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 ةة الغربيالضفيعلن بدء وضع خريطة لضم أجزاء في نتنياهو يهدد غزة و  .1
هدد بنيامين ، ترجمة خاصة -وت كوم القدس د - رام هللا، 9/2/2020القدس، القدس، ذكرت 

يوم األحد، بشن حملة عسكرية واسعة في قطاع غزة، مع استمرار ياهو رئيس الوزراء اإلسرائيلي، نتن
طالق القذائف الصاروخية والبالونات المتفجرة.  التوتر األمني وا 

وقال نتنياهو في مستهل الجلسة األسبوعية لحكومته، "لن أفصل كل شيء في وسائل اإلعالم، لكننا 
 في غزة". اإلرهابيةنستعد لشن حملة على المنظمات 

وبشأن الخطة األميركية المسماة "صفقة القرن"، قال نتنياهو بشأن الجدل الدائر في أوساط األحزاب 
اليمينية حول ضرورة تقديم خطة إقرار السيادة للحكومة للتصويت عليها، قال "إنه سيتم دفع هذه 

 العملية للحكومة عندما تكتمل".
دة، وحين يتم االنتهاء من ذلك، سيتم تقديمها وأشار إلى أن هناك تنسيق كامل مع الواليات المتح

للحكومة للموافقة عليها. مشيًرا إلى أن اإلدارة األميركية تمنح إسرائيل حق السيادة وتعترف بذلك وهذا 
 هو الشيء المهم حالًيا. كما قال.

ل أن يتم وأعرب عن أمله في أن يتم تحقيق ذلك قريبا، مشيًرا إلى أنه لن يتم المجازفة بأي خطوة قب
 االنتهاء من العملية بشكل كامل بالتنسيق مع اإلدارة األميركية.

نتنياهو، األحد، إن إسرائيل  قال ،تل أبيب األناضول، ،9/2/2020القدس العربي، لندن،  وأضافت
بقطاع غزة ردا على إطالق الصواريخ والبالونات المتفجرة تجاه ” ساحقة“مستعدة لشن عملية عسكرية 
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جاء ذلك في كلمة له خالل االجتماع األسبوعي لحكومته، وفق ما  المستوطنات المتاخمة للقطاع.
أقترح على الجهاد اإلسالمي وحماس أيضا تنشيط “وتابع  العبرية.” معاريف“أوردته صحيفة 

 ، دون توضيح.”مذاكرته
إال أن نتنياهو ذّكر في حسابه بموقع تويتر عقب انتهاء االجتماع باغتيال إسرائيل بهاء أبو العطا 

 القيادي في سرايا القدس الذراع العسكري لحركة الجهاد اإلسالمي بغزة.
يز ماليين دوالر(، لتعز  10مليون شيكل )نحو  35كما كتب نتنياهو أن حكومته وافقت على صرف 

 إجراءات الحماية في مدينة عسقالن )جنوب(، بما في ذلك تجديد عشرات المالجئ العامة.
نتنياهو، اليوم )السبت( أن الفريق أعلن ، تل أبيب، 8/2/2020الشرق األوسط، لندن، ونشرت 

األميركي اإلسرائيلي بدأ العمل على وضع خريطة دقيقة لضم أجزاء في الضفة الغربية بموجب خطة 
نحن »اإلسرائيلية عن نتنياهو قوله: « جيروزاليم بوست»ونقلت صحيفة  ألميركية الجديدة.السالم ا

في خضم عملية رسم خريطة لألراضي التي ستكون جزءًا من إسرائيل وفقًا لخطة الرئيس األميركي، 
هذا األمر لن يستغرق وقتًا طوياًل وسننتهي من ذلك في غضون أسابيع »، مضيفًا أن «دونالد ترمب

 «.قليلة
 

 "صفقة القرن" الفلسطينيون يخففون صيغة مشروع مجلس األمن ضد  ": الشرق األوسط" .2

رام هللا: خفف الفلسطينيون اللهجة الحادة األولى في مشروع القرار الذي تقدموا به إلى مجلس األمن، 
تجنبوا ذكر من نّص مشروع القرار المقرر التصويت عليه الثالثاء، كما « صفقة القرن»فحذفوا إدانة 

الواليات المتحدة وتركوا الدعوة إلى مؤتمر سالم دولي، على أمل أن يحصل القرار على أعلى نسبة 
 تصويت.

المبادرة التي تم »األعضاء في مجلس األمن السبت، ينص على أن  15والنص الذي قدم للدول الـ
الفلسطيني، تبتعد عن المعايير  -بشأن النزاع اإلسرائيلي  2020يناير )كانون الثاني(  28تقديمها في 

المتفق عليها دوليًا لحل دائم وعادل وكامل لهذا النزاع، كما وردت في قرارات األمم المتحدة ذات 
 «.الصلة

«. قدمتها الواليات المتحدة»وكانت صيغة معدلة لنص أول عرضت الجمعة، وتتحدث عن مبادرة 
م تسليمها السبت، إلى أعضاء مجلس األمن وقد شطبت هذه اإلشارة من الصيغة األخيرة التي ت

الدولي. وبقي المشروع متضمنًا إدانة االستيطان اإلسرائيلي في األراضي الفلسطينية بما في ذلك 
 .1967يونيو )حزيران( من  4القدس الشرقية، ويؤكد ضرورة الحفاظ على حدود ما قبل 
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، «في أقرب وقت»لشرق األوسط وحذفت من النص المعدل، الدعوة إلى عقد مؤتمر دولي حول ا
واكتفت النسخة الجديدة من مشروع القرار بالتذكير بأن ذلك منصوص عليه في قرار صادر عن 

 .2008األمم المتحدة في عام 
ندونيسيا اللتين  وكانت الصيغة األولى لمشروع القرار الذي قّدمه الفلسطينيون بواسطة تونس وا 

يأسف بشدة، ألن خطة »األمن، تؤكد أن مجلس األمن تشغالن مقعدين غير دائمين في مجلس 
يناير )كانون الثاني( الواليات المتحدة، تنتهك القانون الدولي والمعايير  28السالم التي قدمتها في 

 «.الفلسطيني -المرجعية لحل دائم وعادل وكامل للنزاع اإلسرائيلي 
النقض )الفيتو( ضد المشروع، وهذا هو وال تضمن اللهجة المخففة للمشروع أال تستخدم واشنطن حق 

يغته المعدلة، يضيف مشروع القرار على النسخة السابقة فقرة وفي صالذي يتوقعه الفلسطينيون. 
إدانة كل أعمال العنف ضد المدنيين بما فيها أعمال اإلرهاب، واألعمال االستفزازية، »تتضمن 

 «.والتحريض على العنف والتدمير
 10/2/2020، لندن، الشرق األوسط

 
 67: الخريطة التي نعرفها هي حدود سلطةرئاسة ال .3

تعقيبا على تصريحات رئيس الوزراء االسرائيلي بنيامين نتنياهو، والتي قال فيها "نحن بصدد : رام هللا
كيلو متر  800مب جزءا من دولة إسرائيل، وهذه ارسم خريطة لألراضي التي ستكون وفقا لخطة تر 

طة التي نعرفها من المنطقة الحدودية"، قال نبيل أبو ردينة الناطق الرسمي باسم الرئاسة: إن الخار 
وعاصمتها القدس الشرقية، ولن  1967هي خارطة دولة فلسطين على حدود الرابع من حزيران عام 

 نتعامل مع خرائط غيرها.
وشدد أبو ردينة، على أن خارطة دولة فلسطين هي الخارطة التي يعترف بها العالم وفق قرارات 

م واالستقرار في المنطقة والعالم، وأن أية خرائط األمم المتحدة، وهي الوحيدة التي تحقق األمن والسال
 أخرى تعني استمرار االحتالل وال يمكن القبول بها.

 9/2/2020، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
 

 خطة إسرائيلية ترسخ االحتالل وتحرمنا من االستقالل مباتر اشتية: ما قدمه  .4

قال محمد أشتية، رئيس الحكومة الفلسطينية، إن انعقاد القمة األفريقية : حاتم البطيوي-أديس أبابا
يتعدى حدود « إسكات البنادق، تهيئة الظروف المواتية لتنمية أفريقيا»تحت شعار مهم وحيوي هو 

أفريقيا لمناطق أخرى في العالم، ال سيما فلسطين التي تتوق إلسكات بنادق االحتالل اإلسرائيلي التي 
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ياة الطبيعية، وتعيق تنميتها، وتريد اإلسهام في نجاح هذا الشعار وتعميمه والتعاون من تعيق الح
 أجله. 

وعد أشتية المعروض في الخطة أنه ال يشكل الحد األدنى من العدالة والحقوق للشعب الفلسطيني، 
مشيرا إلى أن الخطة األميركية ال تتضمن أي معنى حقيقي للسيادة، وال تعطي الفلسطينيين سيادة 

أراضيهم أو أجوائهم أو مياههم ومقدراتهم، أو حدود بالدهم، وال تتضمن سيادة أو حرية في  على
لى فلسطين، أو حرية نقل البضائع والمنتجات.  عبور األفراد من وا 

ودعا أشتية القمة األفريقية إلى تأكيد رفضها للمبادرة األميركية الهادفة لتصفية القضية الفلسطينية، 
والدعوة إلى تسوية للقضية الفلسطينية على أساس إقامة الدولة الفلسطينية ذات السيادة، وفقا 

 .الدوليةللمرجعيات 
 10/2/2020، الشرق األوسط، لندن

 
 مقاولو غزة يطالبون السلطة الفلسطينية بمستحقاتهم المالية .5

يوم األحد، وجود إهمال ولين الفلسطينيين في قطاع غزة، أكد اتحاد المقا: رحمنغزة ــ ماهر عبد ال
متعمد من قبل وزارة المالية في السلطة الفلسطينية تجاه الحقوق المالية للمقاولين العاملين في القطاع 

 وحتى اآلن. 2008خالل الفترة الممتدة منذ عام 
إلى عزمه االستمرار في خطواته المشروعة السترداد االتحاد في بيان صحافي صادر عنه وأشار 

اولين والتي جرى توثيقها بكل التفاصيل والبيانات لدى مجلس إدارة اتحاد الحقوق المالية للمق
 المقاولين خالل الفترة الماضية، إلى جانب دعوة الحكومة لفتح باب الحوار.

 9/2/2020، العربي الجديد، لندن
 

رئيس اللجنة االقتصادية في "التشريعي": أموال "صفقة ترامب" المزعومة "ُطعم سام" لن يقبله  .6
 شعبنا

غزة/ أحمد المصري: يصف رئيس اللجنة االقتصادية في المجلس التشريعي، د. عاطف عدوان، 
أموال صفقة الرئيس األمريكي دونالد ترامب التصفوية للقضية الفلسطينية، بـ"الُطعم السام"، الذي من 

حوار مع  المستحيل وغير الممكن أن يقبله شعبنا وقواه وفصائله الحية كافة. ويؤكد عدوان في
ولة صحيفة "فلسطين"، أّن طرح ترامب لألموال في مؤتمر إعالن صفقته، يمثل ما يراه "ثمًنا" في محا

ويضيف: "األموال التي أعلنها ترامب، كما هو الطعم في الصنارة، تراه . النتزاع موافقة الفلسطينيين
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إال أنه يقودها إذا ابتلعته لشباك الصياد"، مؤكًدا أن هذه الرغبة شعبنا يفهمها جيًدا األسماك منفعة، 
 وال يمكن أن يقايض كرامته وأرضه ومقدساته مقابل أموال الدنيا". 

 9/2/2020، فلسطين أون الين

 
 فتح وحماس تتفقان على لقاء خماسي للفصائل .7

ة تمهيدًا لوصول على عقد لقاء خماسي مع فصائل فلسطيني« فتح»و« حماس»اتفقت حركتا  رام هللا:
« فتح»وفد منظمة التحرير الفلسطينية إلى قطاع غزة. وجاء االتفاق بعد وصول اثنين من قياديي 

 إلى القطاع، وهما عضوا اللجنة المركزية للحركة إسماعيل جبر وروحي فتوح.
ارة حازم قاسم إنه تم التوافق على عقد لقاء فصائلي خماسي لترتيب زي« حماس»وقال الناطق باسم 

 وفد منظمة التحرير إلى القطاع وبحث سبل تعزيز الوحدة الوطنية.
بعد أن أجلت منظمة التحرير زيارة « حماس»و« فتح»أجواء من التوتر بين « فتح»وأنهت زيارة قادة 

لتجاوز االنقسام الحالي، « حماس»الوفد التي كانت مقررة األسبوع الماضي من أجل مباحثات مع 
 رئيس الفلسطيني محمود عباس نفسه بزيارة قطاع غزة الحقًا.بما يسمح أيضًا لل

إياد نصر أمس إن هدف زيارة قادة الحركة إلى غزة هو تذليل العقبات « فتح»وقال الناطق باسم 
أمام وصول وفد منظمة التحرير المرتقب إلى القطاع، مشيرًا إلى وجود ترتيبات لعقد لقاء مع 

نهاء االنقسام لمواجهة الخطة والقوى األخرى، ومؤكدًا « حماس» ضرورة وحدة الموقف الفلسطيني وا 
 األميركية للسالم.

الشعب »قاسم إن إلى القطاع. وقال « فتح»في قطاع غزة، بزيارة وفد من « حماس»ورحبت 
ت الفلسطيني وفصائله يجب أن توحد جهودها وتطور آليات العمل المشترك لمواجهة التحديا

 بعد إعالن خطة ترمب.« المتعاظمة التي تمر بها القضية الفلسطينية
 9/2/2020، لندن، الشرق األوسط

 
 : تهديدات نتنياهو محاولة بائسة لتخويف شعبناحماس .8

فوزي برهوم إن تهديدات رئيس حكومة االحتالل  حماسقال الناطق باسم حركة  الرأي: -غزة
نتنياهو المتتالية بشن عدوان على قطاع غزة، محاولة بائسة لتخويف شعبنا الفلسطيني اإلسرائيلي 

 والنيل من إرادته.
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وأضاف برهوم في تصريح صحفي اليوم األحد، "إن تلك التهديدات تهدف للتغطية على ما يعاني 
وضم  منه الكيان الصهيوني من أزمات، وعلى ما يجري في الضفة والقدس من جرائم وانتهاكات

 األراضي الفلسطينية".
وحذر برهوم االحتالل من ارتكاب أي حماقات بحق شعبنا وأرضه ومقدساته وأهلنا في القطاع، والتي 

 .آالتها وتداعياتها وتحمل نتائجهايجب عليه أن يدرك م
 9/2/2020، وكالة الرأي الفلسطينية لإلعالم

 
 المقاومة لن تتوانى في رد أي عدوان يستهدف شعبنا: "الجهاد" .9

أنها لن تتوانى في الرد على أي يان، في ب حركة الجهاد االسالمي في فلسطين أكدت الرأي: -غزة
 عدوان يستهدف شعبنا، مشيرة الى أنها قادرة على الصمود والثبات والقيام بواجباتها ومسؤولياتها.

أن هناك مة االحتالل بنيامين نتنياهو، التي قال فيها بوجاء ذلك ردًا على تهديدات رئيس وزراء حكو 
 .عمل ساحق ينتظر قطاع غزة

 9/2/2020، وكالة الرأي الفلسطينية لإلعالم
 

طالقها .10  تقرير إسرائيلي يكشف تفاصيل تهريب الصواريخ لغزة وتطويرها وعمليات تجريبها وا 
العبرية، تفاصيل حول عمليات تهريب الصواريخ القادمة  12كشف تقرير إسرائيلي أعدته قناة : رام هللا

من إيران إلى قطاع غزة، وعمليات تطويرها أو تحسين مثيل لها، إلى جانب إطالقها بشكل تجريبي 
 أو خالل فترات التصعيد العسكري بين الجيش اإلسرائيلي وحركة حماس والفصائل األخرى.

التقرير عن مسؤول أمني إسرائيلي مختص في هذا المجال، أن حماس تجري تجارب  وينقل
صاروخية تقوم على توسيع مداها وزيادة تأثير قوتها وانفجارها، مبيًنا أن إسرائيل تراقب هذه العمليات 

 بدقة وعن كثب وتتوسع في مجال تحديد مكان سقوطها لمعرفة ما تمتلكه حماس.
أيًضا لديها نظام صاروخي متطور، يشمل مهندسون وكيميائيون، وحاملي  وبين المسؤول أن حماس

شهادات يعملون في مجال تحسين وتطوير هذه المنظومة الصاروخية، إلى جانب مجموعة من 
 العمال المحترفين في مجال التصنيع.

جراء عمليات حسا بية لمعرفة ولفت إلى أن الحركة لديها جهاز محاكاة إلطالق الصواريخ التجريبية وا 
المدى وأي مدى ممكن أن تسقط تلك الصواريخ، ويعمل ذلك الجهاز على تدريب خاليا إطالق 

وأوضح أن معظم الصواريخ خاصًة الثقيلة منها تستند باألساس إلى  الصواريخ بنفس الطريقة.
 الصواريخ اإليرانية التي كان يرسلها الحرس الثوري إلى القطاع.
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ليس هو الحدث الحصري، بل أن نظام إنتاج الصواريخ في غزة يعمل ويوضح أن عدد الصواريخ 
على إنتاج صواريخ مختلفة، يتم تشغيلها عن بعد بواسطة جهاز توقيت أو جهاز تحكم، كما يمكن 
بقائها باستمرار قادرة على تنفيذ  إعادة شحن منصات إطالقها بمزيد من الصواريخ تحت األرض وا 

 هجمات صاروخية.
متالك وأشار إلى أ آالف صاروخ شيء عادي، لكن طريقة إطالقهن على دفعات  10ن تجهيز وا 

نارية مكثفة يتحكم بها عناصر حماس، ويسمحون ألنفسهم بتحديد معدل إطالقها يعتمد ذلك على 
 وجود عدد كاٍف من منصات إطالق الصواريخ والتي يبدو أنها متوفرة بشكل كبير تحت األرض.

قة التي يتم فيها تجهيز منصات إطالق الصواريخ يجعل من الصعب على ويقول التقرير إن الطري
القوات الجوية إلحاق الضرر بها. مشيًرا إلى أن تلك المنصات تكون متعددة الطبقات وبعضها ال 
يمكن أن تغطيها األرض بالكامل ويكون بعضها بارز قلياًل، ويمكن لعناصر حماس التحكم بإطالق 

 حدة أو على دفعات.جميع الصواريخ دفعة وا
ألف صاروخ، وربما حماس لوحدها تستطيع إطالق  20ويقدر أن حماس والجهاد اإلسالمي يمتلكون 

 1000صاروخ في يوم قتال واحد. وهناك تقديرات تشير إلى إمكانية إطالقها لـ  600إلى  500من 
 صاروخ في اليوم، لكن الجهات األمنية تستبعد ذلك.

 8/2/2020، القدس، القدس
 

 للمقاومة في قطاع غزة اطائرات االحتالل تقصف عدة أهداف .11
غارات على عدة أهداف  شنت طائرات االحتالل "االسرائيلي" ، في ساعة متأخرة من الليلة الماضية،

 في مدينتي خانيونس ودير البلح، جنوب ووسط قطاع غزة، دون وقوع اصابات بين المواطنين.
ل االسرائيلي، قصفت بصاروخ واحد على االقل، الميناء الجديد وذكر مراسلنا، أن طائرات االحتال

مؤكدا أن طيران االحتالل عاد ليقصف بثالثة صواريخ،  ،غرب مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة
 موقع )التل( التابع للمقاومة الفلسطينية، والواقع غرب مدينة دير البلح وسط قطاع غزة
 10/2/2020، وكالة الرأي الفلسطينية لإلعالم

 
 كيون ال يطالبون بموافقتنا على دولة فلسطينيةير نتنياهو: األم .12

ن اجتماع الحكومة اإلسرائيلية ذكرت وسائل إعالم إسرائيلية أن خالفات وصراخا ساد جزءا م
، األحد، لدى تطرق رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، إلى "صفقة القرن" ]أمس[ األسبوعي اليوم
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وانتقاده مطالب وزراء من تحالف أحزاب اليمين المتطرف "إلى اليمين" بضم مناطق في الضفة 
 الغربية قبل انتخابات الكنيست.

منذ فترة طويلة. وآمل بتطبيقه بعد االنتهاء من رسم الخرائط. وقال نتنياهو "إنني أعمل على الضم 
وأقترح أال نحمل انطباعا من المغردين الذين لم يحققوا كل ما حققته أنا"، حسبما نقل عنه محلل 

 عميت سيغال. اإلسرائيلية،التلفزيونية  12الشؤون الحزبية في القناة 
، من حزب الليكود، وبتسلئيل سموتريتش، من "إلى واعترض الوزراء زئيف إليكين وتسيبي حوطوفيلي

اليمين"، على بند الدولة الفلسطينية، علما أن خطة "صفقة القرن" تتحدث عن دولة منقوصة 
 ومحاصرة بمناطق تسيطر عليها إسرائيل من جميع الجهات، ويرفضها الفلسطينيون.

ورد سموتريتش على نتنياهو بألقول إن "إطالقك النار علينا داخل المركبة المدرعة لن يمنحك أي 
صوت )إضافي( ولن يقربك من كرسي رئيس الحكومة. وحسب أقوالك، فإنك تؤيد الدولة إذا لبى 

 الفلسطينيون الشروط".
ا بالغا من أجل التوصل إلى وقال الوزير ياريف ليفين، المقرب من نتنياهو، صارخا إنه "بذلنا جهد

النتيجة بأال يتم طرح الخطة أمام الحكومة، وأال تكون إمكانية تنفيذ فرض السيادة مرتبطة بمصادقة 
الحكومة"، وأضاف مخاطبا سموتريتس أن "إصرارك على طرح ذلك هنا يلحق ضررا هائال ويشكل 

 خطرا على إمكانية استكمال هذه الخطوة".
ء السجال بالقول إنه "لسنا مرغمين على الموافقة على دولة فلسطينية بقرار وحاول نتنياهو إنها

 حكومي. واألميركيون ال يطالبون بذلك".
 9/2/2020، 48عرب 

 
 نتنياهو: نحن نواصل العمل هذه األيام لمنع نقل األسلحة اليرانية لسوريا ولبنان .13

حاول بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء اإلسرائيلي،  -ترجمة خاصة  -"القدس" دوت كوم  -رام هللا 
اليوم األحد، االستهزاء بالفشل اإليراني في إطالق قمر اصطناعي إلى الفضاء، بالحديث عن فشل 

 نقل األسلحة إلى سوريا ولبنان.
ن اليوم فشلت في إطالق قمر أن إيراوقال نتنياهو في مؤتمر انتخابي لحزب الليكود، علمنا 

، ألننا نعمل هناك باستمرار بما في في نقل األسلحة إلى سوريا ولبنان.. كما فشلت تماًما صناعي
 ذلك في هذه األيام.

 9/2/2020، القدس، القدس
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 وناتمقابل وقف الصواريخ والبال تعرض تسهيالت على حماس "إسرائيل" .14
 في قطاع غزة،« حماس»وّجه وزير الجيش اإلسرائيلي نفتالي بينت رسالة جديدة إلى حركة : رام هللا

والبالونات قال فيها إن إسرائيل مستعدة لتقديم تسهيالت للقطاع إذا تم وقف إطالق الصواريخ 
 اإلسرائيلية. 11الحارقة، بحسب ما أوردت القناة 

وجاءت رسالة بينت التي لم يتسن التأكد من صحتها، في وقت ارتفع فيه التوتر في قطاع غزة مع 
 تبادل الهجمات خالل األسبوع الماضي. 

 9/2/2020، الشرق األوسط، لندن
 

 "إسرائيل"نتنياهو: دفعت بوتين لتهديد إدارة أوباما لمنع قرار ضد  .15
ادعى رئيس الحكومة اإلسرائيلية، بنيامين نتنياهو، أنه دفع الرئيس الروسي، فالديمير بوتين، إلى 

، بأن روسيا ستستخدم الفيتو في 2016تهديد إدارة الرئيس األميركي السابق، باراك أوباما، في العام 
ار مجلس مجلس األمن الدولي، في حال تم طرح مشروع قرار بشأن المستوطنات، في أعقاب قر 

، الذي أكد أن المستوطنات غير قانونية، وامتناع الواليات المتحدة عن استخدام 2334األمن رقم 
 الفيتو ضده.

وقال نتنياهو، خالل اجتماع انتخابي في مستوطنة "معاليه أدوميم" أمس، السبت، إنه "كان يفترض 
قبل دولة إسرائيل وسيطرتنا أيام قرار آخر، ينطوي على مطالب وخطير على مست 10أن يمر خالل 

 على دولة إسرائيل في المستقبل".
وأضاف نتنياهو أنه "تحدثت حينذاك مع صديقي، زعيم إحدى الدول العظمى )المقصود بوتين، وفقا 
لموقع "يديعوت أحرونوت" اإللكتروني( التي لديها حق الفيتو في مجلس األمن، وهو زعيم تربطني به 

 م ذلك )القرار(".عالقة قوية جدا، وقد لج
ل سمعتم ما قلته اآلن؟ هل فهمتم هذا؟ لقد هه االنتخابي قائال لمؤيديه إنه "وتابع نتنياهو خطاب

عاما، هجمات رهيبة في البالد والخارج ضدي وضد  11لجمت بجسدي، بعقلي، بقلبي، طوال 
وخطوات لم  عائلتي، وصمدت في وجه ضغوط لم يصمد أمامها أي رئيس حكومة، باألفعال وبطرق

 بنفذها أي رئيس حكومة، والحمد هلل نجحت في ذلك".
 9/2/2020، 48عرب 

 
 
 



 
 
 
 

 

 13 ص             5157 العدد:             2/9/2020 ثنينال  التاريخ: 

                                    

 أوساط عسكرية إسرائيلية تحذ ر من استراتيجية "التحصين" .16
وّجهت أوساط عسكرية في تل أبيب، انتقادات الستراتيجية "التحصين" التي يتّبعها : اميصالح النع

االحتالل اإلسرائيلي في العقدين األخيرين، والتي تقوم على بناء الجدران اإلسمنتية ومنظومات 
 ة.العوائق المادية على طول الحدود مع الدول العربية والمناطق الفلسطينية المحتل

وفي تحقيق نشره، اليوم األحد، موقع صحيفة "يديعوت أحرونوت"، قال قائد عسكري إسرائيلي يشرف 
على تأمين الحدود مع لبنان، إن وجود الجدران واألسيجة الحدودية يؤثر نفسيًا على ضباط وجنود 

"، 769" جيش االحتالل، ويقّلص من دافعيتهم خلف الحدود. وأضاف العقيد يهودا فان، قائد لواء
الذي يتولى تأمين الحدود مع لبنان: "الدولة التي تحيط نفسها بالجدران، تكّرس االنطباع بأنها 
والمجتمع الذي تضمه يعيشان في خوف". وأضاف: "العامل الرئيس وراء استراتيجية التحصين هو 

بأنه  الخوف، الخوف شعور غير موضوعي يحركه العيش تحت تهديد دائم، وعندما يشعر شعب ما
مهدد، فإن الخطوة األولى التي يقدم عليها هي التحصين، على اعتبار أن ذلك يقلص الشعور 

 بالفزع".
وأشار إلى أن االعتماد على استراتيجية التحصين يكرس االنطباع بأن إسرائيل تُقدم على ذلك من 

بشكل خاص التكلفة منطلق الشعور بالضعف، وليس استنادًا إلى اإلحساس بالقوة والمنعة. وانتقد 
 المادية العالية الستراتيجية "التحصين" مقابل جدواها األمنية المحدودة.

وشّبه القائد العسكري الجدران والتحصينات التي تحيط إسرائيل نفسها بها حاليًا بخط "بارليف" الذي 
شيرًا إلى أن بناه الجيش اإلسرائيلي شرق قناة السويس، لمنع الجيش المصري من مفاجأة إسرائيل، م

 الرهان على خط بارليف ثبت أنه غير واقعي في النهاية.
ولكي يدل على عدم جدوى االستثمار في استراتيجية التحصينات، أشار إلى حقيقة أن المستوطنين 
في منطقة غالف غزة يبدون حاليًا مستويات كبيرة من القلق والفزع، من قيام "حماس" بإطالق 

ى الرغم من أنها وسيلة بدائية ورخيصة، مشيرًا إلى أن التحصينات والجدران البالونات المتفجرة، عل
 لم تكن ذات جدوى في منع هذه البالونات.

وأقّر بأن أحد أهم األسباب التي تدفع الحكومة اإلسرائيلية إلى االستثمار في بناء التحصينات على 
ين اليهود لم يعودوا مستعدين لدفع ثمن الرغم من كلفتها العالية، هو حقيقة إدراكها أن المستوطن

تواجدهم في المستوطنات المواجهة للحدود. ولفت إلى أن مواصلة االستثمار في بناء الجدران يدل 
على عدم جاهزية إسرائيل للحرب ودفع تكلفة االنتصار فيها، إلى جانب أن وجود هذه الجدران 

ود، وفي قلب أرض العدو، في حال يقلص بشكل كبير من قدرة الجيش على العمل خلف الحد
 استدعت ذلك المتطلبات األمنية.
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من جهته، قال معّد التحقيق الصحافي يوآف زيتون، إن التوسع في تدشين الجدران يضر بمكانة 
 إسرائيل وسمعتها، ويكّرس عزلتها وانفصالها عن محيطها.

ولفت التحقيق إلى أن استراتيجية التحصين اإلسرائيلية تستند إلى شبكات طويلة من الجدران والعوائق 
المادية فوق األرض وتحتها، وداخل البحر المتوسط، مشيرًا إلى أن إسرائيل دشنت في األعوام 

إلى أن  كيلومتر على طول الحدود مع الدول العربية. ونوه التحقيق 500الماضية جدرانًا بطول 
إسرائيل تركز حاليًا على بناء جدار ومنظومات وعوائق مادية على الحدود مع لبنان، بعد أن شرعت 
في بناء منظومات مماثلة على الحدود مع سورية واألردن، الفتًا إلى أن إسرائيل أنجزت قبل خمس 

سرائيل عن صحراء كيلومترات من الجدران والعوائق على طول الحدود التي تفصل إ 210سنوات بناء 
 سيناء.

ولفت إلى أن إسرائيل تواصل بناء منظومة جدران وعوائق مادية على طول الحدود مع قطاع غزة، 
 بعد أن أنجزت بناء جدار طويل في عمق الضفة الغربية وفي محيط القدس المحتلة. 

عند الطرف وحسب التحقيق، فإن إسرائيل عمدت إلى بناء جدار تحت األرض في عمق البحر، 
الشمالي للحدود بين إسرائيل وقطاع غزة، لتقليص فرص تسّلل عناصر وحدة الكوماندوس البحري 

 التابعة لـ"كتائب عز الدين القسام"، الجناح العسكري لحركة "حماس".
وأشار التحقيق إلى أن إسرائيل لم تكتف ببناء الجدران على طول الحدود مع القطاع، بل عمدت إلى 

ن حول المستوطنات اليهودية التي تقع شرق وشمال قطاع غزة، لتقليص قدرة المقاومين بناء جدرا
 الفلسطينيين على التسلل وتنفيذ عمليات داخلها.

ة، يكّرس شعورًا بالعيش داخل وأكد التحقيق أن السير بالقرب من الحدود على الجبهات المختلف
 .حصن

 9/2/2020، العربي الجديد، لندن
 

 أبيض خطة ترامب -عودة: لن نوصي بغانتس إذا دعم حزب أزرق  .17
عودة رئيس القائمة العربية المشتركة في  أكد أيمن -ترجمة خاصة  -القدس دوت كوم  -رام هللا 

أبيض، بيني غانتس،  -الكنيست اإلسرائيلي، اليوم األحد، أن القائمة لن توصي بزعيم حزب أزرق 
أن يكون رئيًسا لوزراء الحكومة المقبلة، في حال دعم حزب خطة "السالم" األميركية المسماة "صفق 

 القرن".
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موقع يديعوت أحرونوت، أن دعم حزب غانتس لخطة ترامب وأوضح عودة في مقابلة مع استديو 
يعتبر خروج عن اإلطار العام الذي كان يتحدث به الحزب مسبًقا، ولذلك حينها لن يتم التوصية به 

 لتشكيل الحكومة.
 9/2/2020القدس، القدس، 

 
 أعضاء كنيست: الهجمات الفلسطينية االخيرة نتيجة لتصريحات نتنياهو عن الضم .18

الهجمات التي  أن أعضاء كنيست إسرائيليون، اليوم السبت، رأى -ترجمة "القدس" دوت كوم -م هللارا
فلسطينيون في األيام األخيرة ضد الجنود والمستوطنين اإلسرائيليين أنها "نتيجة واضحة نفذها 

ومباشرة لتصريحات بنيامين نتنياهو رئيس وزراء اسرائيل حول ضم المناطق الفلسطينية في الضفة 
 الغربية".

ن نتنياهو وقال عومر بارليف من حزب العمل، إن هذه الموجة من الهجمات هي نتيجة مباشرة إلعال
 غير المسؤول بأنه سيضم أجزاء من الضفة الغربية.

أبيض، بأنهما يمتلكان نفس البرنامج  -واتهم نتنياهو ومنافسه بيني غانتس زعيم حزب أزرق 
 ويطبقان خطة واحدة، وأنه ال فرق بينهما.

من جانبه قال إيتسيك شمولي، من قيادات حزب العمل وعضو الكنيست عنه، إن "تصريحات الضم 
المتهورة من قبل نتنياهو وغيره من المسؤولين اإلسرائيليين أثارت توترات غير ضرورية وزادت من 

 ة بشكل كبير".الحوادث األمني
 8/2/2020، القدس، القدس

 
 شيلح: نتنياهو يبيع شعارات فارغة ووعود زائفة لسكان غالف غزة .19

هاجم عضو "كنيست" االحتالل عن حزب "أزرق أبيض" "عوفر شيلح"  الرأي:-الداخل المحتل
طالق الصواريخ.  "بنيامين نتنياهو" على خلفية التوتر في مستوطنات غالف قطاع غزة وا 

سنوات يبيع نتنياهو شعارات  10فق موقع "واال" العبري اليوم السبت: " منذ أكثر من وقال شيلح و 
وأضاف: "بداًل من سياسة رد فعل عنيفة وجهود من شأنها  فارغة ووعود زائفة لسكان غالف غزة".

أن توفر حياة مختلفة لسكان الغالف، يدفع الحماية لحماس ويقويها بدافع الضعف وإلضعاف 
 السلطة.

 8/2/2020، ية لإلعالملفلسطينكالة الرأي او 
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 لسالملتحقيق ا "شريك إسرائيل الوحيد"أولمرت: عباس  .20
تل أبيب: قال رئيس الوزراء اإلسرائيلي األسبق، إيهود أولمرت، األحد، إن الرئيس الفلسطيني محمود 

 إلسرائيل الذي يمكن من خالله تحقيق السالم.” الشريك الوحيد“عباس، هو 
العبرية، مع أولمرت الذي أعلن قبل أيام ” يديعوت أحرونوت“جاء ذلك في حوار أجرته صحيفة 

 المزعومة.” صفقة القرن“اعتزامه عقد مؤتمر صحافي مشترك مع عباس لالعتراض على 
أنا على اتصال بأبي مازن )عباس( منذ (: “2009–2006وقال رئيس الوزراء اإلسرائيلي األسبق )

 ”.ر سنوات، منذ أن كنت رئيسا للوزراءعش
تعاون أبو مازن مع “واعتبر أن الرئيس الفلسطيني يحظى بدعم األجهزة األمنية في إسرائيل، مضيفا 

 ”.نا. وهو الشريك الوحيد لتحقيق السالم معناإلسرائيلي منع اإلرهاب ضد مواطنيعناصر األمن ا
 .واتهم أولمرت نتنياهو بعدم الرغبة في تحقيق السالم مع الفلسطينيين

 9/2/2020، القدس العربي، لندن
 

 الشرطة السرائيلية تعتقل حاخام كبير بشبهة النصب واالحتيال .21
، حاخام كبير يدعى اليعزر اعتقلت الشرطة اإلسرائيلية، الليلة الماضية -القدس دوت كوم  -رام هللا 

برالند وزوجته وخمسة من المقربين منه، بشبهة اختالس أموال من إسرائيليين مقابل تلقي خدمات 
وتتهم الشرطة اإلسرائيلية، الحاخام بالتهرب من دفع الضرائب. كما  مثل شفائهم ومنحهم البركة.

 ذكرت قناة مكان اإلسرائيلية الناطقة بالعربية.
 9/2/2020، القدس، القدس

 

 تحقيق جديد للشرطة ضد ليتسمان بشبهة االحتيال وخيانة األمانة .22
ر الصحة، يعكوب ليستمان، تحقق الشرطة اإلسرائيلية منذ عدة أشهر بملف فساد جديد ضد وزي

تنسب له من خالله شبهات االحتيال وخيانة األمان، بحسب ما أفادت اإلذاعة اإلسرائيلية الرسمية 
ووفقا لإلذاعة اإلسرائيلية، تجري الشرطة تحقيقا جديدا ضد ليتسمان  "كان"، مساء اليوم السبت.

ائي للحكومة، أفيحاي مندلبليت، وجهات أخرى منذ عدة أشهر، وذلك بمصادقة من المستشار القض
 حيث تنسب لهم شبهات االحتيال وخيانة األمانة.

 وذكرت اإلذاعة أنه تم تقديم أول طلب للشرطة لفتح التحقيق قبل أربعة أشهر، بيد أن الشرطة وعقب 
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مصادقة مندلبليت شرعت بتحقيق سري منذ نحو شهرين بإشراف طاقم الوحدة القطرية للتحقيق في 
 ".433ل في "الهاف االحتيا

 9/2/2020، 48عرب 
 

 شارك بتدريبات في "إسرائيل"قوة بلد اسيوي دخله فيروس كورونا ي .23
يوم األحد، أن قوة كشفت إذاعة الجيش اإلسرائيلي،  -ترجمة خاصة  -القدس دوت كوم  -رام هللا 

 عسكرية تابعة ألحد بلدان شرق آسيا التي دخلها فيروس كورونا، يتدرب منذ أيام في "إسرائيل".
لم يحدد  وبحسب اإلذاعة، فإن جنود إسرائيليين يشاركون في تدريبات مشتركة مع هذا القريق الذي

ووفًقا لذات التقرير فإن وزارة الصحة اإلسرائيلية كانت أصدرت  من أي بلد جاء ألسباب أمنية.
وأشار إلى أن جنود تلك الدولة  تعليمات خاصة للعائدين من ذلك البلد خشيًة من إصابتهم بالفيروس.
 يتحركون بحرية داخل القاعدة التي تتم فيها التدريبات ولم يتم عزلهم.

وعلى الرغم من الخوف من العدوى، إال أن الجيش اإلسرائيلي قرر مواصلة التدريبات كما هو 
 مخطط لها، حتى ال يضر بالعالقة مع تلك الدولة. خاصًة وأن التدريب ينظر إليه بأهمية كبرى.

 9/2/2020القدس، القدس، 
 

 العليا السرائيلية ترفض شطب يزبك من القائمة المشتركة لالنتخابات .24
رفضت المحكمة العليا اإلسرائيلية، مساء اليوم األحد، قرار  -ترجمة "القدس" دوت كوم -رام هللا 

زية في تل أبيب، بشطب اسم هبة يزبك من مرشحي القائمة العربية المشتركة لجنة االنتخابات المرك
 لالنتخابات المقبلة المقررة في الثاني من الشهر المقبل، بحجة تحريضها على العنف.

، قرار لجنة االنتخابات، ووافقوا على إبقائها ضمن القائمة المشتركة 9ورفض خمسة قضاة من أصل 
 لالنتخابات المقبلة.

 9/2/2020القدس، القدس، 
 

 تقدم لكتلة غانتس على نتنياهو في االستطالعات .25
بزعامة بيني غانتس « يسار -المركز »أظهر استطالع رأي جديد في إسرائيل تقدم كتلة ام هللا: ر 

 .بزعامة بنيامين نتنياهو )الليكود(« حريديم -اليمين »وتراجع كتلة «( كحول الفان»)تحالف 
ستحصل « يسار -المركز »للتلفزيون اإلسرائيلي أن كتلة  13وجاء في االستطالع الذي نشرته القناة 

مقعدًا فيما لو أجريت االنتخابات  53على « حريديم -اليمين »مقعدًا، بينما ستحصل كتلة  59على 
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عامة بيني بز «( أزرق أبيض»)أو « كحول الفان»البرلمانية اليوم. وأضاف االستطالع أن تحالف 
مقعدًا. وفيما يتعلق بثالث  33على « الليكود»مقعدًا، بينما سيحصل حزب  35غانتس سيحصل على 

التي تمثل العرب في الداخل، فستتقدم وتحصل على « القائمة المشتركة»أكبر حزب في الكنيست: 
« رائيل بيتينويس»مقعدًا. أما حزب  14مقعد إضافي عن االنتخابات السابقة، وبالتالي ستحصل على 

« ميرتس -غيشر  -العمل »مقاعد، بينما يحصل تحالف  8برئاسة أفيغدور ليبرمان فسيحصل على 
 مقاعد، بحسب االستطالع. 10اليساري برئاسة عمير بيرتس على 

يهدوت »المتدين برئاسة ارييه درعي، وحزب « شاس»وفيما يتعلق باألحزاب اليمينية: فيحصل حزب 
المتشدد « يمينا»مقاعد لكل منهما، ويحصل تحالف  7رئاسة يعقوب ليتسمان على المتدين ب« هتوراة

برئاسة إيتمار بن « عوتسما يهوديت»مقاعد. في حين حصل حزب  6برئاسة نفتالي بينت على 
 في المائة من أصوات الناخبين وبالتالي ال يتجاوز نسبة الحسم. 1.5غفير على 

في المائة من المستطلعة  21شخص تقريبًا، أجاب  700ووفق االستطالع الذي شمل عينة من 
 آراؤهم بأنهم لم يقرروا بعد لمن سيصوتون في االنتخابات.

في  44وردا على السؤال حول الشخصية األنسب لرئاسة الحكومة الجديدة، حصل نتنياهو على 
هم إن أيًا من في المائة من المستطلعة آراؤ  16في المائة لغانتس، فيما قال  32المائة، مقابل 

 الشخصين غير مناسب لرئاسة الحكومة.
وفي االنتخابات السابقة حصل الحزبان على أرقام قريبة ولم يستطع نتنياهو أو غانتس تشكيل 

 حكومة.
وكتلة اليمين واألحزاب الدينية المتشددة لن يكونوا قادرين « الليكود»ويشير االستطالع الجديد إلى أن 

مع حلفائه. وهذا يعني أن حزب « كحول الفان»العدد من المقاعد وال حزب على تشكيل حكومة بهذا 
ليبرمان )يسرائيل بيتنو( سيكون بمثابة بيضة القبان التي تقرر أي الكفتين سترجح من أجل تشكيل 

 مقعدًا لحسم تشكيل الحكومة. 61حكومة. ويحتاج أي تكتل إلى 
 9/2/2020الشرق األوسط، لندن، 

 
 أسرى مقدسيين ويحجز حساباتهم البنكية 9االحتالل يستولي على أموال  .26

اقتحمت قوات االحتالل االسرائيلي فجر اليوم االثنين، منازل أسرى محررين مقدسيين، : القدس
الية، بحجة تلقيها من "جهات معادية"، في إشارة إلى رواتبهم التي تقدمها لهم واستولت على مبالغ م

 السلطة الوطنية الفلسطينية.
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وأوضح مركز معلومات وادي حلوة أن مخابرات وقوات االحتالل اقتحمت فجرًا عدة منازل ألسرى 
وايهاب بكيرات  محررين عرف منهم: مجدي العباسي، وناجي عودة، وباسل أبو تايه من بلدة سلوان،

وأضاف المركز أن قوات االحتالل نفذت عملية تفتيش دقيقة داخل المنازل،  من قرية صور باهر.
 واستولت على أموال منها.

 10/2/2020، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
 

 تقرير: سلطات االحتالل تواصل تهويد القدس وأسرلتها باستخدام القضاء السرائيلي .27
قال المكتب الوطني للدفاع عن األرض ومقاومة االستيطان التابع لمنظمة التحرير في تقرير : نابلس

االستيطان، إن سلطات االحتالل اإلسرائيلي تواصل سياسة التهويد واألسرلة بحق مدينة القدس 
 المحتلة، وتستخدم في ذلك أدوات مختلفة ومنها جهاز القضاء االسرائيلي.

األسبوعي، الصادر اليوم السبت، ان هذه السياسة هي امتداد لمخطط تهويد القدس وأضاف التقرير 
، حيث باشرت سلطات االحتالل عملية التطهير العرقي في حارة المغاربة 1967مباشرة الذي بدأ عام 

 التي مسحتها عن الوجود وهجرت سكانها إلحالل مستوطنين يهود مكانهم.
من العام المذكور، أقرت حكومة االحتالل قانون ضم شرقي القدس حزيران/ يونيو  27وبّين أنه في 

قرية فلسطينية  14آالف دونم، وشمل قرار الضم  6ألف دونم، علما أن مساحتها الفعلية  70بمساحة 
قرية إضافية، وبذلك ضاعفت مساحة القدس التي احتلتها عام  29أخرى، فيما استولت على أراضي 

 ثالث مرات. 1948
قرير أن إسرائيل تستخدم القضاء كأداة فعالة في هذه العملية، حيث أصدرت محكمة االحتالل وأكد الت

منتصف األسبوع الماضي أمرا بإخالء مبنى في حي بطن الهوى ببلدة سلوان لصالح جمعية 
 "عطيرت كوهنيم" االستيطانية، بزعم أن البناية مقامة على أرض تعود لملكية يهودية.

 8/2/2020، معلومات الفلسطينية )وفا(وكالة األنباء وال
 

 االحتالل يجبر عائلة على هدم منزلها ويعتقل فتاة القدس.. .28
اعتقلت قوات االحتالل اإلسرائيلي، اليوم األحد، فتاة فلسطينية من شارع ": الرأي" –فلسطين المحتلة 

 مجهول.السلطان سليمان قرب باب العامود في القدس المحتلة، حيث نقلتها إلى مكان 
في سياق متصل، هدمت عائلة الدبس، اليوم األحد، منزلها في جبل المكبر جنوب القدس، بعد 

جبار العائلة على دفع تكاليف الهدم.  أفراد،  5ويؤوي المنزل  تهديد سلطات االحتالل بهدمه وا 
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لعيش في سنوات، وبدأت مالحقة العائلة من بلدية االحتالل بعد عام من البناء وا 4وهو قائم منذ 
 المنزل.

 9/2/2020، وكالة الرأي الفلسطينية لإلعالم

 
 االحتالل يمنع تصدير المنتجات الزراعية الفلسطينية حتى إشعار آخر .29

قال الوكيل المساعد للقطاع االقتصادي في وزارة الزراعة طارق أبو لبن، إن قرار وزير جيش : رام هللا
تصدير المنتجات الزراعية الفلسطينية عبر األردن دخل حيز االحتالل اإلسرائيلي نفتالي بينيت منع 
وأضاف أبو لبن في اتصال هاتفي مع "وفا"، ان قرار منع  التنفيذ اليوم األحد وحتى إشعار آخر.

تصدير المنتجات من خضراوات وفواكه وزيت زيتون وتمور سياسي، ويأتي ردا على قرار الحكومة 
 إلسرائيلية منذ أشهر.الفلسطينية منع استيراد العجول ا

مليون دوالر، وتتركز غالبية زراعتها في  100وأوضح أن قيمة تصدير هذه المنتجات تبلغ سنويا 
وتابع: من الممكن استيعاب هذه المنتجات  األغوار، التي هي محور الحديث في "صفقة القرن".

محليا، وهي خسارة ممكن التعامل معها في اطار الصمود والعمل الجماعي، من أجل الحد من 
 تبعاته على كافة الصعد.  

 9/2/2020، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
 

 اعتداًء بحق صيادي غزة خالل عام 257االحتالل نفذ  .30
ما  2019حاد لجان العمل الزراعي، ان قوات االحتالل نفذت خالل العام الماضي قال ات :غزة

 اعتداًء وانتهاكا لحقوق الصيادين الفلسطينيين في قطاع غزة. 257مجموعه 
واوضح تقريره السنوي، ان هذه االعتداءات شملت عمليات إطالق نار وقذائف ومطاردة، ورش مياه 

 اعتقال عدد منهم. اتجاه قوارب الصيادين اضافة الى
 35صيادا بجروح ما بين خطيرة ومتوسطة، كما تم اعتقال  22سفرت هذه االعتداءات عن إصابة أو 

صيادا منهم بعد  26صياد أثناء عملهم في البحر، وقد أفرجت قوات االحتالل اإلسرائيلي عن 
 صيادين داخل سجونها. 9خضوعهم للتحقيق والمساءلة في مراكز تحقيق االحتالل فيما أبقت 

وجاء في التقرير "أما على صعيد القوارب والممتلكات واستهدافها من قبل بحرية االحتالل اإلسرائيلي 
قارب صيد أثناء عمليات  15قاربًا )بأحجام مختلفة(، هذا باإلضافة الى مصادرة  54فقد تم تدمير 

طالق النار عليهم وتعريض  هم للخطر".المالحقة والمطاردة للصيادين وا 
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وأشار الى مساحات الصيد المسموح بها من قبل قوات االحتالل اإلسرائيلي و"استخدام االحتالل 
اإلسرائيلي البحر كوسيلة ضغط وتعذيب جماعي لسكان قطاع غزة بما فيهم الصيادين، حيث تم 

 .مرة 23التالعب بمساحات الصيد من خالل التضييق او االغالق المفاجئ ما يقارب 
 8/2/2020، القدس، دسالق

 
 غزة: مواطن يحرق نفسه احتجاجًا على وضعه المتردي .31

"األيام": أقدم شاب على حرق نفسه، محاواًل االنتحار داخل مخيم البريج لالجئين وسط قطاع  -غزة
 غزة، ليلة أمس، احتجاجًا على وضعه المعيشي المتردي.

عامًا، وهو جريح سابق، أقدم على  23عمر ر"، ويبلغ من ال-وقالت مصادر متطابقة إن المواطن "أ
سكب مادة قابلة لالشتعال على جسده ثم أشعل النار، محاواًل االنتحار، وتمكن مواطنون من السيطرة 

طفاء النار، ومن ثم جرى نقله إلى مستشفى شهداء األقصى وسط القطاع،  عليه، وا 
 ووصفت حالته ما بين المتوسطة والبالغة.

 9/2/2020 ،األيام، رام هللا
 

 المجموعة األكاديمية لفلسطين: التطبيع خطر على المصلحة العربية ال على فلسطين فحسب .32
عبد الحميد صيام: أصدرت المجموعة األكاديمية لفلسطين بيانًا تنبه فيه من المخاطر التي  -الدوحة

وليس فقط على  اإلسرائيلي على المصلحة الوطنية للدولة العربية، -تشكلها حالة التطبيع العربي
 القضية الفلسطينية ذاتها.

وجاء في البيان الذي تلقت )القدس العربي( نسخة منه، أن الساحة العربية قد شهدت في اآلونة 
األخيرة موجة من النشاطات الرسمية الهادفة لتطبيع عالقات هذه األنظمة مع تل أبيب، حيث تم 

التحالف ”و” رفع العقوبات األمريكية”و” ظام الدوليالدخول في الن“تقديمها تحت مبررات مختلفة منها 
لى غير ذلك من المبررات غير المقبولة.” لصد عدو مشترك  وا 

من مجموعة من  2018وكانت المجموعة األكاديمية لفلسطين قد تشكلت بمبادرة ذاتية عام 
وروبية، بهدف الرد، األكاديميين الفلسطينيين العاملين في عدد من الجامعات العربية واألمريكية واأل

 من موقعها األكاديمي، على التحديات الفكرية التي تواجه القضية الفلسطينية.
 10/2/2020، لندن، القدس العربي
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 غزة لتثبيت وقف إطالق النار الوفد األمني المصري يصل قطاع .33
وصل صباح اليوم االثنين الوفد األمني المصري إلى قطاع غزة إلجراء مباحثات مع الفصائل ة: غز 

 الزيارة األولى للوفد العام الجاري.. وهي الفلسطينية لتثبيت وقف إطالق النار
 2020/2/10، قدس برس موقع

 
 اتفاق من طرف واحد وال تمثل خطوة باتجاه السالم"البرلماني العربي": "صفقة القرن"  .34

، رفض الجتماع رؤسائه في عّمان السبت في بيانه الختامي، أكد االتحاد البرلماني العربي: عمان
اي تسوية للصراع الفلسطيني اإلسرائيلي، ال يقبل بها الفلسطينيون، وال تنص على حقوقهم الثابتة 

وشدد على أن "صفقة  ، وعاصمتها القدس.1967حزيران عام بدولة مستقلة على حدود الرابع من 
كد المجتمعون ان أو  القرن"، اتفاق من طرف واحد، وال تمثل خطوة باتجاه السالم العادل والشامل.

معادلة السالم المنشود لن تكون إال عبر مفاوضات تستند إلى حل الدولتين، وعلى اسس من التوافق 
أعلنوا تمسكهم بمرجعيات القرارات األممية، والمبادرة العربية للسالم، و  العادل على الوضع النهائي.

كأساٍس الستئناف أي مفاوضات سياسية وعلى أساس المحافظة على حقوق الفلسطينيين كامًلة غير 
ورفض المجتمعون أي مصادرة لحق العودة وتعويض الالجئين والتمسك بقرارات الشرعية . منقوصة

الحقوق، متمسكين بدعم جهود وكالة األونروا وتأمين الدعم الالزم لها بما  الدولية كمرجع في حفظ
 يمكنها من االستمرار في القيام بدورها.

 2020/2/8، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
 

  في افتتاح مؤتمر رؤساء البرلمانات العربية الطراونة يعتبر صفقة القرن خاسرة لمن كتبها وتبناها .35
قال رئيس مجلس النواب األردني رئيس االتحاد البرلماني العربي عاطف الطراونة  أ ف ب: -عمان

في افتتاح االجتماع الطارئ لرؤساء البرلمانات العربية، إن "القضية الفلسطينية تمر في  ،في كلمته
كي ليعلن يأصعب مراحلها، بعد ان استمرأ الباطل وطغى وذهب االحتالل محتميًا باالنحياز األمر 

ورأى أن "صفقة القرن نسفت األسس التي استندت إليها قرارات الشرعية  تسوية ظالمة لقضية عادلة".
الدولية وصادرت حقوق الفلسطينيين"، معتبرًا أنها "صفقة خاسرة لمن كتبها وتبناها أو وجد فيها 

ليم الزعنون في ندد رئيس المجلس الوطني الفلسطيني سمن جهته، و  بعض الحق وبعض الكرامة".
كية، مشيرًا إلى أنها "تعطينا دولة مخردقة من كل النواحي وال تصلح ألن تكون يكلمته بالخطة األمر 

 مشروع دولة )لذلك( لن نقبل بما جاءت به صفقة القرن".
   2020/2/9، األيام، رام هللا
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  في مؤتمر البرلمانات العربية يرمي خطة ترامب في سلة المهمالتمرزوق الغانم  .36

أ ف ب: رمى رئيس مجلس األمة الكويتي مرزوق الغانم بعد أن أنهى كلمته في االجتماع  -عمان
 الطارئ لرؤساء البرلمانات العربية، خطة ترامب لحل النزاع الفلسطيني اإلسرائيلي في سلة المهمالت.

 غير ذلك مرفوض". ن "صفقة القرن ولدت ميتة وأي خطابأفي كلمته واعتبر 
 2020/2/9، األيام، رام هللا

 
 لرابطة "برلمانيون ألجل القدس": "صفقة القرن" المزعومة مجرد وهم أردوغان .37

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن "صفقة القرن" المزعومة، مجرد وهم يهدد السالم 
والطمأنينة في المنطقة و"لن نسمح بتحقيقه". وشدد في رسالة بعثها إلى المؤتمر الثالث لرابطة 
 "برلمانيون ألجل القدس"، المنعقد في العاصمة الماليزية، على أهمية عقد المؤتمر في مثل هذا
التوقيت، تحت شعار "نحو استراتيجية فاعلة النهاء االحتالل االسرائيلي". وأكد على رفض تركيا 
المطلق لهذه المبادرة التي تقبل ظاهريا بحل الدولتين، بينما في الواقع هي محاولة لشرعنة االحتالل 

مت حيال ضم القدس، االسرائيلي تحت رعاية اإلدارة األمريكية. وتابع: "ال يمكن لتركيا التزام الص
"أهم مسؤولية ملقاة على عاتقنا  واعتبر أنوترك أشقائها الفلسطينيين بمفردهم في هذا النضال". 

كدول اسالمية في هذه المرحلة، حماية حرمة المسجد األقصى، ونصرة القدس رمز السالم، والدفاع 
 عن حقوق الفلسطينيين".

 2020/2/9، فلسطين أون الين
 

 "إسرائيل"اتفاقية عدم اعتداء مرتقبة بين دول عربية وحمد بن جاسم:  .38
قال رئيس وزراء قطر األسبق، الشيخ حمد بن جاسم آل ثاني، األحد، في تغريدات : )األناضول(

عبر حسابه بـ"تويتر" إن الخطوة التالية بعد إعالن "صفقة القرن" ستكون اتفاقية عدم اعتداء بين 
وأضاف أنه  ودول مجلس التعاون الخليجي، إضافة إلى مصر واألردن، وربما المغرب. "إسرائيل"

بعد الوصول إلى نتائج  ،"ليس ضد السالم العادل، وما سيترتب عليه من توقيع )اتفاقية( عدم اعتداء
 واضحة في عملية السالم".

   2020/2/10، العربي الجديد، لندن
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  ستمنح السودان شهادة براءة من الرهاب "إسرائيل"مبارك المهدي:  .39
األسبق السوداني نائب رئيس مجلس الوزراء  : اعتبرعيدروس عبد العزيز وأحمد يونس -الخرطوم

لقاء رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان ببنيامين  مبارك الفاضل المهدي، االعتراض على خطوة
عالقتهم مع  "طبعوا"إلى أن الفلسطينيين أنفسهم ، مستندًا في ذلك "غير موضوعي"بأنه  نتنياهو،

من  "شهادة براءة"، في الوقت الذي يحتاج فيه السودان إلى ما سماه "اتفاقية أوسلو"اإلسرائيليين منذ 
المهدي، الذي يرأس  اعتبرو  أن تقدمها له على طبق من ذهب. "إسرائيل"تهمة اإلرهاب؛ تستطيع 

، ألنه ما زال يخضع للدعاية "تطبيع"لم يحدث فيه  "العربي العامالمستوى "حزب األمة لإلصالح، أن 
ووصف أحاديث استمرار المقاطعة  اإلعالمية التي تسير في االتجاه القديم، ولم تتغير بتغير الواقع.

وتحول الصراع إلى سياسي سلمي ، ، فالعالم يتغير، وموازين القوى تتغير"أصبحت بال معنى"بأنها 
يرى المهدي أن تطبيع العالقات مع و  في، وليس صراع مواجهة ومقاطعات.وصراع حضاري وثقا

دافعها لتقديم تنازالت إضافية للفلسطينيين، ليصبحوا جزءًا  ي، وا عادة بناء الثقة معها، سيقو "إسرائيل"
من الدولة، وستقوم بمعالجة مشكلة الالجئين و)مشكلة القدس(، التي هي ليست فلسطينية بقدر ما 

 هي قضية إسالمية كانت تحت اإلدارة األردنية.
  2020/2/10، الشرق األوسط، لندن

 
 األولى ولن نعترف بـ "صفقة القرن"رئيس بلدية إسطنبول: "األقصى" قبلتنا  .40

انتقد رئيس بلدية ، في كلمة له خالل تجمع جماهري دعا له حزب "السعادة" المحافظإسطنبول: 
إسطنبول الكبرى، أكرم إمام أوغلو، األحد، "صفقة القرن" األمريكية، وال سيما محاولتها تغيير وضع 

هو قبلتنا األولى.. ونحن ال نعترف بهذه الخطة.  "المسجد األقصىوشدد قائاًل  مدينة القدس المحتلة.
وسنكون جميعا إلى جانب الشعب الفلسطيني. وهذا الموقف يجب أن يكون إنسانيا مشتركا، فهو 

 موقف اإلنصاف والعدالة".
 2020/2/9، قدس برس موقع

 
 ورفضًا لصفقة القرن تظاهرات المغرب تهتف لنصرة قضية فلسطين .41

األحد، تضامنًا مع الشعب الفلسطيني ورفضًا  ،حاشدة باآلالف في المغربخرجت مسيرة : )وكاالت(
شارك في قد ، دعت لها هيئات حزبية ونقابية وحقوقية. و للسالم في الشرق األوسط لصفقة ترامب

 تنظيمًا حزبيًا ونقابيًا وحقوقيًا.  36المسيرة التي انتهت أمام مبنى البرلمان، 
   2020/2/10، الخليج، الشارقة
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 حذف إدانة "صفقة القرن" من مشروع قرار فلسطيني في مجلس األمن .42

بواسطة ، تم تقديمه ُحذفت إدانة خطة "صفقة القرن" من نّص مشروع قرار فلسطيني: )فرانس برس(
ندونيسيا من المقّرر التصويت عليه في مجلس األمن الدولي، الثالثاء، وذلك بعدما أدخلت  ،تونس وا 
وَتعتبر مسّودة القرار الجديد أّن "المبادرة التي طرحتها الواليات  مسّودته األولى. تعديالت على

الفلسطيني، والتي تنّص -المتحدة تحيد عن المعايير المتّفق عليها دوليًا لحّل دائم للنزاع اإلسرائيلي
إدانة االستيطان ال يزال يتضّمن مع اإلشارة إلى أن القرار  عليها قرارات األمم المتحدة ذات الصلة".

يضيف مشروع القرار كما  اإلسرائيلي في األراضي الفلسطينية المحتلة، ومن ضمنها القدس الشرقية.
على النسخة السابقة فقرة تتضّمن "إدانة لكّل أعمال العنف ضّد المدنيين بما فيها أعمال اإلرهاب، 

حذفت من النص المعّدل الدعوة ن في حي واألعمال االستفزازية، والتحريض على )العنف( والتدمير".
 إلى عقد مؤتمر دولي حول الشرق األوسط "في أقرب وقت".

   2020/2/9، الشرق األوسط، لندن
 

 حادية الجانب لفرض السيادةأيحذر نتنياهو من أي خطوة  األمريكي في "إسرائيل"السفير  .43
كي ديفيد فريدمان، األحد، بنيامين نتنياهو من أي خطوة يحذر السفير األمر : ترجمة خاصة -رام هللا 

ن عملية رسم الخرائط ستتم من وأوضح أ حادية الجانب بشأن فرض السيادة وترسيم خرائط الحدود.أ
كية مشتركة. مضيًفا "إن أي إجراء من جانب واحد قبل انتهاء عمل اللجنة يأمر  -قبل لجنة إسرائيلية 

 كي".ياألمر  يهدد خطة السالم واالعتراف
  2020/2/9، القدس، القدس

 
 القمة األفريقية: صفقة القرن بغياب الفلسطينيين اعتداء على حقهم ولن نقبل بها .44

كية المقترحة، يقال رئيس مفوضية االتحاد األفريقي، موسى فكي، األحد، إّن خطة السالم األمر 
 ،وأشار ى أن االتحاد لن يقبل بها.ستفاقم من األوضاع بين الفلسطينيين واإلسرائيليين، مشددًا عل

إلى أنها "تمت في  خالل قمة رؤساء الدول والحكومات لالتحاد األفريقي في العاصمة اإلثيوبية،
 غياب الطرف الفلسطيني".

   2020/2/9، العربي الجديد، لندن
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 نائب إيطالي: أنقرة وروما يمكنهما إعداد خطة بديلة لـ"صفقة القرن" .45
في كلمة ألقاها في مؤتمر  ميشال بيراس؛ عضو مجلس النواب اإليطالي، األحدقال : كوااللمبور

يطاليا إعداد خطة سالم بديلة لصفقة  إلى  مشيراً  .القرنبرلمانيون ألجل القدس، إنه يمكن لتركيا وا 
أن "السالم في حوض  إلىولفت  موجات حرب جديدة في حوض البحر المتوسط، والشرق األوسط.

يطاليا".المتوسط، يعني ا  لسالم في أوروبا، لذا فإن فلسطين من القضايا الرئيسية ألوروبا وا 
 2020/2/9، قدس برس موقع

 
 الصرار على تمزيق شعب فلسطين في اجتماع البرلمانات العربية.. لماذا عزام االحمد؟ .46

 د. عبد الستار قاسم
بداية ال بد من توجيه التحية، كل التحية، للسيد مرزوق الغانم رئيس البرلمان الكويتي الذي يبدي 

 دائما رجولة منقطعة النظير وشجاعة وانتماء للقضايا العربية وباألخص القضية الفلسطينية.
عمان لمناقشة صفقة ترامب سألت نفسي عندما سمعت اإلعالن عن اجتماع البرلمانيين العرب في 

عن الذي سيمثل فلسطين في هذا المؤتمر ألنه ال يوجد برلمان فلسطيني. قلت إن الزعنون رئيس ما 
يسمى بالمجلس الوطني الفلسطيني ال يصلح ألنه قاد المجلس يوما نحو إلغاء الميثاق الوطني 

ار والخراب على الشعب الفلسطيني، وهو غارق حتى أذنيه في اتفاق أوسلو الذي جر كل الدم
الفلسطيني. لكنني رأيته يلقي كالما في المؤتمر دون أن تظهر على وجهه عالمات الخجل، ويدعو 

 اآلخرين للوقوف مع فلسطين.
قلت إن الوقت يدعو إلى وحدة الصف الفلسطيني، وبالتالي من الممكن مراعاة الظرف ونقفز عن 

، وقام 2010، لكنه فقد شرعيته عام 2006نتخب عام الفئوية. كان هناك مجلس تشريعي فلسطيني م
رئيس السلطة غير الشرعي بحل المجلس نهائيا بعد أن كان قد عطل أعماله على مدى سنوات. 
ومثلما يتجاوز عباس مدة انتدابه منذ سنوات، قلت في نفسي: هل سيتجاوز عباس فئويته ويعود إلى 

ي إلى تحقيق وحدة وطنية؟ فهل سيطلب من حماس جادة الصواب ويقوم بحركة تؤكد نيته في السع
التي فازت في التشريعي انتداب شخص لتمثيل فلسطين في المؤتمر؟ فكرت أنه من المفروض أن 
يمثل فلسطين أحد ثالثة: الدكتور عزيز دويك الذي كان رئيس المجلس، األستاذ أحمد بحر النائب 

 الثاني لرئيس المجلس.األول لرئيس المجلس، الدكتور حسن خريشة النائب 
لكنني رأيت عزام األحمد من فتح يمثل الشعب الفلسطيني. والمؤسف أن ما سمعته من كالم ال 
يتناسب مع الفعل الذي أراه على أرض الواقع. أيقنت عندها أنه ال توجد نية للقضاء على 
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صالح الوطنية. لقد االنقسامات في الساحة الفلسطينية، وأن الفئوية والفصائلية تعلو فوق كل الم
 أضاعوا البالد ومزقوا العباد، وما زالوا يمعنون في االستعباد واالستبعاد.

 9/2/2020، رأي اليوم، لندن
 

 الخروج من مربع الرئيس .47
 معين الطاهر
ُيقّدر للرئيس الفلسطيني، محمود عباس، موقفه الرافض صفقة القرن، وُيقّدر له ثباته على ذلك 

السفارة األميركية إلى القدس، وهي الخطوة التي شّكلت تباشير الصفقة،  الموقف منذ رفضه نقل
ولحظات والدتها األولى. وقد أعاد التأكيد على هذا الموقف مراًرا وتكراًرا، في مناسبات عدة، جديدها 
بعد احتفال واشنطن بإعالن الصفقة، وفي اجتماع القيادة الفلسطينية الذي حضره ممثلون عن 

والجهاد اإلسالمي، وفي االجتماع الوزاري في جامعة الدول العربية، حيث أحرج  حركَتي حماس
الموقف الفلسطيني الرافض الصفقة الموقف العربي الرسمي، فاضطر مرغًما إلى رفض الصفقة 
بإجماٍع مريب، ضم الذين حضروا العرس في واشنطن، وأولئك الذين هّللوا لرؤية الرئيس األميركي، 

وطالبوا السلطة الفلسطينية بأن تبدأ فوًرا مفاوضات مباشرة مع الجانب الصهيوني  دونالد ترامب،
 برعاية أميركية.

ُيقّدر للرئيس عباس أيًضا إعالنه أخيرا في المجلس المركزي الفلسطيني أّن السلطة الوطنية 
العرب،  الفلسطينية ستعيد النظر في دورها الوظيفي، وهو ما تجاوزه في اجتماع وزراء الخارجية

عندما أعلن أنه أرسل رسالتين إلى اإلدارة األميركية ورئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو، 
يعلمهما قراره قطع العالقات مع الجانب اإلسرائيلي، وفي مقّدمتها التنسيق األمني. وندعو هللا أن 

، ومؤسساتها، واجتماعات ُيثّبت الرئيس على هذا الموقف الذي تكّرر في أروقة السلطة الفلسطينية
مرة، على أن ُيمزج هذا الموقف، والقرار، ودعوة جميع الحريصين على  59لجانها التنفيذية والمركزية 

وحدة الشعب الفلسطيني في مواجهة صفعة القرن، بقليل من القطران، حتى تتوقف قرارات السلطة 
تحاول أن تمتص غضب الشعوب كالًما،  الفلسطينية عن التماثل مع المقّررات العربية الرسمية التي

 ثم تهرول نحو العدو فعاًل.
وجميلة هي الدعوة إلى موقف فلسطيني موّحد، فعلى صخرتها تنكسر سهام الصفقة التي تغدو ال 
قيمة لها ما لم تجد طرًفا فلسطينًيا يوافق عليها، ويسعى في ركابها. وقد أجاد الرئيس، حين رّد على 

لسياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، إلى اللقاء في القاهرة التي كانت أول دعوة رئيس المكتب ا
من هّلل إلعالن ترامب، باإلعالن عن عزمه زيارة غزة، لكّن زيارة الرئيس الموعودة إلى غزة تحّولت 
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إلى زيارة وفد من حركة فتح يمّهد للزيارة بعد مباحثات مع حركة حماس، فإن أفلحت المباحثات 
س إلى غزة. وعلى الرغم من اإلعالن عن أسماء الوفد، فإّن ذهابه إلى غزة تأّجل، في ذهب الرئي

 إشارة إلى تعّثر مهمته قبل أن تبدأ.
على الرغم من حاجتنا إلى أن ننظر إلى نصف الكوب المآلن في خطابات الرئيس محمود عباس، 

المريرة، فإّن الجزء الفارغ من الكوب وأن نمّني النفس بموقف فلسطيني موّحد بعد سنوات االنقسام 
يثير من األسئلة ما يستوجب قلًقا كبيًرا حول الرسائل التي أراد توجيهها الرئيس الذي ما زال مصرًّا 
على البقاء في المربع ذاته الذي وضع نفسه فيه، وأحكم إغالق ضلوعه على المسار الفلسطيني كله 

 منذ نحو ثالثة عقود.
تمسًكا بالسالم، ويدعو إلى مفاوضات مباشرة مع الحكومة اإلسرائيلية، مشترًطا أاّل يعلن أنه ما زال م

 11تنفرد الواليات المتحدة برعايتها، ويقول إنه بصدد تقديم رؤيته للسالم أمام مجلس األمن في 
لة صدور فبراير/ شباط الحالي، معلًنا قبوله مقدًما بقرار المجلس أًيا كان، وهو يعلم علم اليقين استحا

مثل هذا القرار لوجود الفيتو األميركي، والنتيجة المعروفة سلًفا هي قرار مكّرر ومعاد باللجوء إلى 
الجمعية العامة لألمم المتحدة، على أساس الفصل السادس، وتحت بند االتحاد من أجل السالم، وهو 

عام. ال شك في أهمية جميع  تهديد يتكّرر في كل عام مع اجتماع الجمعية العامة، ولم ُينّفذ في أي
المنابر الدولية، في ظل محاوالت اإلدارة األميركية استبدال الشرعية الدولية بشرعية األمر الواقع، 

 لكّن األهم هو العمل على األرض لمقاومة هذا الواقع الذي يتم فرضه.
ن ذلك انتظاًرا لنتائج يبدو واضًحا أّن ثمة اختالًفا في أولويات التحّرك وسبب تأجيله. ُترى هل يكو 

االنتخابات اإلسرائيلية؟ وهل يبني عليها أماًل بإمكان هزيمة نتنياهو فيها؟ وهل، إذا ما ُهزم، سيتغّير 
شيء في السياسة الصهيونية؟ علًما أّن منافسه بيني غانتس قد أعلن موافقته على رؤية ترامب، بل 

استرسل محمود عباس في خطابه أمام وكان أول من دعا إلى ضم األغوار. وهل لهذا السبب 
شراف شيمون بيريز،  جامعة الدول العربية في شرح مفاوضات اتفاق أوسلو التي جرت بإشرافه وا 
وبمعزل عن األميركيين، ليصل إلى نتيجة أّن الواليات المتحدة تعيق الحل، وأنها لو تركت 

اتفاق أوسلو الذي نجح لغياب  الفلسطينيين والصهاينة وحدهم لتوصلوا إلى نتيجة، كما حدث في
الواليات المتحدة عنه؟ وكيف نفّسر ما شهدناه في الخطاب من هجوم شديد على الواليات المتحدة، 

لى أين سيقودنا هذا المنطق؟  وتجاهل تام لدور إسرائيل في إعاقة التقّدم نحو حّل متفق عليه؟ وا 
سرائيل وقف التنسيق  في االجتماع ذاته، أعلن الرئيس محمود عباس أنه أبلغ الواليات المتحدة وا 
"األمني بين السلطة الفلسطينية والكيان الصهيوني، مؤّكًدا أنهم بعد اليوم لن يحظوا بحماية، أو 

هو إعالن  بمعلومات "أبو أبوهم ما بقدر يحصل عليها"! هنا لم يكشف الرئيس عن مستور، بقدر ما
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واضح عن حقيقة التنسيق األمني الذي يضمن لإلسرائيليين الحماية من هجماٍت محتملة، ومعلوماٍت 
لن يستطيعوا الحصول عليها من دون مساعدة األجهزة األمنية الفلسطينية. لكن هل توّقف ذلك فعاًل 

امت بها أجهزة السلطة على مّر كما أعلن مراًرا وتكراًرا، أم كان تلويًحا به ليذّكرهم بالخدمات التي ق
 األعوام الماضية، ويحّذرهم من اآلثار المحتملة لعدم تدفق المعلومات؟

ثّمة اعتراٌف بأّن للسلطة الفلسطينية دوًرا وظيفًيا مرسوًما في االتفاقات، منذ اتفاق أوسلو. وثّمة تهديد 
ت األمنية لإلسرائيليين، في ما بتغييره، بمعنى أّن األجهزة الفلسطينية ستتوقف عن تقديم الخدما

ُيعرف بالتنسيق األمني، الذي لن يستطيع أحد اليوم أن ينكر وجوده وفاعليته وتأثيره، بعد أن أعلن 
عنه الرئيس عباس بهذا الوضوح، في خطابة الطويل في اجتماع وزراء الخارجية العرب. نعم يوجد 

الشعب الفلسطيني سيلمس ذلك مباشرة، وهو ما لم  تهديد جادٌّ بوقفه، ولكنه عندما يتوقف فعاًل، فإنّ 
يحدث، إذ إّن تغيير الدور الوظيفي للسلطة، ووقف التنسيق األمني، ليس مجّرد قرار ُيتخذ على 
عادة نظر في بنية السلطة ووظائفها، فهو  الورق، بقدر ما يحتاج إلى استعداد، وتهيئة، وتجهيز، وا 

دو الصهيوني، وانتقال بالمشروع الوطني من مرحلة إلى أخرى، َفْتٌح للمعركة على مصراعيها مع الع
لغاء االتفاقات التي ُأبرمت، وسحب االعتراف بإسرائيل،  عادة اعتبار منظمة التحرير الفلسطينية، وا  وا 
طالق مقاومة شعبية شاملة في جميع أرجاء الوطن المحتل، ودعم المقاومة في غزة، والنضال ضد  وا 

تمييز العنصري. إنه الخروج من مربع أوسلو، واالنتقال إلى دائرة الفعل الثوري. نظام األبارتايد وال
وما دون ذلك لن يغّير في المشهد شيًئا، وسيظل الرئيس حبيس مربعه، فاقًدا فرصًة أخيرًة ألن 

ْن متأخرة.  يتحّرر من هذا الماضي، في صحوة مرحٍب بها، وا 
 10/2/2020، العربي الجديد، لندن

 
 والعجز عن إسقاطها "الصفقة"ن رفض العرب بي .48

 عبدالوهاب بدرخان
، ألنها ال تلبي الحّد األدنى من حقوق الشعب الفلسطيني «صفقة القرن»رفضت الجامعة العربية 

أن  -بحسب الحبر على الورق-وطموحاته، وفقًا لبيان االجتماع الطارئ لوزراء الخارجية، يعني ذلك 
عدم التعاطي مع هذه الصفقة »لرفض، بل يعني أكثر إذ يؤّكد الدول العربية جميعًا ملتزمة با

، لكن، بعد ثماٍن «المجحفة أو التعاون مع اإلدارة األميركية في تنفيذها، بأي شكل من األشكال
وأربعين ساعة سمح شكل من األشكال لرئيس المجلس السيادي السوداني بلقاء رئيس الوزراء 

العالقات بين البلدين، وتبرع « تعاونًا يقود إلى تطبيع»حث تناول اإلسرائيلي، وا عالن األخير أن الب
اإلعالم العبري بالقول إن دواًل عربية ساهمت في تسهيل هذا اللقاء أو باركته، ولم ينِف أحد هذه 
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المعلومات، التي أضيف إليها الحقًا ما يتعّلق بدول عربية أخرى تلّقت عروضًا ومغريات لركوب 
 «.التطبيع»قطار 

المالحظ أن بيان الجامعة لم يشر إلى أن الوزراء العرب ناقشوا خطوة عملية واحدة لمشاركة 
الدعم الكامل لنضال الشعب الفلسطيني »، بل قال إنهم أكدوا «الصفقة»الفلسطينيين تحّركهم رفضًا لـ 

 ، وهذا ما طابق حدس الفلسطينيين بأنهم متروكون«الصفقة»في مواجهة « وقيادته الوطنية
سرائيل سماعه: فالعرب يرفضون من دون أن يتحركوا، ولدى  لمصيرهم، بل هذا ما أرادت واشنطن وا 
تحليل بيان الجامعة يتبّين أنه يتضّمن توصيفًا وافيًا لوضع القضية الفلسطينية، وهو فعاًل ما أريد له 

سرائيليًا أن يكون منذ بداية ما سّمي  يات القرن الماضي، فهذا مطلع تسعين« عملية السالم»أميركيًا وا 
لن يوجد إال في حال رضوخ الفلسطينيين لتجاوز الحّد األدنى من حقوقهم وطموحاتهم، « السالم»

وسكوت العرب والمجتمع الدولي عن تجاوز مرجعيات القانون الدولي وقرارات األمم المتحدة، لم 
قضيتهم »والتعامل مع يرضخ الفلسطينيون لكن أحوال العرب ساءت فانقسموا في النظرة إلى 

، ولم يلبث الفلسطينيون أنفسهم أن انقسموا فقصموا ظهر قضيتهم، ولم يسكت المجتمع «المركزية
 الدولي، لكن التمّسك بالقانون الدولي والتذكير به ال يضمنان احترامه أو إنفاذه.

على الفلسطينيين، اإلسرائيلي لفرض تسوية مجحفة  -بعد مرور ثالثين عامًا على التواطؤ األميركي 
واالنهيار المستمر لموقع العرب ومكانتهم اإلقليمية والدولية، أصبح التقويم السائد سياسيًا وأمنيًا أن 
أي انتهاك لحقوق الفلسطينيين لن يثير أكثر من تظاهرات غضب، لكنه ال ُيشعل حربًا وال ينذر 

سرائيل كي تستخدم العنف الوحشي بتطّور عنفي خطير، وقد استُبق كل احتمال بترخيص أميركي إل
لقمعه، بما في ذلك اجتياح قطاع غزة وقتل اآلالف وتدمير أحياء كاملة فيه، لكن القمم العربية 

العادل والدائم »واإلصرار على توصيفه بـ « السالم خيار استراتيجي»واظبت على تأكيد أن 
األمر الواقع، فحين ُيسِقط طرف « سالم»، مع علمها بأن واشنطن وتل أبيب متفقتان على «والشامل

 خيار الحرب يتحّتم عليه أن يقبل صاغرًا شروط الطرف اآلخر.
، اعتمدت حصريًا ما تريد «خطة سالم»، المسماة أيضًا «الصفقة»تلك الشروط كما تبّدت في 

 إسرائيل سلبه بموافقة دونالد ترمب، لكنها بلورت مجموعة أكاذيب تحّسبًا ألي نقض، من ذلك أن
تشّكل وسيلة للتفاوض، لكنها تعّطل عمليًا أي تفاوض، كما أنها تقّدم خريطة كاريكاتورية « الصفقة»
ما لمواجهة َمن يدافعون عن حق الفلسطينيين في أن تكون لهم دولة، واستطرادًا للرّد على « دولة»لـ 

المصير وحقوق  ، أما السيادة بكّل مضامينها والحدود وتقرير«حّل الدولتين»َمن يدعون إلى 
 الالجئين، فُيفترض أن تُنسى لتكون هناك تسوية ويكون هناك سالم.

 10/2/2020، العرب، الدوحة
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 نحو إطار جديد للقضية الفلسطينية .49
 مروان المعشر

، «صفقة القرن»بعد تأجيل اإلعالن عن الخطة، عدة مرات، خرجت اإلدارة األميركية بما دعتها بـ
التوقعات، وقد وصفها الصديق والمحامي الفلسطيني الناشط جورج سالم وجاءت الخطة أسوأ من 

اإلسرائيلي األسوأ من الوضع القائم. إن أي قراءة  -بأنها االقتراح األول في تاريخ النزاع الفلسطيني 
للخطة ُتظِهر بوضوح صالفتها في طرح الالمعقول، لتذهب أبعد من ذلك، بالطلب من الجانب 

ي الموافقة عليها. فالخطة تقترح السيادة اإلسرائيلية الكاملة على القدس، وضم جميع الفلسطيني والعرب
المستوطنات اإلسرائيلية في الضفة الغربية كما غور األردن، وتدعو الفلسطينيين إلى أن يوافقوا على 

 على باقي الضفة الغربية وقطاع غزة.« حق التفاوض»ذلك، كي يمنحوا 
فخاضعة ألمن إسرائيل، كما تحدده إسرائيل، أي أن حدود أي دولة  أما نتيجة هذا التفاوض،

فلسطينية مستقبلية على أجزاء متقطعة من الضفة الغربية وقطاع غزة يجب أن تخضع للموافقة 
 اإلسرائيلية.

تسترسل الخطة في تماديها، فتطلب من الفلسطينيين االعتراف بيهودية الدولة، بل وتقترح أن يتم ضم 
ل القاطنين في المثلث على الحدود مع الضفة الغربية إلى الدولة الفلسطينية، ونزع عرب الداخ

الجنسية اإلسرائيلية منهم في عملية تطهير عرقي واضحة للسكان. وال تنكر الخطة حق الفلسطينيين 
 في العودة إلى الداخل فحسب، بل إنها تقيد العدد الذي يمكن أن يعود للدولة الفلسطينية بما تقرر
إسرائيل أنه ال يتعارض مع أمنها. وبطبيعة الحال، ال تعترف الخطة بأية تعويضات للجانب 

 الفلسطيني.
بعد كل هذا، يجب أن ُتسّمى األمور بمسمياتها الصحيحة؛ فهذه ليست خطة سالم، بل خطة تتحدث 

م اإلعالن عن الواحدة. وقد ت« األبارتهايد»لفظيًا عن حل الدولتين، بينما تحاول تثبيت حل دولة 
الخطة في غياب الجانب الفلسطيني، وباستعالء واضح في اللغة ضد الفلسطينيين. ومن الواضح أنه 

 ال أحد من الجانبين، الفلسطيني والعربي، يستطيع قبولها.
ال يكفي بطبيعة الحال أن تصدر الجامعة العربية رفضًا للخطة. أذكر حين كنُت وزيرًا للخارجية في 

الجامعة العربية الذي رفض الحرب األميركية على العراق قبل ثالثة شهور من  األردن بيان
اندالعها، ولم يمنع البيان الواليات المتحدة من شن حربها بالطبع. لقد حان الوقت لمراجعة جدية 

اإلسرائيلي، واعتماد مقاربات عربية جديدة له، بعد أن استنفدت المقاربات السابقة  -للنزاع العربي 
قامة الدولة الفلسطينية. ولعل من المفيد استخالص دو  ن نجاحها في إنهاء االحتالل اإلسرائيلي وا 

 الدروس اآلتية:
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من دون وجود خطة فاعلة لتحقيقه ال نتيجة لها « حل الدولتين»أواًل: إن أي مقاربة تتمسك لفظيًا بـ
لواقع الديموغرافي والتعنت إال إبقاء الوهم بأن مثل هذا الحل ممكن في ظل الظروف السياسية وا

اإلسرائيلي، واإلصرار على مثل هذا الحل ال يؤدي إال إلى إعطاء إسرائيل المزيد من الوقت البتالع 
األرض وخلق حقائق جديدة على أرض الواقع، تمهيدًا للتهجير القسري للفلسطينيين من أراضيهم، 

ينيي الداخل. كما أن وهم اإلصرار على ليس فقط من الضفة الغربية وقطاع غزة، ولكن أيضًا لفلسط
البحث عن حل الدولتين يعطي المجتمع الدولي ذريعة للتغاضي عن الممارسات العنصرية للدولة 
العبرية، بحجة أن مثل هذا التغاضي مطلوب للوصول إلى مثل هذا الحل. كما أن إسرائيل تحت 

سطينية( غير قابلة للحياة وال تتمتع بالحدود ، إحداهما )أي الدولة الفل«حل دولتين»تأييدها اللفظي لـ
الدنيا للتطلعات الفلسطينية، تقوم بذلك بتثبيت سيطرتها على كامل التراب الفلسطيني، بما في ذلك 

 القدس.
ثانيًا: لقد بدأت إسرائيل بالضم االنتقائي لتلك األراضي العربية التي تريدها، غير آبهة بأي عملية 

دولي، فقد ضمت القدس والجوالن، وتعتزم فرض سيادتها على غور األردن تفاوضية أو القانون ال
فراغ المثلث داخل الدولة العبرية من مواطنيه العرب، ذلك تنفيذًا لتطهير  وكامل المستوطنات، وا 
عرقي تأمل أن يسمح لها بتعظيم الوجود اليهودي والسيطرة العنصرية على من يتبقى من 

 الفلسطينيين.
اإلسرائيلي، أي  -لمعطيات، فإن اإلصرار على المقاربات القديمة لحل النزاع العربي تبعًا لهذه ا

، لن تنتهي دون نتيجة فحسب، ولكنها ستؤدي إلى ابتالع إسرائيل «اتفاق أوسلو»و« عملية مدريد»
لكل ما تريد ابتالعه من األرض والسكان، وطرد الباقي خارجًا كي يتالقفه األردن أو مصر أو يكون 

صيره المجهول؛ فلماذا نسمح إلسرائيل بأن تفعل هذا، إن لم تكن لدينا القدرة العسكرية على إيقاف م
 مثل هذا المخطط؟

في اعتقادي أن الوقت قد حان لمقاربة فلسطينية جديدة للنزاع. ففي ظل رفض الجانب اإلسرائيلي 
قامة الدولة الفلسطينية القابلة للحياة، تدعمه  في ذلك الواليات المتحدة ويغض إنهاء االحتالل وا 

الطرف عنه المجتمع الدولي، وفي ظل فقدان السلطة الوطنية الفلسطينية ألسباب بقائها، بل وثقة 
أغلب الشعب الفلسطيني بإمكانية التوصل لحل، وبداًل من ترك نتنياهو يبتلع األرض انتقائيًا، ليعلن 

طاع غزة لالحتالل لتحمل مسؤولياته، ويطالب الجانب الفلسطيني إعادة مفاتيح الضفة الغربية وق
 بمواَطنة متساوية كاملة الحقوق في الدولة الواحدة، أي إسرائيل.

صحيح أن في مقاربة كهذه، تحواًل جذريًا في المقاربة الفلسطينية. لكنه صحيح أيضًا أن عددًا كبيرًا 
زعبي وغيرهم من عرب الداخل من الشعب الفلسطيني بات ينظر أليمن عودة وأحمد الطيبي وحنين ال
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على أنهم المدافعون األكثر شراسة عن الحقوق الفلسطينية، واألكثر قدرة على الدفاع عنها، من 
السلطة الوطنية الفلسطينية. لقد حان الوقت لوضع إسرائيل أمام مسؤولياتها، وعدم مساعدتها في 

 إدامة االحتالل دون تكلفة تُذكر.
غاية األهمية، وهي أنه سيكون من الصعب للمجتمع الدولي، بل والشعب ويجب أال نغفل نقطة في 

األميركي، معارضة مقاربة مستندة للحقوق المتساوية، وال يستطيع العالم أن يقول للفلسطينيين: ال 
 للدولة وال للحقوق.

التفاوضية  في ظل غياب إرادة عربية ودولية حقيقية إلنهاء االحتالل اإلسرائيلي بالطرق القانونية أو
أو العسكرية، لم يبَق أمام الجانب الفلسطيني إال هذه المقاربة؛ فهي الكفيلة بأن تحفظ حقوقهم على 
المدى الطويل، وهي الكفيلة بإبقاء وجودهم على األرض الفلسطينية، بما في ذلك القدس، وليتكفل 

 الزمن والعامل الديموغرافي بالباقي.
 10/2/2020، الشرق األوسط، لندن

 
 لمـــاذا يفـتـح الـبرهـــان ذراعـيـه لســـرائــــيــل؟ .50

 جورجيو كافيرو
في عنتيبي، اجتمع رئيس « الصاعقة»عاما تقريبا على قيام الجيش اإلسرائيلي بعملية  44بعد مرور 

الوزراء اإلسرائيلي، بنيامين نتنياهو، مع رئيس المجلس السيادي السوداني، عبد الفتاح البرهان، في 
 مدينة األوغندية ذاتها.ال

اتفقا على بدء تعاون يؤدي إلى »وحظي اجتماع نتنياهو والبرهان باهتمام عالمي كبير ألن االثنين 
 «.تطبيع العالقة بين البلدين

)ال اعتراف « الالءات الثالث»وبالرغم من استضافة السودان لقمة جامعة الدول العربية التي أنتجت 
ائيل، وال مفاوضات مع إسرائيل(، وقصفها من قبل إسرائيل في عامي بإسرائيل، ال سالم مع إسر 

 ، قد تصبح الخرطوم اآلن ثالث عاصمة عربية تعترف رسميًا بالدولة اليهودية.2012و 2009
 ليست مفاجأة

بالنسبة للمحللين الذين يراقبون غزو إسرائيل ألفريقيا، وتحديدًا حالة العالقات اإلسرائيلية السودانية، 
 البرهان في وسط أوغندا لم يكن مفاجئًا للغاية. -اجتماع نتنياهو  فإن

في الواقع، فإنه حتى قبل اإلطاحة بالرئيس السوداني السابق، عمر حسن البشير، العام الماضي، 
كان هناك اتصال دبلوماسي بين تل أبيب والخرطوم ما أثار تنبؤات عن تطبيع العالقات الثنائية بين 

 الجانبين.
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سنوات، صرح وزير الخارجية السوداني السابق إبراهيم غندور بأن تطبيع عالقات الخرطوم  4قبل 
 مع إسرائيل قد يحدث إذا رفعت واشنطن العقوبات على السودان.

والجدير بالذكر أنه عند اإلدالء بهذا التصريح، أشار غندور إلى البالد باسم إسرائيل، وليس الكيان 
 حكومة السودانية حتى تلك اللحظة.الصهيوني، الذي كان دأب ال

وقد اعتبرت حكومة نتنياهو التغييرات في السياسة الخارجية للسودان إيجابية وحاولت إقناع واشنطن 
 برؤية الخرطوم بطريقة جديدة.

 السعي لرفع العقوبات
ت سعى اإلسرائيليون إلى حث إدارة ترامب على رفع العقوبات المفروضة على السودان، بعد أن قطع

ووضعت نفسها في معسكر البالد السنية التي  2016الخرطوم عالقاتها مع إيران في أوائل العام 
 تقودها السعودية واإلمارات، والتي أظهرت ودا كبيرا إلسرائيل في السنوات األخيرة.

، من المؤكد أن العالقات بين الواليات المتحدة والسودان شهدت تحسًنا ملحوًظا في السنوات األخيرة
فقد رفعت إدارة ترامب بعض العقوبات عن السودان، كما فعلت إدارة أوباما ذلك في أوائل العام 

 23، وفي أواخر العام الماضي، تبادلت الواليات المتحدة والسودان السفراء للمرة األولى منذ 2017
 عاما.

الخارجية األمريكية لما لكن المشكلة بالنسبة للخرطوم هي استمرار وضع السودان على قائمة وزارة 
الذي « حظر السفر»يسمى بالجهات الراعية لإلرهاب، باإلضافة إلى ذلك، فإن وضع السودان على 
 فرضه ترامب يؤكد مدى استمرار المشكالت في العالقات بين واشنطن والخرطوم.

لى أن تتم إزالة الخرطوم من قائمة الدول الراعية لإلرهاب، فإن السودان سيظل يعا ني من عواقب وا 
 القيود على المساعدات والمبيعات العسكرية.

واقتصاد منهار أدى إلى « البشير»وفي الوضع الراهن؛ وبعد عقود من الحكم االستبدادي في عهد 
 ، يبحث السودان عن عالقة طبيعية تماما مع واشنطن.2019/2018رفض واسع لشرعية نظامه في 

هذا الفصل الجديد من العالقات األميركية السودانية الذي يريده وال تزال العقوبات عقبة رئيسية أمام 
سرائيل.  قادة السودان وا 
 بالون اختبار للخليج

، والتي «صفقة القرن«ويجب فهم توقيت هذا االجتماع في سياق صفقة ترامب وصهره التي ُتدعى بـ
 تم الكشف عنها الشهر الماضي في البيت األبيض.

إن تواصل البرهان مع نتنياهو في أوغندا يوفر إلسرائيل حافزا إضافيا فقط من المنظور الفلسطيني؛ ف
 للمضي قدما في احتالل األراضي الفلسطينية.
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وبالرغم من عدم اعتماد أي دولة عربية رسميا القتراح ترامب، إال أن اإلمارات قالت إنها كانت نقطة 
 شرة بعد احتفال ترامب/ نتنياهو.انطالق قوية، في حين لم تِدنها كل من مصر والسعودية مبا

وفي حين أن الدول العربية مارست ضغوًطا جماعية لعقود على إسرائيل للتنازل عن األراضي التي 
ضمتها بشكل غير قانوني مقابل االندماج الدبلوماسي اإلسرائيلي في الشرق األوسط الكبير، فقد 

دث فقط تراجعت أغلب الدول العربية في موقفها القائل إن تطبيع العالقات مع إسرائيل يمكن أن يح
 .1967عندما يتم إنشاء دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة على طول حدود العام 

ومن الواضح أن السودان هو واحد من تلك الدول العربية التي ترى أن مصالحها وضرورياتها 
وأولوياتها الوطنية الخاصة تعطيها سببا الحتضان إسرائيل بغض النظر عن معاناة الفلسطينيين 

 لالحتالل اإلسرائيلي.الخاضعين 
وفي حين أن استفادة الخرطوم المتوقعة من تطبيع العالقات اإلسرائيلية السودانية تبدو واضحة، فما 

 هي المخاطر التي يقبلها السودان في هذه العملية؟
على مهاجمة القيادة في الخرطوم لموقفها إزاء القضية « اإلخوان المسلمون»تحرص جماعة 
والحركات اإلسالمية األخرى في المنطقة، « اإلخوان المسلمون»بعيًدا عن جماعة  الفلسطينية. ولكن

 -سواء في الشارع السوداني أو في الدول العربية ذات األغلبية المسلمة  -فهناك جهات أخرى 
يعارضون انفتاح السودان على عالقات رسمية مع إسرائيل وهذا العامل يقودنا إلى الدول األعضاء 

 لتعاون الخليجي التي تتعامل مع إسرائيل.في مجلس ا
ومع دخول السودان أكثر فأكثر تحت التأثير الجيوسياسي ألبوظبي والرياض، فمن المحتمل أن 
يكون هناك فضول كبير في هاتين العاصمتين حول كيفية تفاعل المنطقة العربية مع اجتماع البرهان 

 بـنتنياهو والتطبيع المتوقع للعالقات الثنائية.
ال توجد عالقات رسمية لـإسرائيل مع أية دولة من دول مجلس التعاون الخليجي، مع أن هناك 
شراكات ضمنية بين معظم أعضاء المجلس وتل أبيب )مع استثناءات بارزة في حالة الكويت وقطر 
أيضا(. لذلك هناك سبب وجيه لالستنتاج بأن هناك رغبة لدى بعض دول مجلس التعاون الخليجي 

 تكشاف مسار التطبيع عبر السودان.في اس
بالنسبة للسعودية والبحرين واإلمارات، تمثل إسرائيل واقعا دائما في الشرق األوسط، وُينظر إلى 
الدولة اليهودية على نحو متزايد كشريك مهم لمواجهة توسع النفوذ اإليراني وصد لما يصفونه 

 عربي من سورية إلى ليبيا وقطر والعراق.لتركيا في العالم ال« األجندة العثمانية الجديدة«بـ
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قليميًا(  ومع ذلك، فحتى لو لم تكن دول الخليج العربية هذه دواًل ديمقراطية، فإن الرأي العام )محليًا وا 
له أهميته ويمكن لرؤية تفاعل هذه الحكومات مع إسرائيل أن تغذي الغضب ليس فقط بين 

 ين في جميع أنحاء العالم.الفلسطينيين، ولكن أيًضا بين العرب والمسلم
في النهاية، يمكن فهم قيام السودان بعالقة منفتحة ورسمية مع إسرائيل على أنها بالون اختبار لدول 

 مجلس التعاون الخليجي الذين يثبتون أنهم يتمتعون بنفوذ متزايد تجاه السودان بعد البشير.
خطة »ى إسرائيل في الوقت الذي تغذي فيه ويبقى أن نرى التكلفة التي سيدفعها السودان النفتاحه عل

 لـترامب الغضب في المنطقة.« السالم
 10/2/2020، األيام، رام هللا

 
 :ركاريكاتي .51

 
 9/2/2020 ،القدس ،القدس

 
 
 
 


