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*** 
 

 "وطنيحكومة إنقاذ ويطالبون بـ " الحمد هللاحكومة نواب حماس يهاجمون   .1
رام هللا: شن نواب حركة حماس في المجلس التشريعي هجوما حادا على  الحكومىة السلسىيينية  –غزة 

 ويالبوا باستبدالها وتشكيل حكومة "إنقاذ ويني". برئاسة رامي الحمد هللا،
وعقد نواب حماس جلسة لهم فىي مقىر المجلىس التشىريعي فىي مدينىة غىزة، ناقشىوا خيلهىا تقريىرا للجنىة 

 السياسية حول "المخاير السياسية" لقرارات الحكومة عل  القضية السلسيينية.
يس المجلىىىس، إن الحكومىىىة التىىىي يرأسىىىها وخىىىيل الجلسىىىة قىىىال الىىىدكتور أحمىىىد بحىىىر النائىىىب ا ول لىىىرئ

الىىدكتور الحمىىد هللا "تحولىىت حكومىىة اسىىتبدادية عن ىىرية تتعمىىد قتىىل أبنىىاد شىىعبنا فىىي غىىزة". ودعىىا بحىىر 
وهو من قادة حماس ال  تشكيل "حكومة انقاذ ويني"، وقال كىذل  إن خيىاب الىرئيس محمىود عبىاس 

 ن يموحات وتيلعات شعبنا".في ا مم المتحدة "بيع للوهم وال يلبي الحد ا دن  م



 
 
 
 

 

 5 ص             4563 العدد:             2/22/2018 الخميس التاريخ: 

                                    

وخيل الجلسة اتهم الدكتور محمود الزهىار، رئىيس كتلىة حمىاس البرلمانيىة حكومىة الحمىد هللا بالتعامىل 
 مع قياع غزة كى "كيان معاٍد وليس جزدًا أ يًي من ا رض السلسيينية".

يعي وفقىىًا للقىىانون وأكىىد أن الحكومىىة أيضىىا تعىىد "غيىىر شىىرعية"  نهىىا لىىم تمىىنا الرقىىة مىىن المجلىىس التشىىر 
 ا ساسي السلسييني وبنود اتساق الس ائل السلسيينية.

ويالىىىب كىىىذل  كافىىىة أعضىىىاد المجلىىىس مىىىن الكتىىىل والقىىىوائم البرلمانيىىىة لتحمىىىل المسىىى ولية، وعقىىىد "جلسىىىة 
 يارئة" لمناقشة تشكيل "حكومة إنقاذ ويني".

 22/2/2018 ،القدس العربي، لندن
 

 يدين تصريحات محمود الزهارالمتحدث باسم حكومة الحمد هللا  .2
يوسىىف المحمىىود، فىىي بيىىان يىىوم ا ربعىىاد، إن  حكومىىة الحمىىد هللاقىىال المتحىىدر الرسىىمي باسىىم : رام هللا

، "فجىورا وينيىا"محمىود الزهىار القيىادي فىي حركىة حمىاس ا قوال ا خيىرة التىي أدلى  بهىا  عد  الحكومة ت
نا وقيادتى  لىدب بعىض ا فىراد الىذين ينتمىون وهي غير مس ولة، وتربت روح العداد المتأ لة ضد شىعب

وأضىىاف المتحىىدر: باخت ىىار، كلمىىا قىىدمت الحكومىىة محاولىىة جىىادة لتحقيىىق الم ىىالحة  الىى  حمىىاس.
ولتنسيىذ مشىاريع اقت ىادية فىي قيىاع غىزة تضىمن إنقىاذ أهلنىا ممىا هىم فيى ، تخىرأل علينىا تلى  ا  ىىوات 

سىىىلسا، والتىىىي تقىىىدم التماسىىىات اعتمادهىىىا لىىىىدب  المسبركىىىة بهجومهىىىا وحججهىىىا الواهيىىىة الكاذبىىىة المدفوعىىىىة
 أ حاب المشاريع المعادية لشعبنا وقضيتنا. 

 21/2/2018 ،وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
 

 حماس تدرس خياراتها "بعد مرحلة عباس""الشرق األوسط":  .3
ركىىة حمىىاس ناقشىىت، قالىىت م ىىادر فلسىىيينية ميلعىىة لىىى"الشرق ا وسىىي"، إن ح: كسىىاح زبىىون -رام هللا

بشكل موسع، إمكانية تشكيل حكومة إنقاذ ويني في قياع غىزة، فىي خيىوة تسىتهدف إق ىاد حكومىة 
الوفاق. لكنها لم تتخذ خيوات عل  ا رض، بسبب عدم تقبل ف ائل فلسيينية أخرب للسكرة، وخشية 

بىين أفكىار وبحسب الم ادر، فإن السكرة ال تىزال ميروحىة على  ياولىة البحىر،  من غضب م ري.
أخىىرب، فىىي محاولىىة أيضىىًا للضىىلي علىى  السىىلية السلسىىيينية. وأكىىدت الم ىىادر أن الحركىىة فىىي خضىىم 
نقىىاو واسىىع حىىول مسىىتقبلها ومسىىتقبل قيىىاع غىىزة، فىىي  ىىل تسىىاقم ا زمىىات، وانسىىداد أفىىق الم ىىالحة، 

 وتراجع الدعم المالي لها.
 22/2/2018 ،الشرق األوسط، لندن
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 التقاط رؤية السالم التي عرضها عباس إلى ريكيةالسلطة تدعو اإلدارة األم .4
يىىة التقىىاي ر يىىة السىىيم التىىي مريكرام هللا: قالىىت وزارة الخارجيىىة السلسىىيينية، إنىى  يجىىب علىى  ا دارة ا 

عرضها الرئيس عباس، والتساعل مع هذه الر ية بشكل إيجابي، خ و ًا في ما يتعلق بتوسىيع دائىرة 
 م، وااللتزام بمرجعياتها.الرعاية الدولية لعملية السي

وأكدت الخارجية ضىرورة فضىا المواقىف والسياسىات ا سىرائيلية المتعنتىة والمعاديىة للسىيم، خ و ىًا 
 عمليات تعميق وتوسيع االستييان في أرض دولة فلسيين ومخايرها عل  فرص تحقيق السيم.

 22/2/2018 ،الشرق األوسط، لندن
 

 أن فرنسا وأطرافا  دولية أيدت "أفكار عباس"  عباس يلتقي جوتيرش.. ومنصور يؤكد .5
محمود عباس اجتماعًا مع ا مين العام لألمم المتحدة أنيونيو  السلية السلسيينية عقد رئيس: رام هللا

غىىوتيريو، فىىي نيويىىور . ووضىىع  فىىي  ىىورة تيىىورات القضىىية السلسىىيينية، واالنتهاكىىات ا سىىرائيلية، 
 المتحدة بمس ولياتها تجاه اليجئين السلسيينيين. مشددًا عل  ضرورة أن تضيلع ا مم

مىىن جانبىى ، أكىىد منىىدوب فلسىىيين لىىدب ا مىىم المتحىىدة ريىىاض من ىىور، أن أيرافىىًا دوليىىة، بينهىىا فرنسىىا، 
"أيدت ا فكار التىي يرحهىا عبىاس، فىي خيابى ". وكشىف أن بىاريس "رحبىت بعقىد مى تمر سىيم دولىي 

لدراسىىة المقتىىرح"، مشىىيرًا إلىى  أن الرباعيىىة الدوليىىة "سىىتجري وخلىق لليىىة جديىىدة، وأعربىىت عىىن اسىىتعدادها 
مداوالت لتوسيعها والتحضير الجتماع رفيع المستوب، ليكون لها دور كبير في عملية السىيم"، مشىيرًا 

 إل  خيارات عدة كأن تقوم فرنسا أو روسيا بعقد م تمر دولي للسيم.
 22/2/2018 ،الحياة، لندن

 
 إدراج "الكنيست" اإلسرائيلي كبرلمان عنصريالمجلس الوطني يطالب ب .6

يالب المجلس الويني السلسييني في مذكرات متيابقة أرسلها رئيس المجلىس سىليم الزعنىون، : عمان
 حىىىد عشىىىر اتحىىىادا وجمعيىىىة برلمانيىىىة إقليميىىىة ودوليىىىة، وعلىىى  رأسىىىها االتحىىىاد البرلمىىىاني الىىىدولي، إدراأل 

 للديمقرايية وحقوق ا نسان. الكنيست ا سرائيلي كبرلمان عن ري ومعادٍ 
كمىىىا يالبهىىىا أيضىىىا باتخىىىاذ إجىىىرادات حازمىىىة إزاد سلسىىىلة القىىىوانين والتشىىىريعات التىىىي يشىىىرعها الكنيسىىىت 
ا سرائيلي والمعادية لحقوق ا نسان وحقوق شعبنا السلسييني، والتىي تقىوم على  العن ىرية والكراهيىة، 

 ن رية " و" الساشية" تجاه شعبنا السلسييني.بسبب تلول هذا البرلمان في وضع قوانين تت ف بالع
 21/2/2018 ،وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
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 إعادة اعتقال األسرى دليل على استمرار التنسيق األمني بين السلطة واالحتاللقبها:  .7
ولويىل مىن  أكد وزير ا سرب السابق المهندس و سي قبهىا، أن إعىادة اعتقىال عبىد هللا :الضسة اللربية
أيام من ا فراأل عن  من سجون السىلية، ومىا سىبق  مىن حىاالت كريىرة مشىابهة  ي كىد  5االحتيل بعد 

أن التنسىىيق ا منىىي ال يىىزال قائمىىا، وأن كىىل مىىا لىىدب السىىلية مىىن معلومىىات حىىول المقاومىىة السلسىىيينية 
لىويني التحىر  العاجىل ي ل أوال بأول لجهاز الشابا  "ا سرائيلي"، ا مىر الىذي يسىتوجب مىن الكىل ا

  يقاف هذا التنسيق.
 21/2/2018 ،المركز الفلسطيني لإلعالم

 
 في سجون االحتالل التشريعي يتعرض لتعذيب قاس  المجلس نائب ب .8

قالىىت كتلىىة "التلييىىر وا  ىىيح"، التابعىىة لحركىىة "حمىىاس" فىىي المجلىىس التشىىريعي السلسىىييني  :رام هللا
عامىا( المحتجىز  50عبىد نا ىر عبىد الجىواد ) فىي الكتلىة النائىب أن لهىا،)البرلمان(، في بيىان  ىحسي 

يومىىًا دون توجيىىى  تهمىىة رسىىىمية لىىى ،  50فىىي مركىىىز توقيىىف "الجلمىىىة" شىىمالي الضىىىسة اللربيىىىة منىىذ نحىىىو 
وأشىىار البيىىان إلىى  أن محكمىىة "الجلمىىة" العسىىكرية تقىىوم بتمديىىد توقيىىف "عبىىد  يتعىىرض للتعىىذيب القاسىىي.

 السماح ل  بلقاد محامي .الجواد" كل بضعة أيام، دون 
 21/2/2018 ،فلسطين أون الين

 
 الحمد هللا يبحث مع السفير العمادي تكريس الدعم المقدم لقطاع غزة .9

"ا يام االلكترونية": استقبل رئيس الوزراد د. رامي الحمد هللا، يوم ا ربعىاد، فىي مكتبى  بىرام  -رام هللا 
يىىاع غىىزة السىىسير محمىىد العمىىادي، حيىىر بحىىر معىى  سىىبل هللا، رئىىيس اللجنىىة القيريىىة  عىىادة إعمىىار ق

وأكىد الحمىد هللا أن الحكومىىة  تكىريس الىدعم المقىدم لقيىىاع غىزة، خا ىة فىىي مجىاالت ال ىحة والياقىىة.
تسع  بشكل حرير، من خيل توا لها المستمر مع دول العالم وم سسات المجتمع الدولي وا شىقاد 

يعمىل على  النهىوض بالخىدمات ا ساسىية المقدمىة  بنىاد العرب، لحشد الدعم ل الا قياع غزة، بمىا 
 شعبنا في القياع، خا ة في  ل استمرار الح ار ا سرائيلي عليهم.

 21/2/2018 ،األيام، رام هللا
 

 التشريعي في الضفة ضاعف الفساد وزاد من قبضة عباسالمجلس قرعاوي: غياب  .11
المجلىىس التشىىريعي عىىن محاف ىىة يىىولكرم  قىىال النائىىب فىىي: عبىىد الىىرحمن اليهىىراوي -غىىزة  -يىىولكرم 

فتحىىي قرعىىاوي، إن "غيىىاب المجلىىس التشىىريعي والتعييىىل المتعمىىد  عمالىى  فىىي الضىىسة اللربيىىة المحتلىىة 
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تسبب بارتساع حجم السساد في أروقة القياعات الرسمية، فضي عن زيادة قبضة السلية وجعلها فقي 
هاتسي مع  حيسة "فلسيين" "تعمل رئاسة  وأضاف قرعاوي في حدير في يد الرئيس محمود عباس".

السلية عل  إ دار المراسيم والقوانين التي تريد دون معقىب أو معارضىة كقىانون الجىرائم ا لكترونيىة 
، ا مىىىىر الىىىىذي تسىىىىبب 2007ا خيىىىىر، وذلىىىى  فىىىىي  ىىىىل تعييىىىىل التشىىىىريعي منىىىىذ أحىىىىدار االنقسىىىىام عىىىىام 

  جهزة ا منية في الشارع".بإضعاف الجهات القانونية والحقوقية ومضاعسة تلول ا
 22/2/2018 ،فلسطين أون الين

 
 اللواء عطا هللا يعلن رسميا  الربط اإللكتروني مع الشرطة الدولية .11

رام هللا: التق  مدير عام الشىرية اللىواد حىازم عيىا هللا، أمىس، وفىدًا فنيىًا مىن الشىرية الجنائيىة الدوليىة 
السىىىتكمال العمىىىل السنىىىي للىىىربي ا لكترونىىىي ا مىىىن عبىىىر  )انتربىىىول( الىىىذي يقىىىوم بزيىىىارة لدولىىىة فلسىىىيين،

وذكىر بيىان  ( للمكتب المركزي الىويني للشىرية الجنائيىة الدوليىة )انتربىول فلسىيين(.i 24/7من ومة )
 دارة العيقات العامة وا عيم في الشرية، أن الوفد استكمل كامل ا عمال السنية لتحقيق االت ىال 

ينية والشىىىرية الجنائيىىىة الدوليىىىة، عبىىىر الن ىىىام ا مىىىن للتوا ىىىل بىىىين الىىىدول ا مىىىن بىىىين الشىىىرية السلسىىىي
 االعضاد في المن مة.

 22/2/2018 ،األيام، رام هللا
 

 أجهزة األمن في غزة تجري مناورة لفحص جهوزيتها  .12
نسذت ا جهزة ا منيىة فىي القيىاع "منىاورة" فىي كافىة منىايق القيىاع، شىار  فيهىا : أشرف الهور -غزة

من القوات ا منية والشريية، فيما أعلنت بلديات القيىاع حالىة اليىوارق وقل ىت خىدماتها إلى   الكرير
 الن ف، ضمن حالة االنهيار الكامل التي تشهدها كل قياعات غزة، والتي تنذر بى"االنسجار".

وشهدت منىايق قيىاع غىزة تحركىات كبيىرة لقىوات ا مىن، التىي ن ىبت الكريىر مىن الحىواجز العسىكرية 
اليرقات الرئيسة وداخل المدن. وأجرت السرق ا منية عمليىات تىدقيق فىي السىيارات المىارة، ضىمن في 

وأعلنىىت وزارة الداخليىىة أن أجهزتهىىا ا منيىىة شىىرعت بتنسيىىذ منىىاورة ضىىمن  الخيىىة الموضىىوعة للمنىىاورة.
"خيىىىة الضىىىبي والسىىىييرة" فىىىي كافىىىة منىىىايق قيىىىاع غىىىزة، اسىىىتمرت لعىىىدة سىىىاعات  وذلىىى  لىىىى "فحىىىص 

 هزية في التعامل مع حاالت اليوارق".الجا
 22/2/2018 ،القدس العربي، لندن
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 نالم ولن يكون خيار عباس ودحالن  لمرحلة ما بعدأسامة حمدان: السلطة انتهت سياسيا .. نستعد  .31
قىىال مسىى ول العيقىىات الدوليىىىة لحركىىة حمىىاس أسىىامة حمىىدان، يىىوم ا ربعىىىاد، إن : وكىىاالت –بيىىروت 

 بإرسال وفد أمني قريبًا إل  قياع غزة لمتابعة تيبيق اتساق الم الحة". "الجانب الم ري وعد
وأضاف حمدان خيل ت ريحات  حسية إن "حماس تستعد لمرحلة مىا بعىد الىرئيس عبىاس، ودحىين 

وأكد "لىدينا رىير أوراق قىوة يجىب أن ال نلسىل عنهىا )المقاومىة،  لم يكن ولن يكون خيارا من خياراتنا".
، والبيئة ا قليمية المتحركة"، مضيسًا "حركة فتا ال تعاني مما إنها هاال يسهل  التي و يبيعة القضية

نعاني  في غزة، ولكىن فىتا فىي مىأزق فشىل التسىوية وسىقوي وحدانيىة تمريلهىا للشىعب السلسىييني وأ ىن 
وأشىىار حمىىدان "أن مىىا قالىى   ىىائب عريقىىات يعبىىر  أن الىىرئيس عبىىاس انتهىى  سياسىىيا" وفىىق ت ىىريحات .

أزمىة السىلية وفريىق التسىاوض والتنسىيق ا منىي، واسىتمرار االسىتييان وتهويىد القىدس ي كىد ذلى ، عىن 
وأردف "م ىىر مسىىتمرة فىىي دعىىم  ولكىىن المشىىكلة هىىي عجىىز هىىذا السريىىق عىىن القيىىام بمىىا هىىو  ىىحيا".

مسار الم الا وتم االتساق على  البىدد فىي إجىرادات إدخىال البضىائع عبىر معبىر رفىا وأبللنىا الجانىب 
  ري إن مسار التسوية مرفوض، وهم أكدوا أنهم غير مستعدين للتنازل عن شبر من سيناد".الم

مضيسًا أن وفد حركة حماس في م ر برئاسىة رئىيس المكتىب السياسىي للحركىة إسىماعيل هنيىة نىاقو 
ريرة محىاور رئيسىية، ا ولى  قضىية الم ىالحة ومىا للىت إليى ، والرانيىة تتعلىق بالتسىوية السياسىية ومىا 

 رف ب سقة القرن، والرالرة التهديدات بعدوان جديد عل  قياع غزة.ع
 21/2/2018سما اإلخبارية، وكالة 

 
 مالوقوف أمام مسؤولياتهبفتح و سبب تعنت عباس ب مستمرا   المصالحة تشهد تراجعا  أبو مرزوق:  .31

 قىىال عضىىو المكتىىب السياسىىي لحركىىة حمىىاس موسىى  أبىىو مىىرزوق إن الم ىىالحة: توفيىىق حميىىد –غىىزة 
سىبب تعنىت رئىيس السىلية محمىود عبىاس بتشهد تراجًعا مستمًرا منذ لقاد الس ائل ا خيىر فىي القىاهرة 
 وحركة فتا في الوقوف أمام مس ولياتها الوينية وواجباتها.

وأضاف أبو مرزوق في حوار مع شىهاب، أن تحركىًا م ىريا قىادم فىي ملىف الم ىالحة وتىأخره بسىبب 
ًا أن التعنىىت فىىي رفىىع العقوبىىات عىىن غىىزة وتلكىى  فىىتا أشىىلل الشىىارع ال ىىروف ا منيىىة فىىي سىىيناد، م كىىد

 السلسييني في هموم  المعيشية مما أعاق الحدير في أي من الملسات السلسيينية الكبرب.
وبىىين أن "حمىىاس تأمىىل أن تحقىىق زيىىارة وفىىدها للقىىاهرة اختىىراق حقيقىىي فىىي قضىىية الم ىىالحة بخيىىوات 

لسات الكبرب مع الكل الويني إال أننا ال نبيىع الىوهم لشىعبنا ولهىذا يشعر بها المواين واالنتقال إل  الم
وتىىىابع "فىىىي اللقىىىاد ا خيىىىر مىىىع التيىىىار  ال نعىىىد شىىىعبًنا بشىىىيد إلىىى  أن يىىىروه فعىىىًي علىىى  أرض الواقىىىع".

ا  يحي لحركة فتا تبادل ا خوة ا راد والجهود حول لخىر المسىتجدات، لكىن لىم يترتىب على  هىذه 
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قىىىاد ا خيىىىر أو اللقىىىادات السىىىابقة أيىىىة تساهمىىىات رنائيىىىة"، مبينىىىًا أن "ت ىىىريحات عىىىزام اللقىىىادات سىىىواًد الل
ا حمد ا خيرة حول الم الحة المسئولة ومحاولة القسز عن الحقيقة للتلييىة عىن دور فىتا فىي تسىاقم 
ن كىىان االحىىتيل  أزمىىات القيىىاع وهىىو يعلىىم أن ال أحىىد يسىىتييع نىىوع سىىيح المقاومىىة بكىىل مكوناتهىىا وا 

 سانت  عجز عن ذل  فهل سينجا غيره؟".بتر 
واستمرار هذه  2014وأوضا أن "الحكومة الحالية ليست حكومة الوفاق الويني التي تم تشكيلها عام 

الحالىة سىيدفعنا نحىو البحىر مىع الس ىائل والىدول ال ىديقة  يجىاد حلىول فاعلىة و ىبرنا على  الوضىىع 
مقترحىات فىي ملىف معبىر رفىا وفتحى  عبىر تجىاوز وأشىار إلى  أن وفىد الحركىة قىدم " الحالي ل  حدود".

منىىىايق التىىىوتر فىىىي سىىىيناد، إال أن ا مىىىر يبقىىى  فىىىي إيىىىار ا رادة الم ىىىرية ونحىىىن جىىىاهزون للتعىىىاون 
 الكامل في أي ملف ي ب في تخسيف القيود المسروضة عل  حياة شعبنا".

  21/2/2018وكالة شهاب لألنباء، غزة، 
 

 ال يعكس الموقف الوطنيو دون المستوى  األمنحماس: خطاب عباس أمام مجلس  .31
أكىىىدت حركىىىة "حمىىىاس" أن خيىىىاب رئىىىيس السىىىلية محمىىىود عبىىىاس أمىىىام مجلىىىس ا مىىىن دون المسىىىتوب 

وقالىىت الحركىة فىىي ت ىريا  ىىحسي يىوم ا ربعىىاد، إن الخيىاب ال يعكىىس الموقىف الىىويني  الميلىوب.
ل، منوهة أن ما قدم  من مبادرة الداعي إل  إنهاد أوسلو والرافض للعودة إل  المساوضات مع االحتي

 ال تمرل الموقف الويني، وتكرس سياسة التسرد في القرار.
وأوضحت أن  في  ل ممارسات االحتيل وانتهاكات  وجرائم  وقتل  لأليسال والنساد، وكذل  القىرارات 

وتشجيع   ا مريكية الخييرة والخا ة بالقدس وقضية اليجئين واالنحياز ا مريكي الميلق ليحتيل
عل  ارتكاب جرائم  وما يخيي ل  من ت سية للقضية السلسيينية، حاول أبو مازن فىي خيابى  إنتىاأل 

 مسيرة التسوية الساشلة مجددا، واستجدب العودة إل  المساوضات العقيمة.
ويالبت الحركة بوضع حد لحالة االستسراد والتدهور الخيير الحا ل في المسار السياسي للقضية 

 استراتيجيةنية من خيل ا سراع في توحيد ال ف الداخلي السلسييني وتقويت ، والتوافق عل  السلسيي
 وينية ترتكز إل  خيار المقاومة تحمي حقوق شعبنا وروابت ، نواج  بها التحديات كافة.

 21/2/2018، غزة ،موقع حركة حماس
 

 "الشعبية": مبادرة عباس للسالم ُتعيد استحضار اتفاق أوسلو .31
لجبهىىة الشىىعبية، يىىوم ا ربعىىاد، أن المبىىادرة التىىي أيلقهىىا الىىرئيس محمىىود عبىىاس فىىي ااعتبىىرت : هللا رام

مجلس ا من الدولي، مساد الريراد، والتي أسماها "خية للسيم"، قىد أعىادت فىي الجىوهر استحضىار 
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رص بىالعودة ، الذي اعتبره المجلس المركزي السلسييني قىد انتهى ، وذلى  عنىدما ت كىد الحىأوسلواتساق 
إل  المساوضات، والميالبة من خيلها بى"حل جميع قضايا الوضع الدائم حسب اتسىاق أوسىلو"، وتنسيىذ 

وأكىىدت فىىي بيىىان لهىىا، أن عبىىاس كىىان أمىىام فر ىىة قىىد ال  "مىىا يتسىىق عليىى  ضىىمن فتىىرة زمنيىىة محىىدودة".
يقة مع دولة االحىتيل تتكرر لتأكيد قرارات المجلس المركزي أمام مجلس ا من الدولي في تحديد الع

ا سىىرائيلي، وفىىي الميالبىىة بىىأن تتحمىىل ا مىىم المتحىىدة مسىى ولياتها مىىن خىىيل عقىىد مىى تمر دولىىي كامىىل 
ال ىىىيحيات برعايتهىىىا لوضىىىع لليىىىات ملزمىىىة  نسىىىاذ قراراتهىىىا ذات ال ىىىلة بحقىىىوق الشىىىعب السلسىىىييني، 

حىىىدة لرفضىىىها تيبيىىىق قىىىرارات والميالبىىىة بإخضىىىاع دولىىىة الكيىىىان للس ىىىل السىىىابع مىىىن ميرىىىاق ا مىىىم المت
 الشرعية الدولية، وا  رارها عل  احتيلها االستعماري لسلسيين.

 21/2/2018العربي الجديد، لندن، 
 

 نظام عالمي أساسه الشرعية الدولية مرتكز عباسفتح تدعو التخاذ مبادرة  .31
مبىىادرة الىىرئيس  دعىىت فىىتا دول االتحىىاد ا وروبىىي والىىدول غيىىر ا عضىىاد لىىدعم وتبنىىي :معىىا –رام هللا 

السلسييني الميروحىة فىي نيويىور  أمىام مجلىس ا مىن الىدولي. ودعىت حركىة فىتا فىي بيىان للمتحىدر 
باسمها في أوروبا د.جمال نزال إل  الن ر لخياب الرئيس كخارية حل مستندة  جماع عالمي عل  

 ن. الشرعية الدولية ومقررات ا مم المتحدة والقانون الدولي وحل الدولتي إحقاق
وقىال المتحىىدر إن منىاداة مبىىادرة الىرئيس بتكىىريس الشىرعية الدوليىىة والقىانون الىىدولي بشىأن حىىل القضىىية 
السلسيينية ت لا جوهرا لسكرة قيبية قوامها العدالة والقانون الىدولي وتوسىيع لليىة تسىوية النزاعىات بمىا 

ليسىىتسراد وتقىىويض  يشىىكل اليىىرح النقىىيض لتوجهىىات تعبىىر عنهىىا قىىوب معينىىة فىىي العىىالم وهىىي سىىاعية
 مكانة القانون الدولي ومساهيم العدالة والمساواة ا نسانية.

 21/2/2018وكالة معا اإلخبارية، 
 

 تؤكد التمسك بالكفاح المسلح وتدعو للتحرر من "أوسلو" "الديمقراطية" .31
سياسىية عبىر يالبت الجبهة الديمقرايية لتحرير فلسيين بس  االرتباي باتسىاق أوسىلو والتزاماتى  ال: غزة

ودعت الجبهة في بيان  حسي أ درت  ا ربعاد عشية ذكرب انييقتهىا  سحب االعتراف بى"اسرائيل".
التي توافق الخميس، إل  وقف التنسيق ا مني مع سىليات االحىتيل، وتكليىف ا جهىزة ا منيىة  49الى

االحىىىتيل وأعمالىىى  باالنتقىىىال إلىىى  سياسىىىة جديىىىدة تىىىوفر الحمايىىىة  بنىىىاد شىىىعبنا ومناضىىىلي  مىىىن بيىىىو 
وأكىىىدت علىىى  التمسىىى  بالكسىىىاح المسىىىلا والنضىىىال الجمىىىاهيري، ودعىىىم االنتساضىىىة المتجىىىددة  ا جراميىىىة.

ويالبت أيًضا بوقىف االرتبىاي باالقت ىاد ا سىرائيلي، بمىا فىي ذلى  مقايعىة العمىل  والرورة السلسيينية.
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لي، ووقىىىىف العمىىىىل بالشىىىىيكل فىىىي المسىىىىتوينات، ومقايعىىىىة منتجاتهىىىىا ومىىىىا أمكىىىىن مىىىىن ا نتىىىىاأل ا سىىىىرائي
وشددت عل  ضرورة تحريىر سىجل السىكان وسىجل ا راضىي مىن ا دارة المدنيىة لسىليات  ا سرائيلي.
 .وأهابت باحتضان االنتساضة الشعبية ودعمها وتعزيزها وتيويرها نحو انتساضة شاملة االحتيل.

 21/2/2018، وكالة الصحافة الفلسطينية )صفا(
 

 ومحاكمة الحمد هللا إنقاذمة الزهار يدعو إلى حكو  .31
محمىود الزهىىار خىىيل جلسىة لكتلىىة حمىىاس فىىي القيىادي فىىي حركىىة حمىىاس، قىىال : كسىاح زبىىون - رام هللا

حكومىىة الحمىىد هللا حكومىىة غيىىر شىىرعية،  نهىىا لىىم تمىىنا الرقىىة "المجلىىس التشىىريعي عقىىدت فىىي غىىزة، إن 
 ."اتساق الس ائل السلسيينية من المجلس التشريعي وفقًا للقانون ا ساسي السلسييني وبنود

فىتا تحقيىق رسىمي بالسسىاد مىع رئىيس الحكومىة رامىي الحمىد هللا والسريىق "ويالب الزهار النائب العىام بىى
العامل، النتحالهم  سة الحكومة والوزارة، وقيامهم بالت رف فىي المىال العىام خيفىًا للقىانون ا ساسىي 

بىىىيل الوسىىىيي الم ىىىري ب ىىىورة حازمىىىة عىىىن موقىىىف ا يىىىراف ذات العيقىىىة، إلىىى  إ"ودعىىىا  ."وا  ىىىول
ويالىب الزهىار القىوب  ."المجلس التشىريعي، مىن أجىل إلىزام حركىة فىتا بتنسيىذ بنىود اتساقيىات الم ىالحة

 السلسيينية وا ير الوينية الساعلة بأن تقول رأيها  راحة في الجهة المعيلة ليتساقيات المذكورة.
مىىن مسىى ولين فىىي حمىىاس لتشىىكيل حكومىىة ا نقىىاذ. ويعبىىر وتشىىير دعىىوة الزهىىار إلىى  ضىىلوي داخليىىة 

موقف الزهار عن رأي كريرين في قيادة الحركة. لكىن تيىارًا لخىر يىرفض ذلى ، ويقىول إن على  حمىاس 
 عدم العودة إل  حكم قياع غزة مهما كلف ا مر.

 22/2/2018، لندن، الشرق األوسط
 

 "إسرائيلة للتباحث حول صفقة تبادل مع "في القاهر  "القسام"القناة العبرية السابعة: قيادة  .02
ذكىرت القنىاة السىابعة العبريىة،  ىباح يىوم ا ربعىاد، أن بعىض المسى ولين العسىكريين : القىدس المحتلىة

من الذراع العسكري لحركة حماس، كتائب عز الدين القسام، يجرون مساوضىات بالقىاهرة، لعقىد  ىسقة 
بريىىة أن الوفىىد العسىىكري المتواجىىد حاليىىا بالقىىاهرة، يجىىري وقالىىت القنىىاة الع تبىىادل أسىىرب مىىع "إسىىرائيل".

 مساوضات مع المخابرات الم رية،  تمام  سقة تبادل مع إسرائيل.
ووفقا للقناة العبرية، من بين أعضاد الوفد العسكري الحمساوي، مروان عيس ، ورائد سعد. ودون ذل  

 تسا يل ال سقة. لم تتيرق السناة  ي تسا يل أخرب عن فحوب المساوضات، أو
 21/2/2018وكالة سما اإلخبارية، 
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 إلجراء مشاورات مع قيادات المكتب السياسيرفضت سفر وفد حماس لقطر  مصر"العربي الجديد":  .03
مىىىن قيىىىادات المكتىىىب السياسىىىي  ريرىىىةأسىىىباب انضىىىمام  ،كشىىىست م ىىىادر فىىىي حركىىىة حمىىىاسة: القىىىاهر 

منىىىذ التاسىىىع مىىىن فبرايراشىىىباي الحىىىالي. وأوضىىىحت  للحركىىىة، أخيىىىرًا لوفىىىد الحركىىىة المتواجىىىد فىىىي القىىىاهرة
الم ىىىادر أن انضىىىمام رئىىىيس لجنىىىة العيقىىىات الخارجيىىىة موسىىى  أبىىىو مىىىرزوق، ومحمىىىد ن ىىىر وعىىىزت 
الرشق، جاد بعد رفض مسى ولي جهىاز المخىابرات الم ىري، قيىام وفىد حمىاس، بالسىسر إلى  العا ىمة 

ي للحركىىة المتواجىدين هنىا ، عارضىىين القيريىة الدوحىة،  جىىراد مشىاورات مىع قيىىادات المكتىب السياسى
جىىىىراد االجتماعىىىىات  السىىىىماح لقيىىىىادات المكتىىىىب المتواجىىىىدين فىىىىي قيىىىىر باالنضىىىىمام للوفىىىىد فىىىىي القىىىىاهرة وا 

 اليزمة.
وأوضحت الم ادر أن السبب ا ساسي في رْفض الجانب الم ري ليلب وفد حماس بالسسر، يرجع 

ري السىىعودي ا مىىاراتي البحرينىىي، قائلىىة إن للخيفىىات المشىىتعلة بىىين قيىىر مىىن ناحيىىة والربىىاعي الم ىى
 "القاهرة ربما ترغب في تحجيم الدور القيري في القضية السلسيينية، ودعمها لقياع غزة". 

وكشىىىست الم ىىىادر أن الجانىىىب الم ىىىري وافىىىق علىىى  السىىىماح بىىىدخول شىىىحنات مىىىن ا غذيىىىة والوقىىىود 
، الفتىة إلى  أن دولىة ا مىارات هىي وا دوية خيل ا سىبوع الحىالي عبىر شىاحنات تمىر مىن معبىر رفىا

التىىي تتكسىىل بىىدفع تكىىاليف تلىى  الشىىحنات، عبىىر وسىىاية مىىن القيىىادي المس ىىول مىىن حركىىة فىىتا محمىىد 
وردًا عل  توا ل "حماس" مع تيار دحين في القاهرة خيل تواجىد الوفىد، اعتبىرت الم ىادر  دحين.

ا يلضىبها أو يسىتسزها، أو أنهىا محىاوالت أن  "إذا كانت حركىة فىتا والسىلية السلسىيينية تىرب فيى  تحركى
من دحين نسس   داد دور، فلماذا ال تقيع السلية اليريىق على  دحىين وّتسىر ع خيىوات الم ىالحة 

 واستيم الحكومة للوزارات وتشليلها".
ونسىىت الم ىىادر وجىىود نائىىب القائىىد العىىام لكتائىىب القسىىام مىىروان عيسىى ، أو أي مىىن القىىادة العسىىكريين 

 ضمن الوفد المتواجد بالقاهرة.بالحركة 
 21/2/2018العربي الجديد، لندن، 

 
 الجزيرةقناة على  "االتجاه المعاكس"استضافة أدرعي في  " تستنكرالجهاد" .00

عل  التيبيع فىي برامجهىا وأدانىت  "الجزيرة"إ رار "ما و ست  بى  ا سيميأدانت حركة الجهاد  لندن:
على  التيبيىع واستضىافة النىايق باسىم  "الجزيىرة"وا  ىرار قنىاة  أيضا كافة أشكال التيبيع مع االحتيل

 أفيخاي أدرعي ضمن برنامج االتجاه المعاكس بحجة الرأي والرأي ا خر. ،جيو العدو
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، أن إ ىىىرار قنىىىاة الجزيىىىرة علىىى  التيبيىىىع "فلسىىىيين اليىىىوم"واعتبىىىرت الحركىىىة فىىىي بيىىىان لهىىىا نقلىىى  موقىىىع 
يم القومية وا سيمية التي تجىر م وتىرفض التيبيىع مىع العىدو ا عيمي تعديًا واضحًا عل  من ومة الق

 ال هيوني بكل أشكال .
 22/2/2018، لندن، القدس العربي

 
 : سأستمر في مواصلة عمليالكابنيتنتنياهو لـ وزراء  .23

قال رئيس الوزراد ا سرائيلي بنيامين نتنياهو، يوم ا ربعاد، أن  سيوا ل عمل  كالمعتاد من  :رام هللا
 ل االستمرار في خدمة الدولة.أج

جادت ت ريحات نتنياهو بشكل مقتضب قبيل بدد جلسة المجلس الوزاري الم لر "الكابنيت" حير 
كان جميع وزراد المجلس متواجدين ومنهم مس ولين من أحزاب االئتيف مرل أفيلدور ليبرمان وزير 

 زعيم حزب البيت اليهودي. الجيو وزعيم حزب إسرائيل بيتنا، ووزير التعليم نستالي بينيت
وأضاف "أنوي موا لة العمل من أجل ا مور المهمة ومن أجل الدولة، ستجري ا عمال كالمعتاد 

 كما ترون".
 21/2/2018، القدس، القدس

 
 نتنياهو "سحابة سوداء ال يمكن تجاهلها" ضدكحلون: التحقيقات  .24

ون، يوم ا ربعاد، ملسات التحقيقات التي و ف وزير المالية ا سرائيلي، موشي  كحل: محمود مجادلة
تبحر في شبهات فساد رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، بأنها "سحابة سوداد ال يمكن تجاهلها"، 

 "واال"( في ا يام القليلة الماضية. –)"بيز "  4000وذل  عل  إرر التيورات في الملف 
ضيًسا أن  "كوزراد في الحكومة وشخ يات وقال كحلون إن هذا لم يعد سًرا، وال يمكن تجاهل ، م

 معنيين بالشأن العام نمر في فترة غير سارة وال نحسد عليها".
وتابع كحلون أن الشخص الوحيد الذي يمنح  القانون ا سرائيلي حق تقديم الئحة اتهام ضد رئيس 

كومي، الذي الحكومة هو المستشار القضائي للحكومة، في إشارة إل  استمرار عمل االئتيف الح
 يشكل كحلون مع كتلة حزب  "كوالنو" جزًدا من ، في  ل ملف التحقيق في شبهات فساد نتنياهو.

وقال كحلون "سنعمل وفقا للقانون وننت ر تو ية المستشار القضائي، وحت  ذل  الحين سنوا ل 
ة فيما تنسيذ خيي الوزارة". وذل  في أول تعليق علني ل  عقب تسارع الكشف عن تسا يل جديد

 (.4000يتعلق بالملف )
 21/2/2018، 48عرب 
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 إنتاجها األمريكية تخطط الستثمار خمسة مليارات دوالر لتوسعة "إنتل"شركة : اإلسرائيلي وزير االقتصاد .25
تخيي  "إنتل"رويترز: قال وزير االقت اد ا سرائيلي إيلي كوهين أمس ا ربعاد أن  –القدس 

 وسعة ا نتاأل في م نعها في كريات غات في جنوب إسرائيل.السترمار خمسة مليارات دوالر لت
جادت ت ريحات الوزير ا سرائيلي بعد محادرات مع الشركة ا مريكية المتخ  ة في ت نيع 

ستبدأ توسعة الم نع هذا العام وأن العمل سيكتمل  "إنتل"الرقائق ا لكترونية، حير قال في بيان إن 
لتحدير المنشأة  إنها تخييفي إنتاأل أشباه المو يت قد قالت  وكانت الشركة العاملة .2020في 

 نانومتر مما يجعل الرقائق أ لر وأسرع. 22نانومترات من  10إل  تقنية 
 22/2/2018، القدس العربي، لندن

 
 مبادرته ونتجاهليو  عباسمن أهمية خطاب  ونقللي يونإسرائيلوزراء ونواب  .26

ة خياب الرئيس السلسييني محمود عباس، وتجاهلت أوسايهم رام هللا: قلل ا سرائيليون من أهمي
 السياسية وا عيمية مبادرت  السلمية التي يرحها أمام مجلس ا من، أول من أمس.
أبو محمود عباس ""قال نستالي بنيت، رئيس حزب المستوينين )البيت اليهودي( ووزير التعليم، إن 

تشوي  الحقائق. ومن يتمس  بسياسة اختراع التاريخ ال يوجد  يختلق تاريخًا جديدًا ل  مبنيًا عل  "مازن
عباس أربت مجددًا أن  جزد من المشكلة وليس ". وقالت وزيرة الرقافة، ميري ريلف، إن "ل  مستقبل

إذا أخذت نموذجًا من كيم "المعارض، يئير لبيد:  "يوجد مستقبل". وقال رئيس حزب "جزدًا من الحل
من اليجئين السلسيينيين، فإنني أفهم أن الرجل يكذب. فلم يكن وال يوجد  مييين 6عباس عن وجود 

مييين الجئ فلسييني. وتركيزه عل  الموضوع غريب، فهو يسهم أن  ال توجد حكومة في  6اليوم 
 ."إسرائيل ستوافق عل  حق العودة

 22/2/2018الشرق األوسط، لندن، 
 

 بالخطأ منفذي العمليات تم   جثامينآيزنكوت: إعادة  .27
قال غادي ليزنكوت رئيس أركان الجيو ا سرائيلي، مساد ا ربعاد، أن إعادة جرامين منسذي : رام هللا

وأوضا ليزنكوت خيل جلسة المجلس الوزاري الم لر  العمليات نهاية ا سبوع الماضي تم بالخيأ.
   تم فتا تحقيق بشأن القضية."الكابنيت" أن  تم اتخاذ قرار بتليير ا جرادات المتبعة، مشيرا إل  أن

وأشار إل  أن  اعترض عل  إعادة جرمان نمر أبو جمل من بيت سوري  في القدس منسذ عملية هار 
 أدار.

 21/2/2018، القدس، القدس
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 نتنياهو يراهن على قاعدته الشعبية مستعينا  بالتوراة .28
بنيامين نتنياهو، يوم ا ربعاد، رد  رئيس الحكومة ا سرائيلية، : القدس المحتلة ىى نضال محمد وتد

عل  ا عين عن تو ل مدير عام وزارة االت االت، شلومو فليبر، أحد أكرر المقربين من  في 
العقدين ا خيرين، إل  اتساق مع النيابة العامة يمنح  من ب "شاهد ملكي"، باقتباس من سسر 

 عيم واليسار، وأن الللبة ستكون في الخروأل من العهد القديم يعزز إدعادات  بأن  ميارد من قبل ا
 نهاية المياف ل .

واختار نتنياهو، أن ينشر في حساب  عل  "إنستلرام"، ما جاد في كتاب الخروأل من العهد القديم، 
 قائًي "لكن بحسبما أذلوهم هكذا نموا وامتدوا فاختشوا من بني إسرائيل".

أعاد نشر  ورة لنتائج استييع ّأجري قبل  ولم يكتف نتنياهو باالقتباس المذكور، بل زاد بأن
مقعدًا عن حزب  14مقعدًا متسوقًا بى 34يومين، وبي ن أن "الليكود" يح ل تحت قيادة نتنياهو عل  

 مقعدًا عن "المعسكر ال هيوني". 23"ييو عتيد" بقيادة يئير لبيد، و
 21/2/2018، العربي الجديد، لندن

 
 ل التصويت على قانون "القومية اليهودية"الحكومي تؤجّ  االئتالفخالفات في  .29

ة -رام هللا  تسببت خيفات داخل االئتيف الحكومي ا سرائيلي، يوم ا ربعاد، بتأجيل  :ترجمة خا  
الت ويت عل  قانون يعرف باسم "القومية اليهودية"، كانت لجنة الدستور في الكنيست ستناقش  

وبحسب موقع القناة العبرية السابعة، فإن رئيس  ت.وت و ت علي  لتقديم  للهيئة العامة للكنيس
الوزراد بنيامين نتنياهو أ در أوامره بتأجيل المناقشة والت ويت عل  القانون. مشيرًة إل  أن هنا  

 خيفات بشأن التعدييت التي تم اقتراحها من قبل بعض ا حزاب.
 21/2/2018، القدس، القدس

 
 الفلسطينية قانون خصم رواتب األسرى من ضرائب السلطة تصادق على لجنة الخارجية بالكنيست .31

وديع عواودة:  ادقت لجنة الخارجية وا من في الكنيست ا سرائيلي، با جماع وبالقرادة  -النا رة 
ا ول ، عل  مشروع قانون خ م مبالغ من أموال السلية السلسيينية المستحقة من عائدات 

الموانئ ا سرائيلية، وكذل  ضرائب العمال السلسيينيين الضرائب من البضائع المستوردة عبر 
العاملين داخل إسرائيل، وذل  بقدر مساو للمخ  ات التي تسددها السلية لعائيت الشهداد 

 وا سرب والجرح .
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، لذل  سارعت إل  "لإلرهاب"وتعتبر لجنة الخارجية وا من تسديد هذه المخ  ات بمرابة دعم لى
العازر شييرن  "هنا  مستقبل"الذي قدم  عضو المعارضة النائب عن حزب  تأييد مشروع القانون

 ونواب لخرون انضموا ل .
 22/2/2018القدس العربي، لندن، 

 
 صادق على قانون وسم اإلبل في النقبي الكنيست اإلسرائيلي .31

في قرب   ادقت الكنيست ا سرائيلي بالقرادة التمهيدية ا ول ، عل  قانون مراقبة ا بل: النا رة
 النقب المحتل عبر وضع عيمات عليها.

والقانون الم ادق علي  هو قانون "وسم ا بل ومراقبتها"، والذي قدم  النائب عن حزب "البيت 
 اليهودي" بتسلئيل سموترتيو، المعروف بمواقس  وت ريحات  المعادية للشعب السلسييني.

ا بل تسهل عملية التعرف عل  الجم الين  رقاقة إلكترونية تحت الجلد عند ويقضي القانون بزرع
المالكين واتخاذ إجرادات عقابية في حقهم في حال تسببت ا بل في حوادر يرق أو تواجدت في 

 منايق مح ورة.
 21/2/2018، فلسطين أون الين

 
 ضد نتنياهو : تسجيالت صوتية مّكنت من تحقيق تقدم في التحقيق4000الملف  .32

العام لموقع "واال" ا لكتروني، إيين يشوعا، في ا يام ا خيرة، للمحققين قدم المدير : هاشم حمدان
تسجييت  وتية يتحدر فيها مال  شركة "بيز "، شا ول ألوفيتو، وهو يمارس ضلويا علي  لنشر 

 تليية إعيمية تكيل المديا لرئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، وعائلت .
و كان لها دور في تحقيق تقدم في التحقيق في "الملف وجاد أن التسجييت ال وتية  لوفيت

"، والذي يتركز حول شبهات ضمان التليية ا عيمية ا يجابية لعائلة نتنياهو في موقع 4000
 ل.ك"واال"، مقابل امتيازات لشركة "بيز " بالمييين من الشوا

 22/2/2018، 48عرب 
 

 تتراجع في مؤشر الفساد العالمي "إسرائيل" .33
، من المرتبة 2017بي ن م شر السساد العالمي أن إسرائيل تراجعت في العام الماضي، : حمدانهاشم 

دولة في من مة التعاون  35من بين  23، كما تم تدريجها في المرتبة 32إل  المرتبة  28
 ( في م شر السساد.OECDاالقت ادي والتنمية )
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دولة هي ا كرر فسادا في العالم،  12دول عربية ضمن قائمة تضم  6وبينت المعييات أن هنا  
 بينما تذيل القائمة ال ومال بلقب الدولة ا كرر فسادا في العالم.

، ولها IT" (Transparency International)نشرت هذه المعييات من قبل المن مة الدولية "
إسرائيل"  فرع في دول العالم. ونشرت في إسرائيل من قبل جمعية "الشسافية الدولية 100أكرر من 

 وهي جمعية تابعة للمن مة الدولية.
 22/2/2018، 48عرب 

 
 لـ"أسباب أمنية" "الخط األخضرموقع "ترفض الكشف عن  "إسرائيل" .34

رفضت إسرائيل الكشف عن الموقع الدقيق لما يسم  "الخي ا خضر"، وذل   سباب : هاشم حمدان
 رائيل الخارجية".أمنية وبذريعة أن هذه المعلومات تعرض للخير عيقات إس

وردا عل  توج  "الحركة لحرية المعلومات" في الح ول عل  خرائي لعدد من المواقع القريبة من 
الخي ا خضر، رد المس ولون في "المركز لمسا إسرائيل"، الوحدة المس ولة عن الخرائي الحكومية، 

 بالقول إن هذه المعلومات سرية جدا، ولذل  ال يمكن نشر هذه الخرائي.
 21/2/2018، 48عرب 

 
 البدء ببناء مستوطنة جديدة في نابلس وتوسيع أخرى بجنين .35

بدأ مستوينون يوم ا ربعاد ببناد مستوينة جديدة جنوب مدينة نابلس شمال الضسة : الضسة اللربية
اللربية وهي المستوينة التي جرب االعتراف بها بديًي عن الب رة االستييانية "عمونا" التي أخليت 

 عام الماضي.ال
وأقدم مستوينون عل  إحضار العديد من كرفانات السكن إل  الب رة القريبة من مستوينة "شيلو" 

 300الواقع ما بين نابلس ورام هللا )وسي الضسة( حير من المتوقع أن ي ل تعداد المستوينة إل  
يوم ا ربعاد بتنسيذ في سياق مت ل، بدأت قوات االحتيل ا سرائيلي  مستوين في المرحلة ا ول .

مخيي يهدف لتوسعة مستوينة "شاكيد" جنوب مدينة جنين عل  حساب أراضي المواينين في 
 بلدات  هر المالا ويعبد ونزلة الشيخ زيد.

 21/2/2018، وكالة الرأي الفلسطينية لإلعالم
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 تبدأ باعتقال طالبي اللجوء الذين يرفضون المغادرة "إسرائيل" .36
حيسة "هآرتس" ا سرائيلية، ان سلية ا سكان والهجرة، بدأت أمس الريراد، رام هللا: نشرت  

باعتقال يالبي اللجود الذين يرفضون ملادرة إسرائيل، في معتقل سهرونيم. وعلمت "هآرتس" ان  تم 
اعتقال سبعة مهاجرين من أريتريا، كانوا يحتجزون في معسكر "حولوت"، وكانوا أول من تلق  أوامر 

بل شهر. و باح أمس استدعتهم السلية ليستجواب وتم نقلهم إل  معتقل سهرونيم، كما باليرد ق
 يبدو، خشية أن يهربوا إذا تم منحهم مهلة من الوقت قبل سجنهم.

واحتجاجا عل  ذل ، فتا جميع يالبي اللجود المحتجزين في حولوت، مساد أمس، إضرابا عن 
 اليعام. 

 21/2/2018، األيام، رام هللا
 

 األكثر شعبيةهو الليكود حزب تطالعان: نصف اإلسرائيليين يؤيدون استقالة نتنياهو و اس .37
أ هر استييع خاص للرأي، أجرت  القناة ا سرائيلية الرانية، وجاد عل  ضود لخر : باسل ملربي

من الجمهور العام  %50"، وّنِشرت نتائج  يوم ا ربعاد، أن 4000التيورات في "الملف 
 يرب أن نتنياهو ال يمكن  إكمال مهام  كرئيس للحكومة.ا سرائيلي، 

وفحص االستييع ما إذا كان الجمهور العام يرب أن  من الواجب عل  نتنياهو االستقالة، وهل يرب 
 الجمهور حاجة لتقديم موعد إجراد االنتخابات.

تقيل، مقارنة مع من المستيلعة لرا هم، يرون أن نتنياهو ينبلي أن يس %50ووفقا ليستييع، فإن 
 ، يعتقدون أن نتنياهو يجب أن يبق  في من ب .33%

مم ن  %36أن  ينبلي إجراد انتخابات، ال سي ما عقب التيورات ا خيرة، مقارنة مع  %42ويعتقد 
 يعارضون الذهاب إل  االنتخابات، إذ أنهم ال يرون في تقديم موعدها حي.

اة العاشرة، أن  وعل  الرغم من التحقيقات، فإن الليكود في السياق، أ هر استييع لخر، أجرت  القن
االنتخابات اليوم، فإن حزب  حال ّأجرَيتيحاف  عل  هيمنت  وسليت ، مع أو بدون نتنياهو، وفي 

مقعدا بدون ، فيما  26مقعدا في الكنيست وكان سيح ل عل   27الليكود برئاسة نتنياهو سيح   بى 
 قعدا، ما يعني خسارت  لمقعدين.م 15سيح ل حزب "يو عتيد" عل  

مقعدا في  27ولو أجريت االنتخابات اليوم، فإن الليكود برئاسة نتنياهو سوف يح ل عل  
مقعدا، ويليهما "المعسكر  23الكنيست، ليأتي بعده في المركز الراني حزب "يو عتيد" بواقع 

مقعدا، فيما  12شتركة ستسوز بى وي هر االستييع أن القائمة الم مقعدا. 15ال هيوني" رالرا بواقع 
ز حزب "كوالنو" وجوده برمانية مقاعد، رم   10سيح ل "البيت اليهودي" عل   مقاعد. وسيعز 
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"ميرتس" وكذل  "يسرائيل بيتينو" بواقع سبعة مقاعد لكل منهما، ليليهما حزب "يهدوت هتوراة" بواقع 
وبحر االستييع، إمكانية  مسة مقاعد فقي.ستة مقاعد، وأخيرا يأتي حزب "شاس"، ليتذي ل القائمة بخ

خوض حزب الليكود انتخابات برئاسة مرشا لخر غير نتنياهو، لي هر أن  سيسوز في هذه الحالة، 
 حت  بدون نتنياهو، حير سيح ل عل  أكبر عدد من ا  وات، رغم خسارت  مقعدا واحدا فقي.

 21/2/2018، 48عرب 

 

 125ة الــ االحتالل يهدم قرية العراقيب للمر  .38
، بحماية قوات كبيرة من الشىرية، ا ربعادأقدمت جرافات االحتيل ال هيوني  باح : النقب المحتل

وو ىلت الجرافىات الضىخمة فىي  عل  التىوالي.125عل  هدم قرية العراقيب في النقب المحتل للمرة الى 
وتهىىىدف سىىىليات  ة.سىىىاعة مبكىىىرة إلىىى  مىىىدخل القريىىىة، وأغلقىىىت الشىىىرية مىىىداخلها  لتشىىىرع بهىىىدم القريىىى

حىيل قيعىان المسىتوينين مكىانهم، كمىا  االحتيل من عمليات الهىدم إلى  م ىادرة أراضىي السىكان، وا 
 تيالب أهالي القرية بدفع مييين الدوالرات أجرة عمليات الهدم المتكررة للقرية. 

 21/2/2018، المركز الفلسطيني لإلعالم
 

 ها للنصف جراء اشتداد الحصاربلديات قطاع غزة تعلن الطوارئ وتقّلص خدمات .39
أعلىىن اتحىىاد بلىىديات قيىىاع غىىزة، اليىىوم ا ربعىىاد، حالىىة اليىىوارق فىىي كافىىة مىىدن وبلىىدات القيىىاع، : غىىزة

تجنًبا النهيارها بشكل كامل بسىبب اسىتمرار  %50وتقليص تقديم الخدمات ا ساسية للمواينين بنسبة 
 داد الح ار ا سرائيلي.تساقم ا زمات والكاررة ا نسانية والبيئة جراد اشت

وذكر رئيس بلدية غزة نزار حجازي خيل م تمر  حسي، إن  سيتم إغيق بحىر قيىاع غىزة بالكامىل، 
وضىىىخ ميىىىاه ال ىىىرف ال ىىىحي نحىىىو البحىىىر لعىىىدم قىىىدرة البلىىىديات علىىى  تىىىوفير الوقىىىود واسىىىتمرار سياسىىىة 

 العقاب الجماعي المسروضة عل  السكان.
سىىىاعة يوميىىىا، وتوقىىىف المىىىنا والمسىىىاعدات الخارجيىىىة  20رىىىر مىىىن وقىىىال حجىىىازي إن قيىىىع الكهربىىىاد  ك

وتمويىىل المشىىاريع خا ىىة تلىى  التىىي تمىىس الخىىدمات ا ساسىىية ال سىىيما الوقىىود وتشىىليل عمىىال الن افىىة 
وال ىيانة، والمىنا التشىليلية ال يىزال يى رر وبشىكل بىىالغ على  قيىاع الخىدمات ا ساسىية ويهىدد بانعىىدام 

 ة في كافة أرجاد قياع غزة.مقومات الحياة وال حة العام
 21/2/2018، لإلعالم الفلسطينية الرأي وكالة
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 قطاع غزة: تحذير من الوضع الصحي الكارثي .41
ناشد مس ولون ومخت ون في القياع ال حي، يوم ا ربعاد، المجتمع الدولي والجهات المعنية : غزة

ة كاررية يعاني منهىا  ن ىًرا لتوقىف كافة ضرورة التدخل العاجل  نقاذ القياع ال حي من أزمة إنساني
العديىىد مىىن الخىىدمات ال ىىحية فىىي قيىىاع غىىزة، وكىىذل  العمىىل علىى  إنهىىاد الح ىىار المسىىروض علىى  

وأكىىد هىى الد أن القيىىاع ال ىىحي يشىىهد انهيىىاًرا وأزمىىة كارريىىة فىىي تقىىديم الخىىدمات ال ىىحية  القيىىاع.
شىىىسيات القيىىىاع، ميىىىالبين مىىىن ا دويىىىة ر ىىىيدها  ىىىسر فىىىي مست %45للمىىىواينين، وأن مىىىا يزيىىىد عىىىن 

 بتحييد القياع غزة عن أي تجاذبات سياسية.
جاد ذل  خيل لقاد مستوح ن متى  الهيئىة المسىتقلة لحقىوق ا نسىان فىي مدينىة غىزة تحىت عنىوان "واقىع 

 القياع ال حي في قياع غزة، وأرره عل  تمتع المواينين بالحق في ال حة".
عالميىة فىي قيىاع غىزة محمىود ضىاهر: إن حىق  ال ىحة من جهت ، قال مدير مكتب من مة ال ىحة ال

نهىىىاد هىىىذه  حىىىقك مكسىىىول حسىىىب جميىىىع القىىىوانين والمعاهىىىدات الدوليىىىة، وال بىىىد مىىىن تحقيقىىى  فىىىي القيىىىاع وا 
وأشىىىار إلىىى  أن عىىىدد اليلبىىىات المقدمىىىة ليحىىىتيل ا سىىىرائيلي مىىىن أجىىىل  ا زمىىىات فىىىي الوقىىىت العاجىىىل.

 %54ألىىف يلىىب،  2511، و ىىل لحىوالي 2017الح ىول علىى  ت ىاريا للعىىيأل بالخىىارأل خىيل العىىام 
 منهم فقي تمكنوا من الح ول عل  ت اريا.

تىى  وحىذر ضىىاهر مىن خيىىورة الوضىع فىىي غىزة، والىىذي و ىس  بأنىى  أكرىر  ىىعوبة، مشىيًرا فىىي الوقىت ذا
إل  أن عدم تمكن اليواقم اليبية الدولية من الو ول بسهولة إل  قياع غىزة يى رر على  جىودة تقىديم 

 الخدمات اليبية.
 21/2/2018، المركز الفلسطيني لإلعالم

 
 ونروا في لبناناأل تحذر من إمكانية توقف خدمات  "302الهيئة " .41

حقىىىوق اليجئىىىين، مىىىن توقىىىف أو  ( للىىىدفاع عىىىن302حىىىذرت الهيئىىىة ): أحمىىىد الم ىىىري -بيىىىروتا غىىىزة 
تقليص وكالة "أونروا"، خدماتها المقدمة ليجئين السلسيينيين في أماكن تواجىدهم، وربىي ذلى  با زمىة 

( علي هويدي: إن الهيئىة تتىابع 302وقال مدير عام الهيئة ) المالية التي تعاني منها المن مة الدولية.
العجىىز المىىالي لىىى"أونروا"   ن ذلىى  سىىي رر حتمىىا علىى   باهتمىىام وبقلىىق شىىديد المعلومىىات المنشىىورة حىىول

خىىىدمات الوكالىىىة المقدمىىىة ليجئىىىين السلسىىىيينيين فىىىي لبنىىىان، بشىىىكل جىىىذري، أو وقسهىىىا كلًيىىىا قبىىىل حلىىىول 
وأضىىاف هويىىدي لىىى"فلسيين": إن تقلىىيص نشىىايات "أونىىروا" أو توقسهىىا مىىن شىىأن  أن  ال ىىيف المقبىىل.

مو ىىف مىن أعمىىالهم، وسىىيتم  3100يىذ وتلميىىذة ويحىرم حىىوالي ألىىف تلم 37يهىدد بتوقىىف التعلىيم لحىىوالي 
 عيادة  حية. 27توقف برنامج الرعاية ال حية ا ولية الذي يوفر الخدمات في 
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ألىف الجىئ  61وأكمل: "سيتوقف برنىامج ا غارىة والخىدمات االجتماعيىة الىذي يىوفر الخىدمات لحىوالي 
مها الوكالىىىة علىىى  مسىىىتوب البنيىىىة التحتيىىىة يعيشىىىون تحىىىت خىىىي السقىىىر، وغيرهىىىا مىىىن الخىىىدمات التىىىي تقىىىد

وتحسىىين المخيمىىىات وبىىرامج القىىىروض ا مىىر الىىىذي حتًمىىا سىىىينعكس سىىلًبا علىىى  ا وضىىاع االقت ىىىادية 
 واالجتماعية ليجئين".

 22/2/2018، فلسطين أون الين
 

 عاما في السجون 16مضى أاالحتالل يشترط اإلبعاد لإلفراج عن أسير مقدسي  .42
المحىرر حمىزة  ا سىير، عىن ا ربعىادأفرجت سليات االحتيل، يوم  :اال جويحاندي - القدس المحتلة

عن مكان سكن   ا بعادعامًا بشري  16 الباللةدرباس من سكان بلدة العيساوية بعد قضاد محكوميت  
 يومًا. 30لمدة أسبوع وعدم مشاركت  في السعاليات والمسيرات لمدة 

 21/2/2018، رام هللا، الحياة الجديدة
 

 دونم بطولكرم 5,000االحتالل يسعى للسيطرة على  .43
حىىىذر مسىىى ول ملىىىف االسىىىتييان فىىىي شىىىمال الضىىىسة اللربيىىىة غسىىىان دغلىىىس فىىىي بيىىىان لىىى  يىىىوم ": بتىىىرا"

المىىواينين  أراضىىيالف دونىىم مىىن لسىىليات االحىىتيل تسىىع  للسىىييرة علىى  خمسىىة  أن، مىىن ا ربعىىاد
 الضسة اللربية. السلسيينيين في قرية قسين شمال مدينة يولكرم شمال

المساعي  إيارالزراعية وذل  في  ا راضيوأكد دغلس ان  في وقت تعمل في  عل  تجريف عدد من 
 قامىة مدينىىة اسىتييانية فىىي شىىمال الضىسة اللربيىىة تسىىع  وتعمىل سىىليات االحىىتيل بشىكل حريىىر مىىع 

ة واسىىىىتييانية احتيليىىىى  غىىىىراضالف دونىىىىم ل"ا سىىىىرائيلية" لوضىىىىع يىىىىدها علىىىى  الخمسىىىىة  ا ذرعجميىىىىع 
 . عن رية

 21/2/2018السبيل، عّمان، 
 

 ومنشآت فلسطينية بالقدس االحتالل يهدم منزال   .44
هىىدمت سىىىليات االحىىتيل منىىىزال ومنشىىآت مدنيىىىة فلسىىيينية بينهىىىا "بركسىىات" ومتىىىاجر فىىي عىىىدة أحيىىىاد 

ذريعىىة عىىدم عمليىىات الهىىدم التىىي نسىىذتها لليىىات البلديىىة ا سىىرائيلية ب وشىىملت وبلىىدات بالقىىدس المحتلىىة.
 الترخيص، منزال للمقدسي  الا أبو خضير يقع في بلدة شعساي شمال القدس المحتلة.

 21/2/2018الدوحة،  نت، الجزيرة
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 فلسطينيا  بينهم خمسة أطفال 25قوات االحتالل اإلسرائيلي تعتقل  .45
سىيينيين، نسذت قوات االحتيل ا سرائيلي، أمىس )ا ربعىاد(، حملىة اعتقىاالت واسىعة فىي  ىسوف السل

شخ ىىىًا، بيىىىنهم خمسىىىة أيسىىىال مقدسىىىيين مىىىن مخىىىيم شىىىعساي ليجئىىىين فىىىي القىىىدس الشىىىرقية  25شىىىملت 
المحتلىىىة، وذلىىى  مىىىن خىىىيل عمليىىىات دهىىىم وتستىىىيو فىىىي الضىىىسة اللربيىىىة، وفىىىي الوقىىىت نسسىىى  وا ىىىلت 

 مجموعات من المستوينين الهجوم عل  القرب السلسيينية.
مواينًا في منايق مختلسة من الضسة، بدعوب أنهم  20ت  وحسب بيان للجيو ا سرائيلي، اعتقلت قوا

ميلوبون، م كدًا أن  جىرب نقلهىم إلى  جهىاز "الشىابا " للتحقيىق معهىم. ودارت مواجهىات عنيسىة خىيل 
اقتحىىام االحىىتيل بعىىض البلىىدات بىىين شىىبان وجنىىود االحىىتيل، تخللهىىا إيىىيق كريىىف للر ىىاص وقنابىىل 

 ال وت واللاز.
 22/2/2018، ، لندنالشرق األوسط

 
 اتحاد اإلذاعات في فلسطين يدينان استضافة أدرعي في "االتجاه المعاكس" على "الجزيرة" .46

استنكر اتحاد ا ذاعات والتلسزيونات في فلسيين التيبيع ا عيمىي مىن خىيل استضىافة قنىاة الجزيىرة 
الىىرأي والىىرأي للمتحىىدر باسىىم جىىيو االحىىتيل أفيخىىاي أدرعىىي ضىىمن برنىىامج االتجىىاه المعىىاكس بحجىىة 

وأدان االتحىىىىىاد فىىىىي بيىىىىىان  ىىىىحافي اسىىىىىتمرار المسىىىىاهمة فىىىىىي تعمىىىىيم التيبيىىىىىع مىىىىع االحىىىىىتيل  خىىىىر.ا 
 .ا عزلا سرائيلي، وتمرير الرواية ا سرائيلية لتبرير جرائم االحتيل بحق الشعب السلسييني 

ا ليعبىىىروا عىىىن وأشىىىار إلىىى  أن قنىىىاة الجزيىىىرة أعيىىىت المسىىى ولين ا سىىىرائيليين ح ىىىة واسىىىعة علىىى  منبرهىىى
والتلسزيونىات قنىاة  ا ذاعاتودعا اتحاد  وبرامجها الحوارية. ا خباريةالموقف ا سرائيلي سواد حلقاتها 

الجزيىىرة بىىالكف عىىن استضىىافة المسىى ولين "ا سىىرائيليين" الىىذين يمىىررون روايىىة التضىىليل والكىىذب علىى  
 عل  حساب الحق السلسييني. وا سيميةالشعوب العربية 

 22/2/2018لندن،  العربي، القدس
 

 من محاضريها %3من طالبها و %30يمثلون فيها : الفلسطينيون الجامعات اإلسرائيلية .47
ت كد مجموعة من ا كاديميين في إسرائيل وخارجها، أن جامعاتها وبخىيف  وديع عواودة: -النا رة 

الىب النىواب العىرب فىي مزاعمها هي جىزد أساسىي مىن من ومىة االحىتيل واالسىتييان والقمىع، فيمىا يي
الكنيسىىت بوقىىف التمييىىز العن ىىري فىىي هىىذه الجامعىىات التىىي تبلىىغ نسىىبة اليىىيب العىىرب فىىي بعضىىها 

 .%3بينما تبق  نسبة المحاضرين العرب أقل من  30%
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وكشف المركز السلسىييني للدراسىات ا سىرائيلية "مىدار" فىي تقريىر جديىد أن مجموعىة مىن ا كىاديميين 
نشىىاد "بنىى   ا سىىرائيليين تأسسىىت أخيىىرا تحىىت اسىىم "أكاديميىىا مىىن أجىىل المسىىاواة" تعكىىف علىى  إعىىداد وا 

 معلومات" يشمل معييات عن انتهاكات الجامعات ا سرائيلية.
 22/2/2018لندن،  العربي، القدس

 
 مصر أغلقت معبر رفح بسبب فشلها في تأمين المسافرين الفلسطينيين": العربي الجديد" .11

كشست م ادر قبلية لى"العربي الجديد"، أن السليات الم رية "اضيرت" ": العربي الجديد"سيناد ىى 
 غيق معبر رفا البري مع قياع غزة بشكل مساجئ، مساد ا ربعاد، وفي أول أيام تشليل   بسبب 

 فشلها في تأمين المسافرين السلسيينيين المتنقلين من غزة إل  القاهرة وبالعكس.
الجيو أوقست سيارات المسافرين السلسيينيين عل  حاجزي  وأوضحت الم ادر ذاتها أن قوات

بالو ة والميدان، في مركز بئر العبد، ومنعتهم من الو ول إل  معبر رفا، مروًرا بمدن العريو 
 والشيخ زويد ورفا  بسبب عدم السييرة ا منية الكاملة عل  تل  المنايق.

ات المسافرين العائدين للزة، فيما لم تمنع وأشارت إل  أن قوات الجيو لم تستيع تأمين تحر  سيار 
سيارات السائقين الم ريين من الو ول إل  معبر رفا لنقل المسافرين السلسيينيين المتوجهين 

 للقاهرة.
وبينت الم ادر أن ما جرب في قضية معبر رفا ي كد أن الحالة ا منية في سيناد ما زالت غير 

 ييرة ا منية لقوات ا من الم رية.مستقرة، وأن  من المبكر الحدير عن الس
وأكدت الم ادر أن المسافرين السلسيينيين و لوا إل  منايق بئر العبد،  باح اليوم، بعد اجتيازهم 

 قناة السويس في ساعات السجر ا ول .
وفي المقابل، الق  قرار السليات الم رية تشليل معبر رفا سخيا شعبيا وحكوميا في سيناد  في 

ح ار المشدد التي تسرضها قوات الجيو عل  المحاف ة، والتي يمنع فيها إدخال المواد  ل حالة ال
 اللذائية والخضروات والمحروقات إل  مدن محاف ة شمال سيناد منذ أسبوعين.

 21/2/2018، لندن، العربي الجديد
 

 "السيسي عن قضية استيراد الغاز: "جبنا جول جامد جدا   .11
س عبدالستاح السيسي، إن الجدل الذي أرير حول قضية اللاز خيل قال الرئي: وسام عبد العليم

وأضاف: "الحكومة ليست يرفا  الساعات الماضية "مهم جدا ويسعدني عل  المستوب الشخ ي".
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الناس الزم تعرف  إننا جبنا  الليمباشرا في موضوع استيراد اللاز، ومعندناو حاجة نخبيها.. بس 
 .جول كبير أوي في موضوع اللاز"

 21/2/2018، القاهرة، بوابة األهرام
 

 محاوالت اآلن لتصفية القضية الفلسطينية ولكنها لن تنجح هناكعمرو موسى:  .12
قال عمرو موس  إن هنا  شركات بالسعل استوردت غازا من إسرائيل،  محمود القيعي:–القاهرة 
 ”.الدنيا بتتلير“متابعا: 

إل  الن ر إل  ا بعاد ، ا مريكية بالقاهرةودعا عمرو موس  في لقاد ل  مع ييب الجامعة 
 ، مشيرا إل  ضرورة غزو السوق ا قليمية.االقت اديالميروحة فيما يتعلق بالوضع 

، بس اشرحوا لنا المكاسب ماشيمكان  أيوالزم نشرح الوضع، هنجيب غاز من “وأردف موس : 
ن عندنا م نعين لتسييل اللاز ال يعمين، ومن الم اللي سترض أن يجلبا أمواال كريرة، جاية، وا 

 ”.لتحويل اللاز إل  سائل عل  ساحل البحر المتوسي
أن يكون  واحدة بشريوعن القضية السلسيينية قال موس  إن  ال مانع من جعل القدس مدينة 

، وا ماكن المقدسة مدونة، مشيرا إل   سرائيلواللربي عا مة  لسلسيين،الساحل الشرقي عا مة 
نا  حسن نية، يمكن أن تمر ا مور بسيم، أما إذا لم يكن هنا  حسن نية، فستستمر أن  إذا كان ه

 ا مور عل  ما هي علي  من فوض  كبيرة.
واعترف موس   راحة بأن هنا  محاوالت ا ن لت سية القضية السلسيينية، مشيرا إل  أن  يرب أن 

 هذه الت سية لن تنجا.
 21/2/2018، لندن، رأي اليوم

 
 االستثماريةتطالب بمنع استفادة اليهود من التسهيالت  نيابيةمذكرة  األردن: .13

نائبًا من مجلس النواب ا ردني، مذكرة نيابية تيالب رئيس الوزراد ا ردني هاني  18وقع عم ان: 
الحكومة منا تسهييت  من قرار االستسادةالملقي بإعداد  يلة تمنع المسترمرين اليهود، من 

 ب في ا ردن.للمسترمرين ا جان
وجاد توقيع المذكرة التي تبناها النائب احمد الرقب، عل  ضود قرار الحكومة الجديد منا تسهييت 

 .للمسترمرين من ضمنها الجنسية وشراد العقار، حسب ما أوردت مواقع إخبارية أردنية
 21/2/2018القدس العربي، لندن، 
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 لنفط والحدود لن تمرحول ا المتحدة والواليات "إسرائيل"بري: معادلة  .10
النزاع مع إسرائيل، نقل نواب عن رئيس المجلس و  موضوع النسي والحدود": في الحياة" –بيروت 

موقف لبنان موحد ومتضامن في الدفاع عن سيادتنا ورروتنا النسيية "النيابي نبي  بري تأكيده أن 
لنا وما لكم لنا ولكم، هي معادلة  إن المعادلة ا سرائيلية، مالنا". وقال:"وحدودنا البحرية والبرية

 ."مرفوضة قيعًا ولن تستقيم أو تمر
ية في مريكإن معادلة إسرائيل والواليات المتحدة ا ": "الحياة"وفي هذا السياق قالت م ادر نيابية لى 

تقسيم ما لنا مع العدو ا سرائيلي لن تأخذ مجراها، وأن موقف لبنان موحد بالدفاع عن حقوق لبنان 
إن لبنان "، وقال: "نسي واللاز، وأن لبنان يمتل  خرائي وورائق تربت حق  في الموارد النسييةبال

متمس  بحقوق  وبسيادت  الكاملتين في رروت  النسيية وحدوده البرية، ولن يتنازل عن أي نقية نسي 
المحاف ة  ونقل النائب قاسم هاشم عن بري قول : سنواج  كل اليروحات انييقًا من ."أو حبة تراب

ونة ا خيرة الكاملة عل  حقوق لبنان ومن خيل وحدة الموقف الويني الداخلي التي تجلت في ا 
 ."بأبه   ورها

 22/2/2018، لندن، الحياة
 

 النفطي 9بحقها في بلوك  التمسكبيروت تبلغ واشنطن  .11
مساعد وزير الخارجية أبلغ وزير الخارجية والملتربين اللبناني جبران باسيل، : بيروت ا إدوار حداد

النسيي بالبحر المتوسي، والذي تدعي  9ا مريكي دايسيد ساترفيلد، تمس  بيروت بحقها في بلو  
 إسرائيل أن  لها، بحسب م در دبلوماسي ميلع.

جاد ذل  خيل لقاد باسيل بساترفيلد في بيروت ا ربعاد، بحضور السسيرة ا مريكية لدب لبنان 
ر بحرا ا وضاع والتيورات في لبنان والمنيقة عل  ضود الت عيد ا سرائيلي، إليزابير ريتشارد، حي

 وفق الم در اللبناني الذي تحدر لألناضول، رافضا نشر اسم .
وزار ساترفيلد إسرائيل نهاية ا سبوع الماضي، بعدما كان قد التق  المس ولين اللبنانيين سابقا، في 

 ه ا مور بين البلدين إل  حرب جديدة.محاولة لتقريب وجهات الن ر وعدم اتجا
وعاد ساترفيلد إل  بيروت اليوم، والتق  باسيل الذي جدد خيل اللقاد تمس  بيده "بحقها في البلو  

، وخي الحدود البري الذي يعيي لبنان حق  في أرض ، والتنقيب عن الرروة النسيية"، 9النسيي رقم 
 بحسب الم در ذات .

باسيل إل  ا مور التي قد تسعلها إسرائيل وتضر لبنان وتمنع  من وأضاف الم در: "تيرق 
االستسادة من رروت  النسيية، حير يعتبر لبنان أن ما تيالب ب  إسرائيل هو حق مكتسب ل ، 
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خ و ا المنيقة المتنازع عليها، فا هم ا ن هو حل المواضيع والملسات القابلة للبحر، والتي لن 
دد الم در عل  أن "الملسات الخيفية لن تجد يريقها نحو الحل قريبا،  ن وش يقدم تنازالت فيها".

سرائيل متمسكان بمواقسهما، لكن ساترفيلد ييح  أن  ال رغبة للدولتين في القيام  كي من لبنان وا 
 بحرب  نها ستكون مكلسة ومدمرة".

ئيل تريد أن تقاسم لبنان وأكد الم در أن "وساية ساترفيلد تواج   عوبات كريرة، خ و ا أن إسرا
 ، فيما لبنان يعتبر أن ملكيت  عائدة ل  بالكامل".9عل  البلو  رقم 

 21/2/2018لألنباء،  األناضولوكالة 
 

 الغيط يدعو العالم لدعم رؤية عباس في إحالل السالم أبو .11
ع الدولي إل  الليي، ا مين العام لجامعة الدول العربية، مختلف قوب المجتم دعا أحمد أبو القاهرة:

التساعل ب ورة إيجابية مع الر ية التي يرحها الرئيس السلسييني محمود عباس، في كلمت  أمام 
قامة الدولة السلسيينية "ا سرائيليين"مجلس ا من أمس،  حيل السيم بين السلسيينيين و ، وا 

 ، وعا متها القدس الشرقية.1967المستقلة عل  حدود 
ريحات، أن الرئيس عباس قدم خية واضحة وعملية من أجل إنهاد ال راع الليي، في ت  وأكد أبو

، من خيل للية دولية متعددة ا يراف لحل القضية "ا سرائيلي"وتحقيق ا من لليرفين السلسييني و
السلسيينية، تنبرق عن م تمر دولي وتلتزم بالشرعية الدولية، ّمشدًدا عل  أن الر ية التي يرحها 

ييني تتسم بالعقينية وتعكس حر ًا عل  يريق المساوضات كسبيل وحيد  نهاد الرئيس السلس
قامة الدولة السلسيينية الّمستقلة.  االحتيل وا 

الليي إل  أن ما يرح  الرئيس محمود عباس، ليس موجهًا ضد أي يرف، وال يهدف إل   وأشار أبو
المجتمع الدولي وقواه الساعلة  االستسزاز أو المزايدة، بل ينيوي عل  رغبة حقيقية في تحميل

 المس ولية عن إنهاد هذا ال راع الذي يال أمده، وبحير ال ينسرد يرف بهذه القضية.
 22/2/2018، الشارقة، الخليج

 
 2017لتفجير طائرة إماراتية في  "داعش"لـ  : أحبطنا مخططا  "إسرائيل" .11

م ا ربعاد، أن هيئة االستخبارات ا ناضول: أعلن الجيو ا سرائيلي، اليو  -سعيد عموري -القدس
، عبر تسجير يائرة إماراتية، 2017، في ”ةالدول“بالبيد، تمك نت من إحباي هجوم خيي ل  تن يم 

 وفق إعيم عبري.
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( التابعة لهيئة االستخبارات 8200، أن  الوحدة )”يديعوت أحرنوت“وذكر الموقع ا لكتروني ل حيسة 
 .2017في يوليوا تموز ” الدولة”ورها الجيو(، أحبيت هجوما لىالعسكرية ا سرائيلية )تتبع بد

ا ماراتية، كانت ” االتحاد للييران“وأوضا أن الهجوم كان سيتم عبر تسجير يائرة تابعة لشركة 
 متوجهة من مدينة سيدني ا سترالية نحو العا مة ا ماراتية أبو بي.

س ذين، يحمين الجنسية ا سترالية، خييا لتسميم وأضاف أن الشرية ا سترالية اعتقلت ارنين من المن
ووفق الم در نسس ، فإن  رك اب شركة الييران ا ماراتية باستخدام اللاز، ومن رم تسجير اليائرة.

التعاون ا مني بين االستخبارات ا سرائيلية ون يراتها في الدول ا خرب، أدب إل  إحباي العملية “
( 2017ر موقع ال حيسة ا سرائيلية، إل  أن  تم الكشف في حين  )وأشا ”.واعتقال المخييين لها

عن تسا يل محاولة تنسيذ التسجير، غير أن  لم يعلن في ذل  الوقت عل  أن االستخبارات ا سرائيلية 
 كانت وراد ذل .

 21/2/2018، لندن، رأي اليوم
 

 داخل البالد "قذرة"الطائفة اليهودية في تونس تستنكر محاولة زجها في صراعات سياسية  .11
حسن سلمان: استنكر رجي أعمال يهوديان محاولة الزأل باليهود التونسيين في ال راعات  –تونس 

ا سيمية في  "النهضة"السياسية، وأكدا أن ترشا مواين يهودي ضمن إحدب قوائم حركة 
ية في تونس تتج  االنتخابات البلدية هو أمر شخ ي ويبيعي وال يعني بالضرورة أن اليائسة اليهود

لدعم يرف سياسي محدد. كما اعتبرا أن الزوبعة المرارة حاليا حول هذا ا مر تم افتعالها من قبل 
 ."اللعبة السياسية القذرة"تيار معاٍد لنموذأل التعايو في تونس ويحاول دوما إقحام اليهود في 

إحدب قوائمها االنتخابية  ترشيا المواين اليهودي سيمون سيمة ضمن "النهضة"وكان إعين حركة 
مع  "التيبيع"في مدينة المنستير الساحلية، أرار جدال في البيد، حير اتهم البعض النهضة بى

إسرائيل، فيما اعتبر لخرون أن اليهود مواينون تونسيون وينبلي إدماجهم في العملية السياسية في 
 البيد.

 22/2/2018، لندن، القدس العربي
 

 األوسطالمتحدة لخطتها المتوقعة للسالم في الشرق  األممواشنطن طلبت دعم  .11
دونالد ترامب ووسيي  للسيم في  يمريكا يلب  هر الرئيس  :ى أ ف ب نيويور المتحدة  ا مم

 ا منجاريد كوشنر، والموفد الخاص لترامب جيسون غرينبيت من أعضاد مجلس  ا وسيالشرق 
 ، عل  ما نقل دبلوماسيون.ا وسيي تعدها واشنين للشرق خية السيم الت” دعم“الدولي الريراد 
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، خيل اجتماع غير رسمي إعدادهاوجاد هذا اليلب الذي لم يرفق باي توضيا بشأن الخية الجاري 
في مجلس  15، وسسراد الدول ا عضاد الىيينمريكا المتحدة بين المس ولين  ا مماستلرق ساعة في 

 الدولي. ا من
 ا منمجلس  أماملريراد غداة خياب ميول للرئيس السلسييني محمود عباس القاه ويأتي اجتماع ا

وساية  أيلتحري  عملية السيم، ورفض  2018دافع في  عن فكرة عقد م تمر دولي في منت ف 
 المتحدة بدولة فلسيين. ا مممنسردة، ميالبا باعتراف  يةأمريك

كان مسيدا، لكن لم يتم الكشف “  ربعادااجتماع  أنوكشف دبلوماسي رفض الكشف عن اسم  
 ”.يةمريكجديدة. ولم تقدم توضيحات بشأن موعد يرح الخية ا  أوخيل  عن عنا ر محددة فعي 

 أن، أسمائهمكذل  أضاف عدد من الدبلوماسيين من الذين حضروا النقاو، ويلبوا عدم الكشف عن 
لخيتهما ” ا منمجلس  أعضادلبا دعم ي"و” الود والليف“كانا شديدي  يينمريكا المس ولين 
 ا عين عنها.” عندما يحين وقت“المستقبلية 

 أن أكداكوشنر وغرينبيت  إن، ا ربعاد حيسة واشنين بوست  أقوال ي نقلت أمريكوأفاد مس ول 
ي عب  أمورا“ستتضمن ” الخية الشاملة“، وان إسرائيلل الا ” منحازة“ية لن تكون مريكالمقاربة ا 

 ”.اليرفين القبول بهاعل  
 إل امتناعهما عن كشف عنا ر خيتهما، يعود  أنخرين، لللسسراد، حسب دبلوماسيين  أوضحاكما 

تتسم بالجدية، وان  ياغتها من قبل لجنة  ليرة استلرقت  أنها، م كدين إنجاحهاالسعي لضمان 
 ”.شهرا من العمل 13“

للية دولية متعددة ”عباس كنقية انييق لىوردا عل  س ال حول الم تمر الدولي الذي يالب ب  
عقد هذا  بإمكانية، أبدب دبلوماسيون تشكيكهم ا وسيمن أجل سيم دائم في الشرق ” ا يراف
، ”كان السلسيينيون يدفعون فعي في هذا االتجاه إنسنرب “الموقف قائي  أحدهمولخص  الم تمر.
يات المتحدة. المرحلة التالية ستكون المقترحات سينت ر لر ية ما ستقترح  الوال“الجميع  أنمضيسا 

 ”.يةمريكا 
 21/2/2018، لندن، رأي اليوم

 
 أبو حسنة: شركة اتصاالت عربية تبدي تعاونها لدعم األونروا .11

قال المستشار ا عيمي لوكالة "ا ونروا" عدنان أبو حسنة، إن شركة ات االت عربية أبدت : غزة
 م اليجئين السلسيينيين.تعاونها مع الوكالة ل الا دع
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ودعا أبو حسنة في بيان  در عن ، مساد اليوم ا ربعاد، شركات القياع الخاص السلسيينية في 
الداخل والخارأل بما فيها شركات االت االت إل  أن تتعاون مع "ا ونروا" وتستجيب لحملتها العالمية 

مة  نقاذ ا ونروا وخدماتها المقدمة للتبرع التي بدأتها قبل أسابيع،  ن هذه لح ة تاريخية مه
 ليجئين السلسيينيين.

وأضاف أن المساوضات مع الشركة العربية متوا لة ومرمرة وتتقدم بخي  حريرة، لكن نريد في 
الوقت نسس  تشجيع الشركات ا خرب عل  أن تحذو حذوها في مساعدة اليجئين السلسيينيين 

ن يجب أن نتحر   نقاذ المن مة ا ممية وعدم تراجع واالستجابة لحملتها، "نحن السلسيينيو 
 خدماتها".

وبين أبو حسنة أن الزيارات التي تقوم بها ا ونروا إل  مختلف دول العالم بما فيها الدول العربية، 
تأتي في نياق الجهود المبذولة لتجاوز ا زمة المالية غير المسبوقة التي تهدد عمليات الوكالة، وأن 

 ة هي عبارة عن تهديد حقيقي، لذل  تبذل الوكالة هذه الجهود.هذه ا زم
وأوضا أن ا ونروا ستن م م تمرا للمانحين في منت ف لذار المقبل في فيينا، حير سيكون هنا  
جهد جماعي كبير  من أجل التقدم بحل لألزمة المالية،  ن هنا  تهديدًا حقيقيًا لبرامج الوكالة 

 المنت مة.
 21/2/2018، والمعلومات الفلسطينية )وفا( وكالة األنباء

 
 خبير دولي يبدي القلق بشأن "التصريح بالتعذيب" من المحكمة العليا اإلسرائيلية .11

أعرب مقرر ا مم المتحدة الخاص المعني بالتعذيب عن القلق البالغ بشأن حكم  ادر من المحكمة 
أفراد أمن من التحقيقات الجنائية، عل  العليا في إسرائيل في ديسمبراكانون ا ول يتعلق بإعساد 

 الرغم من استخدامهم  ساليب ضلي قسرية ضد محتجز فلسييني.
وقال المقرر الخاص نيلس ميلزر "إن الحكم يضع سابقة خييرة، تقوض بشكل جسيم الح ر الشامل 

اة، فإن ضد استخدام التعذيب.... من خيل إعساد الجناة المحتملين من التحقيق الجنائي والمقاض
 المحكمة العليا تمنحهم فعليا ت ريحا بالتعذيب."

وناشد ميلزر جميع أفرع الحكومة ا سرائيلية عل  الن ر بعناية، ليس فقي إل  التزاماتها الدولية ولكن 
أيضا ا راد القانونية المتوافقة من المجتمع الدولي، قبل تبرير أساليب التحقيق المرتبية بشكل أكبر 

 التحضر. بالهمجية ال
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وكان أسعد أبو غوو، التابع لحركة حماس في نابلس بالضسة اللربية، قد اعتقل واستجوب في عام 
من قبل وكالة ا من ا سرائيلية بشأن معامل إنتاأل المتسجرات ل الا حماس وخيي محتملة  2007

 لشن هجمات إرهابية.
 20/2/2018، نيويورك، المتحدة األمم أنباءمركز 

 
 "قانون المحرقة"جنائية بموجب  هم  تُ  بولندا: ال .12

والهادف إل  منع  "محرقة اليهود"أعلن مس ول حكومي بولندي أن القانون المتعلق بى : أ ب -وارسو 
إل  بيده، لن ي دي إل  توجي  اتهامات جنائية. وذل  بعدما أرار  "معسكرات الموت النازية"نسب 

ب تبن ي ، أبرزها من إسرائيل والواليات المتحدة، باعتباره القانون المذكور انتقادات داخلية ودولية عق
يحر ف التاريخ ويقو ض "خيل الحرب العالمية الرانية و  "يحاول تبييض أعمال بعض البولنديين"

لن يتم توجي  "وقال نائب وزير الداخلية البولندي بارتوو سيتشوكي الرلراد، أن   ."حرية التعبير
 ."انون، غير أن بولندا قد تيلب سحب البيانات غير ال حيحةاتهامات جنائية بسعل الق

 22/2/2018الحياة، لندن، 
 

 يا  أمريكيزال خيارا   مايان: خيار حل الدولتين أمريكسيناتوران  .13
يان الجمهوري ليندسي جراهام والديمقرايي كريستوفر مريكأكد السيناتوران ا : محمد الدعم  -ناعم  

 يا.أمريكن لحل ال راع السلسييني ا سرائيلي ال يزال خيارا كونز، أن خيار حل الدولتي
ية مريكجاد ذل  خيل لقاد  حافي عقداه في عمان أول من أمس، للحدير حول العيقات ا 

 ا ردنية، وخ و ا بعد توقيع مذكرة التساهم والقضايا ا قليمية في المنيقة.
لسيم ترب في القدس الشرقية عا مة للدولة ية لعملية امريكوأضاف السيناتوران، أن الر ية ا 

 السلسيينية المستقبلية القابلة للحياة، مشيرين إل  أن قرار ترمب بشأن القدس موجود منذ عقود.
ية التي وقعتها واشنين مع عمان، تعد مريكوشددا عل  أن مذكرة التساهم ا خيرة حول المساعدات ا 

والواليات المتحدة، وت كد أن المملكة حليف استراتيجي  دليي عل  ال داقة المتينة بين ا ردن
لواشنين في المنيقة  خ و ا فيما يتعلق با من وتبادل المعلومات االستخباراتية. وقال غراهام: ال 

ية مريكيوجد لدينا حليف أفضل من ا ردن، ومذكرة التساهم التي تم توقيعها حول المساعدات ا 
 ي سيخ ص المزيد من المساعدات لألردن.مريكمهمة، إال أن الكونلرس ا 

 22/2/2018الشرق األوسط، لندن، 
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 موت اللغات المحلية "كارثة"تعجز عن لجم  "يونيسكو" .10
عل   2008)يونيسكو( منذ عام  "من مة ا مم المتحدة للتربية والعلوم والرقافة"دأبت : عبده وازن

باي )فبراير( كل سنة، جاعلة من  مناسبة عالمية في الحادي والعشرين من ش "يوم الللة ا م"إحياد 
لعقد م تمرات وندوات يوال أشهر، تتناول  اهرة انقراض الللات المحلية، والتي باتت ت سها بى 

ارة في  1999. وكانت المن مة فتحت عام "الكاررة" ملف الللات المهددة باالنقراض، مستعينة ببح 
اسة، من أجل تحديد يبيعة هذه ال اهرة المقلقة والبحر في سي-حقول الللة وا نرروبولوجيا والجيو
 حلول ناجعة للكف من استشرائها.

وفي أحدر بيانات المن مة أن خمسين في المئة من الللات المحلية، أي ريرة لالف من أ ل ستة 
لالف للة، تعاني خير االندرار، وأن للة كل أسبوعين تنقرض، ما يعني أيضًا انقراض خمس 

ن للة سنويًا، وهذا رقم يسوق الت ور. وما لم يتم التحر  عالميًا بجدية في هذا ال دد، كما وعشري
 ، فالحال ستتساقم وت ول إل  اختساد تسعين في المئة من الللات المهددة."يونيسكو"أعلنت 

إال أن النتائج التي يسترض أن ت هر، ليست مشجعة بتاتًا، بل هي دون اليموح العام، رغم تبني 
دول عدة مهمة إحياد للاتها المحلية والشعبية أو العامية، سواد عبر الم تمرات والندوات أم عبر 
البرامج المدرسية والحميت ا عيمية. والمستلرب أن هذا الخير ال يشمل فقي للات دول ا يراف 

بية، خ و ا في أفريقيا أو لسيا مرًي، بل بات يهدد أيضًا دواًل مركزية مرل بعض الدول ا ورو 
أوروبا الشمالية، مرل النروأل والسويد والدنمار . فالللات الشمالية هذه تواج  تحديات حقيقية، ويتراجع 

ية. بل إن الخير يهدد للات محلية عدة في أمريك -عدد النايقين بها، خ و ا أمام زحف ا نللو
ي الرقافة السرنسية. وهكذا ا مر في فرنسا، مرل الللة البروتونية الشهيرة وسواها، ما ّيحدر إرباكًا ف

سبانيا وسواهما. وعمدت المن مة إل  إنشاد  لللات المهددة عالميًا، وهو بمرابة  "أيلس"بلجيكا وا 
 ير د أحوال هذه الللات، وتجسد أرقام  واقعها والتحو الت التي تشهدها. "بارومتر"

 "ماتت"والحضارات القديمة المتوالية، إذ ولئن كانت  اهرة اندرار الللات مألوفة عبر تاريخ الشعوب 
للات عدة لم يبق منها سوب اسمها، فما يلست ا ن في ع رنا الراهن هو ا يقاع السريع النقراض 

. وا سباب، وفق المراقبين، كريرة منها ما يرتبي بالديموغرافيا "الللات الميتة"الللات ودخولها خانة 
، كما "تسترسها"ورة الرقمية التي جعلت للات تتقدم عل  أخرب، بل البشرية واليبيعية، وما يرتبي بالر

يعبر أحد الباحرين. ومن هذه ا سباب جميعًا: الحروب، والهجرات القسرية، والكوارر اليبيعية 
ي مريكالرهيبة التي تقتلع منايق وقبائل وأقليات من جذورها... ولعل العولمة التي اتسمت باليابع ا 

واالقت اد االستهيكي، من ا سباب المهمة التي  "المنت رة"وحضارة السوق  "جديداالستعمار ال"و
ساهمت كريرًا في انقراض الللات الشعبية والمحلية، وفي عزلها خ و ًا عبر وسائل التوا ل 
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. بل إن للة العولمة هذه "الم مركة"االجتماعي وا نترنت والسضائيات التي ال تستخدم إال ا نكليزية 
كل للات ا رض وباتت تنافسها في عقر دارها، ولم توفر دواًل كبيرة، مرل الهند وال ين والقارة  غزت
تنقية للتنا من "ية اليتينية. واضيرت الدولة السرنسية قبل فترة إل  إحياد حملة عنوانها مريكا 
دير عل  اختيفها في . والمساجئ فعًي هو القدرة الهائلة التي تملكها وسائل التوا ل الح"يةمريكا 

ي، فالبلدان التي استياعت أن تحمي للاتها المحلية أبان مريكتمهيد السبل لللزو الللوي ا 
 االستعمار والمد الكولونيالي، لم تتمكن من مقاومة العولمة الللوية.

زًا ية تحقيقًا حول موت الللات المحلية بخبر يسيد أن سيدة عجو مريكاستهلت مرة إحدب المجيت ا 
كاليسورنيا، وبوفاتها توفيت للة محلية في الشمال  -في الرابعة والتسعين توفيت في مدينة باال

وقبلها انتهت للات عدة  "كوبينو"، إذ كانت لخر شخص يتحدر بها. انتهت "كوبينو"ي هي مريكا 
ن حدر هذا في الواليات "سيكيانا"، "أمابا"، "ماتيبو"مع موت الجيل المعم ر:  المتحدة، فماذا ... وا 
 ية اليتينية؟مريكعن الهند وأفريقيا والقارة ا 

أو الللات المحلية المهددة باالنقراض إال العتقادها بأن  "يوم الللة ا م"االحتسال بى  "يونيسكو"لم تشأ 
هذه الللات ليست مجرد للات تتحدر بها قبائل أو أقليات أو جماعات، بل هي تمرل إررًا حضاريًا 

نسان يًا. ولهذا ضم ت المن مة هذه الللات إل  لوائا الترار ا نساني، مرلها مرل ا رار والسنون وا 
 والمحميات اليبيعية.

 22/2/2018الحياة، لندن، 
 

 العرب يشترون الغاز الفلسطيني المغتصب .11
 قاسمعبد الستار 

الشركة بموجبها  م رية تشتريتم ا عين عن  سقة غاز بين شركة ياقة  هيونية وأخرب 
سنويا. لم تتم الم ادقة  3مليار م 7سنوات بمعدل  10مليار دوالر عل  مدب  15الم رية ما قيمت  

عل  هذه ال سقة من قبل الحكومة الم رية بعد، لكن مجرد سماح الحكومة الم رية للشركة بستا 
ون الحكومة باب التساوض مع ال هاينة عل  اللاز السلسييني الملت ب يشكل م شرا قويا عل  تعا

الم رية مع ال هاينة. وقد عبر رئيس وزراد ال هاينة عن بهجت  وحبوره بهذا االتساق وقال بأن  
سيوفر لكيان  أمواال تحسن من ا وضاع ال حية والتعليمية لموايني  وتيور من رفاههم 

 االجتماعي.
ا أن  ال توجد ندرة غاز مليار دوالر. هذا علم 12وقد سبق لألردن أن وقعت اتساقية مشابهة بقيمة 

عل  المستوب العالمي وبإمكان العرب أن يشتروه من جهات عربية بأسعار مخسضة. قير هي 
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يران منتجة وكذل  الجزائر وروسيا. لكن يبدو أن الهدف وكما قال  المنتج ا ول لللاز في العالم، وا 
ن ال هيوني والدول العربية جون كيري وزير خارجية أمريكا ا سبق هو تمكين العيقات بين الكيا

 الخائنة والتي سماها بالمعتدلة.
قرار استيراد اللاز السلسييني الملت ب من الكيان ال هيوني أشد خيورة عل  القضية السلسيينية 
من قرار ترامب بشأن القدس. ترامب لم يقدم دبابات ويائرات في قراره، لكن العرب يقدمون دعما 

كيان الملت ب. قيمة مشتريات العرب تدعم الميزانية ال هيونية والتي يتم اقت اديا قويا ومباشرا لل
تخ يص جزد مهم منها لدعم جيو ال هاينة الذي يحتل ا رض والمقدسات. العرب يدعمون 
جيو ال هاينة لكي يتمكن أكرر من السييرة عل  المقدسات وعل  المدينة المقدسة التي ذرفوا دموع 

إمكان العدو أن يشتري كميات أكبر من ا سلحة، وأن يضيف إل  جيش  التماسيا عليها. ا ن ب
 المزيد من الجنود.

هذا اللاز فلسييني، وسيبق  فلسييني، ومن يساعد اللص لص، ومن يساهم في العدوان عل  
الشعب السلسييني معتد أريم. حكومتا م ر وا ردن، وحكومات كل الدول الميبعة تعتدي عل  

 وعل  حقوق  الوينية الرابتة. الشعب السلسييني
 21/2/2018، رأي اليوم، لندن

 
 عن خطبة عباس .11

 معن البياري
إن  محمود عباس الذي تحد ر أمام مجلس ا من الدولي، أول من أمس، وليس جورأل حبو وال تشي 
جيسارا وال إسماعيل هنية وال باتريس لومومبا. ولذل  تبدو المرافعة التي بسيها أمام مستمعي  

قدميًة"، إذا جاز استدعاد هذا الو ف من معاجم للٍة لفلة. ومبعر هذه التقدمية أن الرجل لم تيأ "ت
قدماه يوما غير أرض السياسة، ولم ير يوما غير السيم مع إسرائيل هدفا للشعب السلسييني، ولم 

ة السلسيينية. يذهب تسكيره، في أي وقت، إل  غير المساوضات سبيي  نهاد االحتيل، و قامة الدول
و دورا عن هذه االعتبارات، وحواٍو لها جزئيٍة وتس يليٍة، بدا محمود عباس روريا، وهو يرفض 
رعايًة أميركيًة لمساوضاٍت شد د عل  سعي  إليها، وييلب "تشكيل لليٍة دوليٍة متعد دة ا يراف" 

ق  البح ة، وقال إن السلية لرعايتها. وبدت عيئم "الرورية" عل  محيا الرئيس أكرر وأكرر، عندما ب
الوينية السلسيينية بي سلية، وتعمل لدب المحتل ا سرائيلي الذي يمارس احتيل  بي كلسة، وأْعلَم 

 "الجميع" بأن بقاد هذا الوضع عل  ما هو علي  غير مقبول.  
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، جاد ليس  ن الميرح الذي انت مت في  جلسٌة لبحر "الحالة في الشرق ا وسي" هو مجلس ا من
منسوب السياسة غزيرا في خيبة عباس، بل  ن الرقافة السياسية للمتحدِ ر تأنّف من ا شارة إل  أن 
شريعة ا مم المتحدة، والقوانين الدولية التي  درت تحت م لتها، ت كد حقوق الشعوب في مقاومة 

 تيان عل  واحدٍة محتليها، وفي  د ها االعتدادات عليها. وعل  زحمتها، لم ي رر محمود عباس ا
من هذه االعتدادات. كان في وسع ، وهو يشير إل  مدارس ومكتباٍت ومسارح بناها السلسيينيون، 

ل  م سساٍت أقاموها منذ  ارت السلية الوينية في  ، أن يقول إن إسرائيل استهدفت، في 1994وا 
أيضا.  فلسيينيةتبات اعتداداٍت بي عدد، كريرا من هذه الم سسات، ومدارس عديدة، بل ونهبت مك

لم يهتد من كتبوا للرئيس خياب  إل  إيضاح شيٍد من هذا، بل بدا أن إسرائيل لم ترتكب شيئا سوب 
أنها لم تستِجب لمقتضيات السيم في كل سنوات االحتيل. ترفض حل الدولتين، وتتهر ب من تنسيذ 

ا مم المتحدة. هذه جريرّتها، وال  ا ممين اللذْين كانا شريا لقبولها عضوا في 194و 181القرارين 
 جرائم اقترفتها في استباحاٍت ال تتوقف  رواح السلسيينيين وأميكهم وأرزاقهم وأراضيهم ومياههم. 

لم تخّل خيبة عباس فقي من تو يف إسرائيل كائنا معتديا، مسل حا بقوٍة عسكريٍة تستضعف بها 
نما إل  هذا ا مر، وكذا حق السلسيينيين في السلسيينيين ا منين في منازلهم وحقولهم ومدار  سهم، وا 

مقاومة المحتل، بموجب شرعة ا مم المتحدة، خلت من التذكير بأن للشعب السلسييني خيارات  
ا خرب، المستوحة، إذا قوبلت "خية السيم" التي عرضها عباس بالتجاهل الدولي، واالزدراد 

ل  هو ما لن يحدر شيٌد غيره. وكان مريرا لإلشساق أن ا سرائيلي، واالستخساف ا ميركي، وهذا ك
الرئيس السلسييني جاد عل  مبادرة السيم العربية، من أجل "حلٍ  متسق علي " لقضية اليجئين 

عاما  15(، فأرشيف هذه المبادرة يوضا لمن تابع عقابيلها، في 194السلسيينيين )عل  أساس القرار 
 سرائيليين اكترر بها، ال قدحا وال مدحا، عل  الرغم مما أنسقت  مضت، أن ال أحد من المس ولين ا

الدبلوماسية العربية من وقٍت وجهٍد )وم اريف( لتسويقها. وبدا أن تعامل حكومات االحتيل معها لم 
يختلف كريرا عن الهزد الذي استّقبلت ب  مبادرة معمر القذافي عن "إسرايين" التي شكلت جامعة 

 جنة متابعة بخ و ها.الدول العربية ل
يمكن االتساق مع مضامين سياسية اشتملت عليها ميالعة محمود عباس أمام مجلس ا من، غير أن 
المسألة ليست هنا، وال في منايق االختيف مع مضامين أخرب في الذي أشهره الرجل أمام المأل 

نما في السجوة المهولة في فداحتها بين من يراهن عل  أمٍل  )مع االعتذار عن تقليدي ة هذه المسردة(، وا 
في منتدًب كيميٍ  في واحدٍة من قاعات ا مم المتحدة في نيويور  ومن يراهن عل   لف القوة 
السائضة لدي ، أي بين من يخنق نسس  في حالة العاجز الشاكي ومن يستأنس في نسس  التجب ر 

هترق، عل  غير  عيد، فإن جلسة واالستقواد. و ن هذا هو الحال، معيوفا عل  مناخ فلسييني م
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مجلس ا من، وقيل ما قيل فيها، من عب اس وممرلي إسرائيل والواليات المتحدة وغيرهما، ستضاف 
 ورائقها إل  أرشيٍف مرقل بكرير مرلها، إل  أن يستجد  يارق أو مساجئ.

 21/2/2018، العربي الجديد، لندن
 

 مؤشرات حرب الغاز في الشرق العربي .11
 سريإبراهيم ي

عن حرب اللاز في الشرق  2008 واالستراتيجي منذ والتحليل السياسيتتحدر معاهد البحر 
 تتوقع التقارير حربا للمياه بين دول المنيقة في مرحلة الحقة. االوسي، كما

تحدر السياسيون عل  أن التسوق ا سرائيلي الكاسا قد انتهي  ا سرائيلية f16وبعد ضرب اليائرة 
ولهذا عقدت عدة اجتماعات للوزارة ا سرائيلية  هللا،وحزب  إيراني مرمي  واريخ ف وأنها أ بحت

. وال بد أن إيرانضرب  وأوروبا عليأمريكا  عل ضلويها  وكرست منلدراسة هذا الوضع الجديد، 
 هذا في الحسبان في حومة اتجاهات التيبيع المتزايدة في السترة ا خيرة. والدول العربيةتأخذ م ر 

تدقيق عن  إل فبراير الجاري أنباد تحتاأل  19في  أعلنتاول هنا ال دام الدائر حول اللاز فقد ونتن
نياق واسع وعندما قرأتها لم أتمال  شعورا  عل هذه  سقة ضخمة لت دير اللاز ا سرائيلي لم ر 

 المشئوم.وعد بلسور  إل  فلسيين استناداارض  عل ما يشاب  مأساة االستييد  إل بالعودة 
لرفاهية المواين  إنجاز أكبر وفرح بتحقيقسمعت  من نتانياهو عن ال سقة بخييد  وأحزنني ما
 نتنياهو: هنال  تليىر في مواقف بعض الشعوب العربية تجاه إسرائيل ا سرائيلي.

المليارات  ستدر” أنهافقد أعلن رئيس الوزراد ا سرائيلي، بنيامين نتنياهو، عن أن ال سقة م كدا 
ستعزز “مشددا عل  أنها ” زينة الدولة وان هذه ا موال ستخ ص للتعليم وال حة والرفاه،عل  خ

 ”عيقات إسرائيل في المنيقة،
تقدر بمليارات ” تاريخية“تسا يل ال سقة التي و ستها الحكومة ا سرائيلية بأنها  سقة  ونعود إل 

مليار متر مكعب من اللاز  64ائيل الدوالرات لت دير اللاز اليبيعي إل  م ر، تزود بموجبها إسر 
ستجعل إسرائيل “اليبيعي لم ر في  سقة و سها وزير الياقة ا سرائيلي، يوفال شتاينيتص بأنها 

سنوات وتبلغ  وتمتد لعشروفقا لما نقلت  هيئة البر ا سرائيلية. ” العبا في مرافق الياقة ا قليمية،
 قة بين البلدين منذ توقيع معاهدة السيم.أكبر  س وأنها تعتبرمليار دوالر،  15قيمتها 
توقيع اتساقين بين شركة ديلي  ا سرائيلية، مالكة منشآتي اللاز ليسياتان( “ال سقة بموجب  وتأتي

رجل  إدارة( وشركة دولسينيوس الم رية وهي من فروع شركة القلعة تحت  الم ري( وتامار)اللبناني
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هذه ال سقة تح ي بموافقة السليات في كي البلدين “أن زاعمة ” عيد عرفة في القاهرة، ا عمال
 ”لتدخل حيز التنسيذ.

قال  رئيس الوزراد ا سرائيلي، بنيامين نتنياهو، ان غاز العرب المنهوب لن  وأزعجني ما أرارنيوقد 
يوم “يعزز اقت اد وأمن إسرائيل فحسب، لكن  سيعزز أيضا عيقاتها ا قليمية، وا سا االتساق بأن  

وقال بسرح  اهر ان  يرحب بهذه االتساقية التاريخية التي سّتدخل المليارات إل  خزينة الدولة،  ”.يدع
وسّت رف هذه ا موال الحقا عل  التعليم، والخدمات ال حية، والرفاهية لم لحة المواينين 

 ا سرائيليين
ري عبد الستاح السيسي متناقضة مع وعد الرئيس الم  أنهاومما يقلل من م داقية هذه ال سقة هو 

 م خرا بأن بيده ستكتسي ذاتيا من إنتاأل اللاز اليبيعي قريبا،
، والذي يعد 2015ا ييالية عام ” إيني“لللاز اليبيعي، الذي اكتشست  شركة ”  هر“عند زيارت  حقل 

 أكبر اكتشاف لللاز اليبيعي في م ر والبحر المتوسي.
عل  لسان المتحدر الرسمي لوزارة البترول الم رية وجاد أول تعليق رسمي م ري عل  ال سقة 

حمدي عبدالعزيز الذي شدد عل  أن وزارت  ليس لديها تعليق عل  أي مساوضات أو اتساقيات تخص 
 شركات القياع الخاص بشأن استيراد أو بيع اللاز اليبيعي.

بل القياع الخاص سيتم التعامل مع أي يلبات ت اريا أو تراخيص ستقدم من ق“وقال في بيان إن  
 ”.وفقًا للوائا الميبقة

”  هر“وحول حقل  هر قالت وزارة البترول الم رية إن  من المتوقع أن يرتسع إنتاأل اللاز في حقل 
 .2018مليون قدم مكعب يوميا، إل  مليار قدم مكعب في منت ف  400من 

اللاز والبترول بحلول وسوف يسهم هذا المشروع الضخم في تحويل م ر إل  مركز إقليمي لتداول  
 العام المقبل.

م ر، من بينها استخدام خي أنابيب غاز شرق  المباع إل وتجرب دراسة عدة خيارات لنقل اللاز 
أو استخدام خي ا نابيب ا ردني ا سرائيلي في إيار اتساق لتزويد شركة الكهرباد الوينية  المتوسي.

 ا ردنية باللاز من حقل لسياران.
ئيل أن تمكنها احتياياتها من اللاز من االكتساد الذاتي في حقل الياقة مع لفاق تحولها وتأمل إسرا

إل  م در لللاز إل  أوروبا، فضي عن استخدام  في تيوير عيقات استراتيجية في منيقة الشرق 
 ا وسي.

التيور يمكن أن يمر في  ل  الوجوه، والهنا أن هذا االتساق بايل من جميع  ا شارةومن المهم 
المتحدة لقانون  ا مم وأحكام اتساقيةفهو يخالف ن وص  21الذي يشهده المجتمع الدولي في القرن 
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وبالتالي اليوم من القواعد الدولية ا مرة التي تلزم جميع الدول بتنسيذها،  والتي أ بحت 1985البحار 
 ها الدولية.هذه ال سقة تساديا لمسئوليت عل توافق الحكومة الم رية  أنيتوقع  ال

بكل وضوح توقيع اتساقيات رنائية لترسيم حدود منايقها االقت ادية  74وتبيل االتساقية في المادة 
 ألزمتوفي حالة عدم االتساق  للترسيم،اتساقية واحدة  والمتي قة بعقدوتلزم الدول المتقابلة  الخال ة

 دل الدولية تساديا للتحكيم.الدول باللجود لمحكمة قانون البحار في هامبورأل او محكمة الع
تركيا عدم  أعلنتفقد  المنهوب،العربي  إسرائيل تحلم بتمل  امبرايورية ضخمة لللاز أنوالواضا 

سرائيل و رحاعترافها باتساقيات الترسيم بين م ر  ميشيل عون وزير الدفاع اللبناني بان  وقبرص وا 
 حقوقها في هذا المجال. عل بيده لن تسما بالتعدي 

هنا  مخييا غربيا لجعلها معبرا  أن راع جوانب أخري في الموقف التركي في الترسيم كما ولل
كما  الروسي،فيما يعرف بخي نوبوكو لتقليل االعتماد عن اللاز  أوروبا إل والعراقي  ا يرانيلللاز 

سرائيل تعدأن قبرص   .أيضا أوروبا إل عبر المتوسي  أنابيبلخي  واليونان وا 
 21/2/2018، ندن، لرأي اليوم

 
 موضوع الغاز يف "التكفير السياسى" .11

 عماد الدين أديب
، أنا مع االتساق التجارب الذب تم بين شركات م رية وشركات إسرائيلية، "دوران"أو  "لف"بدون 

 في م ر. ا سرائيليالخاص بمرور اللاز 
ر المتوسي، وفي حركة الم الا التركية في البح "قسا"أن هذا االتساق في   سعة عل   يقينيوفي 

 و ناعة اللاز.
أن م لحة م ر العليا دون ادعاد بيوالت ومحاضرات حول بيع ا ويان والتيبيع  يقينيوفي 

 ا قليميالمركز "المعتاد، تأت  في أن تتحول م ر إل   السياسيوالخيانة، وكل هذا القاموس 
 في المنيقة كلها. "لت نيع وت دير اللاز
مليار  15بما يساوب  -بسعر أسواق اليوم-ارات دولية بدأت منذ سنوات تّقدر إن م ر لديها استرم

سنة في التعامل مع ت نيع اللاز من خيل شركتين عميقتين هما  15دوالر، وخبرة ما ال يقل عن 
 ."إدكو"و "سيجاس"

 أمور: 3يكاد يسقد ا نسان عقل  هو  الذيالمذهل 
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الموضوع المهم والحساس وال يوجد تحت يد أب منهم كيف يتحد ر م يدون ومعارضون لهذا  - 1
ملف متكامل بالبيانات والمعلومات حول يبيعة الشركات العاملة في م ر، وح  ها، وم الحها 

 في م ر وارتباياتها في إسرائيل؟
 ؟ا سرائيليكيف ي ل بالبعض أن يعتقد أن ال سقة تعن  أن م ر سوف تشترب اللاز 

قبل وليس  وا عيمي السياسيفي عدم التسويق  التقليدي، هنا  الخلل بعد الجهل بالموضوع - 2
 بعد االتساق.

، رغم أن االتساق المبرم "عاملين عاملة"سادت في القاهرة وكأننا  التي السياسيحالة االرتبا   - 3
، ويمهد اليرفين نحو هدف ع يم، وهو الم ريبين شركات خا ة تجارية كان حلمًا ليقت اد 

 قوب لللاز المسال في المتوسي والمنيقة. إقليميم ر إل  مركز تحويل 
في القرون  الدينيبالتكسير  تذكرنيضد كل ما تقوم ب   السكريإن ن ريات الترويع وا رهاب 

خيانة "، كأن عمل اتساق تجارب هو السياسيالوسي ، وها نحن ا ن نعان  من عمليات التكسير 
 ."وين وبيع سيادة

 20/2/2018، الوطن القاهرة
 

 األيام األخيرة لحكم نتنياهو .11
 لوف بنأ

تلقت زعامة بنيامين نتنياهو، أول من أمس، ضربة شديدة، وكما يبدو ضربة قاسمة. قوة رئيس 
االئتيفية، أو ال يحيات المحددة في  ا غلبيةالحكومة ال تنبع فقي من نتائج االنتخابات، من 

لجهاز الرسمي للدولة، المساعدين، المتحدرين، المقربين. في القانون، بل من خوف االحترام لرجال ا
اللح ة التي يتم فيها اختراق هذه الدائرة فان  يحية الزعيم تضعف، بل يبق  في مركزه لسترة 

 حين عزل  النهائي. إل  إضافية
جاالت لجنة الداخلية التابعة للكنيست، ر  أماماليوم بدأ بمرول المستو العام للشرية روني الشيخ 

العدسات، كرد عل  التو يات )عسوًا، خي ة  أمام"الليكود" استدعوه للتنكيل ب  وتشوي  سمعت  
 . 2000وملف  1000التحقيقات، كما أوضا الشيخ( بتقديم نتنياهو للمحاكمة بتهمة الرشوة في ملف 

الشيخ لم يدهو ولم المستو العام للشرية في مقابلة مع برنامج "عوفدا" )حقيقة(.  أقوالالتبرير كان 
الكنيست الذين لم يشاهدوا كل المقابلة، وقارن رئيس الحكومة  أعضادينسحب، بالعكس، هو وبخ 

. هكذا يت رف شخص ال يخش  من رئيس حكومة وال ارخين إجراميةوالمحييين ب  بمن مة 
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ترناد رد لخر أن يسعل ل  أي شيد. باس بإمكان باسم  في الكنيست، والذي يعرف أن نتنياهو لم يعد 
 متباٍ  ضد "حملة المياردة ا عيمية ضده وضد عائلت ".

في الوقت الذي كان الشيخ يتحدر في  ببر مباشر من الكنيست تم الكشف عن عرض مستشار 
 إغيقهاللحكومة مقابل  أول نتنياهو، نير حيستس، للقاضية هيي غريستال، بتعيينها مستشارة قانونية 

رئيس الحكومة( لسارة نتنياهو. في المساد كان التوقيع أوش  عل  اتساق  لملف السرقات )منازل
، المدير العام، شلومو فلبر، الذي يتوقع أن يشهد ضد ا عيمشاهد ملكي، رجل نتنياهو في وزارة 

 رئيس .
هكذا تبدو "ا يام ا خيرة"، عل  اسم كتاب ال حافيين االميركيين، ريكاين بوب وودفورد وكارل 

ن، حول انهيار حكم الرئيس ريتشارد نكسون في قضية "ووتر غيت". بعد التسجييت المخجلة برنست
حول ت رفات البيي الملكي في شارع بلسور في  أخربليائير وسارة نتنياهو ست هر بالتأكيد ق ص 

زوجة  أجرتهاالقدس. شهادات حت  اليوم فقي يتم الهمس بها خارأل التسجييت، عن المقابيت التي 
سيتم تذكرهم فجأة في كل  أشخاصرئيس الحكومة مع مرشحين لو ائف مهمة، سيتم ا عين عنها. 

أنواع تدخيت المحييين بنتنياهو في القرارات التي استهدفت خدمة الزعيم وعائلت ، حير إن  من 
 ال عب ت ديق أن العرض المدان للقاضية غريستال كان لمرة واحدة.

ليها بعرض "تعيين مقابل تبرئة" فان توقع إذه الديناميكية: عندما توجهوا قضية غريستال تمرل جيدا ه
 بإبيلرئيس الحكومة وزوجت  كان أن القاضية لن تتجرأ عل  تقديم شكوب في الشرية، واالكتساد 

حاف وا عل  ال مت، وعل  رأسهم رئيسة المحكمة العليا الحالية استر  أيضامقربيها الذين هم 
 إذا)أو عل  ترقيتهم(  أنسسهمزن: كبار جهاز القانون وجهاز القضاد يخافون عل  حيوت. كم هذا مح

كشسوا عن رشوة في القمة، عندها جادت اللح ة التي تبدد فيها الخوف، الشيخ ورجال  يبدو أنهم 
النير والكشف عن السر الس يع الذي حس  في  إزالة وبا مكانأقوب من رئيس الحكومة الحالي، 

 قلوبهم.
ستكون غريستال القادمة؟ من سيكشف عن القيعة القادمة في البازل؟ يمكن البدد في تخيل  من

سيناريو لمسلسل حول نتنياهو، مع المستشار القانوني للحكومة، افيحاي مندلبليت، والمستو العام 
 للشرية الشيخ كبيل اجتاز تلييرا عميقا خيل الحبكة الروائية وبديلين لشخ ية بنيامين وسارة
نتنياهو. في  يلة من ال يغ لنسرض أنها لى "كيشت"، بيبي المجرم وسارة الضحية، وفي نسخة 

ويسير في  ا وامر. هي التي تمس  بالخيوي وهو الذي ينسذ ا دوارالمنافسة "ريشت" هما يتبادالن 
 نحو تحيم . من المهم معرفة من سيح ل عل  مشاهدة أكرر. أعقابها
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دارةالدولة  إدارةنياهو ما زال هنا مع كل  يحيات  في ولكن كل ذل  متخيل. فنت ش ون السيم  وا 
والحرب، ولن ينزل عن المن ة بسرعة، ومن ييالبون بأخذ مكان  ما زالوا يتح نون خلف ال مت، 

لم يرفعوا راية التمرد ب ورة مبكرة، ويمسكوا دون  إذايخافون أن "قاعدة" ناخبي اليمين لن تلسر لهم 
 رسي المتهاوي لرئيس الحكومة. عندما سيقسون ضده علنا سيبدأ العد التنازلي الحقيقي.حماسة بالك

 "هآرتس"
 22/2/2018، األيام، رام هللا
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