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ما السالم  ي..مخالفة للقانون الدول 311الخطة األميركية احتوت على من مجلس األمن: عباس  .1
 للتحقيق ابال  وق زال ممكنا  

 311محمود عباس، إن الخطة األميركية المطروحة احتوت على  رئيس السلطة الفلسطينيةقال 
مخالفة للقانون الدولي، مؤكدا أنها ال يمكن أن تحقق السالم واألمن، ألنها ألغت قرارات الشرعية 

 الدولية وسنواجه تطبيقها على األرض.
ن الدولي في نيويورك، مساء اليوم الثالثاء، أن الرفض وأضاف عباس، في كلمته أمام مجلس األم

الواسع لهذه الصفقة يأتي لما تضمنته من مواقف أحادية الجانب، ومخالفتها الصريحة للشرعية 
الدولية ولمبادرة السالم العربية، وألغت قانونية مطالب شعبنا في حقه المشروع في تقرير مصيره ونيل 

وشرعت ما هو غير قانوني من استيطان واستيالء وضم لألراضي حريته واستقالله في دولته، 
 الفلسطينية.

وشدد عباس على وجوب عدم اعتبار هذه الصفقة أو أي جزء منها، كمرجعية دولية للتفاوض، ألنها 
إسرائيلية استباقية، وجاءت لتصفية القضية الفلسطينية، وهو األمر الذي لن يجلب األمن وال –أميركية

 نطقة، مؤكدا عدم القبول بها، ومواجهة تطبيقها على أرض الواقع.السالم للم



 
 
 
 

 

 5 ص             5159 العدد:             2/12/2020األربعاء  التاريخ: 

                                    

وقال عباس إن السالم بين الشعبين الفلسطيني واإلسرائيلي ال زال ممكنا وقابال للتحقيق، داعيا لبناء 
 شراكة دولية لتحقيق السالم الشامل والعادل والدائم، الذي ال زلنا متمسكين به كخيار استراتيجي.

ا بالفعل بخطوات تاريخية حرصا على تحقيق السالم، وتجاوبنا مع جهود اإلدارات وأضاف: قمن
األميركية المتعاقبة، والمبادرات الدولية، وكل الدعوات للحوار والتفاوض، إال أنه لم يعرض علينا ما 

 يلبي الحد األدنى من العدالة لشعبنا، وكانت حكومة االحتالل الحالية هي التي تفشل كل الجهود.
 وأكد رفض مقايضة المساعدات االقتصادية بالحلول السياسية، ألن األساس هو الحل السياسي.

ودعا الرباعية الدولية ممثلة بالواليات المتحدة وروسيا االتحادية واالتحاد األوروبي واألمم المتحدة، 
سرائيل والدول األ خرى المعنية، وأعضاء مجلس االمن لعقد مؤتمر دولي للسالم، وبحضور فلسطين وا 

، ورؤية حل الدولتين 2016لعام  2334لتنفيذ قرارات الشرعية الدولية، وعلى رأسها قرار مجلس األمن 
ومبادرة السالم العربية، وذلك بإنشاء آلية دولية أساسها الرباعية الدولية لرعاية مفاوضات السالم بين 

 الجانبين.
وحدها، داعيا المجتمع الدولي للضغط على كيد على عدم قبول وساطة أميركا أوجدد عباس الت

حكومة االحتالل لوقف ممارساتها االحتاللية وقراراتها المتواصلة في ضم األراضي الفلسطينية 
 وفرض السيادة عليها، التي حتمًا تدمر بشكل نهائي كل فرص صنع السالم الحقيقي.

وأنه مستعد لبدء مفاوضات فورا  وأكد عباس أنه يمد يده للسالم محذرا من ضياع الفرصة األخيرة،
 إذا وجد شريك حقيقيًا في إسرائيل لصنع سالم حقيقي للشعبين.

وقال عباس: إن شعبنا لم يعد يتحمل استمرار االحتالل، والوضع أصبح قابال لالنفجار، وللحيلولة 
 السالم. دون ذلك ال بد من تجديد األمل لشعبنا وكل شعوب المنطقة في الحرية واالستقالل وتحقيق

وأضاف عباس مخاطبا الشعب اإلسرائيلي: إن مواصلة االحتالل واالستيطان والسيطرة العسكرية 
على شعب أخر لن يصنع لكم أمنًا وال سالمًا، فليس لدينا سوى خيار وحيد لنكون شركاء وجيرانًا كل 

 األوان. في دولته المستقلة وذات السيادة، فلنتمسك معًا بهذا الخيار العادل قبل فوات
وجدد عباس التأكيد على أن صراعنا ليس مع أتباع الديانة اليهودية، ولكن مع من يحتل أرضنا، 
لذلك سنواصل مسيرة كفاحنا إلنهاء االحتالل وتجسيد دولتنا الفلسطينية، مشددا على أن شعبنا لن 

 الفلسطيني".واختتم عباس كلمته قائال: "حذار أن يقتل األمل لدى شعبنا  يركع ولن يستسلم.
 11/2/2020، األيام، رام هللا
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 : تحقيق السالم ال يمكن أن يتم باإلخضاعمع أولمرتفي مؤتمر صحفي عباس  .2
محمود عباس، إن تحقيق السالم ال يمكن أن يتم بالضم او  يةفلسطينال السلطةقال رئيس ك: نيويور 

 االخضاع او بفرض رأي أحد الطرفين على اآلخر.
تمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء اإلسرائيلي السابق ايهود اولمرت، في في مؤ  عباسوجدد 

نيويورك، مساء اليوم الثالثاء، رفضه لخطة ترمب لتنكرها لقرارات الشرعية الدولية وحل الدولتين، 
 مؤكدا أنها لن تكون أساسا ألي مفاوضات مستقبلية.

ولمرت، على اساس قرارات الشرعية استعداده الستكمال المفاوضات حيث انتهت مع أ عباسوأكد 
 الدولية، وليس على اساس خطة الضم األميركية اإلسرائيلية.

: "شعبنا يريد دولة فلسطينية مستقلة تعيش جنبا إلى جنب مع إسرائيل بأمن وسالم عباسوقال 
 يء.وعاصمتها القدس الشرقية، داعيا اإلسرائيليين إلى رفض المواقف المتطرفة التي ال تؤدي إلى ش

وأضاف أيا كانت األوضاع بيننا وبين االسرائيليين لن نلجأ إلى العنف، نؤمن بمحاربة االرهاب، 
 اتفاقا دوليا لمحاربته، ونعبر عن مواقفنا من خالل المقاومة الشعبية السلمية. 83ولدينا 

اس قرارات أن يديه ممدودة للسالم للرجال الذين يريدون تحقيقه، برعاية دولية وعلى أس عباسكد أو 
 الشرعية الدولية، وقال: "ال نريد شيئا خارج الشرعية الدولية".

محمود عباس فعل كل ما هو ممكن للتعبير عن التزامه بالسالم، الرئيس من جانبه، قال أولمرت إن 
وأكد أن الطريقة التي تعالج بها الواليات المتحدة  والعمل على إيجاد بيئة مناسبة لتحقيقه بين البلدين.

 عملية السالم ليست الطريقة الصحيحة، مضيفا أن عباس هو رجل سالم.
وتابع: كشريك للسالم أؤمن أن الشريك الفلسطيني الوحيد للسالم والذي يمثل الشعب الفلسطيني وهو 

محمود عباس، وأنا الرئيس مستعد للمفاوضات، وكان يمكن التوصل التفاق معه في ذلك الوقت هو 
 اك جسور بيننا.أثق به ألنه كانت هن

 11/2/2020، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
 

 ورقة مفاهيمية حول "صفقة القرن"تصدر  دائرة شؤون المفاوضات في منظمة التحرير .3
أصدرت دائرة شؤون المفاوضات في منظمة التحرير الفلسطينية، اليوم الثالثاء، ورقة : رام هللا

مب ونتنياهو لتصفية قضية وحقوق ابعنوان "صفقة القرن صفقة بين تر  مفاهيمية حول "صفقة القرن"،
 شعب فلسطين".
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نتنياهو: التطبيق العملي، وفلسفة الصفقة: تزوير التاريخ  -واحتوت الورقة على: مقدمة، ورؤية ترمب
وتشويه الحاضر والمستقبل، وتفنيد األساطير وتشويه الوقائع عباسة الواردة في الخطة، ومفهوم 

 مالءات والشروط، والخاتمة.اإل
وأكدت أن شعبنا الراسخ في جذور هذه األرض سيواصل نضاله الوطني المشروع الذي استمر ألكثر 

عام، وهو ال يأبه بالمارقين، ولن يكّل أو يتوانى قيد أنملة عن إنجاز حقوقه غير القابلة  100من 
ه على أرضه والحرية واالستقالل للتصرف وفي مقدمتها حقه األصيل والتاريخي في تقرير مصير 

 والعودة، طال الزمن أو قصر.
 :على الرابط التالي نص الورقة ولالطالع على

9aFDEYM870219175749a9http://www.wafa.ps/ar_page.aspx?id=FDEYM 

 11/2/2020، معلومات الفلسطينية )وفا(وكالة األنباء وال
 

 كيةيمر الخطة األفي الصارخة للقانون الدولي  حول الخروقاتدراسة تعّد منظمة التحرير  .4
مب، نهاية الشهر ااحتوت خطة السالم المزعوم، التي أعلنها عباس االميركي دونالد تر : رام هللا

 300بنيامين نتنياهو، على أكثر من المنصرم من البيت األبيض، بحضور رئيس حكومة االحتالل 
 خرق ألحكام القانون الدولي.

وأوضحت دراسة أعدتها الدائرة القانونية في منظمة التحرير الفلسطينية، أن الخطة االميركية تحتوي 
على العديد من االنتهاكات الصارخة للقانون الدولي، بما فيها انتهاكات للقانون الدولي االنساني، 

ن، والقانون الجنائي الدولي، والقانون العرفي الدولي، إضافة الى قرارات األمم المتحدة وحقوق االنسا
 ذات الصلة بالقضية الفلسطينية.

وبينت الدائرة أنه يتضح من بنود هذه الخطة أنها تهدف إلى تدمير منظومة األمم المتحدة، ومنظومة 
فات القانون ومنظومة القرارات الصادرة عن الدول القائمة على احترام القانون الدولي، وتشريع مخال

 أعضاء األمم المتحدة.
 وفيما يلي أبرز الخروقات األساسية، التي احتوتها الخطة:

 * القدس:
خالفت الخطة المذكورة تقريبًا جميع قرارات مجلس األمن، والجمعية العمومية لألمم المتحدة، التي في 

مخالفة قانونية  60جزءا لتشريع نحو  20توت الخطة على قرارًا، وبالتالي اح 20مجملها ما يعادل 
 دولية.

http://www.wafa.ps/ar_page.aspx?id=FDEYM9a870219175749aFDEYM9
http://www.wafa.ps/ar_page.aspx?id=FDEYM9a870219175749aFDEYM9
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ووفًقا لقرارات األمم المتحدة العديدة، ال تتمتع إسرائيل بأية حقوق سيادية على القدس، والقدس 
 الشرقية جزء من الضفة الغربية، وبالتالي تعتبر أرضًا محتلة.

مع إقرار القانون  1980)ومرة أخرى عام  1967إن ضم إسرائيل من جانب واحد للقدس الشرقية عام 
 األساسي(، غير قانوني بشكل واضح ولم يعترف به المجتمع الدولي.

 * الضم:
( ضم األراضي واستعمالها بالقوة، وتقضي بأن 1945من ميثاق األمم المتحدة ) 2تحظر المادة  -

ستخدامها ضد األقلية، أو "يمتنع األعضاء في عالقاتهم الدولية عن التهديد باستخدام القوة أو ا
 االستقالل السياسي ألي دولة أو بأي طريقة أخرى ال تتفق مع مقاصد األمم المتحدة.

(، شدد أيضًا على "عدم جواز االستيالء 1967) 242"قرار مجلس األمن التابع لألمم المتحدة رقم 
ن األراضي التي احتلتها على األراضي بالحرب"، ويدعو إلى "انسحاب القوات المسلحة اإلسرائيلية م

في النزاع األخير". لذلك، فإن الضم من جانب واحد ألي جزء من األرض المذكورة، يعد انتهاًكا 
 صارخًا وانتهاكًا صارخًا للحق الفلسطيني في تقرير المصير.

 * المستوطنات:
 465و 452و 446و 2334تعتبر العديد من قرارات مجلس األمن التابع لألمم المتحدة، بما في ذلك  -
 ، أن المستوطنات "ليس لها أي صالحية قانونية" بموجب اتفاقية جنيف الرابعة.476و 471و
( من اتفاقية جنيف الرابعة: "ال يجوز لدولة االحتالل ترحيل أو نقل أجزاء من سكانها 6) 49بند  -

 المدنيين إلى األراضي التي تحتلها".
تدمير من قبل السلطة القائمة باالحتالل لممتلكات  : "يحظر أي4من اتفاقية جنيف  53بند  -

حقيقية أو شخصية ... للدولة أو للســلطات العامة األخرى ... إال في حالة الضرورة القصـــوى لهذه 
 العمليات العســـكرية".

 * األمن:
 مخالفة للقانون الدولي. 36جزءًا تقريبا ما يشكل  12تحتوي الخطة فيما يتعلق باألمن على 

 * الالجئون:
خرقًا لحقوق الالجئين وفقا للقانون  18أجزاء تشمل نحو  6خطة ترمب احتوت على ما يقارب  

 الدولي.
وفقًا للقانون الدولي العرفي، فإن حق العودة هو حق فردي وجماعي. واعترفت الجمعية العامة  -

ئين ]الفلسطينيين[ الذين بحق العودة، وذكرت أنه "... يجب السماح لالج 1948لألمم المتحدة عام 
يرغبون في العودة إلى ديارهم والعيش في سالم مع جيرانهم بالقيام بذلك في أقرب وقت ممكن، 
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بشرط أن يكون التعويض مقابل ممتلكات أولئك الذين يختارون عدم العودة وخسارة أو تلف 
ية، أن تجعل الحكومات الممتلكات، والتي ينبغي، بموجب مبادئ القانون الدولي أو في حقوق الملك

 أو السلطات مسؤولة ".
 * األسرى:

مخالفة تقريبًا وفقا ألحكام  30أجزاء من الخطة تتعلق باألسرى، تؤدي في مجملها الى  10هنالك 
 القانون الدولي.

 11/2/2020، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
 

 2019فعاليات خالل عام الو نشطة األ تقريره اإلعالمي ألبرز " يصدر التشريعي" .5
أصدر المجلس التشريعي الفلسطيني تقريره اإلعالمي ألبرز أنشطة وفعاليات الرئاسة ": الرأي" -غزة

 23وقال المكتب اإلعالمي للتشريعي، إن المجلس عقد  .2019والنواب واللجان واإلدارات خالل عام 
زيارة ميدانية وعقد  66قرارًا ونفذ  30 واتخذ قوانين بالقراءات المختلفة 10اجتماعًا وأقر  214جلسة و

تقريرًا خالل الجلسات التي تم عقدها خالل العام  18لمسؤولين حكوميين، وناقش  استماعجلسة  72
 م.2019المنصرم 

 رئاسة التشريعي
وعملت رئاسة المجلس التشريعي بكل جد ونشاط على تفعيل المجلس التشريعي على صعيد سن 

 انين وتنشيط الدور الرقابي على المؤسسات الحكومية.التشريعات والقو 
جلسة برلمانية للمجلس تناولت قضايا سياسية وفي حقوق االنسان والقانون  22ودعت الرئاسة لعقد 

 واألسرى والقدس الالجئين واالعتقال السياسي.
وفود وذكر التقرير أن رئاسة المجلس التشريعي استقبلت خالل العام الماضي العديد من ال

والشخصيات البرلمانية والدبلوماسية، وأرسلت برقيات ومخاطبات برلمانية إلى برلمانات دولية وعربية 
سالمية، وشاركت في  م، ونظمت 2019فعالية لمسيرات العودة والمسير البحري خالل العام  46وا 

 زيارات لجرحي مسيرات العودة وقدمت مساعدات مالية لهم.
عدد من القضايا الوطنية والمحلية وشاركت في الكثير من األنشطة كما وأنجزت وتفاعلت مع 

والفعاليات الوطنية، وأنشطة الوزارات والهيئات المحلية واعتصامات وفعاليات األسرى وزيارة األسرى 
المحررين وتشييع الشهداء وزيارة بيوت عزائهم، ومشاركة القوى والفصائل في الفعاليات الوطنية 

مؤتمرات  5وفود دولية في مقر المجلس التشريعي، ونظمت  4بلت رئاسة التشريعي المختلفة. واستق
رئاسة المجلس في مقر التشريعي العديد من الوزارات والهيئات المحلية  واستقبلتصحفية، كما 
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والوفود والمؤسسات وممثلي مؤسسات المجتمع المدني، وتابعت الكثير من قضايا ومشاكل المواطنين 
تمع المختلفة وعملت على حل العديد منها، ونظمت زيارات لألسرى المحررين من وشرائح المج

 سجون االحتالل ولبيوت عزاء الشهداء ولطلبة الثانوية العامة المتفوقين ولحجاج بيت هللا الحرام.
 11/2/2020، وكالة الرأي الفلسطينية لإلعالم

 
 ل تهديدمصدر في حماس لـ القدس: الوفد المصري لم ينقل أي رسائ .6

نفى مصدر قيادي في حركة حماس، يوم الثالثاء، ما نقلته وسائل  -خــــاص بالقدس دوت كوم -غزة
إعالم عربية عن أن الحركة تلقت رسائل تهديد إسرائيلية عبر الوفد المصري بتوجيه ضربة للحركة 

 بغطاء أميركي.
ير دقيقة، مشيرا إلى أن الوفد وقال المصدر في حديث خاص لـ القدس دوت كوم، إن هذه التقارير غ

المصري وصل أمس غزة وغادر في نفس اليوم، ضمن االتصاالت التي تجريها المخابرات المصرية 
 باستمرار من أجل العمل على التخفيف من الحصار اإلسرائيلي المتواصل ضد قطاع غزة.

دور الوسيط بصفتها وبين المصدر أن مصر في أي من المراحل لم تنقل رسائل تهديد، وهي تمارس 
دولة عربية شقيقة تسعى لخدمة الشعب الفلسطيني، وليس وسيطا لنقل أي رسائل فيها أي نوع من 

 التهديد، الفتا إلى أن كل ما ينقل في اإلعالم غير دقيق.
وقال إن إسرائيل ليست بحاجة ألي جهة لنقل تهديداتها، فهي يومًيا تقوم بتهديد المقاومة وغزة 

 تصريحات رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو ووزراء آخرين.بالحرب عبر 
وبشأن تفاصيل زيارة الوفد، قال إن الوفد اطلع على الحدود البرية الجنوبية بين القطاع ومصر، كما 
تفقد جزءا من العمل في معبر رفح، إلى جانب تفقده الحدود على شاطئ بحر رفح مع مصر، مشيرا 

القيادي في الحركة روحي مشتهى، واللواء توفيق أبو نعيم وكيل قوى  إلى أنه رافقه في تلك الزيارة
 األمن الداخلي بغزة.

 11/2/2020القدس، القدس، 

 
 ورفضها لـ"صفقة القرن"عباس حول الرئيس التفافها فتح تؤكد  .7

أكدت حركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح"، التفافها ووقوفها خلف الرئيس محمود  -وفا -رام هللا
باس، ودعمها الكامل لمواقفه التي وردت في خطابه أمام مجلس االمن الدولي، والتي تعبر عن ع

 نتنياهو. -مب اارادة الشعب الفلسطيني الحرة في رفض صفقة تر 
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وحذرت فتح في بيان صادر عن مفوضية االعالم والثقافة، مساء اليوم الثالثاء، من الدعوة الخطيرة 
 في االمم المتحدة للرئيس للتنحي وتصويره كأنه عقبة أمام السالم. التي أطلقها مندوب إسرائيل

 11/2/2020الحياة الجديدة، رام هللا، 
 

 عباسأمام مجلس األمن دعوة مباشرة الستهداف  "إسرائيل"الشيخ: حديث مندوب  .8
مام قال عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح" حسين الشيخ: إن حديث مندوب إسرائيل أ -وفا -رام هللا

 مجلس األمن الدولي، دعوة مباشرة الستهداف رأس الشرعية الفلسطينية، الرئيس محمود عباس.
وأضاف الشيخ، في حديث لتلفزيون فلسطين، مساء يوم الثالثاء، أن ما قاله مندوب إسرائيل يذكرنا 

ة التي بما حصل مع الرئيس الشهيد ياسر عرفات، فهو دعوة الستهداف وتغييب الرئيس بنفس الطريق
 غاب بها الراحل عرفات، ودعوة مباشرة للقتل، وعلى المجتمع الدولي أن يتحمل المسؤولية.
 11/2/2020الحياة الجديدة، رام هللا، 

 
 اإلسرائيلية –قراطية" تدعو ألوسع مجابهة للسياسات األمريكيةو "الديم .9

خالت والضغوط األميركية أدانت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين التد -"القدس" دوت كوم -غزة
لمنع مجلس األمن في األمم المتحدة من اتخاذ قرار واضح وصريح عن "رؤية ترامب"، ومخالفتها 
ونسفها لقرارات الشرعية الدولية والقوانين الدولية، التي تكفل للشعب الفلسطيني حقوقه الوطنية كاملة 

 والسيادة. واالستقاللفي العودة وتقرير المصير 
ديمقراطية السلطة الفلسطينية وقيادتها إلى "استخالص العبر، وضرورة تطوير أدوات ودعت ال

المجابهة، عبر التحرر من أوسلو وقيوده، وتطبيق قرارات المجلس الوطني والمركزي، في إعادة 
، االحتالل، في الميدان، وفي المحافل الدولية، لنزع الشرعية عن االحتاللتحديد العالقة مع دولة 

دارة ترامب، بالبناء على تطورات المواقف الدولية لصالح قضيتنا وحقوقنا  وعزل دولة إسرائيل، وا 
 الوطنية المشروعة".

 11/2/2020القدس، القدس، 

 

 غزة: احترازات أمنية لقادة المقاومة خشية االغتيال .10
خذ قادة فصائل مع استمرار التوتر األمني في قطاع غزة في األسابيع األخيرة، ات: غزة ــ ضياء خليل

المقاومة الفلسطينية خطوات أمنية احترازية خشية تعرضهم لعمليات اغتيال إسرائيلية، في ظّل التهديد 
 الذي يطلقه يوميًا مسؤولو الحكومة واألمن في دولة االحتالل.
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وعلى عكس المرات السابقة، لم يكن قائد حركة "حماس" في القطاع، يحيى السنوار، على رأس 
الوفد األمني المصري الذي غادر غزة، مساء أول من أمس االثنين، بعد ساعات من مستقبلي 

 وصوله وعقده لقاءات مع "حماس" والفصائل في مكتب السنوار بمدينة غزة.
نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، اللقاء مع وفد  26ولم يحضر السنوار، الذي غاب عن األنظار منذ 

ه لم يخرج عبر وسائل اإلعالم في كل هذه الفترة، ولم يظهر عالنية االستخبارات المصرية، علمًا أن
 في أي لقاء فصائلي أو داخلي في "حماس"، وفق متابعة "العربي الجديد".

وتخشى فصائل المقاومة من تنفيذ عمليات اغتيال ضّد قادتها، وخصوصًا مع اقتراب االنتخابات 
ين نتنياهو، إلى فرص إضافية للفوز، فيما ال تريد اإلسرائيلية وحاجة رئيس وزراء االحتالل بنيام

 الفصائل منحه هذا اإلنجاز.
وبموازاة ذلك، علمت "العربي الجديد" من مصادر مطلعة، أّن "كتائب القسام"، الذراع العسكرية لحركة 
"حماس"، و"سرايا القدس"، الذراع العسكرية لحركة "الجهاد اإلسالمي"، عممت أخيرًا على عناصرها 

لفاعلين وقياداتها العليا بضرورة أخذ أقصى درجات الحيطة والحذر والتخفيف إلى الحّد األقصى من ا
 الظهور العلني.

وأّكدت المصادر أّن المقاومة أمرت عناصرها كذلك باتخاذ إجراءات أمنية والبقاء على أهبة 
شّن عدوان جديد على  االستعداد، خشية تعرضهم لالغتيال، وخشية ذهاب االحتالل اإلسرائيلي نحو
 القطاع في ظّل التوتر الحالي، على الرغم من قرب االنتخابات اإلسرائيلية.

 12/2/2020العربي الجديد، لندن، 
 

 تقرر وقف البالونات الحارقة بعد اتفاق مع الوفد المصري في غزة الفصائل .11
الحارقة والمتفجرة من قطاع رام هللا: قررت الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة وقف إطالق البالونات 

 غزة بعد اتفاق مع الوفد األمني المصري الذي زار القطاع، أول من أمس )االثنين(.
وأصدرت الفصائل تعميمًا إلى عناصرها بوقف إطالق البالونات الحارقة حتى إشعار آخر. وُأخذ 

 القرار بعد وعود مصرية بإدخال إسرائيل تسهيالت إلى القطاع.
 12/2/2020، لندن، الشرق األوسط
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 ناصيف: مواجهة صفقة القرن ال تحتمل الرد العشوائي والعاطفي .12
أكد القيادي في حركة المقاومة اإلسالمية )حماس( رأفت ناصيف أن مواجهة صفقة القرن : طولكرم

ال تحتمل الرد العشوائي العاطفي، واالكتفاء بإعالن المواقف الرافضة أو إصدار التهديدات أو 
ون إلى مواقف ومؤسسات سبق تجريبها، أو إعطاء الجماهير لفرصة التعبير عن الرفض الرك

 فحسب.
وشدد ناصيف على أن المطلوب مواجهة هذه المؤامرة، صفقة القرن وكل ما يحاك ضد قضيتنا 
العادلة، وأن يكون تحركنا في إطار رؤية واضحة المعالم، محددة الخطى، وأن تكون رؤية 

على إدراك المخاطر التي تواجهها قضيتنا وتعتمد الفعل الدؤوب المتواصل في كل  استراتيجية تقوم
 االتجاهات.

 12/2/2020، المركز الفلسطيني لإلعالم
 

 مطالب من الرئيس عباس قبل خطابه بمجلس األمن خمسةحماس:  .13
وم طالبت حركة حماس رئيس السلطة محمود عباس قبيل خطابه المرتقب في مجلس األمن مساء الي

 باتخاذ مواقف عملية تتعدى األقوال لمواجهة صفقة القرن.
وقال فوزي برهوم في تصريح صحفي، إنه في ظل هذه الظروف الصعبة التي تمر بها القضية 
الفلسطينية، وفي إطار اتخاذ خطوات عملية لمواجهة "صفقة القرن"، فإن المطلوب من رئيس السلطة 

اته اإلقليمية والدولية اتخاذ مواقف عملية تتعدى األقوال، محمود عباس، وفي جميع أنشطته وتحرك
 وترجمتها إلى أفعال.

وقال إن المطلب األول يتمثل في رفع الشرعية عن االحتالل اإلسرائيلي، الفًتا إلى أن المطلب الثاني 
 يتمثل في اإلعالن الواضح والصريح بالتحلل من أوسلو وملحقاته.

 هو العمل على إنهاء التنسيق األمني مع العدو. وبين برهوم أن المطلب الثالث
ودعا في المطلب الرابع إلى إطالق العنان لشعبنا، والسماح ألهلنا في الضفة المحتلة بالتعبير عن 
حالة الغضب الفلسطيني تجاه هذه الصفقة وهذا الخطر الداهم بالطرق التي يختارها شعبنا، بأدوات 

 .وأشكال النضال والكفاح والمقاومة
كما دعا برهوم في المطلب الخامس إلى التجاوب السريع مع الدعوات الوطنية النعقاد عاجل للقاء 
قيادي فلسطيني مقرر لوضع استراتيجية وطنية لمواجهة الصفقة، وحماية مصالح شعبنا، تتوازى مع 

 حجم الخطر والتحديات التي تواجه القضية الفلسطينية.
 11/2/2020موقع حركة حماس، فلسطين، 
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 تعد لحماس "مفاجأة حياتها" "إسرائيل"نتنياهو:  .14

قال رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو إن إسرائيل تعد لحماس  -"القدس" دوت كوم -تل أبيب
"إذا لم تعد  ربعاء، قوله في مقابلة تلفزيونيةونقلت هيئة البث اإلسرائيلي، اليوم األ "مفاجأة حياتها".

وتتوقف عن إطالق القذائف والبالونات الحارقة )من القطاع باتجاه إسرائيل(، فإن  الحركة إلى رشدها
 مسألة تفجير المفاجأة لن تكون إال مسألة وقت"، واعتبر أن "الحديث يدور عن خطوة غير مسبوقة".

 12/2/2020القدس، القدس، 

 

لمان أو ولي عهد أبو نتنياهو يسعى للقاء زعيم عربي قبل االنتخابات واألفضلية األولى لبن س .15
 ظبي

يعمل رئيس الموساد اإلسرائيلي، يوسي كوهين، ورئيس مجلس األمن  -دوت كوم "القدس" -تل أبيب 
القومي، مئير بن شبات، ومساعدو رئيس الحكومة اإلسرائيلية، بنيامين نتنياهو، على محاولة تنظيم 

آذار المقبل، حسب محلل شؤون  2زيارة لنتنياهو إلى دولة عربية، قبل انتخابات الكنيست في 
 االستخبارات واألمن في صحيفة "هآرتس"، يوسي ميلمان.

وكتب ميلمان، امس، أن على رأس قائمة "المفضلين" الذين يريد نتنياهو لقاءهم، ولي عهد السعودية، 
 محمد بن سلمان.

ن في العالم، فإنه "ال واعتبر ميلمان أنه في حال ُعقد لقاء علني بين نتنياهو وبن سلمان، في أي مكا
شك أنه سيكون ذروة إنجازات رئيس الحكومة السياسية واألمنية ومساهمة كبيرة لعالقات إسرائيل 
الخارجية. ومن أجل تحقيق ذلك، يستعين مستشارو نتنياهو بالعالقات الجيدة مع اإلدارة األميركية 

 ووزير الخارجية، مايك بومبيو خصوصا".
مبيو عمل من وراء الكواليس، ليس فقط من أجل عقد اللقاء بين نتنياهو وبين وأكد ميلمان على أن بو 

نما من  رئيس المجلس السيادي في السودان، عبد الفتاح البرهان، في أوغندا، األسبوع الماضي، وا 
أجل التقاط صورة مشتركة لهما. ورغم أن البرهان رفض ذلك، إال أنه في أعقاب ضغوط مارسها 

فق البرهان على أن ينشر نتنياهو أمر اللقاء، بعد أن كان قد ُوصف في البداية أنه بومبيو عليه، وا
 سري.

وأضاف ميلمان أن لقاء بين نتنياهو وبن سلمان سيكون أفضل دليل على التقارب "الذي بدأ في 
السنوات األخيرة بين إسرائيل والسعودية"، مشيرا إلى "رحالت جوية غامضة بطائرات خاصة من 
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لى تقارير في وسائل إعالم أجنبية تفيد بأنه "توجد مطار ب ن غوريون إلى الرياض أو جدة"، وا 
 لشركات إسرائيلية أعمال تجارية متشعبة في المملكة وخصوصا في مجالي االستخبارات والسايبر".

اإلسرائيلية، الختراق  NSOوأشار ميلمان في هذا السياق إلى برنامج "بيغاسوس" الذي طورته شركة 
لهواتف الذكية، واستخدمته السعودية لمالحقة خصوم سياسيين، بينهم الصحافي جمال خاشقجي، ا

 الذي ُقتل في قنصلية بالده في إسطنبول. واتهم بن سلمان بإصدار أمر قتل خاشقجي.
واستبعد ميلمان عقد لقاء بين نتنياهو وبن سلمان، خاصة بعد كشف تفاصيل "صفقة القرن". وأضاف 

الحالة "سيكتفي نتنياهو باألفضلية الثانية، بعقد لقاء مع ولي عهد أبو ظبي، محمد بن  أنه في هذه
زايد آل نهيان. فمنذ أكثر عقد تقيم اإلمارات، وأبو ظبي خصوصا، عالقات متشعبة مع جهاز األمن 

ها اإلسرائيلي. وبين أمور عديدة، صادقت وزارة األمن اإلسرائيلية على تصاريح تصدير لشركات باعت
طائرات من دون طيار، عتاد للدفاع عن منشآت النفط وقصور في اإلمارات، برامج استخبارية وعتاد 

 لحرب السايبر ووضعه في طائرات تم شراؤها من بريطانيا".
ولفت ميلمان إلى أن حجم الصفقات التي أبرمها اإلسرائيليون مع اإلمارات بلغت وفق التقديرات 

عقد األخير. وقال إن أحد رجال األعمال اإلسرائيليين الذين أبرموا صفقات بحوالي مليار دوالر، في ال
مع اإلمارات، هو ماتي كوخافي، الذي يعمل في شركاته المسجلة في سويسرا كال من رئيس شعبة 
االستخبارات العسكرية اإلسرائيلية األسبق، عاموس مالكا، وقائد سالح الجو السابق، إيتان بن 

 كبار سابقين في الشباك والموساد والصناعات األمنية اإلسرائيلية. إلياهو، ومسؤولين
كذلك أبرم صفقات كهذه قائد سابق لشعبة في الموساد وموفد نتنياهو في موضوع األسرى 
والمفقودين، دافيد ميدان، والمدير العام السابق لشركة "أروناوتيكس"، آفي ليئومي، وزارا اإلمارات 

اب، هذا األسبوع، عن طائرة خاصة تابعة لشركة غامضة، أقلعت من مرات عديدة. وُكشف النق
إسرائيل وتوقفت لدقائق في العاصمة األردنية عمان، وواصلت طريقها إلى أبو ظبي. وسافر نتنياهو 
بإحدى طائرات هذه الشركة الغامضة إلى شرم الشيخ للقاء الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي. 

توقف المؤقت" هو "حيلة" يستخدمها قادة دول وموظفون كبار ورجال أعمال وأكد ميلمان على أن "ال
إسرائيليون من أجل "تبييض" رحالت جوية إلى غايات في دول ال توجد لها عالقات دبلوماسية 

 رسمية مع إسرائيل.
ذا لم يتمكن نتنياهو من التقاء آل نهيان، توقع ميلمان أنه سيحاول زيارة البحرين من أجل لقا ء وا 

ملكها حمد بن عيسى آل خليفة، هاصة وأن السعودية حليفة لُعمان "التي تقيم عالقات وثيقة وعلنية 
 مع إسرائيل". وأضاف أن العالقات بين إسرائيل وُعمان تعززت بشكل كبير، في العقد األخير.
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وكوهين  وتابع ميلمان أنه يوجد خيار رابع: المغرب. ففي السنة األخيرة حاول نتنياهو وبن شبات
 ترتيب لقاء مع الملك محمد السادس. وال تزال هذه المحاوالت مستمرة.

لى جانب شعبة "تيفل" في الموساد، المسؤولة عن عالقات إسرائيل السرية مع منظمات ودول ليس  وا 
لديها عالقات دبلوماسية مع إسرائيل، أسس كوهين خالل واليته كرئيس للموساد وحدة خاصة 

 ل العربية.للعالقات مع الدو 
وخلص ميلمان إلى أن نتنياهو "لم يخترع العجلة"، وسبقه مسؤولون إسرائيليون في عقد لقاءات علنية 

سالمية، على مدار عشرات السنين الماضية.  وسرية مع قادة دول عربية وا 
 11/2/2020القدس، القدس، 

 
 عودة وبيرتس: جرائم الكراهية نتاج التحريض ضد العرب .16

اعتبر رئيس القائمة العربية المشتركة أيمن عودة وزعيم  -ترجمة خاصة -دس" دوت كوم"الق -رام هللا
ميرتس( عمير بيرتس، أن قيام متطرفين، اليوم الثالثاء،  -الجسر  -تكتل األحزاب اليسارية )العمل 

بإعطاب إطارات مركبات ورش عبارات عنصرية ضد سكان قرية الجش بالجليل، نتاج طبيعي لحالة 
 يض المستمرة ضد العرب.التحر 

وقال عودة في تصريحات نقلها موقع القناة العبرية السابعة، "إن هذه جريمة كراهية حقيرة بحق 
 المجتمع العربي".

وأضاف "أن نتنياهو يبعث خالل األسابيع األخيرة رسالة واضحة مفادها، أن المواطنين العرب أصبح 
 غير مرغوب فيهم، واليوم نرى نتائج ذلك".

جانبه، قال عمير بيرتس، "إن هذه الجريمة ليست موجهة للعرب فقط، بل لكل المجتمع  من
 اإلسرائيلي".

 وأوضح أن هذه الجريمة تشير إلى انهيار ما وصفه "بنسيج الحياة" بين اليهود والعرب.
وأضاف أن الشرطة يجب أن تستخدم كل الوسائل الممكنة للوصول لفاعلي هذه الجرائم ومنعها، 

 ا على ضرورة توجيه عقوبات شديدة ضد مرتكبيها.مشدد
 11/2/2020القدس، القدس، 
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 : نتوقع من بلجيكا إلغاء الدعوة لناشط مناهض لالحتالل"إسرائيل" .17
استدعت وزارة الخارجية اإلسرائيلية اليوم الثالثاء، نائب السفير البلجيكي وقدمت احتجاجا على عدم 

إلسرائيل، براد باركر، للتحدث أمام مجلس األمن الدولي. وهذا  سحب بلجيكا دعوة الناشط المناهض
 ثاني احتجاج تقدمه الخارجية اإلسرائيلية أمام السفارة البلجيكية خالل أسبوع.

ونقلت وسائل إعالم إسرائيلية عن مديرة دائرة أوروبا في الخارجية اإلسرائيلية، آنا أزاري، قولها لنائب 
قع من بلجيكا إلغاء دعوة باركر ووقف الخط المعادي إلسرائيل الذي تنتهجه السفير البلجيكي "إننا نتو 

 بلجيكا كعضو في مجلس األمن".
 11/2/2020األيام، رام هللا، 

 

 للخطر "إسرائيلـ"اختراق تطبيق لحزب الليكود يعرض معلومات ماليين الناخبين ب .18
الحاكم لرئيس الوزراء اإلسرائيلي كشف موقع حمالت انتخابية يديره حزب الليكود )الحزب السياسي 

بنيامين نتنياهو( عن غير قصد عن معلومات شخصية عن جميع الناخبين اإلسرائيليين البالغ عددهم 
 ماليين ناخب على اإلنترنت، قبل ثالثة أسابيع فقط من إجراء االنتخابات التشريعية في البالد. 6.5

يل شخصية عن الناخبين قبل االنتخابات، التي ال وتتلقى جميع األحزاب السياسية في إسرائيل تفاص
يمكنهم مشاركتها مع أي طرف ثالث، وتكون مسؤولة عن حماية خصوصية مواطنيها ومحوها بعد 

 انتهاء االنتخابات.
(، Feed-bبي" )-وتشير األنباء إلى أن حزب الليكود شارك بيانات الناخبين بالكامل مع شركة "فييد

( elector.co.ilجيات، قامت بعد ذلك بتحميلها على موقع إلكتروني )وهي شركة لتطوير البرم
 (.Electorالمصمم للترويج لتطبيق إدارة التصويت باسم "إليكتور" )

 11/2/2020الجزيرة.نت، 

 

 "الجنائية الدولية"نقابة المحامين اإلسرائيلية تسعى لالنضمام إلى  .19
مس )الثالثاء(، أنها ستتقدم بطلب، في األسبوع أعلنت نقابة المحامين اإلسرائيليين، أ تل أبيب:

، وذلك حتى ال يغيب «صديق»المقبل، لالنضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية في الهاي بصفة 
 الموقف اإلسرائيلي عن التحقيقات الجنائية المرتقبة في جرائم الحرب ضد الفلسطينيين.
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العبرية، إن قرار النقابة جاء على نحو « هيوميسرائيل »وقال ناطق بلسان النقابة، لموقع صحيفة 
مستقل عن الحكومة اإلسرائيلية، بمبادرة رئيس النقابة آفي حيمي، ومصادقة المجلس القطري للنقابة، 

 وذلك ألن حكومته ليست عضوًا في المحكمة. 
  12/2/2020الشرق األوسط، لندن، 

 

 تضيء السماء خلل في منصة الغاز "ليفياتان": انفجارات قوية وشعلة .20
تسبب خلل في منصة حقل الغاز البحري "ليفياتان"، صباح اليوم الثالثاء، بتفعيل شعلة من أجل 
حرق الغاز ومنع تسربه إلى الجو. ونقلت وسائل إعالم إسرائيلية عن سكان في منطقة حيفا قولهم إن 

لية أنها تفحص ظروف وأعلنت وزارة الطاقة اإلسرائي أصوات انفجارات قوية للغاية هزت بيوتهم.
الحدث، فيما قالت شركة "نوفل إنرجي"، صاحبة االمتياز في الحقل، إنه "بعد فحص سالمة األنظمة 

 استؤنف استخراج الغاز".
 11/2/2020، 48عرب 

 
 القدس: تعيين محام حارس أمالك لشركة فلسطينية يعمل ضدها .21

نيم" االستيطانية، أبراهام موشيه سيغال، عينت وزارة القضاء اإلسرائيلية محامي جمعية "عطيرت كوها
كحارس أمالك شركة فلسطينية في القدس المحتلة، رغم أنه يعمل ضدها في إجراءات قضائية 

 مختلفة بواسطة شركات وهمية، حسبما ذكر الموقع اإللكتروني لصحيفة "هآرتس" اليوم، الثالثاء.
بنى في البلدة القديمة في القدس، تدعي وقالت الصحيفة إن الشركة الفلسطينية تشغل فندقا في م

"عطيرت كوهانيم" أنها اشترته وتعمل من أجل إخالئه. واشترى سيغال َدينا بمئات آالف الشواقل 
 لموظف سابق في الشركة، من أجل ممارسة ضغط بهدف إخالء المبنى.

الفلسطينية ونقلت الصحيفة عن مسؤول في وزارة القضاء قوله إن تعيين سيغال لتفكيك الشركة 
 يستوجب تحقيق بوجود تناقض مصالح.

 11/2/2020، 48عرب 
 

 أزمة كتلة المستوطنين: أحزاب اليمين والوسط تغازل ناخبي الصهيونية الدينية .22
تسعى معظم األحزاب اإلسرائيلية إلى كسب أصوات من جمهور الصهيونية الدينية في انتخابات 

بل. وذكر رئيس تحالف أحزاب اليمين المتطرف "إلى آذار/مارس المق 2الكنيست، التي ستجري في 
اليمين"، نفتالي بينيت، في خطاب في الكنيست أمس، اإلثنين، أن أحزاب الليكود، شاس، "يهدوت 
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ميرتس" يعملون في األيام األخيرة من أجل جذب  –غيشر  –هتوراة"، "كاحول الفان" و"العمل 
ن قوميين ومتدينين معتدلين للتصويت ألحزابهم. ناخبين من جمهور الصهيونية الدينية وحريديي

 ويعتبر بينيت أن هذه األصوات يجب أن تذهب للتحالف الذي يرأسه.
وقبل بدء خطاب بينيت في الكنيست، أمس، غادر القاعة جميع أعضاء الكنيست من كتلة "كاحول 

وت" اليوم، الثالثاء، الفان". إال أن قادة "إلى اليمين"، حسب تقرير نشرته صحيفة "يديعوت أحرون
يتهمون رئيس الحكومة اإلسرائيلية، بنيامين نتنياهو، بأنه "أعلن حربا" بتوقيت يسبق توقعاتهم وبشدة 
أكبر من توقعاتهم، وأنه في الليكود "أزالوا القفازات" بهجومهم ضد بينيت، في وسائل اإلعالم 

 وشبكات التواصل االجتماعي.
ي إلى أن أقوال بينيت لم تأت من فراغ، وأن كتلة "كاحول الفان" أقامت وأشار موقع "والال" اإللكترون

مقرا خاصا لجذب ناخبين متدينين قوميين، وتنشر إعالنات في صحف هذا الجمهور ومنشورات توزع 
أيام السبت في الكنس، ويخاطبون فيها المتدينين المعتدلين، الذين ينفرون من الوزيرين المتطرفين في 

 "، رافي بيرتس وبتسلئيل سموتريتش."إلى اليمين
وأضاف "والال" أن حزب شاس يخاطب مستوطنين يمينيين وأن رئيسه، أرييه درعي، تجول في غور 
األردن والتقى مع قادة المستوطنين، وصرح بوجوب االستيطان في "أرض إسرائيل". ويبذل نتنياهو 

الكنيست أييليت شاكيد سينشقان  جهودا من أجل كسب ناخبين متدينين، ويصرح بأن بينيت وعضو
 يمين "كاحول الفان". –عن "إلى اليمين" بعد االنتخابات وسينضمان إلى كتلة الوسط 

من  %40وبين أسباب حملة األحزاب في صفوف جمهور المتدينين والحريديين القوميين هو أن 
لكن استطالعات أجرتها ناخبي هذا الجمهور أعلنوا أنهم سيواصلون التصويت لتحالف "إلى اليمين"، 

من الذين أعلنوا  %50أحزاب اليمين والوسط عشية االنتخابات السابقة أظهرت، حسب "والال"، أن 
أنهم سيصوتون ألكبر حزب ديني، قالوا إنهم ليسوا متأكدين من تصويتهم في يوم االنتخابات وأنهم 

 قد يصوتون لحزب آخر.
 11/2/2020، 48عرب 

 
 يحرم التعاطي مع "صفقة القرن" ومروجيها لمقدسةلقدس والديار امفتي ا .23

أصدر المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية الشيخ محمد حسين، فتوى بتحريم التعاطي مع  :القدس
واعتبر  "صفقة القرن" ومروجيها، والتي تهدف في مجملها إلى تصفية القضية الفلسطينية إلى األبد.

اء، أن كل من يتعاطى مع الصفقة خائن هلل ورسوله وللمسجد المفتي في بيان له، اليوم الثالث
 األقصى المبارك، والقدس، وفلسطين.
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وأضاف ان "صفقة القرن" تسلب القدس من أصحابها الشرعيين، وتحرم المسلمين من ثالث 
مساجدهم، وأولى قبلتيهم، ومسرى نبيهم، صلى هللا عليه وسلم، وتضيع حقوق الالجئين، وتنزع 

 عن المطالبة بالحقوق المشروعة لشعب يقتلع من دياره قهرا.الشرعية 
 11/2/2020، الحياة الجديدة، رام هللا

 
 عشرات اآلالف ينددون بـ"صفقة القرن" في شوارع رام هللا وغزة .24

شارك عشرات اآلالف من المواطنين، ظهر اليوم الثالثاء، في مهرجانين مركزيين وسط مدينتي رام 
 صفقة القرن"، ودعما ومساندة للرئيس محمود عباس الرافض لها جملة وتفصيال.هللا وغزة، رفضا لـ"

ورفع المشاركون الذين يتقدمهم رئيس الوزراء محمد اشتية، وأعضاء من اللجنتين التنفيذية لمنظمة 
التحرير والمركزية لحركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح"، وعدد من الوزراء، وممثلو المؤسسات 

والقوى الوطنية، العلم الفلسطيني، ورددوا هتافات وطنية، ورفعوا صورا والفتات تندد بالصفقة  الرسمية
 المجحفة بحق شعبنا وحقوقه المشروعة.

وقال نائب رئيس حركة فتح محمود العالول "إن آالف المواطنين الذين زحفوا من كافة المحافظات، 
س محمود عباس في موقف الثابت ضد "صفقة جاؤوا ليؤكدوا وقوفهم خلف القيادة ممثلة بالرئي

 القرن".
قال رئيس الوزراء محمد اشتية: "مثلما أسقطنا المشاريع التصفوية لقضيتنا سنسقط "صفقة القرن"، و 

وسنبقى األوفياء لهذه األرض ومدينة القدس التي هي أقرب نقطة إلى السماء، وسنبقى أوفياء 
 لألغوار الفلسطينية العزيزة علينا".

ي مدينة غزة توافدت الحشود إلى ساحة الجندي المجهول بمدينة غزة، للمشاركة في الفعالية وف
المركزية المنددة بـ"صفقة القرن"، والتفافا حول الرئيس محمود عباس، رغم منع أجهزة "حماس" 

وأمت حشود المواطنين ساحة الجندي  ألصحاب شركات الباصات والحافالت من نقل المشاركين.
 .أمام مجلس األمن الدولي ة عباسكلمل سطين والفتات دعم وتأييد ومساندةل، رافعين أعالم فلالمجهو 

 11/2/2020، األيام، رام هللا
 

 الجليلبسيارة في قرية الجش  200متطرفون يهود يعتدون على مسجد وأكثر من  .25
ط شعارات أقدم متطرفون يهود، فجر اليوم الثالثاء، على إعطاب إطارات عشرات السيارات وخ

 عنصرية معادية للفلسطينيين، في قرية الجش في منطقة الجليل األعلى.



 
 
 
 

 

 21 ص             5159 العدد:             2/12/2020األربعاء  التاريخ: 

                                    

واعتدى المتطرفون التابعون لعصابة "تدفيع الثمن" على عشرات السيارات "وقاموا بثقب إطاراتها، 
وخطوا شعارات عنصرية وتحريضية على البنايات، منها )استيقظوا يا يهود( و)أوقفوا االنصهار 

 ("واالندماج
مركبات، كما تم خط شعارات عنصرية  107وأفاد شهود عيان، بأن حوادث التخريب طالت أكثر من 

 على جدران المسجد في القرية.
وقالت الشرطة اإلسرائيلية في بيان، إنها استنفرت قواتها إلى القرية، حيث شرعت بجمع األدلة من 

 ة دون أن تنفذ أي اعتقاالت.موقع الجريمة، وفتحت تحقيقا في مالبسات جريمة الكراهي
 11/2/2020، األيام، رام هللا

 
 جنود االحتالل يقتحمون المسجد اإلبراهيمي "بأحذيتهم" .26

اقتحم عشرات جنود االحتالل، اليوم الثالثاء، المسجد اإلبراهيمي في مدينة الخليل جنوبي : الخليل
اقتحموا المسجد اإلبراهيمي وأفادت مصادر محلية أن عشرات الجنود  الضفة الغربية المحتلة.

 بأحذيتهم، وضيقوا على المصلين المسلمين الوصول إليه.
 11/2/2020، المركز الفلسطيني لإلعالم

 
 نظام تحكم لتقليص المياه عن األسرى الفلسطينيين في السجون .27

زارة وافقت ما تسمى بوزارة المالية اإلسرائيلية أمس االثنين عن طلب و ي": الرأ" –القدس المحتلة 
األمن الداخلي اإلسرائيلية بشراء نظام تحكم في المياه سيتم تركيبه في أجنحة األمن في السجون 

 اإلسرائيلية.
العبرية، أن النظام يهدف إلى تقليص كمية المياه المزودة لألسرى الفلسطينيين  7وذكر موقع القناة 

 مليون شيكل. 2.3وأوضح أن تكلفة النظام تقدر بـ  في السجون.
 11/2/2020، وكالة الرأي الفلسطينية لإلعالم

 
 ترامبللعودة لحمل السالح بعد نشر خطة  يؤيدون في الضفة وغزة ينالفلسطيني: ثلثا استطالع .28

أظهرت نتائج استطالع للرأي نشرت اليوم الثالثاء أن ثلثي الشعب الفلسطيني يؤيد اللجوء للعمل 
على الخطة األميركية للسالم، التي أعلنها الرئيس المسلح، أو العودة لالنتفاضة المسلحة؛ ردا 

 األميركي دونالد ترامب.
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وقال المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية إنه "تم إجراء المقابالت وجها لوجه مع عينة 
موقعا سكنيا، وكانت  127شخصا، وذلك في  1,270عشوائية من األشخاص البالغين، وبلغ عددها 

 ".%3-نسبة الخطأ +/
قالت إنها تؤيد سحب االعتراف بدولة  %84أن "نسبة  -في بيان له حول النتائج-وأضاف المركز 
إنهم يؤيدون وقف  %77تأييدهم اللجوء لمظاهرات شعبية سلمية، وقال  %78إسرائيل، وأبدى 

 إنهم يؤيدون إيقاف العمل باتفاق أوسلو". %69التنسيق األمني مع إسرائيل، وقال 
ئج استطالع المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية "إلى أن ثلثي الجمهور وأشارت نتا

يؤيدون إعالن الرئيس عباس ضد صفقة القرن، لكن نسبة تتراوح بين الثلثين والثالثة أرباع ال تثق 
وأوضحت النتائج أن هناك "تراجعا غير مسبوق في نسبة  في نوايا الرئيس لتنفيذ ما جاء في إعالنه".

 ، وذلك ألول مرة منذ اتفاق أوسلو".%40لتأييد لحل الدولتين ألقل من ا
 11/2/2020، الجزيرة نت، الدوحة

 
 االحتالل يجرف مئات الدونمات في سلفيت والخليل .29

وقال رئيس مجلس  جرفت آليات االحتالل اإلسرائيلي، اليوم الثالثاء، أراضي زراعية غرب سلفيت.
ثالثاء، إن آليات االحتالل تواصل تجريف أراضي المنطقة المسماة قروي حارس عمر سمارة اليوم ال

دونما، تعود ملكيتها  250"خلة الجامع" الواقعة بين بلدتي حارس وبروقين، والتي تقدر مساحتها بـ
 دونما تعود لعائلة عمر عبد الحافظ فزع. 120لدائرة األوقاف االسالمية، باإلضافة إلى 

تالل اإلسرائيلي، اليوم الثالثاء، أراضي تابعة لبلدية الخليل في "سوق في السياق، جرفت قوات االح
وأفادت مصادر محلية بأن جرافات االحتالل جرفت  الجمعة" القريبة من سدة الفحص جنوب المدينة.

الطريق االلتفافي باتجاه بلدة يطا، بهدف توسعة حاجز سدة الفحص العسكري، على حساب أراضي 
 المواطنين.

 11/2/2020، رام هللا األيام،
 

 فلسطينيو العراق... أزمة مالية وتضييق حقوقي .30
يواجه مئات الالجئين الفلسطينيين في العراق مصيرًا مجهواًل بعد قرار مفوضية : بغداد ــ محمد الباسم

شؤون الالجئين إلغاء مخصصات بدل اإليجار لهم. يحدث ذلك في وقت يعاني فيه هؤالء أصاًل من 
 حرمان من العديد من الحقوقالتضييق وال
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تعيش عشرات األسر الفلسطينية في العراق حالة من الترقب خالل األشهر المقبلة، خشيَة ظروف 
ية صعبة مرتقبة، بعد قرار المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين بخصوص معيش

الالجئين الفلسطينيين في العراق، المشمولين ببرنامج "بدل اإليجار" بأّن شهر فبراير/ شباط الجاري، 
راق سيكون آخر شهر إلنفاق هذا المخصص لهم، كما أبلغتهم. وهو قرار لم يفهم الفلسطينيون في الع

 أّي تبريٍر له، وال سيما أّنهم يعانون من ضنك العيش أصاًل، وغياب فرص توظيفهم في البالد.
المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون  2005ويعني القرار األخير، إلغاء البرنامج الذي نّفذته عام 

بسبب األجور  الالجئين في العراق للفلسطينيين بعد طردهم من منازلهم من قبل أصحاب األمالك
 البسيطة التي كانت تدفعها الحكومة العراقية زمن الرئيس الراحل صدام حسين، ألصحابها.

ومن جّراء ذلك، بات الفلسطينيون أمام مجهوٍل حتمي، فهم محاصرون من حكومة العراق، 
ني ومطرودون من أراضيهم األصلية، كذلك فإّن بدالت اإليجار والمساكن باتت متوقفة، وهو ما يع

توقف عجلة الحياة بحسب الناشط وليد عفانة، الذي يقول لـ"العربي الجديد، إّن "عدد الفلسطينيين في 
الجئ موزعين في بغداد وفي إقليم كردستان، شمالي العراق، لكّن العدد األكبر  3,500العراق يقارب 

كثيرة، لعّل أبرزها فلسطيني". ويتابع: "معظمهم يعاني من مشاكل  2,000منهم في بغداد، أي نحو 
الذي ينص على أن يعامل الفلسطيني معاملة العراقي والذي كان ينظم  2001لعام  202إلغاء القرار 

، تحطمت حياة الفلسطينيين، وال سيما بعد 2017عام  76حياة الالجئين، لكن بعد صدور قانون 
الستفادَة من راتبه التقاعدي، حجب البطاقة الغذائية، باإلضافة إلى حرمان عائلة الموظف المتقاعد ا

 فضاًل عن إجراءات صارمة تتعلق بتجديد هوية اإلقامة كّل خمس سنوات".
من جهته، يؤكد سفير دولة فلسطين لدى العراق، أحمد عقل، لـ"العربي الجديد" أن "الحكومات 

راق في اتفاق ، كانت قد وفرت مساكن للفلسطينيين، وهذا ناتج من تعهدات الع2003العراقية قبل عام 
، الذي نّص على توفير التسهيالت للفلسطينيين والحقوق، باالتفاق مع األمم 1953بيروت عام 

ُطردت غالبية األسر الفلسطينية من مساكنها بسبب اتهامها بتأييد  2003المتحدة، ولكن بعد عام 
يشير إلى أّن صدام حسين، إلى أن عادت الحكومة من جديد ووفرت لهم الشقق كمساكن جديدة". و 

"السفارة الفلسطينية في بغداد، كان من المفترض أن تجتمع مع األمم المتحدة خالل األيام الماضية، 
لكّن التصعيد األمني واالحتجاجات الجارية في العراق حالت دون إجراء اللقاء". يتابع عقل قائاًل إّن 

ب تراجع وارداتها من الدول المانحة، "األمم المتحدة تزعم أّن ميزانية المالية جرى تخفيضها، بسب
ولذلك خفضت المساعدات للفلسطينيين"، مؤكدًا أّن "الحكومة الفلسطينية ستتخذ إجراءات إن لم 
نتوصل إلى حّل مع األمم المتحدة، ومنها التوجه إلى الحكومة العراقية من أجل حّل األزمة، لكونها 
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ذا لم نحصل على نتيجة مع العراق، فستتوجه المسؤولة نظريًا وعمليًا عن تأمين سكن الفلسط ينيين، وا 
 السفارة إلى الحكومة الفلسطينية".

وتراجع عدد الفلسطينيين في العراق كثيرًا بعد االحتالل األميركي، عقب سلسلة استهدافات مبرمجة 
 من قبل القوات األميركية، أدت إلى مقتل وجرح واعتقال عشرات منهم، تبعتها حملة قتل منظمة

نفذتها مليشيات. وتنحدر غالبية الفلسطينيين في العراق  2006وطرد وتهجير لآلالف منهم بعد عام 
من قرى إجزم وجبع وعين غزال في مدينة حيفا في األراضي الفلسطينية المحتلة، باإلضافة إلى 
 مئات العائالت األخرى من يافا ونابلس والقدس وحيفا، إذ حطوا رحالهم في بغداد والبصرة

 .1948والموصل، وقبلها في الفلوجة التي تعتبر أولى محطاتهم، آتين من األردن عام 
 12/2/2020، العربي الجديد، لندن

 

 عبد هللا الثاني: الوصاية على المقدسات واجب .31
أكد العاهل األردني الملك عبد هللا الثاني المضي في التزام الوصاية على المقدسات في : عّمان

محافظة على مكانتها. وقال خالل جلسة حوارية بحضور الرئيس األرميني أرمين مدينة القدس وال
إن الوصاية الهاشمية على »سركيسيان أمام أكاديميين ودبلوماسيين، أمس الثالثاء، في بريفان: 

يشكل الحي األرمني »وأضاف:  «.المقدسات اإلسالمية والمسيحية في القدس واجب أفتخر بأدائه
المدينة، وهناك إرث من العيش المشترك المسيحي واإلسالمي ألكثر من ألف جزءًا من تاريخ 

 «.وثالثمئة عام
 12/2/2020ة، الخليج، الشارق

 
 مليار دوالر مساعدات لألردن 1.275األميركي يطلب تخصيص  الكونغرس .32

التي  في الواليات المتحدة األميركية” األسباب الموجبة للموازنة“طلبت وثيقة  :سماح بيرس –عمان
فيما توقعت أن  2020مليار دوالر للعام  1.275قدمها الكونغرس األميركي أّن يتم تخصيص حوالي 

 .2021مليار دوالر كمساعدات للعام  1.271يتم تخصيص حوالي 
مليون دوالر  910وأشارت الوثيقة الصادرة عن الكونغرس األميركي إلى أّنه سيتم تخصيص 

مليون دوالر كمساعدات  350فيما سيتم تخصيص  2020لي كمساعدات اقتصادية للعام الحا
 عسكرية.
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منع االنتشار ومكافحة اإلرهاب “مليون دوالر تحت بند  10.400وألمحت إلى أّنه سيتم تخصيص 
زالة األلغام والبرامج ذات الصلة مليون دوالر تحت بند التعليم والتدريب  3.8، كما تّم تخصيص ”وا 

 العسكري الدولي.
مليون دوالر كدعم اقتصادي للعام  760.800ت الى أنه من المتوقع أن يتم تخصيص كما أشار 
 مليون دوالر كمساعدات عسكرية. 500، فيما سيتم تخصيص 2021المقبل 

منع االنتشار ومكافحة اإلرهاب “مليون دوالر تحت بند  10.400وألمحت الى أّنه سيتم تخصيص 
زالة األلغام والبرامج ذات الصلة مليون دوالر تحت بند التعليم والتدريب  3.8ما تّم تخصيص ، ك”وا 

 العسكري الدولي.
 745المنحة السنوية النقدية والبالغة  2019وكانت الواليات المتحدة قد حّولت نهاية العام الماضي 

مليون دوالر إلى الخزينة. فيما كانت المساعدات الكلية )االقتصادية والعسكرية( قد قدرت بحوالي 
 ”.مليون دوالر مساعدات إضافية 200مليار دوالر، منها ما يزيد على  1.5

 745مليار دوالر كدعم اقتصادي منها  1.08نحو  2019وتضمنت المساعدات األميركية للعام المالي 
مليون دوالر  425مليون دوالر دعم نقدي للموازنة، والباقي دعم لبرامج اقتصادية مختلفة ، وحوالي 

 ي.التمويل العسكر 
 12/2/2020، الغد، عّمان

 
 : ما ال يوقِّّع عليه الرئيس عباس لن يوقع عليه أي فلسطيني  في مجلس األمن أبو الغيط .33

قال أمين عام جامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط: "أنا مؤمن أن ما ال يوقع عليه  -وفا -نيويورك
 الرئيس الفلسطيني محمود عباس لن يوقع عليه أي فلسطين آخر".

وأضاف أبو الغيط خالل كلمته أمام مجلس األمن، مساء اليوم الثالثاء، "هذه طموحات وحقوق 
 شعب وليست مشكلة زعامة".

وقال: "أنا استمعت لدعوة واضحة إلقصاء الرئيس محمود عباس، ونعته بأنه ليس شريكا في صنع 
ي وهو أمر يدعو للقلق وهذا السالم ومثل هذه الدعوة تكرس نوايا غير حميدة تجاه الرئيس الفلسطين

 المنهج بالتفكير يوضح بجالء أن هناك مشكلة شخصنة".
وتابع أبو الغيط: "نحن لدينا مشروع للسالم يقوم على أساس مبادرة السالم العربية التي اطلقت 

دولة عربية  22وحملت المبادرة وعدا قاطعا ومبسطا إلسرائيل منذ ذلك التاريخ بالتطبيع مع  2002عام
ن قامت بإنهاء االحتالل وأتاحت للدولة الفلسطينية ان ترى النور على أساس حدود الرابع من إ

عاصمتها القدس الشرقية مع حل متفق عليه لالجئين، وال تطرح مبادرتنا  1967حزيران/ يونيو عام 
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بر تفاصيل الحل ألنها ال تسعى لفرض التفاصيل بل إلى مساعدة الطرفين للوصول إلى هذا الحل ع
 التفاوض بين الجانبين المعنيين".

وأضاف، أن الخطة االميركية قوضت مغزى التفاوض برمته فلم يكن مطلوبا من الوسيط أن يقوم 
 بتحديد صورة الحل النهائي على هذا الحل المطروح إال بطلب من الطرفين.

ه بدرس رئيسي وقال أبو الغيط: عملت لعقود في أروقة صنع السالم في الشرق االوسط وخرجت من
مهم، أنه ال يمكن أن يستقر سالم بين الطرفين إن لم يكن قائما على العدل، وال يمكن أن يستقر 
سالم في الشرق األوسط إن جاء في صيغة إجبار على االستسالم وهذه وصفة الستمرار الصراع 

 لألسف.
دا على أن محاولة شطب وأكد أن التطلعات القومية للشعب الفلسطيني هي الحرية واالستقالل، مشد

روايته الوطنية من الوجود وحمله على االذعان لتسوية مجحفة، هو خطيئة دولية كبرى إن سمح 
 المجتمع الدولي لها أن تحدث.

وأضاف أبو الغيط، "ربما تخرج عن قوى دولية أفكار كهذه ولكن من المؤكد أن هذه األفكار ال 
نهاء صراع متواصل منذ عقود، ونطالب المجتمع الدولي تؤسس لتسوية دائمة وال ألمن حقيقي وال إل

بالحفاظ على مصداقيته والتمسك بالمبادئ التي أقرها ودعا إليها الطرفين وصارت محددات مستقرة 
للتسوية، هذه المبادئ آمن بها أغلب الفلسطينيون وناضلوا تحت سقفها عبر العقود الثالثة الماضية 

ها يضرب مصداقية المجتمع الدولي في مقتل، ويضعف موقف منذ توقيع أوسلو، والتفريط ب
 الفلسطينيين المراهنين على السالم العادل والتسوية الدولية.

 11/2/2020الحياة الجديدة، رام هللا، 
 

 الجامعة العربية تدعو إلى خطة تحرك للتصدي لالنتهاكات اإلسرائيلية .34
ى وضع خطة تحرك إقليمية ودولية فاعلة وفعالة دعت الجامعة العربية إل: القاهرة: سوسن أبو حسين

للتصدي لالنتهاكات اإلسرائيلية في األراضي العربية المحتلة، ولحل معضلة جثامين الشهداء 
 «.مقابر األرقام»المحتجزة لدى سلطات االحتالل، فيما يعرف بـ

للجنة العربية الدائمة  47وبدأت بمقر األمانة العامة لجامعة الدول العربية، أمس، أعمال الدورة الـ
 لحقوق اإلنسان، برئاسة أسامه سليمان الذويخ رئيس اللجنة.

وشددت هيفاء أبو غزالة، األمين العام المساعد، رئيس قطاع الشؤون االجتماعية بالجامعة العربية، 
في كلمتها أمام اللجنة، على ضرورة تبني فكر عربي متجدد لتعزيز المكتسبات في مجال حقوق 

سان، من خالل وضع خطة تحرك إقليمية ودولية فاعلة وفعالة للتصدي لالنتهاكات اإلسرائيلية اإلن
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في األراضي العربية المحتلة، ولحل معضلة جثامين الشهداء المحتجزة لدى سلطات االحتالل، فيما 
 «. مقابر األرقام»يعرف بـ

بالموضوعات القانونية التي تهم إن جدول العمال حافل » سليمان الذويخ، في كلمته قالمن جانبه، 
خطة »، الفتًا إلى أن التطورات الراهنة في القضية الفلسطينية فيما يسمى بـ«خبراء حقوق اإلنسان

إنما هي دليل على الحاجة لمواجهة تلك األطماع واالنتهاكات والممارسات « السالم األميركية
 ولة فلسطين العربية المحتلة.العنصرية التي تمارسها السلطة القائمة باالحتالل في د

 12/2/2020الشرق األوسط، لندن، 
 

 آذار/ مارس المقبل 3السعودية تحاكم ممثل حماس السابق ونجله في  .35
جمال غيث: تعتزم السلطات السعودية محاكمة ممثل حركة حماس السابق في المملكة د.  -غزة

آذار )مارس( المقبل. وقال عبد  3عاًما( ونجله المهندس هاني، بتاريخ  82محمد صالح الخضري )
الماجد الخضري شقيق القيادي: "إن السلطات السعودية أبلغت أفراد العائلة الموجودين في السعودية، 
بأن د. محمد ونجله هاني سيخضعان لجلسة محاكمة في الثامن من شهر رجب المقبل". واستهجن 

لثالثاء، استمرار السلطات السعودية في الخضري في حديثه إلى موقع "فلسطين أون الين"، اليوم ا
صابته بسرطان البروستاتا. وذكر أن شقيقه ونجله  اعتقال شقيقه، رغم تردي أوضاعه الصحية وا 

م، ال يزاالن معتقلين في سجن "ذهبان" بمدينة جدة، مع تردي 2019نيسان )أبريل(  4المعتقلين منذ 
 أوضاعهما الصحية والمعيشية. 

 11/2/2020فلسطين أون الين، 
 

 مندوب تونس يؤكد أهمية مجلس األمن بدفع عملية السالم لألمام .36
أهمية مجلس األمن في الحفاظ على  خالل خطابه في مجلس األمن الدولي، أكد مندوب تونس،

األمن والسلم الدوليين وتسوية الصراع، ودفع عملية السالم على أساس المرجعيات المشار اليها وفقا 
 ا يفضي الى تسوية كافة قضايا الحل النهائي.لحل الدولتين بم

وقال: يأتي هذا االجتماع في ظل توالي الحديث عن قرارات الشرعية الدولية والمرجعيات األساسية 
للتسوية التي تمثل أساس تحقيق السالم العادل والشامل والدائم بما يؤدي إلى انهاء االحتالل 

قامة دولته واستعادة الشعب الفلسطيني لحقوقه المشرو  عة وفي مقدمتها حقه في تقرير المصير وا 
 المستقلة على حدود الرابع من حزيران وعاصمتها القدس الشرقية.

 12/2/2020األيام، رام هلل، 
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 مندوب اندونيسيا يدعو الى مفاوضات متعددة االطراف من أجل القضية الفلسطينية .37

إلى أن تكون هناك مفاوضات متعددة دولي، خالل خطابه في مجلس األمن الدعا مندوب اندونيسيا، 
االطراف من أجل القضية الفلسطينية، وأن يكون هناك اطار واضح لهذه المفاوضات على أساس 
المعايير الدولية المتفق عليها لحل الصراع العربي االسرائيلي، وتحقيق سالم شامل ودائم، عبر 

امل من حكومة وشعب اندونيسيا لقضية فلسطين أكد التضامن والدعم الك االلتزام بالقانون الدولي.
 والشعب الفلسطيني.

 12/2/2020األيام، رام هلل، 
 

 بالتزامن مع صفقة القرن "إسرائيل"دول عربية مع  ستتطبيع فني من  .38
في خطوة جديدة نحو التطبيع العربي مع الكيان الصهيوني، ولكن : محمد مغاور -21عربي -القاهرة

فن والسينما والمهرجانات، يشارك صناع مجموعة أفالم من ست دول عربية هذه المرة في مجال ال
 في مهرجان سينمائي إسرائيلي األسبوع المقبل.

وقالت صفحة "إسرائيل تتكلم بالعربية"، التابعة للخارجية اإلسرائيلية، االثنين، إنه سيتم "عرض أفالم 
 من دول عربية في إسرائيل خالل أسبوع أفالم خاص".

ت أنه سيقام في القدس المحتلة مهرجان سينمائي، بعنوان سينما الشرق األوسط، وسيتم وأوضح
 عرض أفالم من المغرب وسوريا والجزائر وتونس ومصر والسودان.

وأكدت أن من أهداف المشاركة العربية في المهرجان "خلق جسر ثقافي؛ بهدف توسيع العالقة بين 
 أوسطية المجاورة". المجتمع اإلسرائيلي والمجتمعات الشرق

وأشارت إلى أن من بين األفالم المعروضة في المهرجان الفيلم المغربي "صوفيا" من إخراج مريم بن 
مبارك، وفيلم "المومياء" المصري من إخراج شادي عبد السالم، وبمشاركة الفنانة الراحلة والرافضة 

 للتطبيع نادية لطفي.
" للمخرجة ريحانة، arab bluesبئ كي أدخن"، والتونسي "كما يعرض الفيلم الجزائري "ما زلت أخت

" من إخراج 23والسوداني "الحديث عن األشجار" للمخرج صهيب جاسم الباري، واللبناني "قضية رقم 
 زياد دويري.

وفي تعليقه حول خطورة هذا التوجه نحو التطبيع السينمائي مع الكيان اإلسرائيلي، أكد الكاتب 
أن "كل الدولة العربية عدا سوريا مطبعة بالفعل مع إسرائيل في كل المصري يوسف مسلم، 

 المجاالت"، ساخرا بقوله: "وبالتالي، جاء الدور على السينما".
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"، أنه "من األولى طرح التساؤل: لماذا تنبطح األنظمة العربية أمام 21مسلم، أضاف بحديثه لـ"عربي
لذي تمثله إسرائيل في المنطقة العربية، وأن التطبيع إسرائيل؟"، معتبرا أن "هذا هو الخطر الحقيقي ا

 الثقافي مجرد نتائج صغيرة".
 11/2/2020، "21موقع "عربي 

 
 غوتيريش: ملتزمون بتسوية الصراع عل أساس قرارات األمم المتحدة والقانون الدولي .39

األمن بمشاركة الرئيس محمود عباس، انطلقت، اليوم الثالثاء ، جلسة مجلس  -وفا -نيويورك
 .الدولي، حول "صفقة القرن"، عبرت فيها الكثير من الدول عن اعتراضها على الصفقة

أكد األمين العام لألمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، أن األمم المتحدة ملتزمة بدعم الفلسطينيين و 
 واإلسرائيليين لتسوية الصراع على أساس قرارات األمم المتحدة ذات الصلة، والقانون الدولي
واالتفاقات الثنائية وتحقيق رؤية الدولتين: فلسطين واسرائيل، تعيشان جنبا إلى جنب بسالم وأمن 

 .1967ضمن حدود معترف بها على أساس خطوط ما قبل 
وأضاف في كلمته خالل افتتاح جلسة مجلس األمن حول "صفقة القرن"، "حان الوقت للحوار 

ن واالسرائيليين إلى إظهار اإلرادة الضرورية للنهوض والمصالحة والمنطق، نحث القادة الفلسطينيي
 بهدف السالم العادل والدائم، الذي يجب أن يدعمه المجتمع الدولي".

وتابع غوتيريش: "األمم المتحدة ملتزمة بالكامل بالسالم الشرعي والعادل بين الفلسطينيين 
ارات األمم المتحدة والقانون واالسرائيليين على أساس اإلطار متعدد األطراف المشترك بحسب قر 

 الدولي".
وقال: "يساورني شعور بالقلق البالغ فيما نشهد على زيادة في التوترات وانعدام لألمن حول العالم 

 وبشكل خاص في الشرق األوسط".
-وتابع غوتيريش: "هذا السياق الهش يشدد على الحاجة إلى حل سياسي للصراع الفلسطيني

مده والذي يبقى أساسا للسالم المستدام في الشرق األوسط، أكرر التزامي اإلسرائيلي، الذي طال أ
الشخصي الكامل والتزام األمم المتحدة بدعم األطراف في جهودها لتحقيق حل الدولتين وكما قلت 
مؤخرا إن موقف األمم المتحدة في هذا الصدد تم تحديده خالل السنوات في قرارات مجلس األمن 

 واألمانة ملتزمة بها".والجمعية العامة، 
 12/2/2020األيام، رام هلل، 
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 كية تربط المساعدات للفلسطينيين بخطتها للسالمرياإلدارة األم .40
يسعى البيت األبيض إلى ربط المساعدات األمنية األميركية للسلطة الفلسطينية : رنا أبتر-واشنطن

ية من خالل خطتها التي قدمتها وتحاول اإلدارة األميرك بمدى التقدم الذي تحققه صفقة القرن.
، إقناع المشرعين بتمويل خطة السالم الجديدة التي أعلن عنها 2021للكونغرس ضمن موازنة العام 

مب في الثامن والعشرين من يناير )كانون الثاني( في البيت األبيض. االرئيس األميركي دونالد تر 
 200لفلسطينيين بموافقة الكونغرس على مبلغ وتقترح اإلدارة في الموازنة ربط المساعدات األمنية ل

وهو «. صندوق التقدم الدبلوماسي»مليون دوالر لتمويل خطة السالم، يتم وضعه فيما ُيسّمى 
 صندوق جديد أسسه البيت األبيض لتمويل خطة السالم.

ر مليون دوال 25وبداًل من تمويل قوى األمن الفلسطينية بطريقة مباشرة، تخصص الموازنة مبلغ 
ضمن صندوق التقدم الدبلوماسي كمساعدات أمنية للفلسطينيين. وبحسب نص الموازنة، يمكن 

لدعم الجهود الدبلوماسية الحساسة التي قد تنطلق في المستقبل، »استعمال المساعدات األمنية 
 «.كالمحادثات المتعلقة بخطة للسالم في الشرق األوسط

 12/2/2020، الشرق األوسط، لندن
 

 حان الوقت للتحضير لمحادثات جديدة بشأن عملية السالم في الشرق األوسط: كيةية األمر المندوب .41
قالت المندوبة األميركية في مجلس األمن كيلي كرافت إن الوقت حان للتحضير لمحادثات جديدة 

ن على  االستعداد للجلوس إلى طاولة  نالفلسطينييبشأن عملية السالم في الشرق األوسط وا 
وأضافت كرافت أن قرارات المجلس السابقة لم تأت بسالم حقيقي ودائم ولهذا طرح  المفاوضات.

ترامب "خطة واقعية ويمكن تنفيذها"، موضحة أن الخطة هي مجرد اقتراح قابل للرفض أو القبول وال 
 تمثل نهاية للمفاوضات.

 11/2/2020، الجزيرة نت، الدوحة
 

 ن حل الدولتيناالتحاد األوروبي و"عدم االنحياز": ملتزمو .42
الحالة في »ُقبيل بدء جلسة مجلس األمن التي ُخصصت، أمس، لمناقشة : علي بردى -نيويورك

بحضور الرئيس محمود عباس، تال وزير الخارجية « الشرق األوسط، بما فيها المسألة الفلسطينية
لسابقين في االتحاد والدفاع البلجيكي فيليب غوفين، بيانًا نيابًة عن أعضاء مجلس األمن الحاليين وا

ستونيا وبولونيا(، جاء فيه أن هذه الدول  تقّدر كل الجهود، بما »األوروبي )فرنسا وألمانيا وبلجيكا وا 
وقال:  «.الفلسطيني -فيها من الواليات المتحدة، للمساعدة في إيجاد حل سلمي للنزاع اإلسرائيلي 
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ل ملتزمين حل الدولتين عن طريق التفاوض، تمشيًا مع موقف االتحاد األوروبي طويل األمد، ال نزا»
، مع مبادلة األراضي بصورة متكافئة، على النحو المتَفق عليه بين 1967على أساس خطوط عام 

الطرفين، بين دولة إسرائيل الديمقراطية المستقلة ودولة فلسطين المتواصلة جغرافيًا وذات السيادة 
 «.م وأمن واعتراف متبادلوالقابلة للحياة، تعيشان جنبًا إلى جنب بسال

يناير )كانون الثاني(، تجافي هذه المعايير المتفق  28المبادرة األميركية، كما ُقدمت في »وأكد أن 
ضبط النفس واالمتناع عن أي أعمال أحادية مخالفة للقانون »ودعا الطرفين إلى «. عليها دولياً 

عمال العنف ضد المدنيين، بما في ذلك بكل أ »، منددًا «الدولي وا عادة االنخراط في المفاوضات
القلق بشأن النشاط »وعّبر عن «. أعمال اإلرهاب، وكذلك أعمال االستفزاز والتحريض والتدمير

االستيطاني اإلسرائيلي في األرض الفلسطينية المحتلة، وهو عمل غير قانوني بموجب القانون 
 «.الدولي ويشّكل عقبة أمام السالم وحل الدولتين

دعمهم الكامل لحقوق الشعب »ك، أكد ممثلو حركة عدم االنحياز األعضاء في مجلس األمن إلى ذل
الفلسطيني غير القابلة للتصرف، بما في ذلك تقرير المصير في دولة مستقلة وذات سيادة ومتصلة 

التزامهم تحقيق حل عادل ودائم وسلمي لقضية فلسطين من كل »، مشددين على «وقابلة للحياة
ووفقًا للقانون الدولي وتوافق اآلراء الدولي طويل األمد، بما في ذلك مبادرة السالم العربية الجوانب 

 «.ومبادئ مدريد وقرارات األمم المتحدة ذات الصلة
 12/2/2020، الشرق األوسط، لندن

 
 من تبعات ضم أراض جديدة "إسرائيل"االتحاد األوروبي يحذر  .43

خارجية في االتحاد األوروبي جوزيف بوريل، إسرائيل من حذر منسق السياسة ال :وفا -ستراسبورغ
تبعات ضم وادي األردن، الفتا إلى أن هذا اإلجراء قد يؤدي إلى أعمال عنف واحتجاجات فلسطينية 

وقال بوريل، في كلمة له أمام البرلمان األوروبي، اليوم الثالثاء، إن "هذا األمر قد يحدث..  واسعة.
 ون سلمية".وتأكدوا أن تبعاته لن تك

 11/2/2020، الحياة الجديدة، رام هللا
 

 مالدينوف: أي خطوات أحادية من "إسرائيل" سيكون لها أثر مدمر على آفاق حل الدولتين .44
قال المنسق الخاص لألمم المتحدة لعملية السالم في الشرق األوسط نيكوالي  -وفا -نيويورك

ضم إسرائيل ألجزاء من الضفة الغربية إن  ، خالل خطابه في مجلس األمن الدولي،مالدينوف
المحتلة بما في ذلك المستوطنات اإلسرائيلية وغور األردن، أو أي خطوات أحادية الجانب مشابهة، 
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سيكون لها أثر مدمر على آفاق حل الدولتين، كما ستغلق األبواب أمام المفاوضات، وسيكون لها 
 سالم.نتائج سلبية على المنطقة وستقوض بشكل حاد فرص ال

وأضاف مالدينوف في إحاطة قدمها في مستهل جلسة األمن حول "صفقة القرن"، إن الخطوات 
 أحادية الجانب لن تساعد في تسوية النزاع في الشرق األوسط.

وتابع: "عوضا عن ذلك، ما نحتاج إليه اليوم هو إرادة سياسية ونظرة جدّية فيما يجب القيام به 
مفاوضات، وآمل أن ينضم المجلس إلى دعوة األمين العام لحل إلعادة األطراف إلى طاولة ال

 متفاوض عليه للنزاع واالنخراط البناء بين األطراف".
وأشار إلى أن األمم المتحدة لطالما دعمت حل الدولتين للنزاع اإلسرائيلي والفلسطيني على أساس 

ًا إلى أنه حان الوقت لكي نستمع إلى قرارات األمم المتحدة والقانون الدولي واالتفاقيات السابقة، منوه
يجاد الطريق للعودة إلى إطار وساطة متفق  مقترحات حول كيفية المضي قدما في هذه العملية وا 

 عليه بشكل متبادل لضمان إعادة إطالق مفاوضات ناجعة.
وقال: "ال طريق آخر لتحقيق هذا الهدف إال من خالل مفاوضات، ال إطار آخر إال اإلطار الذي 

تفق عليه اإلسرائيليون والفلسطينيون معا، إطار على أساس قرارات األمم المتحدة ذات الصلة ي
 والقانون الدولي واالتفاقات الثنائية".

 12/2/2020األيام، رام هلل، 
 

 فرنسا: من الضروري إعادة إطالق عملية المفاوضات بين األطراف للتوصل إلى سالم عادل ودائم .45
خالل خطابه في مجلس األمن  ئم لدى األمم المتحدة نيكوالس دي ريفيري،قال مندوب فرنسا الدا

إنه "من الضروري إعادة إطالق عملية المفاوضات بين األطراف للتوصل إلى سالم عادل  الدولي،
 ودائم، يستجيب للطموحات الشرعية للفلسطينيين واإلسرائيليين".

يمر عبر احترام القانون الدولي وكافة قرارات األمم  وأضاف "بالنسبة لفرنسا فإن السالم العادل والدائم
المتحدة ومجلس األمن، وهدفه إنشاء دولة فلسطينية مستقلة قابلة للحياة وذات سيادة، تعيش جنبا 
إلى جنب مع دولة إسرائيل، وفقًا لإلطارات المتفق عليها دوليا والتي صادق عليها مجلس األمن مرارا 

شاء دولتين ضمن حدود آمنة ومعترف بها دوليا على أساس حدود الرابع وتهدف إلن 2334مع القرار 
 مع تبادل متفق عليه لألراضي ومع القدس عاصمة للدولتين". 1967من حزيران 

 12/2/2020األيام، رام هلل، 
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 مندوب الصين: عدم تسوية القضية الفلسطينية هي سبب التوترات في الشرق األوسط .46
: ، خالل خطابه في مجلس األمن الدوليائم لدى األمم المتحدة شانغ جونقال المندوب الصيني الد

إن عدم تسوية القضية الفلسطينية هو سبب التوترات في الشرق األوسط، مؤكدًا أن الدولة المستقلة 
 حق غير قابل للتصرف للشعب الفلسطيني، وهذا حق ال يمكن مقايضته.

من االحتالل وسياساته، وعملية السالم ابتعدت عن  ولفت إلى أن الشعب الفلسطيني ما زال يعاني
 مسارها الصحيح، مشيرًا إلى أن الصين تشعر بالقلق البالغ إزاء هذا الوضع.

وأوضح أن الصين تابعت الخطة الجديدة للسالم بالشرق األوسط التي طرحتها الواليات المتحدة، وما 
ومنظمة التعاون االسالمي واألمم المتحدة  رافقها من ردود فعل في فلسطين وجامعة الدول العربية

وآخرين، مشددًا على أن قرارات األمم المتحدة ذات الصلة وتوافق اآلراء الدولية حول حل الدولتين 
 ومبدأ األرض مقابل السالم تشكل أساسا مهما لتسوية قضية فلسطين وبالتالي يجب احترامها.

سبل السياسية فقط، وأي حل أو مقترح حول هذه وأضاف: "إن قضية فلسطين يمكن تسويتها عبر ال
القضية يجب أن يستند إلى االستماع إلى آراء األطراف األساسية وبشكل خاص رأي فلسطين، 

 واالستماع إلى آراء وأصوات الدول في المنطقة والمنظمات اإلقليمية".
 12/2/2020األيام، رام هلل، 

 
نما يتم تحقيقه بناء على حل عادلمندوب جنوب إفريقيا: ال يمكن فرض السالم ب .47  القوة وا 

إن المبادرات التي أطلقت لم تأخذ خالل خطابه في مجلس األمن الدولي:  قال مندوب جنوب إفريقيا
نما يتم  بعين االعتبار طموحات الشعب الفلسطيني الوطنية، مؤكدا أنه ال يمكن فرض السالم بالقوة وا 

 تحقيقه بناء على حل عادل ومقبول.
ع: نقر هنا في هذا المجلس ومنتديات دولية أخرى أن الطريق الوحيد لتحقيق السالم بين وتاب

الفلسطينيين واالسرائيليين هو من خالل المفاوضات بين الطرفين، وأن على مجلس األمن أن يدعم 
سرائيل للجلوس على طاولة المفاوضات كطرفين.  خلق بيئة مناسبة لفلسطين وا 

 12/2/2020األيام، رام هلل، 
 

 مؤيدة للقضية الفلسطينية ركفي نيويو  تظاهرة حاشدة .48
نظمت الجالية الفلسطينية في الواليات المتحدة األميركية، ومناصرون لفلسطين ولقضيتها  :نيويورك

سنادا وتأييدا  العادلة، اليوم الثالثاء، تظاهرة ووقفة أمام مقر األمم المتحدة في نيويورك، دعما وا 
ورفع المتظاهرون العلم الفلسطيني  ، بالتزامن مع إلقاء كلمته في مجلس األمن.للرئيس محمود عباس
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والشعارات المساندة لحقوق الشعب الفلسطيني حسب الشرعية الدولية والداعمة لخطاب الرئيس 
 والرافضة لـ"صفقة القرن".

 11/2/2020، القدس، القدس
 

 ريكيةنيويورك تايمز: خطة ترامب نتيجة طبيعية للسياسة األم .49
اللغة الوحيدة التي يفهمونها: فرض “أكد الكاتب نيثان ثرول، مؤلف كتاب  ”:القدس العربي“لندن ـ 

، أن خطة الرئيس األمريكي دونالد ترامب للسالم في الشرق األوسط ”التسوية في إسرائيل وفلسطين
من السياسة ليست انقالبا على الوضع القائم على أرض الواقع، بل هي نتيجة طبيعية لعقود “

تكشف الحقيقة البشعة للسياسة األمريكية في “، وأنها ”األمريكية الداعمة في حقيقة األمر إلسرائيل
 ”.دعم إسرائيل على حساب الحق الفلسطيني

إسرائيل هي الدولة الوحيدة “األمريكية، على أن ” نيويورك تايمز“وشدد ثرول، في مقال له بصحيفة 
عسكري الدائم والتي تطبق قوانين مختلفة على الجماعات المختلفة التي التي تستمر في االحتالل ال

من يدعون الليبرالية حول العالم يتجشمون الصعاب “، وفي ذات الوقت ”تعيش في نفس المنطقة
 ”.لتبرير )أفعال إسرائيل( والدفاع عنها بل وحتى تمويلها

حقيقية، فإن الديمقراطيين الذين  في غياب تبني سياسات ذات أنياب“ونوه في المقابل إلى أنه 
ينتقدون خطة ترامب ليسوا أفضل بكثير من الرئيس. إنهم يدعمون الضم والقهر، ليس بالكلمات 

 ”.فحسب بل وباألفعال كذلك
تنضوي على عدد كبير من العيوب “، ”صفقة القرن”وأشار إلى أن خطة ترامب، المعروفة إعالميا بـ

لمصالح اليهودية على المصالح الفلسطينية، وتكافئ، بل وحتى تحفز، الشديدة: فهي تعطي األولوية ل
، مشددا على أنها تعطي األهم إلسرائيل وهي أن ”بناء المستوطنات وتجريد الفلسطينيين من أراضيهم

لى أن تضم إسرائيل  تكون القدس، بما في ذلك المدينة القديمة، هي عاصمة إسرائيل الموحدة، وا 
والذي يشكل تقريبا ربع مساحة الضفة الغربية، بما –إلضافة إلى وادي األردن جميع المستوطنات با

األمر الذي سينجم عنه دولة فلسطينية أرخبيلية غير متصلة  –في ذلك حدودها الشرقية مع األردن
 بين الضفة الغربية وقطاع غزة، محاطة من كل جانب ببحر من األراضي اإلسرائيلية.
 12/2/2020، القدس العربي، لندن
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 صفقة القرن مبادرة سياسية أم مؤامرة تصفوّية؟ .50
 أحمد سليمان العمري

يناير/كانون الثاني مؤتمر اإلعالن عن بنود صفقة القرن بحضور رئيس وزراء  28بدأ عشية الثالثاء 
دولة اإلحتالل "بنيامين نتنياهو" مع رئيس الواليات المتحدة األمريكية "دونالد ترامب" في واشنطن 

لتصريح بتنفيذ مقترح ما أسماه "جوريد كاشنير" اليهودي، صهر الرئيس األمريكي ومستشاره بـ ل
 "السالم من أجل اإلزدهار" وصاحبها والمرّوج لها والمعروفة عربيًا ودوليًا بصفقة القرن.

 بدا لقاء اإلثنين مصفقين ومبالغين وحضور يشاركهم بين جملة وأخرى ذات التصفيق وأحيانًا مرفق
بالوقوف من شّدة اإلعجاب من التصريحات، مؤطرًا حينًا بكلمات شكر للمدعويين عربيًا مثل سفير 
دولة اإلمارات، البحرين وسلطنة ُعمان، وشّدد كالهما على الجهد الكبير الذي قامت به دول هؤالء 

سية شعرية أو السفراء ومشاركتهم هذا الحفل الذي اقتصر على مجموعة ليست بالكثيرة وكأّنهم في أم
افتتاح شراكة شخصية بين "نتنياهو و"ترامب"، هذا باإلضافة إلى إطراء مبالغ فيه بينهم مع تقديم 

 عظيم انجازاتهم يتجّلى في قول األخير "أشعر بفخر كبير إزاء ما حّققته إلسرائيل".
زات التاريخية غير بين جميل الكالم وانتقائه وحالوة الطرح وابتسامات عريضة من نشوة الفوز باإلنجا

قرار  المسبوقة من كال الطرفين مساحة كافية لقتل القضية الفلسطينية وتمزيق أرضهم ومعاقلهم وا 
 صريح بإلغاء حق العودة وا عالن القدس العربية عاصمة غير مجزأة لدولة االحتالل.

 بنود قتل القضية الفلسطينية
رامب ذلك خدمة جديدة قّدمها لدولة االحتالل، القدس ستبقى عاصمة إسرائيل غير مقّسمة معتبرًا ت -

بالمقابل خلق عاصمة فلسطينية خارج حدود القدس، حيث وعد اآلخر بفتح سفارة أمريكية فيها، 
وتكون هذه العاصمة في المناطق الشرقية والغربية من الحدود الحالّية، والتي تشمل كفر عقب، أبو 

ى أّن إسرائيل ستعمل مع شخص رائع، حسب تعبير ديس والقسم الشرقي من شعفاط، باإلضافة إل
 ترامب، وهو ملك األردن على قضية المقّدسات اإلسالمية لضمان بقاء الواضع الراهن.

سُتخّصص أجزاء من أراضي الضفة الغربية لكيان فلسطيني هزيل منزوع السيادة ال يمتلك منافذ  -
لمطلقة على غور األردن والقدس المحتلة برّية أو بحرية أو جوية وفرض السيادة اإلسرائيلية ا

 ومناطق أخرى استراتيجية في الضفة الغربية.
سنوات مع توفير مليون فرصة عمل  10مليار دوالر خالل  50ضمان استثمارات أجنبية بقيمة  -

 بالمائة من نسبة الفقر ومضاعفة اإلنتاج المحلي. 50وانخفاض 
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على األراضي الفلسطينية التي ستشّكل ُجزءًا من دولة اإلقرار األمريكي بسيادة دولة االحتالل 
االحتالل، ومطالبة الفلسطينيين بالعمل المشترك لمحاربة حماس والجهاد اإلسالمي ونزع سالحهما 

يقاف الدعم المادي.  وا 
األراضي المخّصصة لدولة فلسطين الجديدة ستبقى مفتوحة وغير مطّورة ألربع سنوات مع تجميد  -

رائيلي لذات المّدة في المناطق الفلسطينية المقترحة، يتم خاللها التفاوض مع الجانب البناء اإلس
اإلسرائيلي لتحقيق دولة مستقلة، والوقوف مع الرئيس الفلسطيني عباس بالتعاون مع دول أخرى في 

 حال موافقته على الخطة.
رائيل ومحو وصف "دولة العمل على إقرار جميع الدول، العربية تحديدًا، باإلعتراف بدولة إس -

االحتالل" مع وجوب اعتراف الفلسطينيين بإسرائيل كدولة يهودية وتحسين وتطوير عالقات الدول 
 العربية معها والعمل على ارتباط إسرائيلي فلسطيني في مجال عمل مستقبلي اقتصادي مشترك.

 حّل قضية الالجئين خارج دولة إسرائيل. -
 181وهي المكّونة من -لصفقة على تقديم خطوط عريضه منها اختصر المؤتمر الصحفي لخطة ا

مليون  6وخاصة بما يتعّلق بحق العودة لالجئين البالغ عددهم  -صفحة 172صفحة والنسخة العربية 
م وُأدرجت تحت خيارين: أولها استيعاب جزئي 2018كحد أدنى حسب وكالة الغوث "األونروا" لعام 

مع الكيان الجديد وفقًا  االحتاللط لمحدودية تتفق عليها دولة في الدولة المقترحة، وهذا مشرو 
لمعايير أمنية بين الطرفين مع وجود لجان مشتركة تعمل على إدخال الالجئين وتقنين المخاوف 
جّراء ذلك، هذا ألن غالبيتهم سيأتون من دول حروب وأزمات كسوريا ولبنان يعانون مشاكل 

خيارهم األفضل الذي قّد يؤثر سلبًا على تطوير البنية التحتية  اقتصادية وسياسية، وحق العودة هو
وعّله  االحتاللواقتصاد الدولة الجديدة، وفي الجانب اآلخر يزيد من المخاطر األمنية على دولة 

 سيقتضي تخفيض األعداد.
احب والثاني توطين الالجئين الفلسطينيين في الدول المقيمين فيها، وهي سوريا ولبنان واألردن ص

حّصة األسد من األعداد المقيمين على أرضها. ووفقًا لبنود الصفقة ستحصل لبنان واألردن على 
فوائد جّمة من المشروع ثمنًا لما ستقّدمه لتوطين الفلسطينيين. ما هو الشيء الذي قّدمته الصفقة 

قة أثبتت أن أمريكا للفلسطينيين؟ فعليًا ال شيء. األيام األخيرة الماضية التي تلت اإلعالن عن الصف
أخذت الموافقة من جميع الدول العربية، وهناك جزئية مهّمة وهي المؤثرة في معادلة الشرق األوسط 
والبد من ذكرها وهي ما يسّمى بدول "الطوق" التي تضّم مصر واألردن وسوريا ولبنان، والدول 

ثبتت أّن كل هذه الدول كانت على "الوازنة عربيًا" وهي السعودية والعراق سابقًا. األيام الماضية أ
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إّطالع مسبق ببنود الصفقة والموافقة عليها، أّما الدول األوروبية فمنحت الموافقة ضمنيًا ألنها معنية 
 بأمن إسرائيل وتقديم امتيازات لها مقابل خلق كيان للفلسطينيين حتى لو كان هزياًل ركيكًا.

سياسي والتنازالت دعت ترامب وشريكه في المؤتمر ما وصلنا إليه اليوم من انحطاط في القرار ال
إلتخاذ قرارات مصيرية من شأنها تصفية القضية الفلسطينية من خالل تحييد قضية الالجئين، التي 
زاحة ملف القدس عن طاولة  لطالما شكّلت نقطة ارتكاز في المطالب الفلسطينية بحق العودة، وا 

بالسيادة المطلقة على المدينة المقّدسة وحرمان المفاوضات، وذلك بعد االعتراف األمريكي 
الفلسطينيين من حقهم في اتخاذ القدس الشرقية كعاصمة لدولتهم المستقبلية، هذا باإلضافة إلى الغاء 
البند المتعّلق بالحدود في اتفاقية أوسلو وابقائها في يد إسرائيل، وفرض السيادة على غور األردن، 

ّونه يمّثل السّلة الزراعية للدولة الفلسطينية المقترحة، ناهيك عن إبقاء الذي يشّكل متنّفس حيوي، ك
 التي تُقّسم الضفة الغربية إلى كانتونات فلسطينية غير متواصلة جغرافيًا. االستيطانيةالكتل 

جحاف؟ وهل ما زال للمفاوضات مع دولة   االحتاللفماذا بقي للفلسطينيين حتى يقبلوا بصفقة ذّل وا 
صاف واإلحقاق؟ أم أّن نزار قّباني أصاب عندما قال قبل أربعين عام: إلى فلسطيَن طريٌق طريق لإلن

 واحٌد يمر من فوهِة بندقية؟
 11/2/2020، الجزيرة نت، الدوحة

 
 "اإلسرائيلي"من منظور الداخل  "الصفقة" .51

 عبد الحسين شعبان
المتنافسين لتولي رئاسة الوزارة « ييناإلسرائيل»تحّولت دعوة الرئيس األمريكي دونالد ترامب المرّشحين 

الفلسطيني،  -«اإلسرائيلي»بنيامين نتنياهو وبيني غانتس، إلطالعهما على خطته المقترحة للسالم 
ْن كان « إسرائيل»، إلى جدال وسجال وصراع سياسي داخل «صفقة القرن»والتي ُعرفت ب  أيضًا، وا 

س الميًا، لكنه لم يمنع من االختالف حول توظيفها مثل ذلك التجاذب يختلف عّما هو عليه عربيًا وا 
مزدوجة من جانب « مؤامرة»الدعوة بمثابة « اإلسرائيلي»داخليًا، حيث اعتبر ما ُيعرف باليسار 

المنتظرة لكليهما، الفتًا النظر إلى الخفايا المريبة « المحاكمة»ترامب ونتنياهو إلنقاذ بعضهما من 
فرصة تاريخية ينبغي »الذي يرى في الدعوة « اإلسرائيلي»مين لتلك العملية، وهي عكس نظرة الي

 «.استغاللها وعدم تفويتها
وجاءت خطة ترامب لتصب في سلسلة خطواته الستكمال صفقة القرن الحادي والعشرين بعد أن 

« وعد بلفور»ووليدها  1916عام « بيكو -اتفاقية سايكس »كانت صفقة القرن العشرين قد بدأت ب
لكن الصفقة الجديدة كان من المفترض إعالنها كاملة قبل نحو عام، وتأّجلت بسبب ، 1917عام 
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والجوالت االنتخابية التي لم تثمر إعادة تكليف نتنياهو لتشكيل « اإلسرائيلية»األزمة السياسية 
 الحكومة، علمًا بأن الرئيس األمريكي قّدم مفرداتها على شكل جرعات:

 وقيامه بنقل السفارة األمريكية إليها.« إسرائيل»ة أبدية ل اعترافه بالقدس عاصم -األولى 
 «.سياسة األمر الواقع»بحجة االعتراف ب « إسرائيل»إهداؤه الجوالن السوري المحتل إلى  -والثانية 
 في ضم غور األردن وشمال البحر الميت.« أمنها»و« إسرائيل»إعالنه أحقية  -والثالثة 

وفرضية « يهودية الدولة»العملي للجرعات الثالث والخاصة بإعالن  أما الرابعة فقد كانت التتويج
 االستسالمية.« السالم»

« الشرعية الدولية»ولعّل جميع هذه الخطوات مخالفة بشكل صريح وسافر لقرارات ما يسّمى ب 
 وميثاق األمم المتحدة وقواعد القانون الدولي المعاصر.

خيرة من صفقة القرن خدمة لنتنياهو، الذي يحاول المناورة، ويأتي التوقيت الحالي إلعالن المرحلة األ
، األمر «إننا على أعتاب مرحلة جديدة»ليقول له « اإلسرائيلي»حيث سيحمل الصفقة إلى المجتمع 

عادة انتخابه ليستمر في رئاسة الحكومة التي تمنحه  الذي يستوجب طّي صفحة المحاكمة، وا 
 من المحاكمة.« حصانة»

الشرعية »لصفقة آخر ما تبقى من إمكانية إعالن دولة فلسطينية وفقًا لما يطلق عليه ب لقد بّددت ا
لعام  338و 1967لعام  242أو قرارات مجلس األمن الدولي  1947لعام  181، سواء للقرار «الدولية
وقرارات الجمعية العامة الخاصة بحق تقرير المصير للشعب العربي الفلسطيني، ومع ذلك  1973
« إسرائيل»ب الرفض العربي واإلسالمي وتعاطف جزء ال يستهان به من المجتمع الدولي، فإن وبسب

 تحاول كسب الوقت من خالل سيناريوهات عديدة:
مارس  أنها حاليًا ال تقوى على اتخاذ أي إجراء عملي قبل موعد االنتخابات الجديدة )آذار/ -أولها

والفلسطيني الرافضين للصفقة ومفرداتها، والظهور  (، لكنها ستحاول إضعاف الموقف العربي2020
مع السلطة الفلسطينية تحديدًا بشأن الخطوات « خطة واشنطن»دوليًا بمظهر الحرص على مناقشة 

ْن اّتسم الموقف الفلسطيني بالرفض القاطع، لكن ترامب  التي يمكن اتخاذها بعد االنتخابات، حتى وا 
مود عباس يمكن أن يتقبلوا هذه الخطة، وتلك رسالة مهمة ال بّد لّوح بأن ورثة الرئيس الفلسطيني مح

 من التوّقف عندها.
محاولتها اتخاذ خطوات تمهيدية مع إبقاء باب المفاوضات مفتوحًا بالدعوة القتناص  -وثانيها 

، وهو الموقف «حّل الدولتين»الفرصة التباع استراتيجية شاملة من منظورها للحل، بعيدًا عن مطلب 
 ي تبّنته واشنطن نظريًا.الذ
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بعد رفض « أمرًا واقعاً »لتكون « الصفقة»ضّمها بخطة آحادية لألراضي المقترحة في  -وثالثها
 الفلسطينيين، واعتبار تلك فرصة جديدة لفرض شروطها وا عالء سقف مطالبها.
تمامًا على  «إسرائيل»وتصّب هذه السيناريوهات في تقسيم المتبّقي من األراضي الفلسطينية وسيطرة 

، بحيث تحبس الشعب الفلسطيني في سجن صغير «الموعود»المداخل والمخارج للكيان الفلسطيني 
ن كانت منزوعة  وتخضعه لحصار شامل للرضوخ، وتمنع أي محاولة لقيام دولة فلسطينية حتى وا 

ن من أراضي فلسطين التاريخية، وذلك من خالل زحف هادئ لضّم معل %11السالح في حدود ال 
الفلسطينية  -وفعلي قبل الضم الشامل، وستضغط على األردن لضعضعة العالقة األخوية األردنية 

والتلويح بالوطن البديل مستفيدة من عامل الوقت باعتبار تلك اإلجراءات )معركة بين حربين ( حسب 
 «.هآرتس»صحيفة 

 12/2/2020، الخليج، الشارقة
 

 ماذا وراء قضية المثلث الفلسطيني؟ .52
 طوان شلحتأن

لّمحت تقارير إعالمية إسرائيلية إلى أن رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، هو من ألّح على أن 
تتضّمن خّطة "صفقة القرن" التي عرضها الرئيس األميركي، دونالد ترامب، إمكان ضم منطقة 

رئيس حزب  المثلث إلى الدولة الفلسطينية. واستنتجت التقارير أن غايته األساس من ذلك مغازلة
إسرائيل بيتنا، أفيغدور ليبرمان، الذي ال ينفك يدفع قدمًا بهذا الضم. وتؤكد استطالعات الرأي العام 
أنه سيظل محتفظًا بمكانة بيضة القبان ألي ائتالف حكومي يمكن تأليفه بعد االنتخابات العامة يوم 

 مارس/ آذار المقبل.  2
حتى  1948ذاته رؤية مبلورة حيال الفلسطينيين في مناطق وال ينفي هذا االستنتاج أن لدى نتنياهو 

. وتنطلق رؤيته من ضرورة إنجاز هدفين: 2009قبل أن يصبح رئيسًا للحكومة للمرة الثانية منذ عام 
حباط ما يعتبره "تهديدا ديمغرافيا للدولة اليهودية"، يشكله 1948قمع التطلعات السياسية لفلسطينيي  ، وا 

 اآلن وفي المستقبل. هؤالء الفلسطينيون
وبسط نتنياهو رؤيته حيال الهدف الثاني في خطابه في الدورة الثالثة لمؤتمر هرتزليا عن ميزان 

، عندما كان وزيرًا للمال في حكومة أرييل شارون، 2003المناعة واألمن القومي اإلسرائيلي، عام 
اآلن أن يوضح المقاربة التي يتم لكنها لم تحظ بصدًى كبير في ذلك الوقت. ومن شأن التدقيق فيها 

تطبيقها من حكومته. ومما جاء في الخطاب: "إننا نواجه مشكلة ديمغرافية أيضًا، لكنها غير متركزة 
نما في عرب إسرائيل. ال توجد لدينا أي نّية للسيطرة على السكان الفلسطينيين.  في عرب فلسطين، وا 



 
 
 
 

 

 40 ص             5159 العدد:             2/12/2020األربعاء  التاريخ: 

                                    

، عندما ينتقل هؤالء السكان إلى السيادة الفلسطينية. ولذا لن تكون المشكلة الديمغرافية قائمة هناك
وقد حّددنا، في وثيقة االستقالل، أننا نقيم دولة يهودية وديمقراطية؛ دولة يهودية أواًل وقبل أي شيء، 
وبعد ذلك ديمقراطية. وكي ال تلغي الديمقراطية الطابع اليهودي للدولة، يجب ضمان أغلبية يهودية. 

األغلبية اليهودية واألقلية العربية هي قبل أي شيء مزدوجة، مسألة نسيج  مسألة العالقة بين
العالقات والقدرة على دمج هذه األقلية في حياة الدولة وفي االقتصاد والمجتمع من جهة أولى، 
ذا ما اندمج السكان العرب بشكل رائع )في الدولة( ووصل عددهم  ومسألة العدد من جهة أخرى. وا 

من مجمل عدد سكان الدولة، عندها ستصبح الدولة اليهودية ملغية، وتتحول  %40أو  %35إلى 
أو حتى أصبحت أقل،  %20إلى دولة ثنائية القومية. ولو بقيت نسبتهم كما هي عليه اآلن، أي نحو 

لكن العالقات بقيت متسمة بالصرامة والتحّدي والعنف وما إلى ذلك، فإنه في هذه الحالة أيضًا سيتم 
ئنا بشأن النسيج الديمقراطي. ولذا نحن بحاجة إلى انتهاج سياسة توازن بين هذين األمرين. مس اّدعا

 وقبل أي شيء، علينا أن نضمن أغلبية يهودية في دولة إسرائيل!".
، فالقرائن أكثر من أن 1948وبخصوص قمع التطلعات السياسية للمجتمع الفلسطيني في مناطق 

هآرتس، ألوف بن، أن أشار إلى أن الطاقات التي استثمرتها ُتحصى. وسبق لرئيس تحرير صحيفة 
( لتحقيق هذه الغاية أكبر برأيه من الطاقات التي استثمرتها 2013 - 2009حكومة نتنياهو الثانية )

في الدفع بالعملية السياسية، أو في إحباط التهديد النووي اإليراني، على جبهات متعّددة، ويتم التعبير 
جراء تغييراٍت في جهاز التربية والتعليم، ونشاطات رمزية عنها من خالل م بادرات سن قوانين وا 

 وخطوات دبلوماسية، تهدف إلى تحصين هوية إسرائيل اليهودية.
وفوق هذا كله، هناك مطلب نتنياهو من الفلسطينيين أن يعترفوا بإسرائيل بأنها "الدولة القومية للشعب 

م أي مطالب مستقبلية بشأن إدارة ذاتية عربية في النقب والجليل. اليهودي"، والتي تبدو له حصنا أما
سالمًا  48وفي مقابل قمع طموحات المواطنين العرب السياسية يطرح نتنياهو على فلسطينيي 

اقتصاديًا داخليًا. وهو يفعل ذلك كونه يعرف أن دولة االحتالل ستواجه صعوبة في النمو االقتصادي 
خرط هؤالء الفلسطينيون في قوة العمل، طبعًا على أساس الرابطة بالدولة، ال في المستقبل، إذا لم ين

 بالوطـن.
 12/2/2020، العربي الجديد، لندن
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 الخيار الرابع أمام إسرائيل! "خطة ترامب"هكذا تفتح  .53
 دان شيفتن

يخدم تفتح خطة ترامب أمام إسرائيل ألول مرة إمكانية تصميم الواقع في يهودا والسامرة بشكل 
احتياجات األمن القومي. كان أمامها حتى اآلن ثالث إمكانيات خطيرة وضارة. أما اآلن فنشأت 

 ظروف جيدة للكفاح في سبيل خيار رابع يعطي جوابًا ألساس احتياجاتها.
الخليط الوطني الفلسطيني من العدوان والعنف وانعدام المسؤولية، فرض على إسرائيل أن تختار بين 

قامة دولة سيادية تهدد إسرائيل بمعونة دوام االحتال ل، وضم ماليين الفلسطينيين عمليًا إلى سكانها وا 
العرب، واإليرانيين، وآخرين. المجتمع الفلسطيني وقيادته ال يسعيان  –جملة من القوى الراديكالية 

مواصلة الكفاح ألخذ المسؤولية عن دولة العتبارات بناءة في بناء األمة والمجتمع، بل إلقامة قاعدة ل
ضد إسرائيل. ال يوجد في إسرائيل اليوم جهة ذات وزن جماهيري تعرض على الفلسطينيين سيادة 
حقيقية، بما في ذلك السيطرة على المجال الجوي واإللكترومغناطيسي والسيطرة التامة على المعابر 

لم يكرسوا تفكيرًا  البرية. وباستثناء جهات هاذية في هوامش المعسكر )أو رافعي الشعارات ممن
لمعناها(، يفهم الجميع بأن كل هذه سيستخدمها الفلسطينيون للكفاح ضد إسرائيل فيلزموا كل حكومة 

 تحب الحياة إلعادة احتالل الضفة، وعندها تعلق هناك إلى األبد.
 الخيار الثاني هو دوام االحتالل. كون سيادة الفلسطينيين ستكون خطيرة، وتضطر إسرائيل للتحكم
بهم ألخذ المسؤولية عن مصيرهم والقيام باالتصال مع مجتمع غير معني بدماء نفسه إلى جانب 

 دولة إسرائيل.
الخيار الثالث هو استيعاب ماليين الفلسطينيين في داخلنا سواء بالضم الذي يفترض حقوق المواطنة 

مثل هذه الحالة ال تعود إسرائيل أم بالتذاكيات القانونية التي تنفي استيعابهم بحكم األمر الواقع. وفي 
قادرة على أن تسعى بنجاح إلى تحقيق أهدافها الصهيونية، وتبذر مقدراتها القومية وتدهور الدولة 

 اليهودية إلى التخلف وعدم أداء المهام، األمر الذي تتطلبه التشكيلة السكانية الجديدة.
يقوض قصة النجاح اإلسرائيلي ويعفي تنوع الخيارات يخدم التطرف الفلسطيني، ألن هذا التنوع 

الفلسطينيين من مسؤوليتهم الوطنية. هكذا سيستخدمون مرة أخرى أحد أدوارهم التقليدية: المعتدي في 
األول أو الضحية في االثنين اآلخرين. إضافة إلى تضحياتهم التي تنتج مليارات الدوالرات سيحظون 

جودة حياة أفضل من تلك  -حتالل العسكريتحت اال-أيضًا بالعيش في دولة فاعلة، تعرض 
 المتوقعة للفلسطيني في مجتمع أبناء شعبه في العالم العربي.
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تفضيل الضار إلسرائيل ”: لعبة مبلغها الصفر“منذ مئة سنة، يوجد بين إسرائيل والقومية الفلسطينية 
سط تاريخي لتقسيم فهم بن غوريون بأنهم ليسوا شريكًا لحل و  1948على المجدي للفلسطينيين. في 

 البالد وارتبطوا بعبد هللا كي يخرج حركتهم الوطنية الهدامة من المعادلة االستراتيجية.
يمكن لخطة ترامب أن تساعد إسرائيل في أن تملي على الفلسطينيين خيارًا رابعًا: فك االرتباط بال 

إضرار إسرائيل وبناء اتفاق، في ظل فرض الحدود والترتيبات األمنية، بشكل يضر بقدرتهم على 
الذات من مقدراتها. لهذا الغرض، ينبغي ضم الكتل االستيطانية وغور األردن إلسرائيل والتثبيت على 
الحدود الجديدة لعائق صلب يمنع الدخول إلى إسرائيل. يمر االتصال مع العالم العربي في الرواق 

ماس على الضفة. وفقط تحول ثوري في أريحا ويجري برقابة إسرائيلية. غزة تفصل كي ال تسيطر ح
في المجتمع والنظام الغزي، يبرر إعادة النظر في هذا الشأن. الجيش اإلسرائيلي يحافظ على حرية 
عمله حتى في األرض الفلسطينية، ويدخل إلى مدنهم إلحباط اإلرهاب إذا لم يفعل الفلسطينيون ذلك 

 بنجاعة بأنفسهم.
، سيتحدى المجتمع اإلسرائيلي. فهو يستوجب أرضًا فلسطينية لهذا الخيار ثمن أليم، بل ومأساوي

متواصلة لغرض فك ارتباط كامل. من هنا، مطلوب اقتالع المستوطنات التي خارج الكتل والغور. 
وحتى في التعريف الواسع لهذه وفروعها اإلبداعية، يدور الحديث عن عشرات آالف اإلسرائيليين 

اليم الوطن التاريخي للشعب اليهودي. يمكن تخفيف حدة اإلخالء الذين استوطنوا بإذن رسمي في أق
بالمسيرة التدريجية التي يترك المستوطن فيها بيته فقط عندما تبني له الدولة بدياًل مناسبًا في نطاق 

 أو في الكتل، ولكن األلم سيكون كبيرًا والشرخ المؤقت محتمًا. 67
خي، بل بين االضطرار المؤلم وبكاء األجيال. إذا ما ليس الخيار بين قدرة الصمود والظلم التاري

بسطنا السيادة على كل مستوطنة، سنجتذب إلى أهون الشرور المتمثل بالخيار الثالث، لفرحة 
 الفلسطينيين.

 11/2/2020إسرائيل اليوم 
 12/2/2020، العربي، لندنالقدس 
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 :صورة .54

 
 منتعلين أحذيتهمي الخليل المسجد اإلبراهيمي ف جنود إسرائيليون يقتحمون

 11/2/2020الحياة الجديدة، رام هللا، 
 
 
 

 


