـاس يخنـق بواسـطتها المـواطنين فـي قطـاع غـزة".

كومتــه فتحاويــة بالدرجــة األولــى لصــحيفة "فلســطين": "مــا زال الحمــد هللا يثبــت يومــًا بعــد اةخــر بــأن ح
 وتعمل على تنفيذ سياسات عباس ضد غزة، في ظل اإلجراءات العقابية التي ما زال يمارسها".

 19/2/2018، فلسطين أون الين
 

 زالت تعطل المصالحة ما: حسابات عباس أسامة حمدان .61
أن "حمـــاس أكــد القيـــادي فــي حركـــة "حمــاس" أســـامة حمــدان، فــي حـــديث مــع "قـــدس بــرس"، : بيــروت

قــدمت كــل مــا مــن شــأنه أن يحقــق المصــالحة، وهــذا بشــهادة الجانــب المصــري، لكــن مــع األســف أن 
 حسابات محمود عباس الزالت تعطل المصالحة".

أن "التصـعيد اإلسـرائيلي األخيـر علــى قطـاع غـزة، هـو جـزء مــن العـدوان المسـتمر الـذي يمارســه وبـين 
 ال يمكن مواجهته إال بالوحدة الوطنية". االحتالل على الشعب الفلسطيني، وهو عدوان

وأشـــار إلـــى أن "رئـــيس الحكومـــة اإلســـرائيلية بنيـــامين نتنيـــاهو الغـــارق فـــي الفســـاد يســـعى لتحقيـــق عـــدة 
أهداف من خالل تصعيده ضد غزة، أولها رد االعتبار لسـالح الطيـران العـدو بعـد إسـقاط طـائرة تابعـة 

الل هــذا العــدوان علــى الشــعب الفلســطيني، للتغطيــة وأضــاف: "ويعمــل نتنيــاهو مــن خــ لــه فــي ســوريا".
علــــى اتهامــــات الفســــاد التــــي تالحقــــه وحكومتــــه، مــــن خــــالل االســــتجابة لضــــغوطات تصــــفية القضــــية 

وقــال: "نحــن فــي حمــاس خيارنــا واضــح وهــو الــدفاع عــن شــعبنا وعــن حقوقنــا، وهــذا حــق  الفلســطينية".
 مشروع ويفترض أن يدعمه المجتمع الدولي".

ان عــن أســفه ألن "موقــف الســلطة الفلســطينية كــان أدنــى ممــا هــو متوقــع فــي مثــل هــذه وأعــرب حمــد
 الحاالت، ال سيما بعد االعتراف األمريكي بالقدس عاصمة لالحتالل".

 19/2/2018قدس برس، 
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 "غرينبالت" انعكاس للموقف األمريكي المتصهين تصريحاتأبو زهري:  .61
زهــري، إن  "تصــريحات المبعــوث األمريكــي جيســون ســامي أبــو  ،مــاسحقــال القيــادي فــي حركــة : غــزة

 غريبنالت التي هاجم فيها الحركة، انعكاس لمواقف اإلدارة األمريكية المتصهينة".
(: "غرينبالت يتعامى عن أصل المشكلة؛ وهي 2-19وأضاف أبو زهري في تغريدة له، يوم االثنين )

ن يـدرك أن  غـزة لـن تستسـلم لهـذا الحصـار، وجود االحتالل وجرائمه، وِفي مقدمتها خنق غزة، وعليه أ
 وستعمل على كسره مهما كل ف ذلك من ثمن".

 19/2/2018، المركز الفلسطيني ل عالم
 

 من خالل صفقة القرن إلى حل إقليمي للقضية الفلسطينيةتسعى  واشنطنمحيسن:  .02
الســعي "اشـنطن بــجمـال محيســن، و  ،أشـرف الهـور: اتهـم عضــو اللجنـة المركزيـة لحركــة فـتح -رام هللا 

مــن خــالل صــفقة القــرن إلــى حــل إقليمــي للقضــية الفلســطينية، فــي وقــت تواصــل نفوذهــا فــي المنطقــة 
بعادهــاالعربيــة، وتختلــق صــراعات لــدى األمــة العربيــة الســتنزاف قــدراتها  عــن الصــراع المركــزي مــع  وا 

  ."االحتالل االسرائيلي
س محمود عباس سيطالب مجلس األمن في كلمتـه الفلسطينية االثنين، إن الرئي لإلذاعةوقال محيسن 

 يلقيها الثالثاء، بآلية دولية جديدة لعملية السالم متعددة األطراف. أنالمقرر 
وذكر محيسن أن عباس سيؤكد على ضرورة وجـود آليـة دوليـة جديـدة، بعيـدًا عـن االحتكـار األمريكـي 

 المرجعية الدولية. لعملية السالم على أن تكون المفاوضات بسقف زمني محدد ووفق
 20/2/2018القدس العربي، لندن، 

 
 تبرر قتل المتظاهرين على حدود غزة "إسرائيل"حماس:  .06

اعتبرت حركة حماس أن إسرائيل "تسوق المبررات لقتل المتظـاهرين الفلسـطينيين : محمد ماجد – غزة
كـي بالقـدس عاصـمة السلميين" على حـدود قطـاع غـزة الـذين يخرجـون احتجاًجـا علـى االعتـراف األمري

جــــاء ذلــــك تعقيًبــــا علــــى تصــــريحات يــــوآف مردخــــاي، منســــق أعمــــال الحكومــــة اإلســــرائيلية  إلســــرائيل.
باألراضي الفلسطينية، في تسجيل فيديو نشره عبر صفحته بموقع "فيسـبوك"، بـأن "الجـيش اإلسـرائيلي 

سرائيل".سيتخذ إجراءات )لم يحددها( ضد الفلسطينيين الذين يتظاهرون على الحدود بي  ن غزة وا 
إن "االحــتالل يحــاول جاهــًدا منــع شــعبنا مــن ممارســة حقــه فــي  اإلثنــينوقــال حــازم قاســم، لألناضــول، 

االحتجاجـــات الســـلمية". وشـــدد علـــى أن الفلســـطينيين "سيواصـــلون ممارســـة حقهـــم بالتظـــاهر ومقاومـــة 
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ترهـب شـعبنا". داعًيـا إلـى وأكـد قاسـم أن تهديـدات قـادة الجـيش اإلسـرائيلي "لـن  االحتالل بكل الطـرق".
 محاسبة إسرائيل على جرائمها ضد المتظاهرين السلميين.

 19/2/2018لألنباء،  األناضولوكالة 
 

 تجاه القضية الفلسطينيةحماس تثّمن الدور القطري  .00
حركة حماس مواقـف دولـة قطـر الشـقيقة تجـاه القضـية الفلسـطينية ومسـاعداتها المسـتمرة لشـعبنا  ثمنت

وأكدت الحركة في بيان  خاصة أهل غزة في ظل ما يتعرضون له من أزمة إنسانية كبيرة،الفلسطيني و 
شــعبنا الفلســطيني ســيبقى يحفــظ لقطــر أميــرا وحكومــة وشــعبا هــذا الــدور الرائــد وهــذه المواقــف  لهــا أن
كمــا تقــدمت الحركــة بالشــكر الجزيــل لســعادة الســفير محمــد العمــادي علــى مــا يبذلــه مــن جهــود  النبيلــة.

حمـــاس اعتزازهـــا بعمقهـــا  وأكـــدترة فـــي التخفيـــف مـــن معانـــاة ســـكان القطـــاع وتـــوفير احتياجـــاتهم، كبيـــ
 العربي واإلسالمي، وتتوقع من جميع األشقاء مساهمة في إسناد غزة في ظل هذه األزمة المتفاقمة.

 19/2/2018، غزة، حركة حماسموقع 
 

 في غزة قرب موقع كرم أبو سالم نفقاً  دمرناليبرمان:  .02
اإلسرائيلي، مساء االثنين، أن قوات سالح الجو دمرت  دفاعقال أفيغدور ليبرمان وزير ال :هللا رام

الليلة الماضية نفقا تابعا للمقامة، قرب موقع كرم أبو سالم المجاور لحدود مدينة رفح جنوب قطاع 
 غزة.

نا "لم يكن األمر ونقلت وسائل إعالم عبرية عن ليبرمان قوله قبيل بدء اجتماع لحزب إسرائيل بيت
 بسيطا، لكننا نفذنا الهجوم دون سابق إنذار، وكنا نعلم كيف يجب أن نتعامل مع هذا التهديد".

 ودعا اإلسرائيليين على الجبهتين الشمالية والجنوبية لمواصلة روتين حياتهم بشكل طبيعي.
م إعادتها لكنه وتطرق ليبرمان لقضية إعادة جثث الشهداء الفلسطينيين، مؤكدا على ضرورة عد

استدرك بأن الحكومة ملزمة بالقرار الصادر عن المحكمة العليا وما سيصدر من قرار جديد بعد 
وأشار إلى أنه طلب من المستشار القانوني لوزارة  االلتماس الذي قدمته عائلة الجندي هدار غولدن.

 بإعداد مشروع قانون يخص هدم منازل منفذي العمليات. دفاعال
 19/2/2018، قدسالقدس، ال

 
 
 



 
 
 
 

 

 17 ص             4561 العدد:             2/20/2018 الثالثاء التاريخ: 

                                    

 امتداد السياج األمني مع غزةعلى بالنظام  في حال اإلخاللتخذ إجراءات قاسية يس الجيش: مردخاي .02
جنرال يوآف ال)د ب أ(: حذر منسق أعمال الحكومة اإلسرائيلية في المناطق الفلسطينية،  - تل أبيب

للغاية ضد من يقوم  مردخاي، من أن قوات الجيش ستتخذ من اةن فصاعدا إجراءات قاسية
 باإلخالل بالنظام على امتداد السياج األمني المحيط بقطاع غزة.

في شريط نشره على موقعه في شبكة االنترنت، أنه من يشارك في  وأكد الميجور جنرال مردخاي،
بحسب هيئة البث  المواجهات العنيفة على امتداد السياج الفاصل سيعرض حياته للخطر،

ه مردخاي إلى سكان قطاع غزة قائال إنه يجب أن يعلموا أن حركة حماس تستغلهم وتوج اإلسرائيلي.
وتبعثهم للقيام بأعمال مخلة بالنظام على امتداد السياج مع إسرائيل من خالل تعريض حياتهم للخطر 

 في حين يمنع قادة هذه الحركة أبناءهم من االقتراب من هذا السياج.
 19/2/2018، رأي اليوم، لندن

 
 "حزب هللا": لبنان مسؤول عن أي هجوم ينفذه دانأر  .02

قال وزير األمن الداخلي اإلسرائيلي جلعاد أردان، إن إسرائيل تنظر : عبد الرؤوف أرناؤوط - القدس
 إلى لبنان، على أنه مسؤول عن أي هجوم تنفذه منظمة حزب هللا اللبنانية ضد إسرائيل.

"إن  قارة أمريكا الشمالية، المنعقد في القدس الغربية:وقال إردان في مؤتمر الجاليات اليهودية في 
 إسرائيل ترى في لبنان مسؤوال عن أي اعتداء تتعرض له من حزب هللا".

 ونقلت عنه اإلذاعة اإلسرائيلية قوله:" هذا الحزب هو عنصر رئيسي في حكومة بيروت".
 19/2/2018لألنباء،  األناضولوكالة 

 
 تماالت التصعيد على أكثر من جبهةإسرائيلي: مستعدون الحجنرال  .01

قال رئيس شعبة العمليات في الجيش اإلسرائيلي الميجور جنرال نيتسان ألون، يوم االثنين، : تل أبيب
بعد األحداث األخيرة، وأن التصعيد على  2018بأن احتماالت التصعيد بدأت تزداد مع حلول عام 

حات إلذاعة الجيش اإلسرائيلي، أن وأوضح ألون في تصري أكثر من جبهة أصبح أمر قائم.
احتماالت التصعيد تزداد تدريجيا ما دفع الجيش إلى رفع مستوى االستعداد لتصعيد محتمل في أي 

 لحظة وربما على عدة جبهات.
وقال "الحرب القادمة ستكون صعبة على الجميع، ولكنها ستكون بشكل أكبر على الطرف اةخر 

ف "هناك تغيير على الساحة الشمالية ينبع من التغيير وأضا الذي سيتضرر بشدة كبيرة".
االستراتيجي المتمثل في بداية نهاية القتال الداخلي في سوريا". مشيرا إلى ضرورة العمل من أجل 
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ورأى أن الحرب المقبلة في الشمال لن  مواصلة العمل لمنع بقاء حزب هللا واإليرانيين في البالد.
 لظروف الميدانية تسحب إسرائيل إلى محاربة جهات أخرى.تقتصر على حزب هللا وربما ا

 19/2/2018، القدس، القدس
 

 والجوالن القدسباللجنة الوزارية تصادق على مشروع قانون لسحب اإلقامة من الفلسطينيين والسوريين  .01
صادقت لجنة التشريع الوزارية في حكومة االحتالل على مشروع قانون  وديع عواودة: –الناصرة 

ح بسحب اإلقامة الدائمة من فلسطينيي القدس والعرب الدروز في مرتفعات الجوالن السوري يسم
 ."أو انتهكوا الوالء لدولة إسرائيل "اإلرهاب"إذا كانوا متورطين في "المحتل، 

وفي حالة إلغاء هذه المكانة، سيتاح إلسرائيل طرد هؤالء السكان. وينضم هذا اإلجراء لسلسلة 
االحتالل لتضييق الخناق على المقدسيين وتهجيرهم من مدينتهم. وقد بادرت لجنة إجراءات يتبعها 

الشؤون الداخلية في برلمان االحتالل )الكنيست( إلى طرح مشروع القانون هذا، وقرر الوزراء دعمه 
 بالتوازي مع مشروع قانون خاص قدمه عضو البرلمان أمير أوحانا )ليكود(. 

 20/2/2018القدس العربي، لندن، 
 

 استقالة رئيس طاقم الدفاع عن نتنياهو .01
قدم المحامي جاك حين، يوم اإلثنين، استقالته من رئاسة طاقم الدفاع عن رئيس الحكومة : محمد وتد

ملفات، في بعضها أوصت الشرطة  4اإلسرائيلية بنيامين نتنياهو، الذي يواجه شبهات الفساد في 
حين عن استقالته وانسحابه من تمثيل نتنياهو مؤقتا بسبب وأعلن المحامي  تقديم نتنياهو للمحاكمة.

" التي تتعلق بوجود شبهات فساد في "بيزك"، وقد برر قراره بأنه  4000فتح التحقيق في "القضية 
وفي اعقاب هذه التطورات في القضية، أصدر  يمثل أيضا مالك شركة "بيزك" شاؤول أولوفيتش.

"، وعلى الرغم من أنه ال يوجد أي عائق قانوني أو 4000لقضية المحامي: "عندما فتح التحقيق في "ا
، قررت مع رئيس الحكومة 2000و 1000قلق بشأن تضارب المصالح بين المشاورات في القضيتين 

أنه من أجل منع أي إمكانية للتكتم أو التزام الصمت، بالتنحي عن منصبي وعدم تمثيله بالملفات أو 
 قل حتى تتضح األمور".تقديم االستشارة له، على األ

 19/2/2018، 48عرب 
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 "إسرائيل"ما زالت مزدهرة في  "الرقيق األبيض"تجارة القناة العاشرة:  .01
مزدهرة في إسرائيل "الرقيق األبيض "الناصرة: رغم اإلجراءات والتشريعات المتالحقة ما زالت تجارة 

باستيراد النساء من شرق أوروبا  وفق عدة مؤشرات، آخرها اعتقال أعضاء شبكة إسرائيلية مختصة
سبعة مشبوهين بالمتاجرة بالبشر،  عن اعتقالوأعلنت الشرطة اإلسرائيلية أمس  لتشغيلهن في الدعارة.

من خالل شبكة عملت على إحضار نساء من أوكرانيا ومولدافيا وتشغيلهن في بيوت الدعارة والبغاء 
ق في االشتباه بتأسيس شبكة منظمة، عملت . وقالت الشرطة إنها تحق"وفود سياحية"تحت غطاء 

على إحضار النساء خالفا لرغباتهن من خالل استغالل ضائقتهن. وحسب الشبهات، فقد استخدم 
 المشتبه بهم العنف والتهديد لقهر النساء على تقديم خدمات البغاء.

سع للقناة كشف تحقيق مو  "إسرائيل دولة عظمى في مجال الدعارة وتجارة النساء"وتحت عنوان 
تهريب النساء من أصل روسي وتشغيلهن بالدعارة بشروط  استمرار تفشيالعاشرة العبرية، أمس، عن 

 قاسية جدا. 
 20/2/2018القدس العربي، لندن، 

 
 المعارضة السوريةسلح يبالجوالن و انتشاره ر يغيّ  ي سرائيلالجيش اإلهآرتس:  .22

شار قواته في الجوالن السوري المحتل لمنع أفادت "هآرتس" أن الجيش اإلسرائيلي يغير من انت
اإليرانيين من الوصول إلى الحدود. ونقلت الصحيفة عن مصادر في المعارضة السورية المسلحة في 

وأضافت الصحيفة أن قلق إسرائيل تزايد  الجوالن أن اسرائيل تمد سبع منظمات بالمال والسالح.
قربة من خط الحدود جنوب سوريا. وذكرت مؤخرا بسبب وجود قوات محسوبة على إيران على م

أيضا أن مقاتلين من المعارضة السورية المسلحة في المنطقة تحدثوا مؤخرا مع المحققة إليزابيث 
تسوركوف، وأبلغوها بزيادة ملحوظة بحجم المساعدات التي تقدمها لهم إسرائيل، وأشارت إلى سبع 

 مال من تل أبيب.منظمات مسلحة معارضة تتلقى السالح والذخيرة وال
 19/2/2018، الجزيرة نت، الدوحة

 
 بعد فشل إطالقه مرتين "3 حيتس"صاروخ لتعلن نجاح تجربتها  "إسرائيل" .26

تل أبيب: بعد الفشل مرتين في إطالقه، أعلنت المؤسسة األمنية اإلسرائيلية، أمس االثنين، عن نجاح 
ا الصناعات الجوية اإلسرائيلية بالتعاون ، التي تطوره"3حيتس "تجربة منظومة الدفاعات الصاروخية 

ية، والتي تعتبرها أحد أهم األسلحة في التصدي لهجمات خارجية على مريكمع الواليات المتحدة األ
 إسرائيل واعتراض الصواريز الباليستية طويلة المدى.
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صف من فجر في النقب، في الساعة الثانية والن "بلمخيم"وجرت تجربة الصاروخ في قاعدة التدريبات 
أمس، بإشراف خبراء الصناعات الجوية اإلسرائيلية وقادة سالح الجو اإلسرائيلي ومندوبين من 

لم يصب الهدف الحقيقي خالل إطالقه  "3حيتس "وذكرت مصادر عسكرية أن الصاروخ  البنتاغون.
قل بعدها بل أصاب هدفا افتراضيا أثناء عملية محاكاة. واعتبرت التجربة، أمس، خطوة مهمة ستنت
ية، في مريكإلى إجراء سلسلة من االختبارات الميدانية في مناطق غير مأهولة من والية أالسكا األ

 وقت الحق من العام الحالي. 
 20/2/2018، الشرق األوسط، لندن

 
 علماء إسرائيليون أتموا تجربة محاكاة للعيش على المريخ في صحراء النقب .20

قالت وزارة العلوم والتكنولوجيا في إسرائيل إن فريقا  :ي خليفةأحمد صبح -وادي رامون )إسرائيل( 
من ستة باحثين إسرائيليين أنهى تجربة محاكاة للعيش على كوكب المريز استمرت أربعة أيام في 

وقالت الوزارة إن التجربة أجريت قرب بلدة متسبي رامون اإلسرائيلية النائية  صحراء النقب بإسرائيل.
 المريز من حيث الطبيعة الجيولوجية والجفاف واألجواء الموحشة.والتي تشبه بيئة 

وكان المشاركون يستكشفون مجاالت مختلفة تتعلق بأي مهمة مستقبلية إلى كوكب المريز بما في 
ذلك اتصاالت األقمار الصناعية والتأثيرات النفسية للعزلة وقياس اإلشعاع والبحث عن دالئل على 

 المشروع في إسرائيل للمرة األولى بالتعاون مع وكالة الفضاء اإلسرائيلية.ويقام  الحياة في تربته.
 19/2/2018، وكالة رويترز لألنباء

 
 االحتالل تهدف لوقف االعتقال اإلداري محاكمنادي األسير: مقاطعة  .33

اكم قال المتحدث باسم نادي األسير عبد هللا الزغاري: إن مقاطعة المعتقلين اإلداريين المح: رام هللا
العسكرية "اإلسرائيلية"، خطوة عملية تعني عدم االعتراف بالمحاكم وعدم الرضوخ لها، وتهدف 

معتقال إداريا في  450وأضاف الزغاري أن حوالي  للضغط باتجاه وقف سياسة االعتقال اإلداري.
د سجون االحتالل بدؤوا الخميس الماضي، مقاطعة المحاكم "اإلسرائيلية"؛ احتجاًجا على تجدي

وشدد على أن "خطوة المعتقلين اإلداريين، بمقاطعة محاكم  اعتقالهم دون توجيه أي تهم لهم.
وأشار إلى أن األسرى اإلداريين لن  االحتالل؛ ستضع حدًا لسياسة االعتقال اإلداري بشكل كبير".

يكتفوا بمقاطعة محاكم االحتالل، بل ستكون هناك مجموعة من الخطوات التصعيدية حتى نيل 
 حقوقهم كاملة.

 19/2/2018، المركز الفلسطيني ل عالم
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 مليون دوالر 12.72 مستشفى تزيد عنال: مديونية اإلسالميمستشفى المقاصد  .34
بالقدس الدكتور رائف  اإلسالميقال رئيس لجنة جمعية دعم مستشفى المقاصد : أيمن فضيالت

خانقة، وتراكم للديون التي تقدر مالية  أزمةالمستشفى الذي يخدم المقدسيين يعاني من  إنفارس 
فارس في مؤتمر صحفي عقدته  مليون دوالر(. وأضاف 12.72أردني )نحو ماليين دينار  9بنحو 

)نحو  أردنيدينار  ألف 127اللجنة قامت في وقت سابق بجمع نحو  أن األطباءاللجنة في مقر نقابة 
 ليات التي أقامتها لدعم المستشفى.والمواطنين من خالل الفعا األطباءمن ألف دوالر(  179.505

حملة لجمع  إطالقعن  األطباءوأعلنت لجنة دعم جمعية مستشفى المقاصد بالقدس التابعة لنقابة 
 مالية صعبة. أوضاعالتبرعات لصالح المستشفى الذي يعاني من 

 19/2/2018، عّمان السبيل،
 

 نازلهمإلخالء م تمهل أهالي أم الحيران شهراً  اإلسرائيليةالشرطة  .35
داهمت قوات من الشرطة اإلسرائيلية قرية أم الحيران مسلوبة االعتراف بمنطقة النقب، : ربيع سواعد

بقرية  12جنوبي البالد، وأمهلت السكان شهرا واحدا إلخالء القرية واالنتقال للسكن في حارة رقم 
 حورة.

سان/ أبريل المقبل إذا لم وهددت الشرطة السكان بالتهجير القسري وهدم المنازل مع بدء شهر ني
"، إنه "من 48وقال رئيس اللجنة الشعبية في أم الحيران، رائد أبو القيعان، لـ"عرب . ينصاعوا ألوامرها

المفاجئ أن يأتونا بهذا القرار من الشرطة بدال من الدوائر الحكومية والمكاتب المختصة والمهنية 
ن دل  ذلك على شيء فهو يدل على  أنهم يريدون إخراجنا من هنا بالقوة وشن حرب بهذا الشأن، وا 

 على المواطنين العزل".
 19/2/2018، 48عرب 

 
 تحكم بالمؤبد مرتين على أسير سابق تحرر في صفقة "وفاء األحرار" اإلسرائيليةالسلطات  .36

عامًا، على األسير  25أعادت سلطات االحتالل اإلسرائيلي، فرض حكم السجن المؤبد مرتين و
عامًا( من مدينة الخليل، الذين كان قد ُأفرج عنه ضمن صفقة "وفاء  37صفوان العويوي )الفلسطيني 

 .2014وأُعيد اعتقاله عام  2011األحرار" )شاليط(، في عام 
 20/2/2018الشرق األوسط، 
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 : رواتب إسرائيلية "مجزية" لقتلة الفلسطينيينوالمحررينهيئة األسرى  .37
محررين الفلسطينية )رسمية(، النقاب عن تخصيص السلطات كشفت هيئة األسرى وال: رام هللا

 اإلسرائيلية رواتب لمستوطنين ُأدينوا في محاكمها بارتكاب جرائم ضد مواطنين فلسطينيين.
وأوضحت الهيئة الحقوقية في بيان لها يوم اإلثنين، أن اإلسرائيلي يوارم شكولينك؛ قاتل الشهيد 

، تلقى خالل فترة اعتقاله رواتب مالية 1993صبحة، آذار عام الفلسطيني األسير موسى سليمان أبو 
 إلى مخصصات التأمين الوطني. باإلضافةعالية من الحكومة اإلسرائيلية وبشكل شهري، 

 ونوهت إلى أن شكولينك تلقى مساعدة حكومية لفتح مشروع اقتصادي بعد إطالق سراحه.
لية قامت بتخفيض الحكم الصادر بحق المستوطن ولفتت الهيئة الفلسطينية إلى أن السلطات اإلسرائي

 سنوات من السجن فقط. 8القاتل، من مؤبد إلى 
في المائة من القتلة اليهود الذين ارتكبوا جرائم بحق فلسطينيين قد  99وأفادت "شؤون األسرى"، بأن 

لية تم إطالق سراحهم ودعمهم قانونًيا واجتماعًيا، وبحماية وحصانة من الحكومات اإلسرائي
 والجمعيات المتطرفة في إسرائيل.

 19/2/2018، قدس برس
 

 مع أسيرة مضربة عن الطعام فلسطينيتضامن  .38
شارك عشرات الفلسطينيين في وقفة احتجاجية للتضامن مع األسيرة الفلسطينية رسيلة شماسنة التي 

 لشهر الجاري.تخوض إضرابا مفتوحا عن الطعام في معتقل المسكوبية اإلسرائيلي منذ الرابع من ا
عاما( وتحويلها إلى العزل االنفرادي  48وندد المشاركون باستمرار سلطات االحتالل اعتقال رسيلة )

واالعتداء عليها بالضرب أثناء التحقيق، واستمرار اعتقال ابنتها سارة التي كسر جنود االحتالل أنفها 
طالق النار في الهواء  وكانت قوات االحتالل قد اعتقلت رسيلة بزعم حمل نتيجة الضرب. السالح وا 

أثناء جنازة ابنها الشهيد محمد شماسنة في بلدة قطنة شمال غرب القدس، الذي احتجز االحتالل 
 جثمانه لعامين.

 19/2/2018.نت، الدوحة، الجزيرة
 

 للمطالبة بصرف رواتبهم غزة لموظفيإضراب ومسيرة  .39
زة، ظهر يوم االثنين، بمسيرة حاشدة خرج المئات من موظفي القطاع العام في قطاع غ :غزة

 للمطالبة بصرف رواتبهم من قبل حكومة والتوافق في رام هللا.
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والعربية، أكدت على  اإلنجليزيةوحمل الموظفون المشاركون في المسيرة، شعارات والفتات باللغة 
 أحقيتهم في صرف رواتبهم وحقوقهم الوظيفية، واعتمادهم كموظفي دولة.

لموظفين في بيان لها، إن اإلضراب يأتي رفضًا الستمرار حكومة الحمد هللا في فرض وقالت نقابة ا
 العقوبات على قطاع غزة وموظفيه ولفشلها في إنهاء االنقسام وعدم اعترافها بحقوق الموظفين.

 19/2/2018اإلخبارية،  معاً  وكالة
 

 عن التطبيع مع االحتالل بعيداً  مفتي القدس يدعو إلى زيارة المدينة بقصد العبادة ودعم المقدسيين .41
يزور وفد فلسطيني رفيع المستوى باريس بالتعاون مع "مؤسسة العمل في : آدم جابر -باريس 
المسيحية الفرنسية، إلطالع المسؤولين الفرنسيين على الوضع الميداني في مدينة القدس  الشرق"
لشيز محمد أحمد حسين إن غاية قال مفتي القدس ا وفي حديث خاص مع "القدس العربي" المحتلة.

الميداني والشعبي، موضحا أن  الفلسطينيوهدف الوفد من هذه الزيارة تتمثل في إيصال الصوت 
الوفد الفلسطيني أجرى في هذا اإلطار لقاءات في اإلليزيه مع مستشاري الرئيس إيمانويل ماكرون 

 . يا ومسؤول الشؤون الدينية في الوزارةوأخرى في الخارجية مع مدير إدارة الشرق األوسط وشمال أفريق
وأشاد المفتي بأهمية النداءات لزيارة القدس وا عالن مفتي روسيا أن اإلدارة قررت أن يشمل برنامج 
الحج زيارة مدينة القدس أسوة بزيارة األماكن المقدسة في مكة والمدينة. وأوضح فضيلته أن هناك 

تتمثل في "االبتعاد عن التطبيع مع االحتالل فتوى تؤيد زيارة القدس ضمن ضوابط معينة 
اإلسرائيلي". كأن تكون هذه الزيارة "بقصد العبادة ودعم المقدسيين والفلسطينيين، ثم التأكيد على أن 

 القدس مدينة محتلة".
 20/2/2018القدس العربي، لندن، 

 
 يقتحمون المسجد األقصى بحراسة مشددةيهوديًا  مستوطناً  80أكثر من  .41

، يوم االثنين المسجد األقصى المبارك من باب المغاربة، يهودياً  مستوطناً  86اقتحم المحتلة:  القدس
وات لونفذ المستوطنون جوالت استكشافية مشبوهة، وص بحراسة مشددة من قوات االحتالل الخاصة.

تلمودية صامتة، خاصة في منطقة باب الرحمة "الُمغلق"، وسط رقابة مشددة من حراس المسجد 
 لمبارك.ا

 19/2/2018، (وفا) الفلسطينية والمعلومات األنباء وكالة
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 من الضفة الغربية فلسطينياً  22 قوات االحتالل تعتقل .42
شن ت قوات االحتالل اإلسرائيلي، فجر يوم اإلثنين، حملة اعتقاالت واسعة في الضفة : القدس المحتلة

عقب دهم وتفتيش منازلهم؛ قبل أن تقوم بنقلهم مواطًنا فلسطينًيا،  22 شملتالقدس، بما فيها الغربية 
فلسطينًيا، بدعوى أنهم  16وأعلن جيش االحتالل في بيان له، أن قواته اعتقلت  لجهات غير معلومة.

وزعم االحتالل عثور  "مطلوبون" لممارستهم أنشطة تتعلق بالمقاومة الشعبية ضد أهداف إسرائيلية.
 . لة تفتيش ومداهمة في بيت لحمجيشه على قنبلة محلية الصنع خالل حم

 19/2/2018، قدس برس
 

 أسيراً  120قوات االحتالل تقتحم سجن "عوفر" وتنقل  .43
قالت مصادر حقوقية فلسطينية، إن وحدات القمع التابعة إلدارة سجون االحتالل، اقتحمت؛ : رام هللا

، وشنت عمليات تفتيش يوم االثنين، أقسام في سجن "عوفر" اإلسرائيلي، الواقع غرب مدينة رام هللا
ن قوات القمع التابعة إلدارة معتقالت أوأفادت "نادي األسير" الفلسطيني،  ونقل لألسرى من أقسامهم.
" في معتقل "عوفر"، وشرعت بعمليات قمع وتفتيش، وأقدمت على نقل 11االحتالل اقتحمت قسم "

 اح لهم بأخذ أي شيء من مقتنياتهم.أسيرًا إلى معتقل "نيتسان" بمدينة الرملة، دون السم 120نحو 
 19/2/2018، قدس برس

 
 على قرار اقتطاع مخصصات الشهداء واألسرىاالحتالل  مصادقةتستنكر شبكة المنظمات األهلية  .44

استنكرت شبكة المنظمات األهلية الفلسطينية مصادقة ما يسمى اللجنة التشريعية الوزارية في حكومة 
 صات الشهداء واألسرى التي يتم دفعها للسلطة الفلسطينية.االحتالل على قرار اقتطاع مخص

وقالت الشبكة في بيان، إن هذا اإلجراء ينطوي على خطورة كبيرة باعتباره جزءًا من سلسلة من 
القوانين ومشاريع القوانين التي يجري طرحها في إطار سياسات عنصرية هدفها ممارسة النهب 

 يني، وتضييق الخناق عليه.المنظم لمصادر وثروات الشعب الفلسط
 20/2/2018الشارقة،  الخليج،

 
 لتنظيم الدفاع عن ضحايا التهجير بالقدس يدعومؤتمر قانوني  .45

أوصى مؤتمر قانوني بتنظيم الدفاع عن ضحايا التهجير القسري في القدس، في حين أكد مسؤول 
لشعب المحتل وهو ما لم تلتزم أممي أن القوة القائمة باالحتالل يجب أن تأخذ بعين االعتبار حقوق ا

جاء ذلك في ختام أعمال مؤتمر "التهجير القسري في القدس.. االتجاهات القانونية  به إسرائيل.
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األحد والذي نظمه مركز العمل المجتمعي في جامعة القدس  يومالجديدة وسبل المواجهة" مساء 
ي والقانون اإلسرائيلي وأكاديميون بالتعاون مع كلية الحقوق، وشارك فيه خبراء في القانون الدول

 وعاملون في مجال الضغط والمناصرة.
وأوصى المؤتمرون بتنظيم فريق وطني للدفاع عن ضحايا التهجير القسري والعقاب الجماعي وعدم 
االكتفاء بالجهود الفردية، ووجوب العمل على إيجاد حلول قانونية جديدة، ومأسسة العمل بالمناصرة 

نشاء فريق وطني للتوثيق، وتوثيق وأرشفة انتهاكات حقوق اإلنسان.الدولية على ال  مستوى الوطني، وا 
كما أوصوا بضرورة كتابة المقرر الخاص لألراضي الفلسطينية المحتلة في األمم المتحدة مايكل لينك 
تقريرا متخصصا عن وضعية القدس ومعاناة سكانها، وأن يكتب تقريرا عن العقوبات الجماعية في 

 طين.فلس
 19/2/2018.نت، الدوحة، الجزيرة

 
 اسم ترامب على أحذية صنعها فلسطيني .46

سنة( على أن يصنع  54أصر المواطن الفلسطيني عماد الحج محمد ): محمود السعدي -رام هللا 
حذاء خاصًا من الجلد الطبيعي، في محله لبيع األحذية بسوق مدينة رام هللا وسط الضفة الغربية،  

 ي دونالد ترامب االعتراف بالقدس عاصمة إلسرائيل. مريكعلى قرار الرئيس األ كرد    سماه "ترامب"،
قبل نحو شهرين علق الفتة ذات إطار مرسوم بالعلم الفلسطيني على باب محله كتب فيها باللغتين 

يين. دخول المحل مشروط باالعتذار عن وعد مريكالعربية واإلنكليزية "إلى جميع البريطانيين واأل
 فور الجائر وقرار ترامب القذر الذي سبب األلم والمعاناة لشعبنا الفلسطيني. مع الترحاب".بل

لدى الحاج محمد زبائن أجانب كثر، حينما يدخل زبائنه البريطانيون إلى محله يعتذرون، أما 
ان فيقولون له "نحن نخجل من أن يكون ترامب رئيسا لنا"، في حين يخاطب الحج محمد مريكاأل
دارته ليس لهما أي ريكماأل يين قائال: "أنتم من اخترتم ترامب رئيسا وعليكم أن تتخلصوا منه، ترامب وا 

بين بقية األحذية يضع الحاج محمد حذاء كتب عليه  سلطة على شعبنا، نحن شعب عظيم وحر".
كلمة "ترامب"، هو يطلق على هذا الحذاء اسم ترامب، لقد اختار لونه وتصميمه من وحي لون شعر 

 ترامب البرونزي وتصفيفه.
ويقول لـ"العربي الجديد"، "نحن ال نسيء ألحد، نحن شعب يحترم نفسه، ترامب دفعني كمواطن، 

ل القدس إلى أن أنزل لمستواه ومستوى قراره القذر، لذا اخترت أن أصمم له حذاء بقراره األخير حو 
 ينزل لمستوى تصرفه، ليتساوى هذا التصرف والقرار مع مستوى األرض".

 19/2/2018العربي الجديد، لندن، 
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 وزير مصري سابق: ال مانع من استيراد الغاز اإلسرائيلي .21
معدنية المصري السابق أسامة كمال، اإلثنين، إنه ال مانع من قال وزير البترول والثروة ال: القاهرة

 استيراد الغاز اإلسرائيلي طالما يحقق منافع اقتصادية للبالد.
جاء ذلك، لدى تعليق الوزير المصري لألناضول على إعالن شركة "ديليك" اإلسرائيلية اليوم، عن 

 سنوات. 10مليار دوالر على مدى  15توقيع اتفاقية لتوريد الغاز اإلسرائيلي إلى مصر بقيمة 
(، بما 2017الوزير السابق، أكد أن بالده أقرت قانون تنظيم أنشطة الغاز في البالد )أغسطس/آب 
 يسمح في استيراده من الخارج، سواء من إسرائيل أو قطر أو غيرها، وفق ضوابط معينة.

 19/2/2018 ،لألنباء األناضولوكالة 
 

 "إسرائيل"استيراد الغاز من ة يستهزؤون باتفاقيمصريون  .21
أثار خبر اتفاقية تصدير حقلي "تمار" و"لوثيان" اإلسرائيليين الغاز الطبيعي : القاهرة ــ صفية عامر

إلى مصر موجة من الرفض لدى رواد مواقع التواصل االجتماعي، ويأتي هذا رغم محاولة مؤيدي 
 ة. النظام المصري، ولجانه اإللكترونية، الدفاع عن الصفق

ومن المدافعين، كتب أحمد عبد الوهاب في عدة تغريدات، أن الصفقة هدفها "تالفي الغرامات التي 
ُوق عت على الحكومة المصرية من جراء وقف التصدير، وكذلك تفجير خط الغاز الواصل إلى 

 إسرائيل أكثر من مرة". 
رًا بخير قادم، كتب نجيب مظلوم: "مصر استوردت الغاز لإلسال عادة التصدير وليس ومبش  ة وا 

لالستعمال بمصر، مصر أصبحت مركز اإلسالة بالبحر المتوسط وستتفق كذلك مع قبرص 
 واليونان".

وفي ما يشبه الرد على ما سبق، عل ق أحمد عبده: "بقى الغاز اللي سرقوه أيام مبارك هنروح نشتريه 
بة في المولد ده وال  ت؟ مش ممكن على غدر الصحاب، طب ومبارك هيطلع بنسامنهم بمليار 

 السيسي هيطلع بالحمص كله؟".
وعن تصريحات االكتفاء الذاتي السابقة، كتب "عمك مصري": "قالك عندي مخزون غاز يكفي مصر 
لسنوات وبعدها بكام أسبوع قالك توقيع اتفاق بين العدو الصهيوني ومصر تم بموجبه تصدير الغاز 

 سنوات". 10لمدة مليار دوالر  15الطبيعي إلى مصر بقيمة 
وعل ق عمر خليفة: "في نفس الوقت الذي ينفجر اقتصادنا السيسي يعطي دفعة لالقتصاد اإلسرائيلي؛ 

مليارًا من صديقه نتنياهو وقام برفع سوق الغاز لمستوى قياسي  15حيث تم توقيع عقد استيراد غاز بـ
 طبقًا لتقرير بلومبرغ".
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 4ا الغاز بتاعنا، ده غير الغرامات اللي علينا ليها )أكثر من وعل ق أحمد الخولي: "إسرائيل بتبيع لن
 مليارات دوالر حتى اةن( بسبب فسز عقد تصديرنا الغاز ليهم. شفتوا هبل وخيانة أكثر من كده؟".

 20/1/2018، لندن، العربي الجديد
 

 "إسرائيل"لخط الغاز مع  دونماً  955استمالك واستئجار  .21
دونمًا، من  611دونما واستئجار  344استمالكات أعلنتها وزارة الطاقة لـ   تنتظر :أحمد التميمي -إربد

بلدة في محافظتي إربد والمفرق، لغايات تنفيذ مشروع الخط الناقل للغاز الطبيعي  18أراضي 
المستورد من إسرائيل موافقة مجلس الوزراء، حتى يصبح المشروع حقيقة على أرض الواقع، في 

مواطنون من تبعات المشروع، التي ستلحق الضرر باألراضي الزراعية التي  الوقت الذي يشكو فيه
ويرفض عشرات المواطنين الذين تم اإلعالن عن  يعبر منها الخط، ويهددون برفع دعاوى قضائية.

استمالك أراضيهم في الصحف المحلية هذا االستمالك، والذي من شأنه، بحسبهم، أحداث أضرار 
اعية، داعيين إلى ضرورة تغيير مسار الخط والبحث عن أراض جرداء مملوكة كبيرة في أراضيهم الزر 

يناير )كانون الثاني( الماضي عن  24وكانت دائرة األراضي والمساحة أعلنت في تاريز في  للدولة.
 .استمالك ألغراض وزارة الطاقة والثروة المعدنية

ر قطع األراضي في الصحف المحلية وقال مصدر في دائرة األراضي والمساحة لـ"الغد" إنه تم نش
ومساحات األراضي التي سيتم استمالكها واستئجارها تمهيدا لعرضها على مجلس الوزراء، ثم 

المستملكة  األراضيسيصار إلى السير باإلجراءات األخرى من تحديد قيمة التعويضات عن 
ار لمشاريع جديدة، منها مليون دين 2.9نحو  2018وخصص مشروع قانون موازنة العام  والمستأجرة.

 مليون دينار لتنفيذ خط الغاز مع إسرائيل. 1.5
ماليين  6، و2019ماليين دينار العام  3ويفترض أن ترتفع مخصصات خط الغاز مع إسرائيل إلى 

، في وقت أشار فيه مشروع القانون إلى أن المشروع سيتم من خالل خط 2020دينار في العام 
 يز حسين.أنابيب يمر عبر معبر الش

 20/2/2018، الغد، عّمان
 

 هللا الثاني يؤكد ضرورة دعم األونروا لمواصلة تقديم خدماتها لالجئين عبد .22
ي، مريكاستقبل الملك عبدهللا الثاني، أمس االثنين، وفدا من أعضاء الكونغرس األ :بترا -عمان

شراكة االستراتيجية بين برئاسة السيناتور ليندسي غراهام، حيث جرى استعراض عالقات التعاون وال
 البلدين، واألوضاع اإلقليمية.
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وأكد الملك، خالل اللقاء أهمية دور الواليات المتحدة في تحقيق السالم العادل والشامل في المنطقة، 
وضرورة تكثيف الجهود إقليميا ودوليا إلعادة إطالق مفاوضات  بين الفلسطينيين واإلسرائيليين 

، وبما يفضي إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس استنادا إلى حل الدولتين
 الشرقية، تعيش بأمن وسالم إلى جانب إسرائيل.

وتطرق اللقاء إلى دور وكالة )األونروا(، حيث أكد جاللته ضرورة دعم "األونروا" لمواصلة تقديم 
أكثر من خمسة ماليين الجئ خدماتها التعليمية والصحية واإلغاثية لالجئين، خصوصا وأن هناك 

 فلسطيني مسجلون لدى األمم المتحدة.
 19/2/2018، الغد، عّمان

 
 مب بشأن القدس الغياً اقرار تر  دّ الصفدي يع .26

خالل مؤتمر صحافي عقب  قال وزير الخارجية األردني أيمن الصفدي: محمد الدعمة -عمان
لود جاويش أوغلو، في عمان أمس وزير الخارجية التركي مو التركي مباحثات أجراها مع نظيره 

إن زيارة وزير الخارجية التركي جاءت كخطة نحو ترجمة قرارات القيادة األردنية والتركية في  ،االثنين
القمم الثالث التي عقدت، باإلضافة إلى تعزيز التبادل الثنائي بين البلدين والجهود في معالجة 

 أوضاع المنطقة.
اإلسرائيلي هو أساس التوتر، وحله وفق حل الدولتين هو شرط  وأكد على أن الصراع الفلسطيني

للسالم الدائم والشامل، مضيفًا أن األردن وتركيا متفقان على مركزية القضية الفلسطينية وضرورة 
حلها وفق حل الدولتين الذي يضمن للفلسطينيين حقهم المشروع في الدولة، على خطوط الرابع من 

 وعاصمتها القدس الشرقية. 1967يونيو )حزيران( عام 
وأكد على أن مصير القدس يقرر عبر محادثات مباشرة، على أساس قرارات الشرعية الدولية التي 

وبين الصفدي أن المواقف األردنية التركية متطابقة فيما يتعلق بالقدس، وفي  تعتبرها أرضًا محتلة.
 اعتبار قرار االعتراف بها عاصمة إلسرائيل باطاًل والغيًا.

 20/1/2018، لندن، الشرق األوسط
 

 : لبنان يرصد نشاط حماس غير القانوني" الكويتية تزعمالسياسة" .20
ردت مصادر أمنية لبنانية مطلعة على جميع المزاعم التي باتت تروج في  :"السياسة“ –بيروت 

نشاط غير اةونة األخيرة المتعلقة بعدم علم األجهزة األمنية أو بعدم قدرتها على التعامل مع ال
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على الساحة اللبنانية، بما في ذلك نشاطها إلنشاء قوة عسكرية  "حماس“القانوني الذي تمارسه حركة 
 تعمل ضد إسرائيل.

يناير الماضي، بشأن هذا الموضوع، قالت المصادر  19في  "السياسة“وعطفًا على ما نشرته 
من قبل األجهزة األمنية وأن القرار في لبنان كان معروفًا ومتابعًا  "حماس“، إن نشاط "السياسة"لـ

 بشأن التعامل معه خاضع العتبارات مهنية وميدانية.
التابع  األشغالبشأن ما يسمى مكتب  األمنيةوأضافت المصادر إن المعلومات التي تمتلكها األجهزة 

ير ، وأن وليم أبوشنب، الذي ذكر اسمه في إطار التقر "السياسة“يفوق أضعاف ما نشرته  "حماس"لـ
 الصحافي كان معروفًا من قبل األجهزة األمنية منذ نحو عام، وكان موضع تعقب ومتابعة.

وأشارت إلى أن هذا التعقب سواء في مدينة صيدا أو في المخيمات الفلسطينية ساهم في كشف هوية 
ان، في لبن "حماس"ونشاط عدد من اللبنانيين والفلسطينيين الذين يعملون في إطار النشاط السري لـ

في االنفجار في صيدا، وكانوا جميعًا يعملون في مجال تصنيع  أصيببينهم محمد حمدان، الذي 
 الطائرات المسيرة والصواريز لصالح الحركة.

وأوضحت أن الزيارات المتكررة التي قام بها ماجد خضر إلى لبنان، الذي أشير إليه في التقرير على 
ترتبط بماجد خضر إلى لبنان، ساهمت  "حماس“أخرى من  ، وزيارات كوادراألشغالأنه مدير مكتب 

هي األخرى في كشف هوية عدد من الكوادر الناشطة في لبنان، بينهم أحمد محمد الحاج وحسن 
محمد عنتر ومحمد علي حجازي، المعروف في صيدا والذي تم كشف النشاط السري الذي يقوم به 

 في المجال الكيماوي. "حماس“لصالح 
 19/2/2018لكويت، ، االسياسة

 
 بمس سيادتنا "إسرائيلـ": لن نسمح ليلبنانالجيش القائد  .22

سرائيل على خلفية حقوق النفط في المياه وبناء األخيرة جدارا على الحدود  تصاعد التوتر بين لبنان وا 
 مع لبنان، وسط تحذير أممي من اندالع شرارة الحرب.

ده لن تسمح إلسرائيل بالمس بسيادتها وتهديد حقها فقد قال قائد الجيش اللبناني جوزيف عون إن بال
خالل افتتاح مؤتمر عن -في الوصول إلى النفط في مياهها وبناء جدار على الحدود معها، وأضاف 

 أن الجيش سيتصدى ألي عدوان إسرائيلي. -التنمية واالستقرار في العالم العربي
دة تهديدات وممارسات خطيرة تطال حق لبنان وقال عون "لقد بدر من العدو اإلسرائيلي في اةونة ع

، باإلضافة إلى إقامة جدار عازل 9الثابت في ثروته النفطية وتحديدا تلك الواقعة في المنطقة رقم 
 على الحدود الجنوبية قد يمر في أراض لبنانية".
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شمله بمحاذاة جزء صغير متنازع عليه مع إسرائيل، ولن ت 9وسيجري لبنان التنقيب في المنطقة 
 ، وفق شركة توتال.9من المنطقة  %8أعمال التنقيب. وُيشكل هذا الجزء 

 20/2/2018، الجزيرة نت، الدوحة
 

 ماليين دوالر إلغاثة غزة التسعةقطر تعلن تفاصيل منحة  .22
أعلن رئيس اللجنة القطرية إلعادة إعمار غزة، السفير محمد العمادي، عن : غزة ــ يوسف أبو وطفة

ير قطر الشيز تميم بن حمد آل ثاني، إلغاثة القطاع المحاصر، والتي تبلي قيمتها تفاصيل منحة أم
ماليين دوالر(، وتشمل أدوية ومستلزمات طبية ووقودًا للمشافي والقطاعات  9مليون لاير قطري ) 33

 اإلنسانية.
المنحة  وقال العمادي خالل مؤتمر صحافي في مجمع الشفاء الطبي بمدينة غزة، اليوم االثنين، إن

ي، وشراء وقود للمستشفيات بالشراكة أمريكتشمل توفير أدوية ومستلزمات طبية بقيمة مليوني دوالر 
مع مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية )أوتشا( ووكالة غوث وتشغيل الالجئين )أونروا( 

 ي تكفي لتشغيل مولدات المشافي ألكثر من شهر.أمريكألف دوالر  500بقيمة 
وشهد المؤتمر مراسم توقيع اتفاقية بين مكتب عمليات أونروا في غزة، والسفير القطري، فضاًل عن 
توريد شاحنات محملة باألدوية والمستهلكات الطبية من شأنها أن تنعش مستودعات وزارة الصحة 

 بغزة، والتي تعاني عجزًا كبيرًا.
ي غزة بقيمة مليون دوالر، فضال عن دعم وأضاف العمادي، أن المنحة تشمل ترميم بيوت الفقراء ف

الطالب وتسديد الرسوم الجامعية عنهم بقيمة مليون دوالر، ودعم الحاالت المرضية بقيمة مليوني 
 مليون دوالر. 2.6دوالر، وتوفير طرود غذائية وشراء غاز وغيرها من اللوازم بقيمة 
تدعمها حاليًا، وستواصل دعمها في وشدد السفير القطري على أن بالده "دعمت غزة في السابق، و 

المستقبل، في مواجهة الظروف الصعبة والمعقدة التي يعيشها أكثر من مليوني مواطن فلسطيني في 
القطاع المحاصر إسرائيليًا للعام الثاني عشر على التوالي"، مشيرًا إلى أن مبادرة أمير قطر "تأتي في 

 ن القطاع وهم يموتون ببطء".الوقت الذي يواصل فيه العالم النظر إلى سكا
ولفت إلى أن االتصاالت التي تجريها قطر مع الطرفين الفلسطيني واإلسرائيلي تؤكد أن كليهما غير 
معني بالدخول في حرب جديدة من شأنها إشعال المنطقة، مؤكدًا في الوقت ذاته أن بالده تتواصل 

 بشكل مستمر مع الحكومة الفلسطينية.
 19/2/2018، نالعربي الجديد، لند
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 "إسرائيل"العمادي: حل أزمة الكهرباء مرتبط بموافقة السلطة و .22
قال السفير القطري محمد العمادي اليوم االثنين إن الحلول الجذرية ألزمة الكهرباء مرتبط : غزة

 بموافقة السلطة الفلسطينية ودولة االحتالل.
حتالل، لكنها رفضت، مبينًا أن وأضاف العمادي أن قطر قدمت مقترحات لحل األزمة لدولة اال
 االحتالل أبلي قطر أن السلطة هي الجهة الشرعية لتوقيع االتفاقيات.

حلول جذرية للكهرباء واألزمات  إيجادوبين أن قطر تطلع لتطبيق المصالحة حتى نتمكن من 
 األخرى في قطاع غزة، مشددًا أن األوضاع اإلنسانية في القطاع متدهورة.

"جهزنا شارع صالح الدين الرئيسي في غزة ببنية تحتية لخط الغاز الخاص بتشغيل وتابع العمادي 
محطة الكهرباء وجاهزون لتنفيذه لكن األمر منوط باتفاق السلطة مع االحتالل"، مطالبًا الدول 

 األخرى أن تحذو حذو قطر في مساعدة سكان القطاع.
 19/2/2018، الين أونفلسطين 

 
 السعودي: موقفنا ثابت تجاه القضّية الفلسطينّيةنائب رئيس مجلس الشورى  .21

أكد نائب رئيس مجلس الشورى الدكتور محمد بن أمين الجفري، أن مواقف المملكة العربية : الرياض
. وأشاد بالعالقات البرلمانية بين "ثابتة تجاه قضايا المنطقة، خصوصًا القضية الفلسطينية"السعودية 

 ي.كمريمجلس الشورى والكونغرس األ
جاء ذلك خالل استقباله أمس، وفد مستشاري ومساعدي أعضاء الكونغرس الذين يزورون المملكة 
حاليًا. وأشار الجفري إلى أهمية مثل هذه الزيارات في تبادل الخبرات واالطالع على التجارب 

 البرلمانية في البلدين الصديقين.
ي مقدمها القضية الفلسطينية، الفتًا إلى ما وأكد أن السعودية ثابتة تجاه مختلف قضايا المنطقة، وف

يقوم به النظام اإليراني من تدخل سافر في شؤون بعض الدول العربية، إضافة إلى تاريخه الطويل 
في دعم اإلرهاب وزعزعة األمن في دول المنطقة من خالل دعم الميليشيات المسلحة الخارجة على 

 القانون الدولي.
 20/2/2018، ، لندنالحياة

 
 برنامج تركي لتأهيل مرشدين مختصين بشؤون القدس .21

أطلقت جمعية "أعضاء ومنتسبي جامعة مرمرة" بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة التركية : السبيل
 برنامجًا أكاديميا لتدريب مرشدين سياحيين متخصصين في شؤون مدينة القدس.
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-إسطنبولجامعات التركية في مدينة إحدى أهم ال-ويستهدف البرنامج كافة طلبة جامعة مرمرة 
ناثًا  المهتمين بشؤون مدينة القدس، سواء في مراحل دراسات البكالريوس أو الدراسات العليا ذكورًا وا 

 ومن كافة الجنسيات.
لتخريج ثالثين مرشدًا سياحيًا متخصصين في  2018ويسعى البرنامج في فوجه األول خالل العام 

ة وتاريخها والميراث العثماني فيها من جهة، ورفد شركات السياحة معرفة معالم المدينة المقدس
 بمرشدين مؤهلين لمرافقة جموع الزوار األتراك للقدس من جهة أخرى.

 20/2/2018، السبيل، عّمان
 

 ترّشح يهوديًا ضمن قوائمها لالنتخابات البلدية "النهضة"تونس:  .21
زب اإلسالمي المشارك في االئتالف الحاكم ، الح"النهضة"فتحت حركة : المنجي السعيداني -تونس

في تونس حاليًا، أبواب الترشح أمام تونسي يهودي ضمن قائمتها لالنتخابات البلدية في منطقة 
المنستير )وسط شرقي تونس، وهي كذلك مسقط رأس الزعيم التونسي الراحل الحبيب بورقيبة(. ومث ل 

جداًل حول جدوى إشراك يهودي ضمن قوائم حزب للساحة السياسية التونسية وخلق  "مفاجأة"ذلك 
 ."النهضة"إسالمي وتساؤالت إن كان القرار مبنيًا على حسابات سياسية أم من باب الدعاية لفائدة 

، إن الحركة "الشرق األوسط"لـ "النهضة"وفي هذا الشأن، قال عماد الخميري المتحدث باسم حركة 
هي بصدد استكمال كل "ت البلدية في المنستير وقررت ترشيح يهودي ضمن قائمتها لالنتخابا

مزايدات ". ونفى الخميري أن يكون هذا القرار مبنيًا على "اإلجراءات القانونية المتعلقة بهذا الترشح
في المائة  50، وأشار إلى انفتاح الحزب على الكفاءات المستقلة التي خصص لها نسبة "سياسية

 قبلة.ضمن مرشحيه لالنتخابات البلدية الم
سنة ويعمل  56وأكد أن المرشح التونسي اليهودي، سيمون سالمة، وهو أصيل مدينة المنستير وعمره 

، على حد تعبيره. وأضاف أن السماح "إضافة مهمة للحركة"وكياًل في مؤسسات اقتصادية، سيمنح 
في إدارة مكسبًا هامًا من مكاسب حركة النهضة لقبول ترشحه للمشاركة "لسالمة بالترشح يعتبر 

 ."الشأن البلدي
 20/1/2018، لندن، الشرق األوسط

 
 تطلق حملة الشتاء في فلسطيناإلماراتية  "هيئة األعمال الخيرية" .21

؛ لتشمل معظم األراضي الفلسطينية، "الشتاء في فلسطين"حملة  "هيئة األعمال الخيرية"أطلقت وام: 
 ."عام زايد"إطار فعاليات  ومنها: مدينة القدس والمسجد األقصى المبارك؛ وذلك في
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الوهاب الخاجة المدير التنفيذي للهيئة، أن إطالق الحملة يأتي في إطار سلسلة  وأوضح خالد عبد
؛ حيث استحوذت القضايا اإلنسانية "عام زايد"من الفعاليات، التي تضم برامج متنوعة تواكب 

سلطان آل نهيان، طيب هللا ثراه، والخيرية على مكانة متقدمة في فكر المغفور له الشيز زايد بن 
داخل اإلمارات وخارجها، وكانت من الثوابت التي تشكل مبادئه؛ حيث ارتكزت على إيمان صادق 

 ونبيل لقيم الخير والعطاء.
 20/2/2018، الخليج، الشارقة

 
 مسؤول إيراني ردًا على تهديدات نتنياهو: إذا قمتم بأي تحرك ضدنا سنسوي تل أبيب باألرض .12

د ب أ: هدد أمين مجمع تشخيص مصلحة النظام في إيران محسن رضائي بأن الجمهورية  -نطهرا
، وذلك ردًا على تهديدات "ستسوي تل أبيب باألرض إذا قامت إسرائيل بأي تحرك ضدنا“اإلسالمية 

 أطلقها رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو أمس.
ال يمكنكم ارتكاب أي " قول، موجهًا الحديث لنتنياهو:اإليرانية عن رضائي ال "فارس“ونقلت وكالة 

 ."حماقة. ولو أردتم القيام بتحرك ما، فلن نمنحكم حتى فرصة الهرب، وسنسوي تل أبيب باألرض
نواجه اليوم خصمين، أحدهما له " وقال ساخرًا من نتنياهو ومن الرئيس األمريكي دونالد ترامب:

 ."ملفات كثيرة في المحاكم بشأن االنتخاباتملفات فساد مالية كبيرة، واةخر له 
 19/2/2018، العربي، لندنالقدس 

 
 إيقاف مصارع إيراني خسر "عمدا" لتجنب مواجهة إسرائيلي .16

أوقف االتحاد الدولي للمصارعة العبا إيرانيا لمدة ستة أشهر لخسارته المتعمدة لتجنب مواجهة العب 
ا في مباراته أمام خصمه الروسي في إطار بطولة كان الالعب علي رضا كريمي متقدم إسرائيلي.

وكان كريمي  عاما في نوفمبر/ تشرين ثان  عندما أمره مدربه بالخسارة عمدا. 23العالم تحت سن 
وال تعترف إيران بإسرائيل وتحظر  سيقابل مصارعا إسرائيليا في حالة فوزه على الالعب الروسي.

 ائيليين في المحافل الرياضية الدولية.رياضييها من المنافسة أمام خصومهم اإلسر 
وقال االتحاد اإليراني للمصارعة إنه سيطعن في حظر االتحاد الدولي، الذي ستعلنه اللجنة التأديبية 

وقالت اللجنة: "كريمي، بناء على تعليمات مدربه جامشيدي، خسر عمدا  باالتحاد الدولي الجمعة.
 ابريالوف "، في إشارة إلى الالعب الروسي.مباراة نهائي دور الثمانية أمام أليخان ز 

وأضافت: "ثبت أن المصارع ومدربه تصرفا بالمخالفة لقوانين المصارعة الدولية... واللوائح التأديبية 
 لالتحاد الدولي للمصارعة."
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وسيصبح كريمي مؤهال للمشاركة في البطولة العالمية المقرر عقدها في أواخر مايو/ آيار عام 
كما ُحظر مدربه، حامد رضا جامشيدي، من ممارسة اللعبة حتى  تهاء فترة الحظر.بعد ان 2018

 .2019نهاية نوفمبر/ تشرين ثان  عام 
 19/2/2018، هيئة اإلذاعة البريطانية )بي بي سي(

 
 االتحاد األوروبي يحذر من تفاقم األوضاع اإلنسانية في غزة .10

وروبي، من تفاقم األوضاع اإلنسانية في قطاع حذر االتحاد األ: يحيى اليعقوبي -رام هللا / غزة 
نهاء االنقسام الفلسطيني الذي يعقد األمور ويفاقم  غزة، مشدًدا على ضرورة إيجاد حلول سريعة وا 

 األزمة اإلنسانية في القطاع.
وقال المتحدث باسم االتحاد في األراضي الفلسطينية شادي عثمان في تصريح لـ "فلسطين"، أمس: 

اإلنساني في غزة صعب، ويجب أن يكون هناك حل لالنقسام بأسرع وقت، ألن استمراره "إن الوضع 
 بهذا الشكل مضر ويعقد األمور".

وطالب األطراف الفلسطينية كافة بإنجاز ملف المصالحة، باعتباره مطلًبا مهما للشعب الفلسطيني 
 وضروريا في ظل هذه الظروف الصعبة.

دم للفلسطينيين، بين عثمان أن االتحاد أقر ميزانيته للعام الحالي وحول دعم االتحاد األوروبي المق
مليون يورو لدعم وكالة  100مليون يورو، منهم  300 بمبليوهي مساوية لميزانية العام الماضي، 

 100مليون يورو كمشاريع اقتصادية وتنموية تتعلق بإنشاء محطات صرف صحي، و 100"أونروا"، و
 الشؤون االجتماعية ورواتب موظفي السلطة. مليون يورو لدعم مخصصات

 20/2/2018، فلسطين أون الين
 

 فريدمان: أي إخالء للمستوطنين سيتسبب بحرب أهلية إسرائيلية .12
قال السفير األمريكي في إسرائيل دانييل فريدمان، مساء اإلثنين، إن "سنوات وجود : محمد وتد

ونموا على الصعيد اإلسرائيلي، مشيرا إلى إن  السلطة الفلسطينية بالضفة الغربية شهدت ازدهارا
 استمرار األمر الواقع ليس بالمستحيل.

ي خالل كلمة ألقاها أمام وفد من اليهود األمريكيين بالقدس، حيث مريكوردت تصريحات السفير األ
الء نقلت وسائل اإلعالم اإلسرائيلية عن فريدمان قوله إن "المستوطنين باقون بالضفة الغربية وأي إخ

 لهم سيتسبب في حرب أهلية إسرائيلية كما سيرفض ضباط متدينون تنفيذ األوامر".
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وتحدث فريدمان عن أن مقولة استمرار األمر الواقع يهدد إسرائيل كدولة ديمقراطية قائال إن "هذا 
الكالم تافه، فقد استمر هذا الوضع منذ أوسلو ولغاية اليوم ولم يتغير شيء وواصلت إسرائيل في 

وذكر أن "السلطة الفلسطينية لم تقم ببناء مؤسسات قادرة على العيش بسالم مع إسرائيل"،  زدهارها".ا
 ية المفترضة للسالم.مريكرافضا رفع سقف التوقعات من الرؤية األ

 20/2/2018، 48عرب 
 

 إسرائيلية - روسيا تعرض استضافة محادثات سالم فلسطينية .12
من دون شروط  "إسرائيلية"ضافة محادثات سالم فلسطينية أكدت روسيا استعدادها الست: د.ب.أ

مسبقة، فيما اتهم مسؤول فلسطيني الواليات المتحدة بالسعي إلى حل إقليمي للقضية الفلسطينية من 
 أجل تصفيتها.
الدولي  "فالداي"عن وزير الخارجية الروسي سيرجي الفروف، قوله أمام منتدى  "تاس"ونقلت وكالة 

إننا ": "روسيا في الشرق األوسط.. العب في كل الساحات"مل هذا العام عنوان للحوار الذي يح
، وأضاف الفروف: ""إسرائيل"مقتنعون بأنه ال يوجد سبيل آخر إال االتفاق المباشر بين فلسطين و

من دون شروط  "اإلسرائيليين"نؤكد استعدادنا لتوفير مكان في روسيا الستضافة القادة الفلسطينيين و"
 "اإلسرائيلي"، مشيرا إلى الزيارات التي قام بها مؤخرا إلى موسكو كل من رئيس الوزراء "ةمسبق

بنيامين نتنياهو، والرئيس الفلسطيني محمود عباس، والعاهل األردني الملك عبدهللا الثاني. وأضاف: 
 ."نتوقع أن يتم دراسة العرض )الخاص باستضافة محادثات( وأن تكون هناك استجابة"

 20/2/2018ارقة، ج، الشالخلي
 

 "حزب هللا"و "إسرائيل"جوتيريش يجدد تحذيره من مواجهة بين  .12
عبر األمين العام لألمم المتحدة أنطونيو جوتيريش اليوم االثنين عن قلقه بشأن احتمال : رويترز

 وقوع مواجهة مباشرة بين إسرائيل وجماعة حزب هللا اللبنانية المدعومة من إيران.
ش أن ما صدر من إسرائيل وحزب هللا من إشارات في اةونة األخيرة أظهر أنهما لن وأضاف جوتيري

 يسمحا بحدوث ذلك ولكن "أحيانا تكفي شرارة إلشعال هذا النوع من الصراع".
وقال جوتيريش للصحفيين في لشبونة مسقط رأسه "أشعر بقلق عميق بشأن التصعيد الذي يصعب 

كما أشار جوتيريش إلى مخاوف إسرائيل بشأن اقتراب فصائل مسلحة  التنبؤ به في المنطقة بأكملها".
وأضاف "أسوأ كابوس قد يتحقق هو إذا حدثت مواجهة مباشرة بين  مختلفة في سوريا من حدودها.
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إسرائيل وحزب هللا... سيكون حجم الدمار في لبنان شديدا بالتأكيد، لذا فإن هناك نقاط قلق كبيرة 
 تحيط بالموقف".

 19/2/2018، رام هللا األيام،
 

 يتعرض للتهديد و"نقطة الالعودة" باتت قريبة جداً  "حل الدولتين"بوغدانوف:  .11
حذر مبعوث الرئيس الروسي الخاص إلى الشرق األوسط، ميخائيل بوغدانوف، من أن : موسكو

دا التسوية في الشرق األوسط، القائمة على مبدأ التعايش بين دولتين، معرضة لتهديد خطير، مشد
 على أن "نقطة الالعودة" باتت قريبة جدا.

وقال خالل كلمة أمام منتدى "فالداي" الدولي للحوار، بحسب ما نقلته "روسيا اليوم": "في الظروف 
الحالية، تجدر اإلشارة إلى أن حل الدولتين يتعرض لتهديد حقيقي، وعلى الرغم من أن صيغة 

فاق التسوية العادلة القائمة على أساس قانوني معترف الدوليتين ال تزال على جدول األعمال، فإن آ
 به دوليا تتالشى".

وأضاف بوغدانوف، أن الواليات المتحدة لم تعلن عن مضمون "صفقة القرن" بشأن النزاع الفلسطيني 
 اإلسرائيلي، مشيرا إلى أن ذلك مثير للقلق.

طاقتها كما يجب، مضيفا أنها أيضا وأكد أن واشنطن ال تعطي المجال للرباعية الدولية العمل بكامل 
دولة واحدة،  -وشدد بوغدانوف: "في هذه الحالة، هناك خيار واحد فقط  تخلق حالة من عدم اليقين.

 لكنه ال يتناسب مع الفلسطينيين أو اإلسرائيليين".
 19/2/2018، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
 والضغوطات التي تتعرض لها منذ الشهر الماضي "بي دي أس"تقرير يرصد فعاليات الـ .11

تناول تقرير صدر عن مكتب الوطني للدفاع عن األرض، اليوم االثنين، مجمل نشاطات : رام هللا
( منذ مطلع BDSوفعاليات حركة مقاطعة إسرائيل وسحب االستثمارات منها وفرض العقوبات عليها )

ها من قبل االحتالل اإلسرائيلي، في محاولة كانون الثاني الماضي، والضغوطات التي تتعرض ل
 لتقويضها.

 على الرابط التالي: أبرز ما تطرق إليه التقريرولالطالع على 
97b3960Y60165015y97b3960http://www.alhaya.ps/ar_page.php?id= 

 19/2/2018، جديدة، رام هللاالحياة ال
 

http://www.alhaya.ps/ar_page.php?id=3960b97y60165015Y3960b97
http://www.alhaya.ps/ar_page.php?id=3960b97y60165015Y3960b97
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 "بي دي أس"ماليين امرأة في الهند تدعم حركة المقاطعة  10منظمات تمثل أكثر من  سبع .11
ماليين امرأة في الهند نداء حركة  10أيدت سبع منظمات نسوية تمثل أكثر من  وكاالت: –الرأي 

(، وطالبت باإلفراج عن BDSمقاطعة "إسرائيل" وسحب االستثمارات منها وفرض العقوبات عليها )
 الفتاة األسيرة عهد التميمي، وسائر األطفال الفلسطينيين المعتقلين في سجون االحتالل.

وأكدت المنظمات النسوية الهندية في بيان، أن نضاالتها في الهند ضد النظام الذكوري، والعنصرية 
 لتضامنها مع النساء الفلسطينيات.الطائفية، والطبقية، واالنقسامات الدينية، والعسكرة، تشكل أساسا 

"نحن الموقعات أدناه نطالب باإلفراج الفوري عن عهد التميمي وجميع األسرى األطفال البيان: وأورد 
الفلسطينيين، ونعتقد كذلك أن أقوى طريقة لدعم نضال عهد التميمي والسعي الفلسطيني إلى تحقيق 

 (.BDSعة، وسحب االستثمارات، وفرض العقوبات )العدالة والحرية والمساواة هو دعم حركة المقاط
 19/2/2018، وكالة الرأي الفلسطينية ل عالم

 
 بضمان أمن دبلوماسييها "إسرائيل"بولندا تطالب  .11

طلبت الخارجية البولندية من إسرائيل الحفاظ عل حياة وسالمة موظفي سفارتها في تل أبيب، وسط 
قانون يتعلق بما يعرف بالمحرقة النازية بحق اليهود خالل خالف دبلوماسي محتدم بين الطرفين أثاره 

 الحرب العالمية الثانية.
وجاء طلب وارسو عقب شعارات وكتابات عنصرية ظهرت أمس على جدران مقر السفارة البولندية 

 في تل أبيب، وتحمل عبارات تحريض وشعارات النازية.
طات أمنية في أعقاب الكتابات ضد بولندا وقال مدير مكتب الجزيرة وليد العمري إن هناك احتيا

 والبولنديين، مشيرا إلى أن هذا التطور يأتي بعد تفاقم األزمة األيام األخيرة.
وأضاف أن إسرائيل تتعامل مع األزمة على ثالثة مستويات، فقد اتصل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو 

المقبولة، بينما بدأ الكنيست توقيع هاتفيا بنظيره البولندي ووصف تصريحاته في ميونيز بغير 
 عريضة تطالب بسحب السفيرة من وارسو وطرد السفير البولندي من تل أبيب.

وفي مستوى ثالث وأخير، بدأ ذوو ضحايا المحرقة النازية يشهدون الواحد تلو اةخر بأن البولنديين 
 أفشوا إلى األلمان بوجود يهود في مناطقهم مما أدى لمقتل عدد منهم.

بيد أن مدير مكتب الجزيرة استبعد أن تصل األزمة لسحب السفراء، حيث قال نتنياهو إن من 
الصعب أن تبني عالقات دبلوماسية لكن من السهل أن تقوم بإلغائها. كما أن رئيس وزراء بولندا قال 

ن اإلسرائيليين لم يعترضوا على ذلك.  إنه أطلع نتنياهو على القانون قبل إصداره وا 
 19/2/2018، ة نت، الدوحةالجزير 
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 أي عدوان إيراني "إسرائيل"دبلوماسي روسي: سندفع عن  .12
أعلن ليونيد فرولوف نائب السفير الروسي لدى تل أبيب أن من حق إسرائيل الدفاع عن نفسها إذا 
تعرضت لعدوان من إيران. وقال في حوار مع صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" إنه إذا أقدمت إيران 

" ضد إسرائيل فلن تكون الواليات المتحدة وحدها من سيدافع عن إسرائيل بل روسيا على "عدوان
وأضاف الدبلوماسي الروسي أن كثيرا من مواطنيه يعيشون في إسرائيل، وهي دولة صديقة  كذلك.

 ولن تسمح موسكو ألحد باالعتداء عليها، وفق كالمه.
م يعرفون تماما ما يمكن أن يحصل في حال وأوضح بالحوار نفسه أن اإليرانيين ليسوا أغبياء، فه
بقدرة إسرائيل في االنتصار على  -وفق تعبيره-أرسلوا طائرات بدون طيار إلسرائيل. فال أحد يشكك 

وبخصوص إسقاط الدفاعات الجوية السورية طائرة إسرائيلية في العاشر  القوات اإليرانية في سوريا.
 ولة ذات سيادة ومن حقها أيضا الدفاع عن نفسها.من الشهر الجاري، قال فرولوف إن سوريا د

 19/2/2018، الجزيرة نت، الدوحة
 

 ضد حماس غرينبالت يدخل على خط التصعيد .16
عاش قطاع غزة أمس حااًل من الهدوء الحذر غداة قصف مقاتالت ": الحياة" –الناصرة، غزة 

السالم جيسون غرينبالت، على  ي لعمليةمريك، فيما دخل المبعوث األ"حماس"إسرائيلية مواقع لحركة 
ووجه انتقادات شديدة اللهجة إلى ، خط التصعيد ضد حماس بعد تصريحات لكبار قادة الدولة العبرية

وحم لها مسؤولية انفجار العبوة الناسفة، فيما أبدى تفهمه للرد اإلسرائيلي. وقال غرينبالت في  "حماس"
مرتجلة لمهاجمة جنود إسرائيليين، ومرة أخرى تطلق حماس تخفي عبوة ناسفة "تغريدة له على تويتر: 

صواريز على إسرائيل، هذه األعمال الجبانة لن تؤدي إال إلى تصعيد العنف، وليس بناء المجتمع 
سامي أبو زهري عبر تويتر  "حماس"، قبل أن يرد عليه القيادي في "المزدهر الذي يستحقه شعب غزة

ية المتصهينة، مريكهي انعكاس لمواقف اإلدارة األتصريحات غرينبالت ضد حماس "قائاًل: 
وغرينبالت يتعامى عن أصل المشكلة، وهي وجود االحتالل وجرائمه وِفي مقدمها خنق غزة، وعليه 

 ."أن يدرك إن غزة لن تستسلم لهذا الحصار وستعمل على كسره مهما كل ف ذلك من ثمن
 20/2/2018، لندن، الحياة
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 تهديد وابتزاز أم لقاء األشقاء؟"حماس" في القاهرة..  .10
 أحمد الحيلة
تتعرض حركة المقاومة اإلسالمية "حماس" في اةونة األخيرة لمجموعة من الضغوط المتالحقة؛ ففي 
عجلة األيام الماضية أعلن الكونغرس األمريكي عن مشروع قانون لمعاقبة حركة "حماس" بصفتها 

لفرض عقوبات دولية عليها، وذلك بعد أن أعلنت اإلدارة  حركة إرهابية، حاث ًا على اتخاذ قرار أممي
األمريكية وضع رئيس الحركة إسماعيل هنية على قائمة اإلرهاب، في خطوة متقدمة تلت إعالن 

 الرئيس ترامب اعتراف واشنطن بالقدس عاصمة للكيان الصهيوني.
اع غزة؛ الذي يمثل تأتي تلك القرارات في الوقت الذي تصاعدت فيه إجراءات الحصار على قط

قاعدة متقدمة لحركة "حماس" في مواجهة االحتالل ومشاريع التسوية العابثة بالحقوق الوطنية 
الفلسطينية، وفي مقدمتها "صفقة القرن" التي ُتط بز على نار الخذالن من بعض العرب، وعجز أو 

لم تِف بالتزاماتها تواطؤ السلطة الفلسطينية التي كانت وال تزال تشارك في حصار غزة، حيث 
، ال سي ما بعدما سل مت "حماس" جميع الوزارارت والمرافق 2017و 2011بموجب اتفاقي القاهرة 

هللا؛ التي تتلكأ بدورها في رفع العقوبات التي فرضها الرئيس عباس  والهيئات العامة لحكومة الحمد
عبر رفح المغلق بشكل تام إال على الموظفين وقطاعي الصحة والكهرباء، إضافة إلى تجاهلها فتح م

من أيام معدودة يلقى فيها الفلسطيني العذاب والمذلة أثناء سفره، وبعد دفعه رشوة تصل لنحو ثالثة 
 آالف دوالر أمريكي للجان التنسيق مع الطرف المصري..!

عقوبات الرئيس عباس ضد قطاع غزة؛ تتقاطع مع استمرار عمليات التنسيق األمني مع االحتالل 
لصهيوني في الضفة الغربية، بشكل مخالف لقرارات اللجنة المركزية لمنظمة التحرير الفلسطينية ا

، ما ُيشير إلى أن مواقف السلطة 2017و 2015الداعية لوقفه في اجتماعاتها التي انعقدت عامي 
نما مجرد تصريحات لالستهالك اإلع المي الفلسطينية ضد ما ُيسمى بـ"صفقة القرن" ليست بجدية، وا 

ولذر الرماد في عيون الشعب الفلسطيني الغاضب من اإلدارة األمريكية ومواقفها من القدس وحق 
العودة لالجئين الفلسطينيين.. كما ُتؤكد الوقائع أيضًا أن حقيقة مواقف سلطة أوسلو من المصالحة 

حت شعار الوطنية؛ مجرد محاولة خادعة لدفع حركة "حماس" لوقف مقاومتها ولتسليم سالحها ت
سلطة واحدة وسالح واحد، وهذا ما أكدته تصريحات الرئيس عباس، ومسؤول ملف المصالحة 

 الوطنية في حركة "فتح" عزام األحمد وغيرهما.
شباط/ فبراير(  7على صلة بهذا المشهد، أعادت القاهرة فتح معبر رفح بشكل مفاجئ يوم األربعاء )

إلسرائيلي لحرب رابعة على غزة، ما خلق انطباعًا الجاري، وسط شائعات عن تحضير االحتالل ا
ملتبسًا لدى المراقبين؛ فهل فتح معبر رفح في هذا التوقيت كان ُيقصد منه تخفيف الحصار عن غزة، 
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أم تعزيز لحالة القلق لدى المقاومة والفلسطينيين الذين يتابعون مناورات عسكرية صهيونية أمريكية 
 صر؟ضخمة على حدود قطاع غزة المحا

شباط/ فبراير( في وجه  9ما أثار عالمات االستفهام أيضًا إغالق القاهرة لمعبر رفح يوم الجمعة )
آالف الفلسطينيين، أي بعد يومين فقط من فتحه، تزامنًا مع عملية عسكرية واسعة للجيش المصري 

ر لعملية عسكرية واسعة وضخمة،  في شمال سيناء لمكافحة اإلرهاب.. فإذا كانت القاهرة تحض 
فلماذا يتم فتح معبر رفح أمام عدد محدود وُيغلق فجأة أمام أغلبية المسافرين من الحاالت المرضية 

 واإلنسانية؟!
الالفت هنا، أن القاهرة استقبلت في يوم الجمعة سالف الذكر، وفدًا من حركة "حماس" بقيادة رئيس 

م اد، وروحي مشتهى، وكلها من الحركة إسماعيل هنية، وعضوية كل من خليل الحية، وفتحي ح
القيادات الكبيرة في غزة، فهل كان فتح معبر رفح ُيراد منه حقيقًة تشجيع قيادة الحركة في غزة على 

 السفر إلى القاهرة ُقبيل إعالن سيناء منطقة عسكرية؟ 
ركة تثور تلك األسئلة إلى أذهان المراقبين؛ عندما َتُشح األخبار الخاصة بنشاط ولقاءات وفد ح

لى اةن، وهي مد ة طويلة وغير مسبوقة في  9"حماس" المتواجد في القاهرة منذ  شباط/ فبراير وا 
 تاريز زيارات وفود الحركة إلى مصر..!

كما تثور الشكوك، عندما ُتعلن مصادر مط لعة لبعض وسائل اإلعالم، بأن وفد الحركة التقى بوزير 
 أسبوع من تواجد الوفد في القاهرة..!بعد  المخابرات المصرية اللواء عباس كامل،

ذا كان وفد الحركة قد أنهى جدول أعماله بلقاء الوزير عباس كامل، فلماذا ال يعود إلى غزة؟!  وا 
ذا كانت القاهرة ال تأمن خط الرجعة إلسماعيل هنية والوفد المرافق له، بسبب العمليات العسكرية  وا 

 درة القاهرة لزيارة عدد من الدول العربية واإلسالمية؟!الجارية في سيناء، فلماذا ال تسمح له بمغا
؛ 2018شباط/ فبراير  15في هذا السياق، أفادت مصادر مصرية لصحيفة "ميديا بار" الفرنسية في 

بأن "وفد حماس في القاهرة برئاسة إسماعيل هنية تعر ض لضغوط وابتزازات كبيرة من جهاز 
 ة في المنطقة، وعدم القدرة على تأمين عودتهم إلى غزة..".المخابرات، بينها منعهم من جولة خارجي

أي أن المصادر تشير إلى أن قيادة حركة "حماس" تواجه ضغوطًا لثنيها عن مواقف سياسية بدفعها، 
حسب المتوقع، إلى القبول أو الصمت على "صفقة القرن" التي ُيمكن اإلعالن عنها عقب 

عقدها الشهر المقبل، هذا باإلضافة إلى دفعها إلعادة النظر االنتخابات الرئاسية المصرية المزمع 
 في واقع ومستقبل سالح المقاومة كشرط لرفع الحصار عن غزة.

إن صدقت تلك األنباء، فهذا يعني أن حركة "حماس" تتعرض لتهديد مباشر، وبأن غزة قد تتعرض 
ن فشلت  لتهديد عسكري محتمل بقيادة تحالف إقليمي صهيوني، إن فشلت الضغوط على "حماس"، وا 
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محاوالت تثوير الشعب الفلسطيني ضد خيار المقاومة تحت سيف التجويع والحصار؛ ألن "صفقة 
القرن" األمريكية محكوم عليها بالفشل إن صمدت غزة، وصمدت المقاومة وحركة "حماس" في وجه 

 الضغوط والعاصفة.
 19/2/2018، "21موقع "عربي 

 
 رائيلية الوشيكةغزة واحتماالت الحرب اإلس .12

 محمد عايش
يواجه رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو أكثر من مأزق سياسي، األول يتعلق باتهامات الفساد 
وتلقي الرشاوى التي قد تؤدي به إلى المحكمة وتنهي حياته السياسية بالكامل، إضافة إلى المأزق 

ياسية مع الفلسطينيين، وعدم قدرته على التوصل القديم الجديد بعدم القدرة على تحريك العملية الس
 إلى طريقة للتعامل مع قطاع غزة، الذي ال يزال صامدًا رغم مرور سنوات الحصار الطويلة.

تدفع إلى االعتقاد بأن التصعيد األخير  "الليكود"أزمة نتنياهو الداخلية التي تشكل تهديدًا له ولحزبه 
يران، ربما ت جديدة أو أنها مقدمة لشن  إسرائيليةكون محاولة الفتعال حرب مع قطاع غزة وسوريا وا 

عدوان جديد على القطاع يؤدي إلى إشغال الداخل اإلسرائيلي عن نتنياهو وفضائحه، فضاًل عن أن 
التغيرات التي تشهدها المنطقة خاصة في سيناء قد تجعل لعاب نتنياهو يسيل نحو حرب جديدة، 

إلى  "فاسد"ى إسقاط حركة حماس في القطاع، وبالتالي يتحول من على أمل أن تؤدي هذه الحرب إل
 في نظر اإلسرائيليين. "بطل"

ثمة جملة من المتغيرات تدفع إلى ترجيح احتماالت شن حرب إسرائيلية جديدة على قطاع غزة، وهي 
 الحرب التي ستكون الرابعة خالل عشر سنوات، إن حدثت بالفعل، وهذه المتغيرات الجديدة يمكن

 رصدها في ما يلي:
أواًل: يواجه نتنياهو أزمة سياسية داخلية قد يجد في أي لحظة الحقة أن المخرج منها هو االنشغال 
شغال اإلسرائيليين بها، وذلك خوفًا على مستقبله ومستقبل حزبه اليميني،  بحرب على قطاع غزة، وا 

يب فهذا العامل سوف يكون أكثر دفعًا وعليه فإذا تفاقمت أزمة نتنياهو الداخلية خالل المستقبل القر 
 له من أجل شن حرب على القطاع.

ثانيًا: تفاقم الوضع السيئ في قطاع غزة خالل العامين الماضيين أكثر من أي وقت مضى، 
وتفاقمت األزمة التي تعاني منها حركة حماس أيضًا، والسبب في ذلك يعود إلى عمليات الجيش 

حكام إغالق معبر رفح الذي سجل العام الماضي المصري في سيناء، وا غالق المن افذ واألنفاق، وا 
( أسوأ عام في تاريخه من حيث عدد األيام التي كان فيها مفتوحًا، وعدد األشخاص الذين 2017)
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تمكنوا من استخدامه، وهذا يعني في الحسابات اإلسرائيلية بالضرورة أن الضغوط على القطاع بلغت 
قد تؤدي إلى االنهيار الكامل.. هذا على األقل في حسابات اإلسرائيليين أشدها، وأن حربًا جديدة 

 وتقديراتهم.
ثالثًا: الموقف األمريكي الداعم إلسرائيل والمنحاز لها ليس مسبوقًا منذ سنوات، لكن األهم من هذا 
، هو الموقف العربي، الذي بات واضحًا بأنه أقرب إلسرائيل من غزة وحماس والسلطة وفتح وعباس

إذ تحاول دول عربية مهمة وكبيرة أن تمارس الضغوط على الرئيس الفلسطيني، من أجل دفعه 
للقبول بما لم يقبل به أي فلسطيني، ال في مفاوضات السالم وال قبلها وال بعدها.. ال بل يريدون من 

 عباس القبول بما ترفضه الدول التي تقيم عالقات طبيعية مع إسرائيل.
لذي حققته إيران في سوريا، وحسم النظام السوري لكثير من المعارك لصالحه، يشكل رابعًا: التقدم ا

مصدرًا للقلق بالنسبة إلسرائيل، التي تجد أن تحالف إيران وحزب هللا يخرج من حرب سوريا أقوى مما 
دخلها، وأن المعسكر المضاد إلسرائيل في المنطقة يقوى بداًل من أن يضعف، وهو ما يمكن أن 

إسرائيل بأن تسارع لشن حرب على قطاع غزة، خوفًا من أن تستفيد حركة حماس من هذه  ُيغري
 التطورات في المنطقة.

كل هذه العوامل تدفع إلى ترجيح فرضية أن تكون إسرائيل تستعد حاليًا لشن حرب جديدة ضد قطاع 
ة، والتأهب يجب أن غزة، وهو ما يعني أنه يتوجب على الفلسطينيين التأهب لهذه المواجهة المحتمل

نما يمتد إلى  يعني بالضرورة استعدادًا ال يتوقف عند حركة حماس وعند الفلسطينيين في غزة، وا 
ضرورة إنجاز المصالحة الداخلية الفلسطينية والتوصل إلى تفاهم داخلي بين كافة القوى والفصائل 

 في غزة والضفة.
فسوف تكون األخطر على  - قدر هللاإن حدثت ال –المقبلة ضد القطاع  اإلسرائيليةالحرب 

اإلطالق، ألنها تأتي في سياق وضع عربي غير مسبوق من حيث التردي، وألنه تأتي في سياق 
، التي ال يزال من غير الواضح ما هو مضمونها، كما أنها تأتي بعد "صفقة القرن"الحديث عن 

ت من األراضي وتهجير عمليات مستمرة منذ سنوات في سيناء تضمنت عمليات تنظيف لمساحا
للسكان بما يدفع إلى مخاوف جدية من أن يكون ما يجري في سيناء ليس سوى جزء من ترتيبات 

 إلنهاء القضية الفلسطينية. "وصفة"، وأن هذه األخيرة ليست سوى "صفقة القرن"
 20/2/2018القدس العربي، لندن، 
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 مرة أخرى ... لو تفتح عمل الشيطان؟ .12
 هاني المصري

ًما ما أفكر، وربما يفكر كثيرون غيري، حول ماذا سيحدث وسيكون لو أن األحداث سارت في دائ
 طريق مختلف عن الطريق الذي سارت فيه فعاًل؟

لو، ولو تفتح عمل الشيطان، ومع ذلك علينا أن ندرس الماضي ونرى هل ما كان أبدع مما كان، أم 
ت عليه، فلم يكن حتمًيا أن تأخذ االتجاه الذي أن  األمور كانا من الممكن أن تسير أفضل مما سار 

أخذته، بل كان هناك دائًما خيارات عدة، واإلنسان مسؤول عن اختياراته التي ال تكون إجبارية في 
 الكثير من األحيان.

ماذا لو لم يتم الرهان على "الصديقة" بريطانيا بعد "انتدابها" لفلسطين، وتم اإلدراك منذ وقت مبك ر 
زمة بإقامة وطن قومي لليهود، ولن تفي بوعودها للشريف حسين بإقامة دولة عربية، وأنها أنها ملت

ستمضي في طريق الوفاء بوعد بلفور ألن إسرائيل كيان استعماري أقيم لخدمة الدول االستعمارية 
 وليس لحل مأساة اليهود كما يزعمون؟

نية عند صدور قرار التقسيم الجمع ما بين ماذا لو قرر المفتي الحاج أمين الحسيني والقيادة الفلسطي
رفض القرار وهو الموقف الطبيعي، والشروع في نفس الوقت في إقامة الدولة العربية الفلسطينية 
المنصوص عليها فيه، تماًما مثلما فعلت الحركة الصهيونية، التي رفضت عملًيا قرار التقسيم، إذ ال 

كنها أوحت أنها وافقت عليه، وتجاوزت فعلًيا الحصة يوجد أي وثيقة تثبت أنها وافقت عليه، ول
من أرض فلسطين، في حين  %78المنصوص عليها فيه إلقامة الدولة اليهودية، حيث أقامتها على 

 ؟%56كانت مساحة الدولة اليهودية في القرار 
ولم ٦٩١٧ماذا لو لم يقع جمال عبد الناصر في الفز اإلسرائيلي الذي ُنصب له عشية حرب حزيران 

يتصرف وكأنه يريد محاربتها، في حين أنه أراد منع إسرائيل من االستفراد بسوريا، ولم يكن ينوي شن 
الحرب قبل أوانها، وقبل أن يستكمل االستعدادات الضرورية لخوضها. فقد أثبتت الوثائق اإلسرائيلية 

نما كان عن حرب حزيران أن إسرائيل كانت تدرك أن عبد الناصر ليس جاهًزا لخوض ال حرب، وا 
بحاجة إلى عام ونصف إلى عامين حتى يكمل استعداده، فاستدرجته إسرائيل للحرب، ووجهت له 

 ضربة قاصمة، وادعت أنها خاضت حرًبا استباقية دفاعية لحماية نفسها؟
ماذا لو أن القيادة الفلسطينية والمعارضة، أي جبهتي القبول والرفض للحلول السياسية، لم تتعامال 

بشكل جارف، إذ كان يمكنهما  1973أساس أن قطار التسوية الذي انطلق بعد حرب تشرين  على
عدم االلتحاق به بشروط سيئة، أو معارضته، ألنه سيؤدي حسب الوهم إلى دولة فلسطينية على 

 من أرض فلسطين، أو دولة مسز ال تملك مقومات على جزء من الوطن السليب؟ 22%
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ن إلى الحرب ضد إيران، ولم يقم باحتالل الكويت، ولم يصدق إيحاء ماذا لو لم ينجر صدام حسي
ية بأن بالدها ليست مهتمة بمصير الكويت، أو اكتفى باحتاللها وانسحب بسرعة مريكالسفيرة األ

ألف  550ألف جندي وضابط من الحلفاء، منهم أكثر من  750منها، وصدق أن حشد أكثر من 
تخويفه، وتعامل مع الحرب بأنها قادمة، وعمل بناء على ذلك ي، ليس مجرد مناورة تستهدف أمريك

 كل ما يلزم لتجنبها بداًل من الوقوع تحت تأثير وهم بأن "ال حرب ال حرب ال حرب"؟
ماذا لو لم يستعجل ياسر عرفات والقيادة الفلسطينية باستثمار االنتفاضة الشعبية األولى، متصورة أن 

، وأنها يمكن أن تتحقق عبر المفاوضات، ولم تقدم الموافقة الدولة الفلسطينية على مرمى حجر
، متجاهَلي ن أصل 1967اللذين تعامال مع نتائج حرب حزيران  338و 242الفلسطينية على قراري 

 ؟1948الصراع، وهو النكبة وتشريد الشعب الفلسطيني العام 
ة التزامات أوسلو السياسية واألمنية ماذا لو لم تعترف القيادة الفلسطينية بحق إسرائيل في الوجود وبقي

واالقتصادية، وتخلت عن معظم أوراق القوة من دون حل الصراع وال حتى اعتراف إسرائيل بأي حق 
سحق رابين  من الحقوق الفلسطينية. فإسرائيل اعترفت عبر الرسائل المتبادلة بين ياسر عرفات وا 

ترف ال بحق تقرير المصير، وال بحق بالمنظمة كممثل شرعي ووحيد للشعب الفلسطيني ولم تع
 العودة، وال بإقامة دولة فلسطينية؟

ماذا لو أدركت القيادة الفلسطينية أن إسرائيل بحاجة إلى االتفاق بدرجة ال تقل كثيًرا عن حاجة 
الفلسطينيين إليه، ولم تفصل القدس عن بقية األراضي المحتلة، ولم تقبل بتقسيمها إلى )أ( و)ب( 

عامل معها وكأنها أرض متنازع عليها وليست محتلة؟ وماذا لو لم تفصل بين المرحلتين و)ج(، والت
االنتقالية والنهائية، وأصرت على وقف االستعمار االستيطاني كلًيا كشرط ال بد منه ألي عملية 

 سياسية؟
صالح منظمة التحرير بشكل ديمقراطي قبل أوسلو، أو بعده، ولم يتم تو  قيع اتفاق ماذا لو تم تفعيل وا 

أوسلو رغم الظرف الصعب، وتم إدراك أنه فز وليس فرصة، وأن إسرائيل غير جاهزة للسالم، ولم 
 تعترف وليست جاهزة لالعتراف بأي حق من الحقوق الفلسطينية؟

ماذا لو تم  االتفاق على الميثاق الوطني، بما يشمل األهداف وقواعد العمل والشراكة والقيم والقواسم 
 بل دخول "حماس" إلى السلطة والمشاركة في االنتخابات؟المشتركة ق

ماذا لو لم تقم "حماس" بالحسم/االنقالب، أو لو تمت استعادة الوحدة الوطنية على أسس وطنية 
ي باالعتراف بالقدس كعاصمة إلسرائيل، مريكوديمقراطية توافقية وشراكة حقيقية كاملة قبل القرار األ

ية القضية الفلسطينية من مختلف أبعادها )مع أنها يمكن أن تفشل وقبل الشروع في محاولة لتصف
كسابقاتها ألن الشعب الذي حماها دائًما ال يزال يقف بالمرصاد لمن يحاول تصفيتها(، من خالل 
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ا من موقف أمريكاالنتقال من الحل المتفاوض عليه غير المتوازن إلى فرض الحل اإلسرائيلي بتحول 
 ى الشراكة مع االحتالل؟االنحياز إلسرائيل إل

وأخيرًا، ماذا لو تم التخلص من التزامات أوسلو، بعد انهيار قمة كامب ديفيد وشن العدوان اإلسرائيلي 
ومحاصرة ياسر عرفات واغتياله، ولو لم يتم األخذ بخطة خريطة الطريق التي هدفت إلى تحجيمه، 

يجاد قيادة فلسطينية جديدة مختلفة كما طالب الرئيس ا ي جورج بوش االبن في خطاب له مريكألوا 
 ؟2002في حزيران 

تطبيق االلتزامات من جانب واحد المعتمدة منذ اغتيال عرفات،  استراتيجيةماذا لو غادرت القيادة 
سياسية نضالية مبادرة،  استراتيجيةالبقاء واالنتظار، واعتمدت بداًل منها  استراتيجيةوالتي تحولت إلى 
طراف، تراهن أساًسا على الشعب ووحدته، وعدالة قضيته وتفوقها األخالقي، متعددة األبعاد واأل

والتأييد العربي واإلسالمي والتحرري اإلنساني، وتعتمد على الكفاح لتغيير موازين القوى، وعلى إيجاد 
 واقع سياسي جديد يجعل الحقوق الفلسطينية أمًرا ال يستطيع أحد مهما كان تجاوزه؟

هرب منه أن تسير األمور في الطريق الذي سارت فيه، فدائًما كان هناك خيار أو لم يكن قدًرا ال م
خيارات أخرى. وليس من القدر أن تبقى حالًيا تسير في نفس االتجاه، إذا تم األخذ بأسباب 
االنتصار، على أساس مراجعة التجربة واستخالص الدروس والعبر، وتوفر الوعي والرؤية واإلرادة 

 النتصار.القادرة على ا
 ومثلما يقال عندما تكون هناك إرادة تكون هناك طريق ... أليس كذلك؟

 20/2/2018القدس، القدس، 
 

 "عملية العلم" في غزة.. محدودية الخيارات .12
 أحمد جميل عزم د.

، السبت الفائت، يعكس اإلصرار 1948ما حدث على حدود قطاع غزة مع فلسطين المحتلة عام 
ة لكن مع خشية التبعات العسكرية، ما يجعل خيارات هذه المقاومة محدودة. الفلسطيني على المقاوم

بالمقابل يتضح السعي اإلسرائيلي للهدوء لكن دون السماح بالمقاومة الفلسطينية. على أن  هذه الحالة 
 صعبة االستمرار فلسطينيًا بعكس الجانب اإلسرائيلي.
، إلى حد كبير، بعدم تقويض حالة الهدنة 2014التزمت المقاومة الفلسطينية في غزة، منذ العام 

الضمنية، مع التركيز على تطوير قدرات الردع واالستعداد لهجوم محتمل، مع محاولة العثور على 
تطبيع للوضع في القطاع، ينهي الحصار ويقلل المعاناة، ويزيح األعباء المدنية عن كاهل حركة 

االعتداءات اإلسرائيلية المتكررة ما بين عامي  "حماس"، دون المس بجناحها العسكري. وقد أدت
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، إلى تطوير حالة ردع متبادل، فالفلسطينيون يدركون فداحة الثمن المادي للمقاومة 2014و 2008
الهجومية من غزة، فاتجهوا للمقاومة الدفاعية، ويدرك الجانب اإلسرائيلي أن  الهجوم على غزة، كما 

كري، ومدني، وثمن على صعيد المواقف الدولية والرأي العام جنوب لبنان، ليس نزهة، وله ثمن عس
 العالمي. 

من حين ةخر يقوم اإلسرائيليون باستهداف البنى التحتية للمقاومة، مع اد عاء أن هناك تخطيطا 
 لعمليات هجومية يتم إجهاضها. وتكون األهداف جاهزة محددة لضربها في أول فرصة.

لية يوم السبت الفائت، على الحدود الجنوبية لقطاع غزة. لم يعلن أي طرف مسؤوليته عن عم
والعملية أخذت شكل زرع عبوة ناسفة مرتبطة بوجود علم فلسطيني على الجدار أو الحاجز الفاصل. 
بمعنى أن  الجانب اإلسرائيلي، كان يمكن أن يتحاشى ما حصل، وتمثل بإصابة أربعة جنود حاولوا 

أي معنى للوجود الوطني الفلسطيني، على الحدود. وبينما يركز نزع العلم، لو لم يصر على رفض 
الجانب اإلسرائيلي على فرضية أن  حركة الجهاد اإلسالمي، المرتبطة بإيران كما يشدد اإلسرائيليون، 
ربما قامت بالعملية انتقامًا للتفجير اإلسرائيلي لنفق مقاومة عائد للحركة، في تشرين األول )أكتوبر( 

من عناصر المقاومة، فإن  بيانات القوى الفلسطينية في قطاع غزة ربطت  12الستشهاد  ، وأدى2017
 العملية بالرد على التوغالت اإلسرائيلية. 

، ولكنها من جهة تمنع 2014بهذا المعنى فإن  العملية ال تهدف لتحدي الحالة القائمة منذ عام 
قدرة على التوغل في القطاع دون رادع، وهي الجانب اإلسرائيلي من تثبيت عادة أمر واقع يعطيهم ال

ربما نوع من البحث عن منفذ إلبقاء المقاومة موجودة، ورادعة، دون مواجهة شاملة، ودون خرق 
 التوافق الوطني. 

يحتاج تحقيق هدف الردع من هذه العملية إلى خطاب وطني فلسطيني واضح معد مسبقًا يؤكد أن  
 هي مبرر العملية األول والفوري.  التغلغل اإلسرائيلي واالختراقات

هدفًا لحركة "حماس" يوم السبت الفائت، واستشهاد  18في األثناء فإن قصف اإلسرائيليين 
فلسطينيَين، يثير سؤاال حول الثمن الباهظ للتشكيالت النظامية العلنية العسكرية في القطاع، وهل آن 

ع عن قوة الردع وهي اللغة الوحيدة التي يفهمها األوان إلعادة النظر فيها، دون أن يعني هذا التراج
 اإلسرائيليون، وتردعهم.

ال يريد الطرفان اإلسرائيلي، والفصائل في غزة، حاليًا مواجهة مفتوحة، ولكنهما يريدان أيضًا الظهور 
بمظهر القوي، وعدم السماح للطرف اةخر بتسجيل نقاط. وغالبا سيحاول الطرفان القيام بردود أفعال 

ق هذه القواعد: عدم إظهار الضعف، وعدم السماح لآلخر بتسجيل نقاط، مع العمل على تفادي وف
 مواجهة واسعة.  
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يتحمل الجانب اإلسرائيلي المسؤولية القانونية والسياسية بشأن ما يحدث في قطاع غزة، باعتباره قوة 
عدم القيام بما يكفي لتطوير  االحتالل والحصار، ولكن األطراف الدولية واإلقليمية تتحمل أيضًا وزر

، للوصول لهدنة ملزمة للجانبين، تتضمن من بين أمور أخرى معالجة الوضع 2014الحالة منذ العام 
 اإلنساني ووقف الحصار. 

من العبث بالوقت ذاته عدم تحميل االنقسام الفلسطيني جزءا من مسؤولية الواقع المعقد في قطاع 
ط على صعيد من يحكم غزة المحتلة المحاصرة، ولكن عدم توفير غزة. واالنقسام المقصود ليس فق

خطة عمل وطنية للمقاومة الشاملة، بأدواتها المختلفة التي تناسب المرحلة، والتي تجعل استراتيجيات 
وتكتيكات وعمليات المقاومة بأنواعها وبدائلها موجودة ضمن تصور استراتيجي أوضح في ذهن 

ا وكبيرها. ثم إن  االنقسام يقلل من فرص الضغط الفع ال على المحيطين األفراد والتنظيمات، صغيره
اإلقليمي، والدولي، لمعالجة الموضوع في قطاع غزة. كما يؤدي لغموض نسبي في الخطاب 

 الفلسطيني بشأن سياق مثل هذه العملية.
 20/2/2018، الغد، عّمان

 
 ما وراء تهديدات نتنياهو "غير المسبوقة" إليران .11

 النعاميصالح 
تعد التهديدات التي أطلقها رئيس الوزراء اإلسرائيلي، بنيامين نتنياهو، خالل كلمته أمام مؤتمر األمن 
في ميونز، أمس األحد، باستهداف إيران بشكل مباشر، هي األولى التي تصدر عن رئيس حكومة 

 إسرائيلي. 
اني قبيل اإلعالن عن التوصل فحتى في ذروة الجدل الذي دار حول مخاطر البرنامج النووي اإلير 

لالتفاق بين طهران والقوى العظمى، لم يقدم نتنياهو وال سلفه إيهود أولمرت على إطالق تهديدات 
 مماثلة.

ويبدو أن نتنياهو يحاول أن يحقق من خالل إطالق هذا التهديد غير المسبوق عدة أهداف في آن. 
باك التي ظلت سائدة في سورية حتى التصعيد فمن ناحية يحاول ردع إيران عن تغيير قواعد االشت

سقاط طائرة  األخير، الذي تم خالله اختراق "األجواء اإلسرائيلية" من قبل طائرة بدون طيار إيرانية، وا 
 نفاثة إسرائيلية بنيران أطلقت من سورية داخل األراضي اإلسرائيلية. 
يل هامش مناورة شبه مطلق داخل وقد ضمنت قواعد االشتباك التي سبقت التصعيد األخير إلسرائ

سورية، حيث كانت تشن غارات على أهداف تزعم أنها مخازن أو إرساليات سالح تابعة لـ"حزب هللا"، 
 إلى جانب توجيه ضربات لمرافق تزعم أنها إيرانية، بهدف منع طهران من مراكمة نفوذ في سورية. 
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هي عدم إعاقة عمل الطيران اإلسرائيلي وقد تضمنت قواعد االشتباك تلك ثالثة مركبات رئيسة، و 
بشكل جدي، وأال تبادر إيران والقوى التي تعمل إلى جانبها في سورية لشن  عمليات حربية ضد  
إسرائيل، والحفاظ على الطابع السر ي للعمليات العسكرية اإلسرائيلية، بحيث تنفذ تل أبيب غاراتها في 

 مي.العمق السوري دون أن تعلن عن ذلك بشكل رس
وأحدث التصعيد األخير حالة من القلق في إسرائيل عندما تبين لها أنه أطاح بقواعد االشتباك، حيث 
إنه ألول مر ة تبادر إيران لتنفيذ عمل حربي يتمثل في اختراق الطائرة بدون طيار األجواء اإلسرائيلية، 

سفر ألول مر ة عن إسقاط طائرة إلى جانب أن الرد  على الغارات اإلسرائيلية كان جادًا لدرجة أن ه أ
، وهذا ما أجبر إسرائيل على الرد  بشكل علني على هذه التطورات، 1982حربية إسرائيلية منذ العام 

 وهو ما أخرج المواجهة من دائرة السر للعلن.
وقد حرصت إسرائيل، في ما مضى، على اإلبقاء على المواجهة في إطار الحرب السرية، من أجل 

بإشعال مواجهة شاملة تخشى تل أبيب تبعاتها بشكل كبير. فإشعال مواجهة شاملة عدم السماح 
يعني، ضمن تبعات أخرى، دخول "حزب هللا" على خط المواجهة انطالقا من لبنان. ويدرك صناع 
القرار في تل أبيب أن الجبهة الداخلية والعمق المدني اإلسرائيلي غير جاهزين لمواجهة تبعات 

ع "حزب هللا" في الوقت الحالي، على اعتبار أن مثل هذه المواجهة ستفضي إلى مواجهة شاملة م
المس بعدد كبير من المرافق الحيوية في إسرائيل، التي ستضطر أيضا إلى إخالء مئات اةالف من 

 المستوطنين في مناطق مختلفة.
باشر نظام بشار أما الهدف الثاني من وراء تهديدات نتنياهو، فهو روسيا، عبر تهديده بشكل م

األسد. فدوائر صنع القرار في تل أبيب تنطلق من افتراض مفاده أنه من أجل إجبار موسكو على 
التدخل من أجل ضمان احترام قواعد االشتباك السابقة، يتوجب التلويح بالمس بإنجازاتها، وعلى 

 رأسها استقرار نظام األسد. 
اث تحول في موازين القوى داخل سورية يمثل والتلويح بضرب نظام األسد بشكل يفضي إلى إحد

رسالة تهديد للرئيس الروسي، فالديمير بوتين، مفادها أن رهانه على قطف ثمار نجاحه في تثبيت 
النظام سابق ألوانه ما لم يعمل بأقصى سرعة على إقناع إيران واألطراف التي تعمل إلى جانبها 

 باحترام قواعد االشتباك السابقة.
ن  تهديد نتنياهو يأتي من أجل لفت أنظار األطراف الدولية واإلقليمية إلى ضرورة األخذ ثالثًا، فإ

 بخارطة المصالح اإلسرائيلية، عند وضع حل  سياسي للصراع في سورية.
ومن ناحية رابعة، فإن نتنياهو معني، من خالل التركيز على "الخطر اإليراني" في سورية، بتوفير 

ته، ومطالبة إدارة دونالد ترامب لألوروبيين بإعادة النظر في االتفاق النووي بيئة تسمح بتسويي مطالب
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بين طهران والقوى العظمى، وال سيما أن نتنياهو دعا على هامش انعقاد مؤتمر ميونز، بشكل 
 واضح، إلى إلغاء االتفاق النووي مع إيران.

 
 اأمريكتنسيق مع 

دات نتنياهو باستهداف إيران بشكل خاص تأتي إلى جانب ذلك، فإن هناك ما يدلل على أن تهدي
بالتنسيق مع إدارة ترامب، حيث إنها جاءت بعد ثالثة أيام على التهديدات التي أطلقها مستشار 

ي، هربرت ماكماستر، بضرورة عدم السماح لـ"وكالء إيران" في المنطقة بالعمل مريكاألمن القومي األ
 ام األسد للسالح الكيميائي.بحرية، وحديثه عن دالئل على استخدام نظ

ية، على ما يبدو، إلى المس بدوافع إيران لمواصلة االستثمار مريكوتهدف التهديدات اإلسرائيلية واأل
في تكريس نفوذها في سورية، إلى جانب محاولة التأثير على الموقف الروسي. فكل من تل أبيب 

هامش حرية مطلق في سورية، بل وواشنطن ال يكتفيان بأن تواصل موسكو السماح إلسرائيل ب
 تحاوالن، أيضا، دفعها لفك االرتباط مع إيران.

دارة ترامب حقيقة أن بوتين يعي أنه بدون القوات  وما يعيق فرص تجاوب موسكو مع إسرائيل وا 
البرية التي توفرها إيران والمليشيات المرتبطة بها، فإن  فرص الحفاظ على نظام األسد تكاد تكون 

لمًا أن تأمين بقاء نظام األسد يوفر لروسيا بيئة تسمح بالحفاظ على مصالحها. وهناك معدومة، ع
في تل أبيب من يدعو للتلويح ليس فقط بالعصا لروسيا، بل بالجزرة أيضًا، من خالل محاولة إغرائها 

 باالعتراف بها كقوة عظمى ومراعاة مصالحها في سورية والمنطقة تبعًا لذلك.
وح تهديدات نتنياهو، إال أن ه حرص، في المقابل، على عدم اإلفصاح عن وعلى الرغم من وض

النطاق الجغرافي لترجمتها بشكل عملي، إذ لم يكشف عما إذا كان يقصد التهديد بضرب مصالح 
 لطهران في سورية، أو في إيران نفسها.

ن كان رئيس الوزراء اإلسرائيلي يقصد استهداف المصالح اإليرانية في سورية، فإن ه يدرك أن تنفيذ  وا 
هذا التهديد لن يشكل بحد ذاته سابقة، حيث إنه سبق إلسرائيل أن قامت أكثر من مرة بضرب أهداف 
إليران في سورية، حتى قبل التصعيد األخير. أما إن كان يقصد ضرب إيران نفسها، فإن نتنياهو 

يي تجاوز القيود التي فرضها يعي أن مثل هذا التطور قد يفضي إلى توفير بيئة تسمح لطهران بتسو 
 االتفاق النووي.

 19/2/2018العربي الجديد، لندن، 
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