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 حسين الشيخ للجزيرة: السلطة الفلسطينية في حل من االتفاقات المترتبة على أوسلو .1

السلطة الفلسطينية في حل من  المركزية لحركة فتح الفلسطينية حسين الشيخ إن قال عضو اللجنة 
 نب اإلسرائيلي المترتبة على اتفاق أوسلو.االتفاقات مع الجا
( من برنامج "سيناريوهات" أنه تم إبالغ  2020/1/30في تصريحات لحلقة الخميس )-وأضاف الشيخ 

باالتفاقات الثنائية، مؤكدا أن من حق الشعب إسرائيل أن السلطة الفلسطينية لم تعد ملتزمة 
رامب ورئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو  فلسطيني مقاومة صفقة الرئيس األميركي دونالد تال

سقاطها. وكشف الشيخ للجزيرة عن أن وفدا من حركة فتح ومنظمة التحرير سيتوجه لغزة األسبوع   وا 
مكان   د اإلسالمي بهذا الشأن، مؤكدا أنه لم يعد هناكالمقبل للتباحث مع حركتي حماس والجها
 تفاقية أوسلو. لالتفاقات، وال األسس التي قامت عليها ا 

وبشأن الموقف العربي من الخطة األميركية للسالم، تساءل الشيخ: "هل يعقل أن يصفق العرب 
هناك اصطفاف عربي  لتقسيم األقصى وللقدس عاصمة أبدية إلسرائيل؟!" معربا عن أمله أن يكون 

وقال إن االختبار الحقيقي للموقف العربي  واحدة على األقل". حقيقي مع الموقف الفلسطيني "لمرة
سيكون يوم االجتماع الوزاري بالقاهرة في األول من فبراير/شباط المقبل، مطالبا العرب بموقف مساند 

 بالكامل للموقف الفلسطيني الرافض للخطة.
 30/1/2020، الجزيرة نت، الدوحة

 
 " إسرائيل"د من الستيراتوقف ا  السلطة الفلسطينيةموقع عبري:  .2

العبري، اليوم الجمعة، إن السلطة الفلسطينية أبلغت إسرائيل أنها أوقفت   i24NEWSقال موقع 
استيراد جميع السلع والبضائع اإلسرائيلية إلى األراضي الفلسطينية، ردا على قرار وزير األمن  

 راضي الفلسطينية إلى إسرائيل.تالي بينيت، بوقف استيراد المنتجات الزراعية من األ اإلسرائيلي نف
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وقالت مصادر فلسطينية إن القرار الفلسطيني بإيقاف استيراد البضائع اإلسرائيلية، اتخذه الرئيس 
 محمود عباس الموجود حاليا في القاهرة. 

الشواقل من إسرائيل سنويا، بينما تستورد  وتستورد السلطة الفلسطينية بضائع بعشرات المليارات من
مليون   700سي، بقيمة تصل إلى من السلطة الفلسطينية، الفواكه والخضروات بشكل أساإسرائيل 

 شيقل سنوًيا. 
 31/1/2020، األيام، رام هللا

 
 تقدير إسرائيلي يوضح مصير "التنسيق األمني" مع السلطة .3

إسرائيلي إن "التنسيق األمني بين السلطة الفلسطينية  قال كاتب : عدنان أبو عامر -21عربي
س  مريكية". رائيل، سيبقى النقطة اإلشكالية بعد إعالن صفقة القرن األوا 

"، أنه "في  21وأوضح الكاتب اإلسرائيلي شلومي ألدار في مقال نشره موقع "المونيتور" وترجمته "عربي
الضفة الغربية، وتصاعدت المظاهرات فيها،   حال قرر رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو ضم أجزاء من

ط الفلسطينيين  د عباس في خطر، حينها قد ال يجد مفرا من االستجابة لضغو وبات وضع محمو 
 الداخلية، ال سيما من حماس، ويوقف هذا التنسيق األمني".

ء وقال ألدار إنه "رغم الغضب الذي يسود السلطة الفلسطينية من صفقة القرن، وا عطائها الضو 
ما زال صامدا في وجه الضغوط  األخضر لنتنياهو للشروع في قرارات الضم، لكن أبو مازن

 يا لوقف التنسيق األمني مع إسرائيل". الداخلية، ولم يتحرك ميدان 
وأوضح أن "الالفت أن موقف وزير الحرب نفتالي بينيت ليس متحمسا لصفقة القرن، ألنها تتضمن  

رى نفسه  يرى في خطوات الضم المتوقعة إغراء ال يقاوم، ومع ذلك فهو يإقامة دولة فلسطينية، لكنه 
ئيلي الذي يتعاون مع عباس، ومنحه المزيد ملزما بإعطاء غطاء للمستوى العسكري واألمني اإلسرا

 من األدوات كي ال يخضع للضغوط الفلسطينية الداخلية لوقف التنسيق األمني". 
أن الغطاء الذي تعطيه أجهزة األمن اإلسرائيلية ألبي مازن  ونقل عن "مسؤول أمني إسرائيلي كبير 

سرائيلي والفلسطينيين في الحواجز أخذ أشكاال عديدة، بينها تقليص نقاط االحتكاك بين الجيش اإلي
العسكرية المنتشرة في مختلف أنحاء الضفة الغربية، وتقليص إلى حد الصفر دخول قوات الجيش 

أمام   في ذلك لمالحقة المطلوبين، وتوصية قوات الجيش بالعمل بحذر اإلسرائيلي إلى مناطق أ، بما
 المتظاهرين الفلسطينيين".
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وأضاف أن "ضابطا فلسطينيا كبيرا أبلغه أن نظراءه اإلسرائيليين بعثوا رسائل طمأنة للفلسطينيين،  
ا لن نرى في تزعم أن إسرائيل ليس لديها نوايا لتنفيذ صفقة القرن في صباح اليوم التالي، أي أنن

 الوحدات االستيطانية، أو صدور إعالنات ضم".األيام القادمة قرارات جديدة لبناء المزيد من 
 31/1/2020، "21موقع "عربي 

 
 "صفقة القرن"فلسطين ترفض دعوة واشنطن للحوار حول  .4

أطلقتها  : رفض مندوب فلسطين لدى األمم المتحدة السفير رياض منصور، دعوة األناضول-نيويورك
 وار بشأن “صفقة القرن”.المندوبة األمريكية كيلي كرافت، في وقت سابق الخميس، للح

وقال منصور، في تصريحات إعالمية بمقر األمم المتحدة بنيويورك، “ال يوجد مسؤول فلسطيني  
ة  واحد سيجتمع مع المسؤولين األمريكيين بعد وقوع هذا الزلزال”، في إشارة إلى اإلعالن عن الصفق 

عبنا الفلسطيني وهذا غير  وأضاف أن “جوهر الخطة يستهدف تدمير الطموح الوطني لش المزعومة.
ولفت منصور إلى أن السلطة الفلسطينية “تقوم حاليا بتعبئة المجتمع الدولي بأكمله، للدفاع  مقبول”.

 عن موقفه المفترض إزاء عدالة قضيتنا الفلسطينية”.
فت، في تصريحات إعالمية بمقر األمم المتحدة بنيويورك، إنها  وفي وقت سابق الخميس، قالت كرا

نها منفتحة للتحاور بشأنها “ال ت مع المراقب الفلسطيني  ريد أن تصدر حكما مسبقا على الخطة، وا 
 الدائم هنا )في األمم المتحدة(”.

 1/2/2020، القدس العربي، لندن
 

 ترامب ال خطة إلفشتحركاتها  تواصل بعثة فلسطين لدى األمم المتحدة .5
تها في أروقة األمم المتحدة ضد اإلعالن  واصلت بعثة فلسطين الدائمة لدى األمم المتحدة تحركا

 ا يسمى ب»صفقة القرن«. األمريكي لم
وأوضحت البعثة، في بيان، أن المراقب الدائم لدولة فلسطين لدى األمم المتحدة رياض منصور، 
التقى رئيس الجمعية العامة لألمم المتحدة، تيجاني محمد باندي، الذي أكد أن الحل يكمن في إنهاء  

األمن وعلى قاعدة قرارات مجلس  1967وحل الدولتين على حدود الرابع من حزيران عام االحتالل 
 والجمعية العامة ذات الصلة. 
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أعضاء، في   7واجتمع الوزير منصور أيضًا مع كتلة عدم االنحياز في مجلس األمن والمكونة من 
، وقد أكدوا مواقفهم الثابتة  إطار التحضير لزيارة الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى األمم المتحدة

 لدولي وقرارات الشرعية الدولية.تجاه حقوق الشعب الفلسطيني على قاعدة القانون ا
 31/1/2020، الخليج، الشارقة

 
 "القدس": مصر لم تمنع هنية من العودة لغزة وسيبقى في جولته ألشهر طويلة  .6

ورد من تقارير   في حركة حماس، ما نفت مصادر قيادية  :خـــــــاص  -"القدس" دوت كوم  -الدوحة 
سرائيلية، بأن مصر منعت إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي للحركة من العودة إلى  عربية وا 

وأوضحت المصادر في حديث لـ القدس، إن ختام زيارة هنية لماليزيا وعودته للدوحة لم  قطاع غزة.
 ارجية ألشهر طويلة.يبقى في جولته الخمشيرًة إلى أنه س تعني أبًدا أنه خطط العودة إلى غزة.

وأشارت المصادر إلى أن هنية قد يعود لغزة في حال قرر الرئيس الفلسطيني محمود عباس زيارة  
 القطاع، من أجل إعالن إنهاء االنقسام واستعادة الوحدة الوطنية. 

ة، مبينًة أنه لن  في الفترة المقبل ولفتت إلى أن هنية قد يلتحق به بعض أفراد أسرته ومنهم زوجته
يستقر خارج القطاع تماًما، لكن جولته ستستمر ألشهر طويلة، وسيتوجه إلى دول أخرى ضمن  

وأكدت على أن العالقة مع مصر جيدة، وهناك تواصل دائم مع القيادة المصرية  جولته الخارجية.
 وخاصًة جهاز المخابرات. 

 31/1/2020، القدس، القدس

 
 ة لتحريرهاأرضنا ونراكم القو جاهزون للدفاع عن الحية:  .7

قال عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة اإلسالمية "حماس" خليل الحية "إننا   الرأي: -غزة 
جاهزون للدفاع عن أرضنا، ونراكم القوة ونتخير الوقت المناسب لتتوحد كل جهود المخلصين  

 ن". والمؤمنين بخيار الجهاد والمقاومة لتحرير فلسطي
ة في المسجد العمري الكبير بمدينة غزة، أن صفقة ترامب تستأصل  ل خطبة الجمعوأكد الحية خال

فلسطين والفلسطينيين، وال تبقي لنا وطًنا وال مقدسات وال أرًضا، مشدًدا على أن فلسطين لها أهلها  
أن  الزمان الذي يمكن وشدد على أنه قد انتهى  ورجالها ومقاتلوها الذين يدافعوا عنها بكل ما يملكون.

 ك وشذاذ اآلفاق على سالح المقاومة.يتطاول الصعالي
وأوضح الحية أن المقاومة أعدت عدتها، وجهزت جيشها، وطورت سالحها لتنزع االحتالل من  

وقال "ال وجود لالحتالل وال بقاء له على   أرضنا، ولتخرجه من فلسطين من بحرها إلى نهرها.
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، وأن هذا السالح يحمله رجال  الح المقاومة أعظمامب ونتنياهو أن سأرضنا، واأليام ستثبت لتر 
 مؤمنون تربوا على عقيدة طرد االحتالل".

 31/1/2020، وكالة الرأي الفلسطينية لإلعالم
 

 الر شق: ثالثة مسارات لمواجهة خط ة ترامب  .8
"حماس" عزت الّرشق، أنَّ أكد عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة اإلسالمية  الرأي:-وكاالت 
ب المعلنة تتطلب استراتيجية عمل واضحة فلسطينًيا وعربًيا  ت التصّدي ومواجهة خّطة تراممجاال

سالمًيا ودولًيا، على الصعيد السياسي والدبلوماسي واإلعالمي، تترّكز في ثالثة مسارات.  وا 
في موقفه السياسي، والبدء فوًرا وبّين أن المسار األوَّل يكمن في توحيد الصف الفلسطيني وتصليب 

تعتمد على استراتيجية نضالية موّحدة على أرضية حماية الثوابت تحقيق مصالحة وطنية شاملة 
 والحقوق الفلسطينية والدفاع عنها بالوسائل كافة. 

وشّدد الّرشق على أنَّ المسار الثاني في مواجهة هذه الخّطة يشمل االتفاق على بناء جبهة عربية  
سال ، سياسًيا ودبلوماسًيا، تدفع بإنهاء  تيجي لفلسطين وقضيتها العادلةمية، بما تثمله من عمق استرا وا 

االحتالل الصهيوني باعتباره العدو المشترك األّول، وترفض وتجّرم كل مشاريع تطبيع العالقات  
 معه.

ة واإلسالمية وأحرار  أّما المسار الثالث، فيتمثل في تعزيز الحضور واالحتضان الشعبي ألمتنا العربي
اًدا وهيئات ومنظمات، لتشكيل رافعة قوّية ومشاريع جادة، تدعم  مشروع المقاومة والتحرير، أفر العالم ل

صمود الشعب الفلسطيني على أرضه، وتساهم في الحفاظ على ثوابته، وتمّكنه من الدفاع عن  
 حقوقه.

 31/1/2020، وكالة الرأي الفلسطينية لإلعالم
 

 نقسام الفلسطيني القرن" عبر إنهاء االيدعو لمواجهة "صفقة  بالجزائرممثل حماس  .9
أكد القيادي في حركة المقاومة اإلسالمية "حماس" وممثلها الرسمي في : الجزائر ــ عثمان لحياني

نهاء الفرقة   الجزائر، محمد عثمان، أن الوقت قد حان لبحث خطوات تحقيق الوحدة الفلسطينية وا 
ينية،  القرن"، والهادفة لتصفية القضية الفلسط  الموقف لمواجهة ما يعرف إعالميا بـ"صفقةوتوحيد 

 مثمنا مواقف الشعوب العربية واإلسالمية ورفضها للصفقة ودعمها للحق الفلسطيني. 
وقال عثمان في تصريح لـ"العربي الجديد"، إن "االلتفاف الذي شاهدناه في الفترة األخيرة من قبل كل  

حقه ية، ومع حق الشعب الفلسطيني في استعادة العربية واإلسالمية مع القضية الفلسطين  الشعوب 
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وأرضه بكل الطرق والوسائل بما فيها المقاومة، يدعونا نحن، كفصائل أو مكونات الشعب 
 الفلسطيني، إلى أن نتوحد فيما بيننا ونرحل خالفتنا ونسمو على خالفاتنا وجراحاتنا".

ورة الذهنية، وأن نكون عند حسن ظن  خاذ هذه الخطوة سيسهم في "تثبيت هذه الصوتابع قائال إن ات
ب العربية واإلسالمية على امتداد وجودها، وأن نكون عند حسن دعمها ومطالبتها ألنظمتها  الشعو 

 بالوقوف صفا واحدا لدعم حق الشعب الفلسطيني الممثل في قرارات الشرعية األممية".
الفلسطيني، ولكنه سيضعف أيضًا  الفرقة الفلسطينية ال يضعف فقط الموقف  وحّذر من أّن "استمرار

 وب والدول العربية التي تتبنى دعم الحق الفلسطيني".موقف الشع
 31/1/2020، العربي الجديد، لندن

 
ر األداء وتجمع معلومات  سري ة  عن "واال" .10  " الُقب ة الحديدي ة"جيش واستهداف ال: حماس ُتطو ِّ

العبرّي،  -( اإلخباريّ WALLAة في موقع )ذكر محّلل الشؤون العسكريّ  هير أندراوس:ز  -الناصرة 
أمير بوحبوط، ذكر نقاًل عن مصادر وصفها بأّنها رفيعة الُمستوى في تل أبيب، أّن القادة 
اإلسرائيليين في المؤسسة األمنّية حّذروا من مساٍع تبذلها حركة الُمقاومة اإلسالمّية )حماس( على  

ة الحديدية”،  ومات إستخبارية ُمرّكزة عن منظومة “القببناء الذراع العسكرّي للمنظمة وجمع معل صعيد 
وعن المكان الدقيق لسقوط الصواريخ في المستوطنات، وذلك لفحص األضرار وتحسين نوعية  
الصواريخ  والمقذوفات من قطاع غزة، مضيًفا، نقاًل عن المصادر عينها، أّن هناك مسعى أساسّي  

ة الُمحتّلة، كما  يل وتنفيذ عمليات في أرجاء الضفة الغربيّ حركة )حماس( وهو توجيه قيادة كاملة لتمو ل
 أّكدت المصادر الرفيعة في تل أبيب.

وأشار بوحبوط إلى أّنه يوم االثنين الماضي، كشف جهاز األمن الّعام )الشاباك اإلسرائيلّي( عن  
اتهام مفادها   فلسطينيين اثنين، إذ ُقدمت ضدهما مذكرة نشاطاٍت لـ”حماس”، تّم في أعقابها اعتقال

ح المنظمة، ولفت إلى أن وحدة خاصة في “حماس” متخصصة بالتجّسس  أنهما ُجنِّدا لمهام لصال
وجمع المعلومات عن كيان االحتالل اإلسرائيلّي، قامت بتشغيل الشخصين وطلبت منهما العثور  

 حديدية وعن مكان سقوط الصواريخ.على معلومات عن انتشار منظومة القبة ال
 
 
 
 



 
 
 
 

 

ص            10   5150 العدد:             2/1/2020 سبتلا التاريخ: 

                                    

( أّن الخشية في المؤسسة األمنية هي من أن دخول WALLAلمحّلل العسكري في موقع )ى اورأ
آالف العاملين الفلسطينيين من قطاع غزة سيتحول إلى هدٍف جّذاٍب لوحدة التجسس التابعة  

بعد جمع معلومات دقيقة، قد تكون   لـ”حماس”، وهذا ما يشكل تحدًيا كبيًرا لها، وفق زعمه، وأفاد أّنه
ت أمنّية، وفق اّدعاء المصادر األمنّية واسعة االطالع، مرحلة المقبلة محاولة استهداف شخصياال

 التي اعتمد عليها الُمحلِّّل بوحبوط.
 31/1/2020، رأي اليوم، لندن

 
 حماس تنظم مسيرات حاشدة في مناطق مختلفة من قطاع غزة رفضا لصفقة القرن .11

شاء مناطق مختلفة من قطاع غزة بعد صالة الع نظمت حركة المقاومة اإلسالمية "حماس" في
وشارك آالف المواطنين في المسيرات، رافعين   مسيرات جماهيرية حاشدة تنديدا ورفضا لصفقة القرن.
 الفتات منددة بموقف اإلدارة األمريكية وصفقة القرن.

ر النونو أن  الحاشدة في مدينة غزة، أكد القيادي في حركة حماس طاهوفي كلمة له خالل المسيرة 
وأضاف أن   فقة القرن، مشددا على أنه لن يكتب لها الحياة.شعبنا ومقاومته وقواه الحية لن يمرروا ص

القدس درة األمة وفلسطين، دونها رقابنا وأرواحنا ومهج قلوبنا، منبها إلى أن كل من يعمل على  
ي هي  دة شعبنا الفلسطين وقال النونو إن وح قة سيلفظ وسيخلد في سجل الخائنين.تمرير هذه الصف 

الخطوة األولى على طريق إفشال هذه الصفقة، داعيًا إلى وضع خطط عملية جامعة إلفشال هذه 
 الصفقة. 

 31/1/2020، موقع حركة حماس

 
 ول جوهر الضم واختالف حول التوقيت واآللية أميركي  ح -مسؤول إسرائيلي: توافق إسرائيلي   .12

س الحكومة اإلسرائيلية، بنيامين نتنياهو،  ائيليين الذين رافقوا رئيقال أحد المسؤولين اإلسر  :تل أبيب 
لى موسكو امس، إن إسرائيل تستفسر من الواليات المتحدة عن  إلى واشنطن، في األيام الماضية، وا 

بية إليها،  إمكانية ضّم غور األردن، وشمال البحر الميت، باإلضافة إلى المستوطنات في الضفة الغر 
 حول الجوهر واختالفات شكلّية.  أميركيّ -توافق إسرائيلّي ما ُيشير إلى  

ونقل الموقع اإللكتروني لصحيفة "هآرتس" اإلسرائيلية، عن المسؤول الذي وصفه برفيع المستوى دون  
أن ُيسّميه، القول، إن االستفسارات هذه تأتي بعد ما عارض كبار المسؤولين األميركيين، وعلى  

كوشنر، وعوَد نتنياهو التي تُفيد بأنه سيطرح  األميركي، وصهره، جاريد  أسهم كبير مستشاري الرئيسر 
 اقتراح الضّم في االجتماع المقبل للحكومة. 
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وأضاف المسؤول الذي يرجح أن يكون نتنياهو نفسه، في معرض إجابته حول سؤال ما إذا طرأ 
َيت: "أرجو أ  حن نقوم حالًيا باستيضاح  ن ال يكون قد تغير شيء. نتغيير ما، منذ الوعود التي أُعطِّ

وتابع: "نعمل على هذا منذ ثالث سنوات، ومئات الساعات، لُننجز أفضل اتفاق إلسرائيل"،  األمور".
ُمعتبرا أن ما تم إنجازه من "اعتراف رئيس أميركي بفرض وتطبيق القانون اإلسرائيلي في غور األردن  

 و أمر هائل". طنات في الضفة الغربية، هوشمال البحر الميت، والمستو 
ز، لكن هناك مشكلة فنية،  وقال المسؤول: "ال شّك في أن ذلك )تطبيق القانون اإلسرائيلي( قد ُأنجِّ
وهي أن األميركيين يريدون أن يتّم هذا دفعة واحدة، وال يريدون تنفيذ ذلك على مراحل لكننا أردنا أن  

 يتم ذلك على مرحلتين أو أكثر".
 31/1/2020، القدس، دسالق

 
 تفاصيل "صفقة القرن" نتنياهو أبقى الجيش خارج وت:  يعيد .13

امتنع رئيس الحكومة اإلسرائيلية، بنيامين نتنياهو، عن اطالع قادة الجيش اإلسرائيلي على  
المحادثات التي أجراها مع الرئيس األميركي، دونالد ترامب، ومستشاريه حول "صفقة القرن"، حسب 

ذي كتب أن نتنياهو "أبقى رونوت"، أليكس فيشمان، السكري في صحيفة "يديعوت أحالمحلل الع
 الجيش خارج صورة ترسيم الحدود الدائمة".

وأضاف أن الجيش اإلسرائيلي تلقى تفاصيل حول الصفقة "قبل ساعات معدودة فقط من علم  
، وفقا 2019و 2017ن الجمهور كله بها". وخالل السنوات التي تم خاللها نسج "صفقة القرن"، بي

مبعوث األميركي، جيسون غرينبالت، مع ضابط إسرائيلي واحد، هو "منسق أعمال ان، التقى اللفيشم
الحكومة في المناطق" المحتلة، يوءاف مردخاي. وعقد االثنان خمسة لقاءات، استعرض خاللها  

لى  ة، توجهات اجتماعية وما إمردخاي مواضيع تتعلق بالفلسطينيين: "التاريخ، االقتصاد، البنية التحتي 
اي من الجيش، استعان به غرينبالت كمستشار. وبهذا بدأت وانتهت" عالقة  ذلك. وعندما تسرح مردخ

 الجيش اإلسرائيلي بالصفقة. 
وأشار فيشمان إلى أن القيادة اإلسرائيلي أخفت في حينه االتصاالت حول اتفاق أوسلو عن الجيش.  

الجيش  ذاك. ووصلت المعلومات إلىوا طرفا في المفاوضات حينلكن الفرق أن الفلسطينيين كان
اإلسرائيلي بعد التجسس على هذه االتصاالت والمحادثات. "لكن هذه المرة، لم يكن الفلسطينيين جزءا  
من القصة )صفقة القرن(، والمعلومات حول الخطة اآلخذة بالتبلور، إلى جانب مطالبة الجيش  

ى األقل من  مكتب رئيس الحكومة، أو علن ينبغي أن يأتي من جانب والشاباك بالتطرق إليها، كا 
 جانب رئيس مجلس األمن القومي، مئير بن شبات، الذي شارك في بلورة الخطة. وهذا لم يحصل". 
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وأدى هذا الوضع، حسب فيشمان، إلى حالة بلبلة وارتباك في قيادة الجيش اإلسرائيلي منذ إعالن  
الحالي. "بدأ الجيش ت المتحدة، مطلع األسبوع اضي، عن سفره إلى الواليا نتنياهو، نهاية األسبوع الم

باالستعداد لخطوة دراماتيكية حول ترسيم الحدود الدائمة من دون أن تكون لدية أي فكرة حول ما  
الذي يستعد له، تسوية أم أزمة. ودخلت الهيئة العامة ألركان الجيش في ماراثون مداوالت ومشاورات  

سابقون في جهاز األمن، من أجل المداوالت مسؤولون كبار  نيات المختلفة. وُدعي إلىحول اإلمكا
أن يتحدثوا عن أدائهم في الفترة التي جرت فيها مفاوضات مع الفلسطينيين، بصورة مباشرة أو  

 بوساطة األميركيين". 
كوخافي، لكن المواضيع األولى التي ُطرحت على مكتب رئيس أركان الجيش اإلسرائيلي، أفيف 

الفلسطينية، وصوال إلى مواجهة واسعة واشتباكات  ل مع مواجهات في األراضي تطرقت إلى التعام
 مسلحة بمشاركة تنظيم فتح وأفراد أجهزة األمن الفلسطينية.

ولفت فيشمان إلى أنه توجد لدى الجيش اإلسرائيلي "خطط درج" جاهزة الحتمال تدهور الوضع  
وقف على خلفية التخوف اإلسرائيلي من  الفلسطينية وبدرجات خطورة مختلفة،األمني في األراضي 

السلطة الفلسطينية للتنسيق األمني، "وهذا أمر قد يحصل إذا ضمت إسرائيل منطقة فلسطينية بصورة  
 أحادية الجانب". 

أعمال الشغب  ووفقا لفيشمان، فإنه "طالما التنسيق األمني مع أجهزة األمن الفلسطينية موجود، فإن 
ذا، فإن الوضع قد يتحول  ريو بسيط. لكن عندما ال يكون تنسيق كهفي نقاط االحتكاك هي سينا

برمشة عين إلى ميدان قتل ال يمكن السيطرة عليه، وصوال إلى انتفاضة جديدة. فعندما يوجد تنسيق  
مكان مطاردة أمني مع السلطة، وتحدث عملية إرهابية في إحدى الطرقات أو مستوطنة، فإنه باإل

كهذا يستدعي احتكاكا مع أجهزة   الفلسطينية. وبغياب تنسيق أمني، دخول المخربين إلى داخل المدن
 األمن". 

 31/1/2020، 48عرب 
 

 المؤسسة العسكرية اإلسرائيلية تدعو لطمأنة األردن: هآرتس .14
سكري، عاموس  أفادت صحيفة "هآرتس" على لسان مراسلها الع: القدس المحتلة ــ نضال محمد وتد 

يام األخيرة، بعد نشر تفاصيل  رية لالحتالل اإلسرائيلي، عكفت في األهرئيل، بأن المؤسسة العسك 
خطة الرئيس األميركي، دونالد ترامب، المعروفة إعالميًا بـ"صفقة القرن" الهادفة إلى تصفية القضية  

األردن، وتفادي أي   الفلسطينية، على حث المستوى السياسي على العمل بسرعة من أجل طمأنة
حكومة االحتالل على تنفيذ أو إعالن   قية السالم بين الطرفين، في حال أقدمت ضرر قد يلحق باتفا
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فرض "السيادة اإلسرائيلية" على غور األردن، وضمه إليها برفقة المستوطنات حسب ما ترمي إليه  
 الخطة.

رامب وغريم نتنياهو السياسي، الجنرال  وفيما ألمح يوسي فيرتير في صحيفة "هآرتس" إلى تفاهم بين ت
شؤون السياسية في صحيفة "يديعوت أحرونوت"، بني غانتس، بهذا الخصوص، فإن مراسل ال

شمعون شيفر، قال إن "كوشنر أدرك خالل جوالته ومشاوراته في المنطقة إلعداد الخطة، خالل 
اظ على أمن األردن وعدم السماح  السنوات الثالث األخيرة، أن عليه واجبا من الدرجة العليا بالحف

 انات أخرى".يل بالتصرف كأنه ال توجد في جوارها كيإلسرائ 
وفي السياق نفسه لفت المعلق في "يدعوت أحرونوت"، ناحو برنيع، إلى أن كبار المسؤولين  
األميركيين الذين حضروا األسبوع الحالي مداوالت المؤتمر السنوي لمركز أبحاث األمن القومي، 

ابقين في المنظومة  دوا أنفسهم أمام مسؤولين إسرائيليين سعوا يوم الثالثاء إعالن خطة ترامب، وجوتاب
وختم بالقول "لقد انتقلوا من عالم   األمنية والعسكرية في إسرائيل، وهم يحذرون من "أوهام الخطة".

دولة الفلسطينية،  الكلمات إلى عالم العمل، من المستقبل الباهر واالفتراضي، الذي ترسمه الخطة لل
 المعروفة باتفاقية وادي عربة.  على بقاء اتفاقية السالم مع األردن"،  إلى قلق حقيقي وفوري

 31/1/2020، العربي الجديد، لندن
 

 .. فضيحة جديدة تطيح بضباط استخبارات في جيش االحتالل "الطحينة النابلسية"عملية  .15
ية  كشف النقاب في إسرائيل عن فضيحة داخل وحدة االستخبارات العسكر  وديع عواودة: -الناصرة 

( بعدما تورط بعض قادتها بإرسال وكيل سري لمدينة نابلس من أجل استحضار  504الخاصة )وحدة 
 “طحينة نابلسية” لضابط األمن الرئيسي في هذه الوحدة السرية.
االت وتوبيخ لبعض قادة الوحدة بعد  وكشف الناطق العسكري اإلسرائيلي عن عمليات إطاحة واعتق

كري  يم تقارير كاذبة حول عمل الوحدة. ويستدل مما نشره الناطق العستورطهم في الفضيحة، وفي تقد 
” المسؤولة 504أن قائد جيش االحتالل أفيف كوخافي قد صادق على اإلطاحة بأحد قادة الوحدة “

بإرسال وكيل للضفة الغربية من أجل  عن تشغيل وكالء في دول معادية، بعدما ُكشف أنه قام 
 دية لضابط االستخبارات في الوحدة.استحضار “طحينة نابلسية” كه

وفيما تم طرد ضابط االستخبارات الذي أعطى تعليماته للوكيل، تم توبيخ ضابط كبير وقائد الوحدة 
 يوما.  28السرية من قبل كوخافي، واعتقل ضابط آخر بعدما حكم عليه بالسجن 

 31/1/2020، لندن، العربيالقدس 
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 ترامب ن خطة  % من اإلسرائيليين يؤيدو67استطالع:  .16
أظهر استطالع للرأي العام في إسرائيل، ُنشرت نتائجه في موقع : القدس المحتلة ــ نضال محمد وتد 

% من اإلسرائيليين يؤيدون خطة الرئيس دونالد ترامب، المعروفة 67"معاريف"، اليوم الجمعة، أن 
 اء الماضي. باسم "صفقة القرن"، التي أُعلنت تفاصيلها في البيت األبيض يوم الثالث 

عالن ال يخدم بالضرورة حزب "الليكود" برئاسة رئيس الوزراء  مع ذلك، بّين االستطالع أن هذا اإل 
بنيامين نتنياهو لجهة تحصيل عدد أكبر من المقاعد في االنتخابات المقررة يوم الثاني من مارس/  

 لنتنياهو ومعسكر معارضيه. آذار المقبل، يمّكنه من كسر موازين القوى الحالية بين المعسكر المؤيد 
ذكور، فإن حزب "الليكود" سيزيد من قوته في الكنيست مقعدًا واحدًا فقط، وبحسب االستطالع الم

. في المقابل، فإن حزب "كاحول لفان"، برئاسة  33مقعدًا حاليًا إلى  32ويرتفع عدد مقاعده من 
مقعدًا إلى  33ثة مقاعد، ويرتفع من الجنرال بني غانتس، سيزيد هو اآلخر من قوته البرلمانية بثال

36. 
% من اإلسرائيليين قالوا إن الخطة 40كيك التأييد اإلسرائيلي العام للخطة، قال الموقع إن وفي تف

 % إنها جيدة للطرفين الفلسطيني واإلسرائيلي. 23.7جيدة إلسرائيل، في حين قال 
% فقط من  3سرائيل، فيما قال % من اإلسرائيليين أن الخطة المعلنة غير جيدة إل16وأعلن 

% من اإلسرائيليين قالوا إن الخطة سيئة  14لخطة سيئة جدًا للفلسطينيين، مقابل اإلسرائيليين إن ا
 للفلسطينيين. 

 31/1/2020، العربي الجديد، لندن
 

 مئات اإلسرائيليين المعتقلين في دول أجنبية يريدون تحركًا من نتنياهو لتأمين اإلفراج عنهم  .17
المعتقلين والمسجونين اإلسرائيليين في الخارج فّجرت جهات قانونية قضية وجود مئات  ب:تل أبي

 وطالبت رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو العمل على إطالق سراحهم. 
إسرائيلي   400وقال المحامي مردخاي تسيبين، المتخصص في محاكم الجنايات الدولية، إن هناك 

لى أن كثيرين منهم  ومعتقالت في مختلف دول العالم. وأشار إعلى األقل يقبعون اليوم في سجون 
نقاذهم و»أنا أفهمها في ذلك. فالدول  يعانون أكثر من يسسخار، لكن الدولة ال تتحرك لتحريرهم وا 
السليمة ال تحاول التدخل في اإلجراءات القانونية الداخلية للدول األخرى. ومع أنني شريك في فرحة 

 يل للشابة على مواطنين آخرين«. أرى أن نتنياهو قام بعملية تمييز وتفض يسسخار وأهلها، فإنني
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وظهر في اإلعالم اإلسرائيلي أهالي الكثير من المعتقلين اإلسرائيليين حول العالم والذين شكوا من 
عدم االكتراث ألبنائهم أو بناتهم وتساءلوا عن سبب تجند نتنياهو بكل قوته إلطالق سراح يسسخار  

 حّرك ساكنًا إلطالق أوالدهم. سيا هدايا في مقابل ذلك، بينما هو لم يومنحه رو 
 1/1/2020، الشرق األوسط، لندن

 
 ثلث اإلسرائيليين اليهود يرفضون الزواج من إثيوبيين : دراسة حول العنصرية الداخلية .18

حد أوالدهم  تل أبيب: بينت دراسة جديدة في إسرائيل، أن ثلث المواطنين اليهود فيها يرفضون ارتباط أ
في المائة من المواطنين يعترفون بأن هناك   74أو بناتهم بالزواج مع يهود من أصول إثيوبية، وأن 

 تمييزًا عنصريًا ضد اإلثيوبيين بسبب لون بشرتهم. 
حركة »إسرائيليون ضد العنصرية«، وستنشر بالكامل في لقاء ببيت وجاءت هذه الدراسة بمبادرة 

ين، غدًا األحد. وقال مؤسسو الحركة إنهم ينوون محاربة كل أشكال رئيس الدولة، رؤوبين رفل
 في البالد »بشكل مشين«. العنصرية التي تتفاقم 

  811المجتمع تضم وأجريت الدراسة المعمقة باستطالع رأي تم بلقاءات وجهًا لوجه مع عينة من 
راد افقون على زواج أحد أففي المائة إنهم ال يو  33شخصًا، يمثلون كل شرائح المجتمع. وحسبها قال 

في المائة إنهم ليسوا مستعدين للسكنى في عمارة يوجد فيها إثيوبيون،   16العائلة من إثيوبيين، وقال 
في المائة   13لى إسرائيل كان خطأ، وقال في المائة إن جلب اإلثيوبيين اليهود من إثيوبيا إ 15وقال 

في المائة إن يهودية   22ة أي صداقة مع إثيوبيين، وقال إنهم ال يوافقون على أن يقيم أحد أفراد العائل
 هؤالء اإلثيوبيين مشكوك فيها.

في المائة إن   74وسئل المواطنون حول رأيهم في تعامل المجتمع اإلسرائيلي مع اإلثيوبيين، فقال 
هم  في المائة إن اإلثيوبيين ال يحظون بأماكن عمل تليق بهم وبقدرات 60عنصرية ضدهم، وقال  هناك

 بسبب هذا التمييز. 
 1/1/2020، الشرق األوسط، لندن

 
 تجربة على نظام دفع صاروخي الجيش اإلسرائيلي يجري  .19

قاعدة "بلماحيم".  أجرى جهاز األمن اإلسرائيلي اليوم، الجمعة، تجربة على نظام دفع صاروخي في 
  فذت وفقا للتخطيط". وحسب بيان صادر عن وزارة األمن فإن التجربة تقرر إجراؤها منذ فترة، و"نُ 

وقبل إجراء التجربة، تم تغيير مسار حركة الطائرات المدنية التي تقلع وتهبط في مطار اللد الدولي. 
 ولم يتم اإلفصاح عن تفاصيل أخرى. 



 
 
 
 

 

ص            16   5150 العدد:             2/1/2020 سبتلا التاريخ: 

                                    

ية بشكل دائم تجارب على أنظمة دفع صاروخية، بما في ذلك صواريخ ويجري جهاز األمن اإلسرائيل
ديدية" و"مقالع داود" المعروفة أيضا باسم "عصا سحرية"، وكذلك على دفاعية لمنظومات "القبة الح 
 تراض الصواريخ الطويلة المدى.صواريخ منظومة حيتس" الع

 31/1/2020، 48عرب 

 
 مواطنين ويعتقل آخرين  10االحتالل يهاجم مصلي الفجر بالمسجد األقصى ويصيب  .20

الجمعة، المصلين الذين أدوا صالة   هاجمت شرطة االحتالل اإلسرائيلي الخاصة، اليوم: القدس
منهم بالرصاص  المعدني المغلف بالمطاط بينها   10مسجد األقصى، وأصابت أكثر من الفجر في ال

 واحدة بالرأس، واعتقلت ثالثة مواطنين منهم. 
قدس دعوا ولألسبوع الثالث على التوالي إلى اقامة "الفجر العظيم" في  وكانت فعاليات وأبناء ال

 ألقصى المبارك، حيث لبى اآلالف هذه الدعوة وشاركوا بالصالة.المسجد ا
وأفاد مصادر طبية من المسجد األقصى، بأن عناصر كبيرة من شرطة االحتالل الحقت المصلين  

الخروج من المسجد األقصى وقبة الصخرة، ما   وأطلقت األعيرة المطاطية صوبهم، وأجبرتهم على
مصادر محلية لـ"وفا"، أن شرطة االحتالل اعتقلت كل ذكرت فيما  منهم. 10أدى إلى إصابة نحو 

من: محمد أبو شوشة، ومحمود الترياقي، وأحمد كسواني، من محيط باب حطة بالمسجد األقصى،  
 ل االقصى لدى وصولهم عبر البوابات.وسط انتشار مكثف في باحاته ومنع بعض الشبان من دخو 

في القدس، مصلين إلى باحات األقصى والبلدة القديمة وفي السياق، اعاقت قوات االحتالل وصول ال
 والقدس الشرقية. 48عبر التدقيق في هويات المصلين القادمين الى األقصى من أراضي عام  

على هواتفهم النقالة مساء أمس   48رب وكانت مخابرات االحتالل قد أرسلت تهديدات للمقدسيين وع
 تحذرهم من "مخالفة القوانين" في الصالة.

 31/1/2020، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
 

لى مزابل التاريخ .21  مفتي القدس: "صفقة القرن" خاسرة وا 
قرن خاسرة  أكد مفتي القدس الشيخ محمد حسين أنه ال تنازل عن المقدسات والقدس، معتبرا صفقة ال

ل:" ال لكل صفقات الخسارة  وطالب بموقف موحد للقيادة والفصائل والشعب الفلسطيني، وقا وفاشلة.
 الخاسرة إلى مزابل التاريخ".والتفريط بالحقوق، هذه الصفقات 
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جاء ذلك، خالل خطبة ظهر اليوم الجمعة في المسجد األقصى المبارك، وشارك عشرات آالف 
الصالة، وسط تشديدات لقوات االحتالل عند مداخل بوابات البلدة القديمة  المصلين في أداء 

 والمسجد.
 31/1/2020، كز الفلسطيني لإلعالممر ال

 
   الضفةبفلسطينيًا خالل مواجهات مع قوات االحتالل في مناطق متفرقة  97إصابة  .22

ظهر الجمعة، جراء قمع قوات أصيب متظاهرون فلسطينيون، بعد ": العربي الجديد "القدس، رام هللا ــ 
م من األجواء الماطرة والباردة في االحتالل اإلسرائيلي مسيرات وتظاهرات سلمية انطلقت على الرغ

ميركي دونالد ترامب، المعروفة إعالميًا  عدة محافظات من الضفة الغربية، رفضًا لخطة الرئيس األ
 فاشلة والخاسرة". بـ"صفقة القرن"، فيما وصفها خطيب المسجد األقصى بـ"ال

ات االحتالل في مناطق  فلسطينيًا خالل مواجهات مع قو  97وأكد الهالل األحمر الفلسطيني إصابة 
 إصابة نقلت إلى المستشفيات والبقية عولجت ميدانيًا.  18ي الضفة الغربية، بينها متفرقة ف

 31/1/2020ن، العربي الجديد، لند
 

 قطاعالإصابة إثر اعتداء االحتالل على تظاهرات شرق  14غزة:  .23
جيش االحتالل االسرائيلي على   مواطنا فلسطينيا، اليوم الجمعة، جراء اعتداء 14أصيب  :بترا –غزة 

وقالت مصادر فلسطينية إن جيش االحتالل أطلق الرصاص الحي  قطاع غزة. المتظاهرين شرق 
ان الذين تظاهروا ضد خطة السالم االميركية على الحدود والمطاطي وقنابل الغاز تجاه مئات الشب

رصاص الحي ووصفت جراح  مواطنا بجراح، عشرة منهم بال 14شرقي القطاع مما أسفر عن اصابة 
 الخطيرة. أحدها ب

 31/1/2020، الغد، عم ان
 

 مب ا اآلالف بمخيمات لبنان ينتفضون ضد صفقة تر  .24
الفلسطينيين في لبنان، في مسيرات غضب، خرجت بعد صالة  شارك اآلالف من الالجئين : بيروت 

 الجمعة؛ رفضا واستنكارا لـ"صفقة القرن". 
دعوة حركة حماس للتظاهر  ومخيمي شاتيال وبرج البراجنة، ل واستجاب اآلالف في مخيمات بيروت،

 في جمعة غضب؛ ردًا على "صفقة القرن". 
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"المية ومية" و"عين الحلوة"، وتحدث مسؤول وعمت التظاهرات كذلك مدينة صيدا ومخيماتها في  
 القرن.  العالقات اللبنانية في حركة حماس، أيمن شناعة، مؤكدا أن المقاومة جاهزة لمواجهة صفقة

وشهدت مخيمات صور، )البرج الشمالي، البص والرشيدية( تظاهرات حاشدة رفضا للصفقة، شدد   
لحماس في لبنان، على أن الرد على صفقة القرن خاللها "أبو خالد جهاد"، نائب المسؤول السياسي 

 يكون من خالل التحرر من كل االلتزامات واالتفاقات المبرمة مع العدّو. 
انطلق األهالي بمسيرة حاشدة من أمام مسجد القدس، مؤكدين أن "ال ترمب هر البارد، وفي مخيم ن 

 وال غيره يحق له أن يهب حقوق الشعب الفلسطيني ألحد".
م البداوي، أكد مهدي عساف، في كلمة الفصائل الفلسطينية، خالل مسيرة حاشدة رافضة  وفي مخي 

لصفقة ترمب، تمسك الشعب الفلسطيني بحقوقه كاملة ورفض كل المؤامرات والصفقات التي  
تستهدف الهوية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني، مؤكدًا عزم الشعب الفلسطيني على إفشال 

 صفقة. ال
 31/1/2020، لفلسطيني لإلعالمالمركز ا

 
 النتفاضة شاملة ضد االحتالل رفضا للصفقة  يدعو الخارج مؤتمر فلسطينيو .25

شدد المؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج على إحياء مسيرات العودة لكل أبناء الشعب الفلسطيني في  
نتفاضة الشاملة  الوطنية واالدعا المؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج إلى الوحدة . و الداخل والخارج

 لمواجهة صفقة القرن. 
" نسخة منه الجمعة، إنه "إذ يرفض أي تنازل عن الحقوق  21وقال المؤتمر في بيان وصل إلى "عربي

الوطنية للشعب الفلسطيني من أي طرف كان، وفي أي زمان ومكان، فإنه يعتبر هذه "الصفقة"  
 برئاسة ترامب".األمريكية  جريمة جديدة بغطاء ودعم كاملين من اإلدارة

وأدان بشكل شديد كل "موقف يؤيد العدوان والظلم المتمثلين في هذه "الصفقة المزعومة" سواء 
وأعرب  بحضور المؤتمر المسرحي إلعالن الصفقة، أو التأييد المباشر أو الضمني لما ورد فيها".

ني في تحرير أرضه  شعب الفلسطي عن تقديره لكل موقف يرفض هذه الصفقة ويؤيد الحقوق الوطنية لل
 والعودة إليها.

 31/1/2020، "21موقع "عربي 
 

 دول ضد "صفقة القرن"  6فلسطينيو أوروبا ينظمون فعاليات في  .26
 ينظم فلسطينيون في أوروبا، على مدار أيام، فعاليات شعبية تنديدا بـ"صفقة القرن"، تشمل ستة دول.
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فعاليات الحالية والمرتقبة، وتبدأ بتجمع في  الفلسطيني لإلعالم" أجندة الونشر "المركز األوروبي 
ميدان "بربريني" بالعاصمة اإليطالية روما، الجمعة، وصوال إلى وقفة أمام القنصلية األمريكية  

لى جانب إيطاليا وهولندا، تشهد دول ألمانيا والدنمارك  بالعاصمة الهولندية أمستردام، االثنين. وا 
 خالل الفترة ذاتها. وبريطانيا فعاليات مشابهة،  والسويد 

 31/1/2020، "21موقع "عربي 
 

 استشهاد طفل متأثرا بجروحه في خان يونس  .27
أعلنت مصادر طبية، اليوم الجمعة، استشهاد طفل متأثرا بجروحه التي أصيب بها قبل عدة شهور  

الطبية أن الطفل عالء هاني  وأوضحت المصادر  شرق محافظة خان يونس جنوب قطاع غزة.
عاما(، استشهد متأثرا بإصابته برصاص االحتالل خالل مشاركته في المسيرات   15العباسي )

 األسبوعية السلمية شرق المحافظة قبل عدة أشهر. 
 31/1/2020، األيام، رام هللا

 
 لرئيس عباس موقف األردن الثابت تجاه القضية الفلسطينية ليؤكد  األردني الملك .28

الجمعة، مع الرئيس الفلسطيني  ، ، خالل اتصال هاتفيالملك عبدهللا الثاني أكد : )بترا( - عمان
قاء  محمود عباس، موقف األردن الثابت تجاه القضية الفلسطينية، ووقوفه إلى جانب األش

قامة دولتهم المستقلة على خطوط الرابع من   الفلسطينيين في نيل حقوقهم العادلة والمشروعة، وا 
عيش بسالم مع دول المنطقة كافة، وفقا لحل  وعاصمتها القدس الشرقية، لت 1967حزيران عام 

 الدولتين.
 2020/1/31، الغد، عم ان

 
 " خطة ترامب"مسيرات شعبية غاضبة في عمان والمحافظات تندد بـ .29

، والمحافظات األردنية أكدت فاعليات شعبية وشبابية وحزبية في العاصمة  :محافظات  -عمان
عن ايمانهم بأن الحق عبر المشاركون وقد  . (لقرنكية للسالم )صفقة اير رفضها القاطع، للخطة األم

العربي الفلسطيني ال يجزأ، وأن االمالءات التي تضمنتها الصفقة، تشكل ضربة حقيقية للسالم في  
بقائها   واضحاً  المنطقة والعالم، وتحمل بين طياتها، تحريضاً  على استمرار عدم استقرار المنطقة، وا 

   في حالة صراع.
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اقف الشعب األردني وبقية الشعوب العربية، ليست محل مساومة، وأن فلسطين،  وشددوا على أن مو 
 قضية العرب المركزية، ويجب أن تتحقق شروط حلها، بإنهاء االحتالل. 

 2020/1/31، الغد، عم ان
 

 أحمد أبو الغيط : الشعب الفلسطيني ال يمكن أن يستسلم .30
ل العربية أحمد أبو الغيط بأن الشعب  االمين العام لجامعة الدو  كد أ : صالح جمعة -القاهرة 

مقترح  الفلسطيني ال يمكن أن يستسلم، وأمتنا العربية أمة حية قادرة على الصمود والمقاومة وسترفض 
وأشار بعد لقائه  . نها ال تستجيب الى الحد األدنى من المطالب الفلسطينية التاريخيةال  صفقة القرن

يعبر عن   قراراً صدر ه سيالوزاري المزمع عقد تماع االج بالرئيس الفلسطيني محمود عباس، أن 
أن  وأكد  الرد على هذه الخطة ، والتي هي ليس بخطة ولكنها طلب لالستسالم.الموقف العربي و 

 .وحتى تاريخه 2002مبادرة السالم العربية لم تسحب ومازالت مطروحة منذ عام 
  2020/1/31، القدس، القدس

 
 دولة فلسطينية حرة وكاملة السيادةسوية دون رئيس مجلس األمة الكويتي: ال ت .31

الغانم إن "ما يسمى بصفقة القرن والتسويق لسالم مفترض  مرزوق الكويتي قال رئيس مجلس األمة 
فلسطيني  في الشرق األوسط لن ينجح طالما كانت التسوية غير متكافئة وال تحقق مطالب الشعب ال

ال تسوية مقبولة من  وتابع بقوله: المتحدة ذات الصلة".  العادلة والمشروعة والمثبتة في قرارات األمم
في السيادة والحدود والقدس  دون دولة فلسطينية حرة وكاملة السيادة وتلبية مطالب الشعب الفلسطيني

زالة كافة المستوطنات التي بنيت منذ عام  . 1967 والمياه والالجئين وا 
 2020/1/31، فلسطين أون الين

 
   الجزائر الحراك الشعبي فيسطينية تطغى على شعارات القضية الفل .32

في طغت شعارات القضية الفلسطينية على مظاهرات الحراك الشعبي : الجزائر ــ عثمان لحياني
"صفقة القرن" الرامية  الجزائر في سياق التفاعل مع التطورات الدولية، بعد اإلعالن عما يعرف بـ

، خرج اآلالف من الجزائريين في مسيرات 50الـوفي جمعة الحراك لتصفية القضية الفلسطينية. 
المة  ضخمة تنديدا بــ"صفقة القرن" رافعين األعالم الفلسطينية، ومرددين شعار "الجزائر مع فلسطين ظ

  وقد كان الفتًا مشاركة   أو مظلومة"، وهو شعار دائم يرفعه الجزائريون حين يرتبط الحدث بفلسطين.
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رتدت الكوفية الفلسطينية برفقة المحامي مصطفى بوشاشي تضامنا  "جميلة بوحيرد" التي اة المناضل
 مع الشعب الفلسطيني.  

   2020/1/31، العربي الجديد، لندن
 

 "صفقة القرن"مسيرات واحتجاجات في موريتانيا تنديدا بـ .33
،  الجمعة، االحتجاجات السياسية والشعبية الرافضة لـ"صفقة القرن" تواصلت في موريتانيا، : نواكشوط

 تحقق مطالب الشعب الفلسطيني العادلة معتبرين أنها منحازة لالحتالل وغير متكافئة، وال
نظم تجمع "الشباب الناصري  قد و  والمشروعة، والمثبتة في قرارات األمم المتحدة ذات الصلة.

كية في العاصمة  ير الموريتاني" وحراك "الشباب القومي العربي"، وقفة احتجاجية أمام السفارة األم
 نواكشوط رفضا للصفقة. 

   2020/1/31، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
 

 تظاهرات حاشدة بصنعاء وصعدة والحديدة رفضا لصفقة ترمب  .34
خرج آالف اليمنيين في العاصمة صنعاء ومدن صعدة والحديدة، في تظاهرات جماهيرية  : صنعاء

 ية فلسطين. وتعبيرا عن التمسك بقضحاشدة؛ رفضا لصفقة ترمب، 
 2020/1/31،  المركز الفلسطيني لإلعالم

 
    تحالف ماليزي يدعو لتضافر الجهود لوقف خطة ترمب التصفوية .35

عقدت مؤسسة القدس ماليزيا ضمن "تحالف أنقذوا القدس" المكون من مجموعة من  : كوااللمبور
عبيرا عن موقف المجتمع في العاصمة الماليزية كوااللمبور؛ ت اً صحفيّ  اً مؤتمر المنظمات الماليزية 

طالب ممثلو و  الماليزي الرافض لخطة الرئيس األمريكي للسالم المعروفة باسم "صفقة القرن" .
بالضغط في األمم المتحدة لعقد اجتماع للجمعية العامة لألمم المتحدة   تهمالمنظمات الماليزية حكوم 

دانة خطة  ظمة التعاون اإلسالمي  دولي ومن، كما دعوا إلى تضافر جهود المجتمع الترامب لبحث وا 
وجامعة الدول العربية ودول عدم االنحياز لوقف هذه الخطة الرامية لإلبادة الكاملة لحقوق الشعب 

 الفلسطيني. 
 2020/1/31،  المركز الفلسطيني لإلعالم
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 كارتر يندد بخطة "صفقة القرن" ويحث العالم على رفضها .36
إن الخميس،  في بيان له، كي السابق جيمي كارترير قال الرئيس األمت: سعيد عريقا –واشنطن 

"إذا تم تطبيقها  وأضاف كارتر  .تنتهك القانون الدولي "إسرائيل"ترامب للسالم بين الفلسطينيين وخطة 
) خطة صفقة القرن(، فإن الخطة سوف تقضي على الحل الوحيد القابل للتطبيق لهذا الصراع  

الدول األعضاء في األمم المتحدة على "االلتزام   كارترحث  قد و  وهو حل الدولتين". ،الطويل األمد 
بقرارات مجلس األمن الدولي ورفض أي تنفيذ إسرائيلي أحادي لالقتراح باالستيالء على المزيد من 

"من خالل وصف إسرائيل بأنها دولة قومية للشعب اليهودي وكما اعتبر أنه  األراضي الفلسطينية".
 مان من الحقوق المتساوية للمواطنين الفلسطينيين في إسرائيل". حر تشجع الخطة أيضا على ال

  2020/1/31، القدس، القدس
 

 الغربية إلى عدم ضم أجزاء من الضفة "إسرائيل"بريطانيا تدعو  .37
المملكة المتحدة تعبر عن  "، دومينيك راب، في بيان، إن البريطاني قال وزير الخارجية: أ.ف.ب()

.  "إسرائيلإلى ضم أجزاء من الضفة الغربية من قبل ات محتملة تؤدي قلقها بشأن تقارير عن قرار 
أي قرار أحادي الجانب سيلحق أضرارًا بتجديد الجهود إلعادة إطالق مفاوضات السالم،  "وأضاف 

 ."ويتعارض مع القانون الدولي 
    2020/2/1، الخليج، الشارقة

 
 ترامب  خطةمام بارد واستيعاب قليل من الوقت ألخذ حيحتاجون   ون ربماالفلسطيني كوشنر:  .38

فقة  ص"ـلرفضهم الفوري ل "حمقى للغاية"جاريد كوشنر، إن القادة الفلسطينيين يبدون قال : )وكاالت(
الفلسطينيين يحتاجون ربما إلى قليل من الوقت ألخذ حمام بارد واستيعاب "ن إ، . وأضاف"القرن
وظنوا أنها لن تكون جيدة كما اتضح... هذه   لقد رفضوا الخطة قبل أن يروها،". وتابع قائاًل "الخطة

 ."هم حتى يظهروا للعالم ما إذا كانوا مستعدين حقًا ألن يصبحوا دولة أم اللحظة فارقة بالنسبة ل
    2020/2/1، الخليج، الشارقة

 
 ال تتضمن تغير الوضع القائم في المسجد األقصى  ترامب خطةفريدمان:  .39

ال تتضمن تغير   ترامب  ديفيد فريدمان، إن خطة  "إسرائيل" قال السفير األمريكي في :)وكاالت(
يون  بعد أن فسر فلسطين هجاءت تصريحاتقد الوضع القائم في المسجد األقصى بالقدس الشرقية. و 

أنه سيسمح لليهود بالصالة في المسجد األقصى.   يفيد خطة البندًا في  إسرائيليةوجهات يمينية 
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ى أي شيء مختلفًا في المستقبل القريب، أو ربما في المستقبل  ال يتوقع أن تر "أنه وأضاف موضحًا 
 . "على اإلطالق

    2020/2/1، الخليج، الشارقة
 

   مالطا: الحل األفضل في الشرق األوسط ال يتحقق إال بحل الدولتين .40
جددت وزارة الخارجية والشؤون األوروبية في مالطا، التأكيد على أن الحل األفضل في الشرق  : فاليتا
يلبي التطلعات المشروعة للجانبين، تماشيا مع قرارات  ، وهو ما تحقق إال بحل الدولتينوسط ال ياأل

أعربت مالطا، عن استعدادها  وفي هذا الصدد،  .مجلس األمن والمعايير المتفق عليها دولياً 
 الستضافة محادثات يمكن أن تؤدي لتحقيق السالم واألمن واالستقرار في الشرق األوسط.

   2020/1/31، األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا( وكالة
 

 يتطلعون لحقهم بالعودة المكفول بموجب القانون الدولي الفلسطينيون الالجئون األونروا:  .41
أن لديها  ، ُمعلِّنةَ "مزيد من العنف"إلى  "صفقة القرن"عن قلقها من أن تؤدي  األونروا وكالةعّبرت 

الجديد، كريستيان  ها . وقال رئيس"والمساعدة في األراضي المحتلةلتعزيز الحماية إجراءات طوارئ "
مكفول بموجب القانون الدولي والعديد من قرارات الجمعية العامة... يتطّلع  "إن حق العودة سوندرز، 

 ."حقوقهم وسالمتهم للخطر  الالجئون إلينا لطمأنتهم في أوقات كهذه عندما تتعّرض 
     2020/2/1، االخبار، بيروت 

 
   مسؤول أممي: الخطة األمريكية غير متوازنة .42

قال مقرر األمم المتحدة الخاص بحالة حقوق اإلنسان في األرض الفلسطينية المحتلة مايكل  : )كونا(
تكرس االحتالل وتعد اقتراحا غير متوازن بالكامل لمصلحة  " لينك، أمس، إن خطة االدارة االمريكية 

يل( ما تقدمه خطة ترامب هو حل الدولة الواحدة )إسرائ"ن . وأضاف، أ"جانب واحد من طرفي النزاع
ونصف الدولة )فلسطين(.. تلك األخيرة التي تفتقر الى معظم سمات السيادة المعروفة بشكل يتجاوز  

 ."الحق في رفع علمها
    2020/2/1، الخليج، الشارقة
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 كية ير مسيرات رافضة لـ "صفقة القرن" تجوب مدنًا أم .43
لينوي األمجابت مس :واشنطن  ورفضاً  كية، تنديداً ي ر يرات تضامنية شوارع واليات نيويورك وكاليفورنيا وا 

 القابلة للتصرف.  لما يسمى "صفقة القرن"، ودعما لموقف الشعب الفلسطيني الثابت تجاه حقوقه غير
نظم هذه المسيرات الجاليات الفلسطينية والعربية واإلسالمية والداعمين والمناصرين للحق  قد و 

 . الفلسطيني
  2020/2/1، القدس، القدس

 

 عباس... تشدد اللغة واعتدال السلوك .44
 نبيل عمرو 
الخطاب الذي ألقاه الرئيس محمود عباس، بعد دقائق من انتهاء خطاَبي ترمب ونتنياهو، لم يعجب  

 كثيرين ممن توقعوا من الرجل، وبعد ما سمع، أنه سيتخذ قرارات دراماتيكية في التو واللحظة.
هذا التوقع هو ما سبق إعالن واشنطن من تهديدات أطلقها وجهاء الطبقة السياسية الفلسطينية،   سبب 

نهاء التنسيق األمني، وتصعيد عمليات  ومركزها إلغاء »أوسلو«، وسحب االعتراف بإسرائيل، وا 
نظمة  ا لم االنفكاك التام عن إسرائيل، واستبدال الدولة بالحكم الذاتي، وحل السلطة، ونقل وظائفه

 التحرير.
  -في حال اتخاذها  -عناوين كهذه تندرج تحتها مئات القرارات السياسية واإلدارية، التي تجسد 

 انقالبًا شاماًل وجذريًا على ما هو قائم، دون ضمان لنجاح ما سيأتي. 
الدراية الطبقة السياسية الفلسطينية التي أمطرت العالم بتصريحات من هذا النوع، تعاني من قلة 

الرئيس عباس وكيف يفكر، حتى لو تحدث كثير منهم باسمه. فقد دلت الوقائع على أن ما يتحدثون ب
ن جلسوا على مائدة تسمى القيادة  -به هو مجرد استنتاجات غير صحيحة. فهم جميعًا  ال   -وا 
 يعرفون شيئًا. )هم يقولون هذا في جلساتهم الخاصة(.

س كان ضروريًا، للرد على المشهد الذي انطلق من  لرئيس عباالتشدد الذي انطوى عليه خطاب ا
 باليوم الفاصل بين األمس والغد. -لمجرد الدعاية  -واشنطن في ذلك الثالثاء، الذي وصف 

الرئيس عباس من جانبه، واصل وصف ما تقدم به ترمب بالصفعة، وذهب بتشدده حد الوعد بالرد 
س عباس تشدد الخطاب برفض مكالمة الرئيس  خدم الرئي عليها بصفعات ستأتي في المستقبل. ولقد 

ن اختلف القوم على جدواه، فإنه وفق التراث   ترمب، واالمتناع عن تسلم رسائله، وهذا سلوك وا 
السياسي الفلسطيني يناسب اللحظة؛ بل ويعتبر تطورًا تجاوز مقولة عرفات حين وقعت الواقعة بينه  

 الذي قال ال ألميركا في البيت األبيض« نا الوحيد وبين اإلدارة األميركية؛ حيث قال: »أ
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محمود عباس، في ثنايا خطابه الحار الشديد اللهجة، واصل توجيه رسائل االعتدال للقوى العربية  
فمن أجل   -وهذا ليس وقته اآلن  -والدولية التي يحتاجها، إن لم يكن لتحقيق األهداف الرئيسية 

صًا أن الرصيد الفلسطيني في هذه المعادلة ال يزال ولية؛ خصو البقاء في المعادلة اإلقليمية والد
 متوفرًا، ويستحق المحافظة عليه وتجنب التفريط فيه. 

تشدد الخطاب لم يحجب التزام االعتدال، وما يحب العالم سماعه من الفلسطينيين قاله عباس  
عتدال أقطاب اال بصريح العبارة: »نحن مع المفاوضات«، ولم يقترب من المحرمات التي حددها

اإلقليميون والدوليون، التي ورد ذكرها في مطلع هذه المقالة على لسان وجهاء الطبقة السياسية  
 وتهديداتهم. 

حتى الرسالة الشديدة اللهجة التي وجهها الرئيس عباس لنتنياهو، لم تتضمن قرارات نهائية محددة، 
نما اقتراب من إمكانية االضطرار التخاذ هذه القرار  واصل انقالبات نتنياهو على  ات، حال توا 

المعادالت التي أنتجتها »أوسلو«، وبلغت حد تطبيق »صفقة القرن« من جانب واحد، وأول ما يؤذي 
في هذا السياق، ما هو مطروح اآلن من ضم لمنطقة األغوار الشديدة الحساسية؛ ليس بالنسبة  

نما لألردنيين كذلك، وباإلضافة  رض السيادة اإلسرائيلية الكاملة على  إلى هذا فللفلسطينيين وحدهم، وا 
 جميع المستوطنات القائمة في الضفة الغربية. 

في قراءتي لموقف الرئيس عباس، لفت نظري أن الرجل بحاجة إلى بعض الوقت لبلورة مواقف 
محددة، وربما تكون نهائية. ولقد منح نفسه هذا الوقت، داخليًا بفتح ملف المصالحة، بما في ذلك 

حتمال زيارة غزة، وعربيًا من خالل المشاركة في مؤتمر وزراء الخارجية العرب المزمع عقده لتلويح باا
اليوم )السبت( في القاهرة؛ بحيث يتسنى له معرفة المواقف الحقيقية من أفواه أصحابها. غير أنه  

فإلى   ذه المرة،ومن خالل المؤشرات األولية للموقف العربي، يعرف بأن هذا الموقف يحمل جديدًا ه
جانب اإلجماع على دعم الحقوق الفلسطينية، وعدالة الموقف الفلسطيني، هنالك تباين واضح حول  

 كيفية معالجة »صفقة القرن«.
القطبان األكثر تأثيرًا في السياسة الفلسطينية الرسمية، هما السعودية ومصر، وما أعلن رسميًا من  

في اتخاذ أي إجراءات تفتقر إلى غطاء هذين  ى التريث قبل هذين القطبين يدعو الرئيس عباس إل
القطبين. فنقطة االتفاق المتبلورة حتى اآلن هي نصح الفلسطينيين بالتريث والتبصر، وهذا يتطلب  

 بداهة نقاشًا مباشرًا مع القطبين العربيين، قبل اإلقدام على قرارات نهائية. 
يواجه مأزقًا مركبًا، فالفلسطينيون   -مال ختراع اآلحتى لو ذهبنا إلى أبعد حد في التبسيط وا -عباس 

ال يزالون منقسمين على أنفسهم، وحتى زيارة غزة الدراماتيكية لو تمت فلن تكون نهاية   -أهل بيته  -
االنقسام؛ بل في أفضل األحوال ستكون البداية على طريق طويل، والوضع العربي من حوله أكثر  
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يتحفظ على »صفقة القرن« فعباس أكثر من يعرف الفرق ولي الذي وأفدح من منقسم، أما الوضع الد 
 بين الموقف والقدرة على فرضه، ما دام الطرف المقابل هو أميركا. 

الرئيس عباس يعرف ذلك أكثر من غيره، ويعرف بأن الحالة الفلسطينية بكل مكوناتها تقف اآلن أمام  
لظروف الصعبة، وفي القدرة على  تظهر في ااختبار مفصلي، وال شك في أن مواهب القادة والساسة 

 الخروج من المآزق.
  -حتى لو كان قلياًل   -األمور ليست مغلقة بصورة نهائية، فلو أحسن الفلسطينيون استخدام ما لديهم 

فما يمكن ضمانه موضوعيًا هو البقاء في المعادلة، وهذا أقصى ما يمكن تحقيقه في هذا الزمن الذي 
 بالرديء.  -بالغ فيه بعد تلطيف م   -يوصف 

 1/2/2020، ، لندنالشرق األوسط

 
 صفقة القرن وكيف نواجهها  .45

 د. عبدهللا األشعل 
في مؤتمر صحفي في البيت األبيض مع نتانياهو ماسمي    2020يناير  28وأخيرا أعلن ترامب يوم 

اتها  إعالميا ورسميا بصفقة القرن والتي تصفي القضية الفلسطينية وتنتهك ميثاق األمم المتحدة وقرار 
تحت مزاعم االسالم واالزدهار.وكلمة الصفقة سيئة السمعة والغريب أنها تتم بين ترامب ونتانياهو  

لسطينيين ولوح ترامب بأنه سيفرضها بالقوة. وهذه المؤامرة تعطب كل  وبعض العرب نيابة عن الف 
.وقد رحبت شيء إلسرائيل وتحرم الفلسطينيين من كل شيء وتدخل العرق الفلسطيني متحف التاريخ

مصر والسعودية بالصفقة بينما رفضها كل األطراف الفلسطينية وايران في مفارقة واضحة بين  
والشك أن ترمب يعلن ماتم التفاهم عليه بين كل األطراف ماعدا فلسطين الموقف العربي واإليراني. 

انياهوالداخلية سرا طوال السنوات الماضية كما أن توقيت اإلعالن مرنبط بظروف كل من ترامب ونت
وتوطئة األوضاع العربية ولذلك عبر نتانياهو عن امتنانه لترامب واعتبره الرئيس األكثر خدمة  

اإلعالن سيعقبه اجراءات تنفيذه كماتم بالفعل تنفيذ بعض بنودها فلن يجدي الشجب   إلسرائيل. ومادام
 وانما البد من دراسة خطوات محددة للتصدي لهذه المؤامرة.

لقرن تكشف انها تتضمن عنوانا” خادعا” لكي تتخفى حتى تتمدد اسرائيل على كل فلسطين  فصفقة ا 
اضي عربية مجاورة والممول للبنية التحتية ورشوة والقدس واألقصى وترحيل الفلسطينيين إلى أر 

الفلسطينيين .  معنى دلك أن اسرائيل بدأت بقرار التقسيم والحصول على نصف فلسطين وينتهي 
 بكل فلسطين والهيمنة على المنطقة  وتغيير هوية المنطقة من العربية الى الصهيونية.مشروعها 
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المجاورة لفلسطين والتي كانت تعرف بدول الطوق او دول المواجهة قد ومعنى دلك ايضا” أن الدول 
تحولت الى دول داعمة لضياع فلسطين وبالطبع اعتمدت هده الصفقة على زيادة معاناة الفلسطينيين  

تجويعهم وقهرهم حتي يضطروا الي التخلص من هده الحالة بترحيلهم وتحقيق األزدهار لهم مقابل  و 
لسياسية في فلسطين وحق عودة الالجئين والغاء قرارات األمم المتحدة الخاصة التخلي عن حقوقهم ا

قرارات   بفلسطين وذلك كله تحت أوهام السالم األمريكي وهو سالم زائف من قوة عظمى بدأت بأنتهاء
األمم المتحدة في فلسطين وتتبنى خطة اخراج  الفلسطينيين من ارضهم في جولة نهائية لنزوحهم و  

ة بينهم و بين فلسطين حتى تتمكن اسرائيل من استقدام يهود العالم واالستقرار في كل  قطع الصل
 فلسطين. 

فة اسرائيل اليوم القريبة  هده المعلومات  تسربت  بصرف النظر عن التفاصيل التي تم تسريبها لصحي
المتأمرين  من رئيس الوزراء االسرائيلي ومن الواضح من هده الصحيفة انها تم األتفاق عليها بين 

على القضية الفلسطينية والذين ليس لهم حق التصرف في فلسطين ولذلك يجب وضع خطة  
ة وعلى جزء هام من  التصدي لهذه الهجمة الصهيونية التي تسعى الى القضاء على الهوية العربي

لهم  الجسد العربي وهو فلسطين لصالح مجموعة من اليهود الدين استخدموا اداه للمؤامرة وال عالقة 
بالمنطقة في الماضي والحاضر وال مستقبل لهم فيها وقد اتيح ألسرائيل فرصة كبيرة من خالل كافة 

 منها.  محاوالت التسوية ولكنها اصرت على انتزاع كل فلسطين وطرد اهلها
 اساسيات الموقف المطلوب لفلسطين:

خدعة والتفافا وتخديرا للعرب و  اوال”: المطالبة بكل فلسطين وطنا” للفلسطنيين وأن قرار التقسيم كان 
 الفلسطينيين. 

ثانيا”: رفض كل وساطة ال تنطوي على هدا األساس فقد استنفدت الفرصة وأن اسرائيل بالتواطؤ مع  
 اشمة األمريكية تريد انتزاع فلسطين كما فرضت تقسيم فلسطين.دول عربية و القوة الغ

ين بأقامة دولتهم المستقلة على ارضهم و  ثالثا”: أن أى تسوية ال بد أن تتضمن حق الفلسطيني 
مقاومة اى محاولة لطردهم من اراضيهم و تفعيل القرارات الدولية بما فيها محكمة العدل الدولية 

واالصرار على حق الالجئين فى الحماية الدولية واالغاثة وحقهم فى   الخاصة بالجدار االستعمارى
واالصرار  1948لعام  194ية العامة لالمم المتحدة رقم العودة إلى وطنهم وبيوتهم وفقا لقرار الجمع

على أن بقاء منظمة االنروا ليس تفضال من احد و ليست مؤسسة خيرية و انما هى مقابل يدفعه  
فلسطينيين الفارين من اراضيهم بسبب االرهاب الصهيونى و بسبب اعتراف  المجتمع الدولى لل

حزن ان بعض الدول الخليجية قد استخدمت اموال المجتمع الدولى بالغاصب االسرائيلى و الم
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البترول فى تدمير الدول العربية واالسالمية وتقديم رشاوى للدول والفلسطينيين فى صفقة القرن كى 
 ترك ارضهم لصالح اسرائيل. تغرى الفلسطينيين ب

ى المبادرة  رابعا”:  التمسك بأن أى تطبيع مع اسرائيل يعد مشاركة فى ضياع فلسطين ألن التطبيع ف
السعودية يتم مكافأة السرائيل بعد تمكين الفلسطينيين من الحصول على حقوقهم وبذلك يعد التطبيع  

فلسطينى و مشاركة فى الجريمة وانتهاكا  فى صفقة القرن هدية للغاصب ومشاركة فى ابادة الشعب ال
 للقانون الدولى.

حة الفلسطينية ويحمد لهذه الصفقة أنها خامسا”: أن تكف الدول العربية جميعا عن مسرحية المصال
وحدت الفلسطينيين وكانت تراهن على شق الصف الفلسطينى ونقل السرطان الى الجسد الفلسطينى.  

م على تشتيت الفلسطينيين فى الدول المجاورة وانتزاعهم من اراضيهم  ولما كانت الصفقة، المؤامرة تقو 
 تضمن االجراءات اآلتية :فان مقاومة هذه الصققة ومناهضتها يمكن أن ي

نشر الوعى لدى الشعوب العربية بخطورة الصفقة و كشف التواطؤ العربى السياسى واالعالمى   -1
 مع اسرائيل.

اعتبار تحرش أمريكا بأيران جزءا” من الصفقة حتى تتوقف   رفض أى دور أمريكى بالمنطقة و -2
 ة. ايران عن مساعدة المقاومة التى جرمتها الجامعة العربي

دعم المقاومة بكل السبل و تشكيل جبهة اجتماعية و ثقافية مناهضة للصفقة فى كل الدول  -3  
 العربية.

ج للتصدى للصفقة اعالميا و تفنيد  تشكيل فرق الكترونية من جميع العرب فى المنطقة و الخار  -4
 المزاعم الصهيونية العربية و االسرائيلية. 

 الفلسطنيين بأراضيهم و رفض توطين الفلسطينيين فيها. تمسك المصريين و االردنيين و  -5
 رفض مشروع توطين الفلسطبنيين و تجنيدهم فى الدول التى يقيمون فبها. -6
كترونى عبر الحدود فى حملة منسقة بين الشباب للدفاع عن  استخدام كافة وسائل االتصال االل -7

الزائفة للصهيونية مثل الحركة الصهيونية  الهوية العربية للمنطقة و تفنيد المزاعم و المصطلحات 
كحركة عنصرية و اجرامية و مناهضة الصهيونية التى توسعت فيها اسرائيل غطاءا للمؤامرة  

 الصهيونية .
زة و مشاركة العرب فى هذا الحصار حتى يكون رفع الحصار مقابل  كشف جريمة حصار غ -8

مايسمي بالسالم االقتصادي بديال عن   التخلى عن الوجود الفلسطينى فى فلسطين و كشف زيف
السالم السياسى والتواصل مع الرأى العام الدولى و االسرائيلى لكشف المؤامرة على فلسطين و  

 المنطقة العربية.
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ضائية أمام القضاء األمريكي ضد الصفقة وماتتضمنه من انتهاك للدستور  رفع دعاوي ق -9
لمتحدة واهدار هيبة القانون الدولي واشاعة الفوضي في  األمريكي والقانون الدولي وميثاق األمم ا

 العالقات الدولية.
 31/1/2020، رأي اليوم، لندن

 
 رابٌح وحيد في صفقة ترامب  .46

 الريماوي  محمود 
اجٍة إلى نباهٍة شديدة إلدراك أن المؤتمر الصحافي الذي ضم الرئيس األميركي  لم يكن األمر بح

 28االحتالل اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو، في واشنطن، الثالثاء الماضي )دونالد ترامب، ورئيس وزراء 
دارته إلى نتنياهو وشركائه، وأن    يناير/ كانون الثاني(، كان بمثابة حفل تقديم هدايا من ترامب وا 
الصفقة تم التوافق والتواطؤ عليها بين الرجلين، وأن رائدة هذه الخطة هي االستجابة لمطالب ومزاعم  

ين األشد تطرفا في تل أبيب، فيما وضعت قرارات االعتراف األميركي بالقدس عاصمة  اليم
صفقة، لالحتالل، ونقل السفارة إليها، وا غالق مكتب منظمة التحرير في واشنطن، األساس المادي لل

وأن المسألة كلها ال تتعلق بخطة سالم بين طرفين متصارعين، ذلك أن خطة كهذه تحتاج إلى وسيٍط  
ع بحدٍّ أدنى من الحياد والصدقية، وهو ما افتقر إليه ُكليَة الدور األميركي الذي نهضت به إدارة يتمت

لى نحو جعلها مشروع  ترامب، وقد صيغت الخطة، وتم اإلعالن عنها، ومخاطبة الفلسطينيين بها ع
وى  إذعاٍن معروضا على الفلسطينيين، مقابل حفنة مال على هيئة مشاريع وفرص اقتصادية. وس

ذلك، الخطة تقوم، في جوهرها ونصوصها، على شرعنة االحتالل االستيطاني والعسكري، وتمنح  
بالفعل مصّممة كي   مباركًة مسبقًة لضم مزيد من األراضي المحتلة إلى سيادة االحتالل، بما يجعلها

 يعترض أصحاب الشأن عليها. 
فهي تستثني الالجئين، وتحرمهم   وتستحق الخطة أن توصف بالفعل بأنها حرٌب على شعب فلسطين،

من حق العودة، وتقصر الحّق على بعضهم في العودة إلى المناطق الفلسطينية، خالفا لما يجري في  
لى مواطنهم. وتسعى إلى نزع زهاء ربع مليون نسمة  خاتمة الصراعات والحروب بعودة المشّردين إ

فلسطين التاريخية بإلحاقهم بدولة فلسطينية  من أبناء المثلث الغربي من صفتهم، باعتبارهم من أبناء 
إلى ديارهم في الضفة الغربية،  1967مزعومة. وال تفتح الخطة أي باٍب أمام عودة نازحي العام 

صادرتها أو أقيمت مستوطنات عليها. مقابل ذلك، تمنح الخطة  وبالذات إلى أراضيهم التي تمت م
التهديدات اإلسرائيلية، حيث يقيمون في دولٍة بغير ألبناء الضفة الغربية فرصة "التمتع" األبدي ب
 جيش وبدون سيادة وبال حدود وال مجال جوي. 
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لعربي، فهي تحمل  إلى الحرب المعلنة على شعب فلسطين، تمّثل الخطة تحّديًا وجوديًا للمشرق ا
فل مع أنفسهم، األطراف العربية، بالترغيب والترهيب، على مغادرة التزاماتهم التاريخية الراسخة بالتكا 

ومع الشعب ضحية الصراع، ورّد التغول اإلسرائيلي، وعلى تناسي القرارات الدولية، وعلى القفز عن  
رتهم للسالم المعروفة بمبادرة السالم العربية  قرارات القمم العربية، وعلى أن يهزأ العرب بأنفسهم بمباد 

على قيٍم سياسيٍة ووطنيٍة وأخالقيٍة ودينية، . وبهذا، تؤّسس الخطة النقالٍب عربيٍّ ذاتيٍّ 2002للعام 
نشأت عليها أجيال تلو أجيال، وقضى من أجلها ما ال ُيحصى من عرب، وذلك منذ نحو قرن  

لى  مضى. مع ما لذلك من انعكاٍس على الثقا فة العامة ونمط الحياة والنظرة إلى أنظمة الحكم، وا 
ج وكامل مع الطرف المعتدي، بعد مباركة فعلية  مفهوم األخالق والسياسة. وبحيث ينشط تطبيع متدرّ 

العتدائه )قائمة على غض النظر وطي الصفحة(، وبعد التضحية بالقدس والمقّدسات. كما تنشأ  
وتبادل تجاري يسمح للدولة العبرية باختراق ناعم وعميق للكيان  شراكاٌت اقتصادية وتفاهمات أمنية 

قضية قد وجدت خاتمًة لها بتحويل الفلسطينيين إلى عبيٍد  العربي، مع نشر المزاعم التي تفيد بأن ال
 في أرضهم، وتهديدهم أو ترغيبهم بالرحيل، في حال إبداء االعتراض الداخلي.

مشترك، في هذا المعرض، إلى تظهير إيران )النظام السياسي(  ويستند السعي األميركي اإلسرائيلي ال
اته، إلى جانب اإلرهاب، وأن تل أبيب ستقف شريكا  عدوا وحيدا يهّدد المشرق العربي، ويستنزف طاق

للعرب في مواجهة هذا التحّدي. ويجد هذا التالعب بالوعي والعقول سندا له في غياب رؤيٍة جماعية  
ضوء دراسة الماضي القريب، وتفّحص الوقائع. وفي ضوء التمّسك  عربية تحّدد المخاطر في

ة على مخاطر جّمة، من أشدها تأسيس أسبقياٍت في بالحقوق العربية غير مجزوءة. وتنطوي الخطّ 
التخلي عن حقوق ثابتة، واالستعانة بالخصوم على رد خصوٍم آخرين، بحيث تصبح القرارات  

ي بأيدي أطراٍف أجنبيٍة، ذات سجل عدائي صارخ، ال تمحض  المتعلقة بالمصير والمستقبل الجماع
 . العرب أي احترام، وسبق لها أن استولت على حقوقهم

ويغدو األمر منطويا على مخاطر أكبر مع السعي إلى حمل أطراف عربية على تمويل الصفقة  
خطة سالم   اإلسرائيلية األميركية. وبدل مطالبة الطرف المعتدي بأن يدفع تعويضاٍت عادلة وفق

عادلة للضحايا والمتضّررين، فإن الصفقة تسعى إلى أن يدفع العرب لبعضهم بعضا ثمن تمرير  
ة أو السكوت عليها، فيما تشّرع هذه الخطة األبواب أمام اختراق اقتصادي إسرائيلي، سواء  الصفق

ال ُيحصى من   عبر السياحة إلى األراضي المحتلة أو الدولة العبرية نفسها، وعبر صفقاٍت بين ما
ستوى  مؤسسات حكومية وأهلية على الطرفين. وبالنظر إلى فارق االرتقاء التقني والتقّدم العلمي وم

التخطيط بين الجانبين، فإن لنا أن نتخّيل مدى التغلغل اإلسرائيلي في المنطقة العربية في حال تّم  
 التخلي عن الطرف الفلسطيني في معارضته الخطة.
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أن ديناميات الصفقة، كما أوضحها ترامب، تمنح للفلسطينيين مهلة أربع سنوات  ويسترعي االنتباه
ولة( للرد على الخطة، وإلنشاء مؤّسسات، وكأن السيد ترامب يخوض معركًة )فترة واليته الثانية المأم

تفاوضيًة مع الطرف المعني، من دون أن تكون هناك مفاوضات فعلية. والغرض هو توفير مظلة  
اإلسرائيلي، كي يشرع بموافقته على الخطة، في العمل بمقتضاها بضم مزيٍد من األراضي،  لالحتالل 

دن )ثلث مساحة الضفة الغربية(، وتعزيز سيطرته على القدس واألماكن  وخصوصا في غور األر 
المقّدسة وتشجيع النمو االستيطاني. وذلك كله وغيره بغير حاجٍة إلى موافقة الطرف الفلسطيني على  

 ة، ومن دون التفاٍت إلى المعارضة المعلنة من سائر المكونات الفلسطينية. الخطّ 
وقوع تصّدعات في الموقف العربي الرسمي، لناحية الموقف من  ومن أسوأ ما يمكن أن يحدث هو 

الصفقة، وسبل تسوية الصراع، وما يتبع ذلك من استقطابات ضاّرة وغير ضرورية، بحيث يدفع  
ن خالفهم على التعامل مع الصفقة التي تشّق حينئذ طريقها إلى التنفيذ  العرب والفلسطينيون ثم 

الجهد، لصّد الخطة، والحفاظ على سالمة الكيان العربي بكل  المتدرج، وذلك بدل توحيد الرؤية و 
مكوناته، والتمّسك بحل جّدي ومتوازن عادل وفق ما تقتضيه القرارات والمواثيق الدولية ومبادرة 

 . السالم العربية
 1/2/2020، العربي الجديد، لندن
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 نير حسون 
في حانوت للخزف: هكذا ظهر الفصل الذي تحدث عن القدس في خطة السالم، التي أطلقها  جرافة 

 الرئيس ترامب. 
لكنهم بعد ذلك قاموا أعلن معّدو الخطة عن الحاجة إلى العمل بـ "حساسية كبيرة" في المدينة. و 

م بالدوس بشكل فظ على مشكالت حساسة، معقدة وخطيرة، دون التعمق في التفاصيل ودون فه
 بالحد األدنى للمدينة ومع تناقضات داخلية جوهرية. 

مثال، تعلن الخطة بأن الوضع الراهن في األماكن المقدسة سيتم الحفاظ عليه، "خاصة الوضع القائم  
 قصى".في الحرم/ المسجد األ

ولكن في فقرة أخرى في الخطة كتب "سيسمح للجميع من كل الديانات بالصالة في جبل الهيكل/ 
 صورة تحترم دينهم وتراعي أوقات الصالة لألديان األخرى واألعياد".الحرم ب

ولكن البند األكثر أهمية في الوضع القائم "غير المكتوب" في "جبل الهيكل" هو أنه لليهود واآلخرين  
 المسلمين ليس هناك حق للصالة في "جبل الهيكل". غير
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ما هو معنى الوضع القائم إذا كان يوجد . ف2015هذا الوضع القائم صادق عليه نتنياهو في العام 
 للجميع حق للصالة في الحرم؟ 

معّدو الخطة األميركية يوافقون على الرؤية، التي بحسبها يحق إلسرائيل االحتفاظ بجميع األماكن  
 سة.المقد 

هذا الحق، حسب معدي الخطة الذين يعتمدون على نتنياهو، ال ينبع فقط من عالقة إسرائيل 
قدسة، بل لكونها السلطة الوحيدة التي حافظت على حرية العبادة لجميع الديانات في  باألماكن الم

 س.القدس. لذلك، فإن استنتاج الخطة هو أن إسرائيل ستواصل االحتفاظ بالحوض المقدس في القد 
مكانًا مقدسا في المدينة، بما في ذلك مدينة داود، بركة سلوان،  35الخطة مرفقة بقائمة تتكون من 

 ائس كثيرة. وكن
سيحصل الفلسطينيون على المصادقة على تشغيل المرشدين السياحيين في األماكن المقدسة في 

  والمركز األهم لوطنيتهم.القدس. ومقابل هذه المصادقة يجب عليهم التنازل عما اعتبر رمزًا دينياً 
يرتين وهما مخيم  حسب الخطة، تقريبا ستبقى جميع القدس في أيدي إسرائيل، باستثناء زاويتين صغ 

شعفاط لالجئين وكفر عقب. هاتان المنطقتان الموجودتان داخل حدود بلدية القدس تم فصلهما عن  
نت أن السلطات اإلسرائيلية سنة بوساطة جدار الفصل. ونتيجة هذا الفصل كا 15المدينة قبل 

ضى. في أعقاب انسحبت تقريبا بشكل تام من هذه األحياء، التي تحولت إلى مناطق تسودها الفو 
 ذلك أقيمت فيها مباٍن ضخمة لشقق سكنية غير قانونية.

ألف نسمة، معظمهم يحملون بطاقة الهوية الزرقاء. أي أن واحدًا من   140 – 120واآلن يعيش فيها 
فلسطينيين في القدس يعيش في هذين الجيبين اللذين سيتم إخراجهما خارج حدود المدينة   كل ثالثة 

 حسب الخطة.
الخطة على الفلسطينيين تحويل هذين الحيين سيئي الحظ )مع أبو ديس التي تقع في شرق  تقترح 

مكنهم  القدس( إلى عاصمة فلسطين. تبالغ الخطة في سخائها بشكل مفاجئ للفلسطينيين وتقول إنه ي
تسمية هذه المدينة العاصمة "القدس"، أو أي اسم آخر تقرره الدولة الفلسطينية. ومن أجل التأكيد  

 لى هذا السخاء، فإن هذه الجملة تكررت مرتين في النص.ع
السكان في األحياء التي تقع خلف الجدار صدموا من اإلعالن عن الخطة. فمنذ زمن هم يخشون  

 ر من أجل فصلهم عن مدينتهم.من أن تقوم إسرائيل بالتآم
أصوات مستغربة لسكان في  وقد دفع الوزير زئيف الكين قدما بخطة مشابهة. وأول من أمس سمعت 

 مخيم شعفاط ومنطقة كفر عقب.



 
 
 
 

 

ص            33   5150 العدد:             2/1/2020 سبتلا التاريخ: 

                                    

وكثيرون تساءلوا، هل يجب عليهم البدء في البحث عن شقة داخل حدود القدس أو عن أي مكان  
 وقهم؟ آخر في إسرائيل من أجل عدم فقدانهم حق

قة  يجب التذكير بأن الحديث يدور عن فلسطينيين مقدسيين انتقلوا إلى السكن هناك بسبب الضائ
السكنية في شرق القدس. العمل والمدارس وصناديق المرضى والمسجد األقصى وأبناء عائالتهم، كل  

ذا وضعت حدود بينهم وبين كل ذلك فستحدث كارثة.  ذلك يوجد في القدس. وا 
ة أصدقاء يوجدون هناك قمت بإرسال "قانون األساس: القدس" لهم. وهو القانون الذي  ومن أجل تهدئ 
عليه بحماس في اليمين واآلن يعتبر العائق القانوني األقوى أمام تطبيق الخطة في   تمت المصادقة

 القدس.
ذا أرادت ح كومة قانون األساس: القدس هو البند األكثر تحصينا في كتاب القوانين اإلسرائيلي. وا 

ب عليها  إسرائيل حقا نقل األحياء التي تقع خلف الجدار إلى السلطة أو إلى الدولة الفلسطينية فيج
عضو كنيست، ومن خالل إجراء استفتاء. العضو في  80المصادقة على ذلك بأغلبية خاصة، 

 مجلس البلدية، آريه كينغ، هاجم في السابق الخطة التي تقسم القدس.
ألف فلسطيني يعيشون في شرق القدس في المناطق الموجودة داخل  200ما الذي سيحدث لـ 

ختيار بين البقاء كسكان في دولة إسرائيل أو التحول إلى مواطنين في  الجدار؟ تقترح الخطة عليهم اال
من الذي سيقدم لهم الخدمات؟ والى أي  –الدولة الفلسطينية )ليس من الواضح كيف سيعمل ذلك 

رلمان سيصوتون؟ وما هي الصالحيات التي ستكون لهذا البرلمان  شرطة سيخضعون؟ وألي ب
 دولة إسرائيل.  عليهم؟( أو أن يكونوا مواطنين في

 في هذه األثناء تعلن إسرائيل أنه يمكنهم أن يصبحوا مواطنين، لكن هذا تصريح فارغ من المضمون. 
بية العظمى من سكان  عملية الحصول على الجنسية صعبة وطويلة إلى درجة أنها ال تعني األغل 

 شرق القدس.
 احية خاصة". ذروة انفصال الخطة عن الواقع هي البند الذي يتناول "منطقة سي 

حسب هذا البند، ستسمح إسرائيل للفلسطينيين بتطوير منطقة سياحية خاصة في عطروت، التي تقع  
 في الجانب اإلسرائيلي للجدار )الحدود المستقبلية حسب الخطة(.

من كتب ذلك لم يكن في أي يوم في عطروت، التي تتكون من منطقة صناعية   من الواضح أن
جز قلنديا ومنشأة لفصل النفايات وسور كبير من اإلسمنت ومطار مهمل. قبيحة ومهملة، وفيها حا

 فمن الذي سيرغب في زيارة هذا المكان؟ 
ي هذه الخطة. ولكن  يمكن مواصلة تحليل األمور غير المعقولة، العيوب والتناقضات التي توجد ف

يوم ولد في ذلك ال يفيد. خطة سالم مستقبلية يجب أن يتم فحصها حسب معيار واحد فقط: ال
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مستشفى هداسا في جبل المشارف طفالن، إسرائيلي وفلسطيني. هل هذه الخطة ستضمن أنه بعد 
ا دولة؟  عشرين سنة فان هذين الشابين سيكون لديهما حقوق متساوية؟ هل سيكون لكل واحد منهم

لهما هل سيتمكنان من التأثير على حياتهما من خالل التصويت في صناديق االقتراع؟ هل سيكون 
حق متساٍو في الحصول على الموارد وفي الفضاء وفي تقرير المصير وحق العبادة وحرية الحركة  

تعلقا بخطة  والكرامة؟ إذا كانت اإلجابة عن أحد هذه األسئلة هي ال، عندها فان األمر لن يكون م
 سالم أو حل، بل بجزء من المشكلة.

 "هآرتس" 
 31/1/2020، األيام، رام هللا
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