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 ... ويستبعد الجيش."صفقة القرن"لبنود  وفقا   نتنياهو يسمي فريقه لضم األراضي الفلسطينية .1
أعلن رئيس الوزراء اإلسرائيلي، بنيامين تل أبيب: ، 14/2/2020الشرق األوسط، لندن، ذكرت 

نتنياهو، عن تركيبة الطاقم الُمنبثق عن المسؤولين في ديوانه، إلعداد الخرائط تمهيدا لضم أجزاء من 
 «.صفقة القرن»الضفة الغربية إلسرائيل، وفقا لبنود خطة 

فريق من وزير السياحة، ياريف ليفين، الذي يكلف عادة بالمهمات الخاصة لنتنياهو، ويتألف هذا ال
والسفير اإلسرائيلي في واشنطن، رون درامر، والمدير العام لديوان رئيس الوزراء، رونين بيرتس، 
ورئيس مجلس األمن القومي، مئير بن شبات. ولوحظ أن هذا الفريق يخلو من أي تمثيل للجيش 

ي، رغم أنه هو الحاكم الفعلي في الضفة الغربية المحتلة، باستثناء القدس الشرقية. وقالت اإلسرائيل
مصادر سياسية بأن هذا االستثناء يعود إلى الخالفات بين نتنياهو وقيادة جيشه حول طبيعة هذا 

 الضم، إذ أن الجيش ال يرى ضرورة أمنية في ضم مناطق واسعة.
ورد «. قضية الضم هي قضية آيديولوجية وليست أمنية»أن واعترف مصدر مقرب من نتنياهو، 

رئيس هيئة أركان الجيش، الجنرال أفيف كوخافي، على ذلك، بتوجيه أمر إلى رئيس شعبة التخطيط 
في الجيش، اللواء أمير أبو العافية، بتشكيل طاقم مواٍز للطاقم الذي شّكله نتنياهو، إلعداد خرائط 

 ذت الحكومة قرارا بذلك.تمّهد لتنفيذ الضم، إذا اتخ
ويتألف طاقم الجيش من قائد لواء المركز المسؤول عن الضفة الغربية، اللواء نداف بادان، ومنسق 
 نشاطات الحكومة اإلسرائيلية في المناطق كميل أبوركن، ودائرة القانون الدولي في النيابة العسكرية.

كشف تقرير إسرائيلي، عن استبعاد رئيس حكومة ، غزة، 13/2/2020القدس العربي، لندن، وأضافت 
االحتالل بنيامين نتنياهو للجيش اإلسرائيلي، من المشاركة في الفريق الخاص بضم مستوطنات 
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، وهو ما دفع بالجيش إلى ”صفقة القرن“الضفة الغربية المحتلة ومنطقة األغوار، وفق ما جاء في 
 ”.طاقم موازٍ “تشكيل 

وكذلك عملية ضم الجوالن، ” اتفاق أوسلو“االحتالل في وقت سابق في  الرغم من اشتراك جيشع
 .التي أعلنتها إسرائيل بتأييد أمريكي

اإلسرائيلية، فقد كشف أن رئاسة الحكومة اإلسرائيلية، ” i24NEWS“ووفق تقرير نشره موقع قناة 
شكلت الطاقم الُمنبثق عنها، إلعداد الخرائط تمهيدا لضم أجزاء من الضفة الغربية إلسرائيل، بناء 

التي يقترحها الرئيس األمريكي دونالد ترامب، إلنهاء الصراع اإلسرائيلي ، ”صفقة القرن“على خطة 
 الفلسطيني.

وأشار إلى أنه يتضح من ذلك، أنه ال يوجد تمثيل لجيش االحتالل اإلسرائيلي في ذلك الطاقم، على 
 الرغم من أنه هو الحاكم الفعلي في الضفة الغربية، وتخضع المناطق الفلسطينية باستثناء القدس

 الشرقية، للحكم العسكري اإلسرائيلي )الجيش( وليس للحكم المدني )الحكومة(.
وقد أعلنت حكومة االحتالل، أن طاقهما مؤلف من الوزير ياريف ليفين، والسفير في واشنطن رون 

 درامر، والمدير العام لرئاسة الحكومة رونين بيريتس، ومجلس األمن القومي.
تعدها حكومة االحتالل، ال تشمل حاليا منطقة المثلث التي جاءت في  ويتردد أن خرائط الضم، التي

 خطة ترامب، كما ال تشملها استعدادات جيش االحتالل لتطبيقها.
األمريكية، تنص على ضم إسرائيل للمستوطنات المقامة في الضفة ” صفقة القرن“والمعروف أن 

 الغربية، إضافة إلى غور األردن.
في موازاة ذلك، كشف النقاب أن جيش االحتالل، ورغم استثنائه من العمل في الطاقم الحكومي، 
شّكل بقرار من قائد هيئة األركان أفيف كوخافي، طاقما موازيا للطاقم الذي شّكله نتنياهو، إلعداد 

 خرائط تمّهد لتنفيذ الضم، إذا اتخذت الحكومة قرارا بذلك.
ويتألف طاقم جيش االحتالل من قائد لواء المركز نداف بادان، ومنسق نشاطات الحكومة اإلسرائيلية 

 في المناطق الفلسطينية المحتلة اللواء كميل أبو ركن، ودائرة القانون الدولي في النيابة العسكرية.
ن مناطق في النقب ويشير غياب قائد لواء الجنوب عن الطاقم العسكري، إلى عدم منح الفلسطينيي

الغربي، كما وفي الجوالت السابقة من اتفاقيات أوسلو بين إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية، التي 
في الضفة الغربية، كان للجيش اإلسرائيلي دور رئيسي في ” أ“شملت انسحابا إسرائيليا من مناطق 

 عمل الطاقم اإلسرائيلي مع الفلسطينيين واألمريكيين.
ا نشر في إسرائيل، فإن الجنرال كوخافي، طلب من مسؤول شعبة التخطيط في هيئة وحسب م

 األركان، باالستعداد الداخلي لتطبيق خطة ترامب.
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وبحسب ما كشف إسرائيلي، فإنه رغم الفجوة بين الموظفين المدنيين والعسكريين عند سلطات 
االحتالل، في ما يتعلق برسم خريطة لألراضي التي تسعى الحكومة اإلسرائيلية إلى ضمها، وفقا 

إال أن مكتب نتنياهو يتابع بشكل متواصل البيانات التي تصدر عن الجيش في هذا ” صفقة القرن”لـ
الشأن، بواسطة التنسيق المتواصل بين مجلس األمن القومي وشعبة التخطيط في هيئة األركان، وفي 
ظل الغطاء المدني الذي توفره وزارة الجيش اإلسرائيلية لمنسق عمليات الحكومة في األراضي 

 المحتلة.
 

 مستوطنات قبل مقاضاتهاالسلطة تعتزم إنذار الشركات العاملة في ال .2
تعتزم السلطة الفلسطينية توجيه إنذار رسمي للشركات العاملة في المستوطنات : كفاح زبون -رام هللا

اإلسرائيلية، قبل التوجه إلى مساءلتها قضائّيًا، في أول رد فلسطيني عملي، بعد نشر األمم المتحدة 
 شركة عاملة في المستوطنات بالضفة الغربية. 112قائمة تضم 

، صائب عريقات، إنه سيتّم تسليم رسائل رسمية «اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير»وقال أمين سر 
للدول التي تنتمي لها الشركات العاملة في المستوطنات، يوم االثنين المقبل، لمطالبتها بإغالق 

م استجابة هذه الشركات لمطالبنا، فإنه سيتم مالحقتها في حال عد»وأضاف أنه  مقارها وفروعها.
 «.قضائيًا في المحاكم الدولية للمطالبة بتعويضات على خلفية استغاللها للموارد واألرض الفلسطينية

وقال عريقات، إنه سيتم مخاطبة بريطانيا وهولندا ولوكسمبورغ وتايالند وفرنسا، إلغالق فروع 
ا ستتّم مخاطبة الشركات األميركية مباشرة لعدم وجود اتصال مع شركاتها في المستوطنات، فيم

 اإلدارة األميركية.
شركة، لكن البقية تعّهدوا  300وكان ُيفترض بحسب مسؤولين فلسطينيين، أن تشمل القائمة أكثر من 

، إبراهيم «مجلس حقوق اإلنسان»بوقف نشاطاتهم في المستوطنات. وقال مندوب فلسطين في 
، ألن بعض 307شركة، من أصل  112المجلس اختصر عدد الشركات في القائمة إلى خريشة، إن 

الشركات تعّهدت لمكتب المفوض السامي بعدم تجديد عقودها للعمل داخل المستوطنات. وحّذر 
خريشة أي شركة تتعاون مع تلك التي تعمل في المستوطنات بأنها سيتم تصنيفها أيضًا ضمن 

ن، مشيرًا إلى أن فلسطين ستعمل الحقًا على متابعة جميع الشركات المخالفة الشركات المخالفة للقانو 
 بشكل مدروس من قبل مجموعة من الخبراء والفنيين المختصين.

وبدأت السلطة فعاًل استشارات قانونية من أجل محاكمة الشركات التي ال تلتزم. وقال وزير العدل 
التحضير إلعداد تصوُّر من أجل »، تعمل على محمد شاللدة إن وزارته بالتعاون مع الخارجية

مالحقة ومساءلة الشركات العاملة في المستوطنات والعاملين فيها من مختلف الجنسيات، باعتبارهم 
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الرسمية، « صوت فلسطين»كما طالب شاللدة في حديث إلذاعة «. مرتكبي جرائم بحق أبناء شعبنا
ة دولية تحّرم مشاركة الشركات من جميع دول العالم، أمس، األمم المتحدة بالمسارعة في وضع اتفاقي
 في دعم ومساعدة االستيطان بجميع أشكاله.

، للضغط على «نعرف ولن نسكت بعد اليوم»حملة بعنوان: « فتح»وعلى األرض، أطلقت حركة 
التابعة « حركة الشبيبة»وأوضح رئيس لجنة العالقات الدولية لـ الشركات العاملة بالمستوطنات.

شبيبة فتح( ستتواصل مع مختلف المنظمات الشبابية في جميع دول »)، رائد الدبعي، أن «فتح»لـ
 «.العالم، ومع جميع شركائها، وأصدقاء شعبنا، من أجل تعميم حملتها )نعرف ولن نسكت بعد اليوم(

 14/2/2020، الشرق األوسط، لندن
 

 ارات ومصر والسعوديةصدمة من موقف اإلم في حالة صحيفة إسرائيلية: وفد السلطة .3
سلطت صحيفة إسرائيلية، الضوء على فشل وفد السلطة الفلسطينية : أحمد صقر -21عربي -غزة

في تمرير مشروع قرار في مجلس األمن، لرفض خطة السالم األمريكية المعروفة باسم "صفقة القرن" 
 في جلسته التي كانت المقررة الثالثاء الماضي.

المستوى في حاشية رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، أن "أبو وذكر مصدر فلسطيني رفيع 
مازن سيجري بضعة لقاءات سياسية قبل عودته إلى رام هللا من اجتماع مجلس األمن"، بحسب ما 

 أوردته صحيفة "إسرائيل اليوم" العبرية في خبرها الرئيس اليوم.
 الثاني والزعيم المصري عبد الفتاح ونوه أن "عباس معني بلقاء العاهل األردني الملك عبدهللا

السيسي، من أجل أن يبحث معهما آثار فشل الفلسطينيين في تمرير مشروع شجب "صفقة القرن" 
 للرئيس األمريكي دونالد ترامب في مجلس األمن الدولي".

وأوضح المصدر، أنه "يسود إحساس بخيبة أمل شديدة في أوساط أعضاء الوفد الذي خرج عباس 
مم المتحدة"، الفتا أن "الشعور  أننا عدنا مع ذيل بين الساقين، حيث لم نقدر على نحو سليم إلى األ

 الضغط األمريكي على أعضاء مجلس األمن".
وأضاف: "يكاد يكون كل مندوبي الدول األعضاء في مجلس األمن قالوا ألعضاء الوفد الفلسطيني، 

ا مارست ثقلها ونفوذها إلسقاط مشروع القرار الذي أنهم يتماثلون مع رؤية الفلسطينيين، ولكن أمريك
ندونيسياتقدمت به تونس   ".وا 

ولفت المصدر الفلسطيني الذي تحدث لصحيفة "إسرائيل اليوم"، أنه "في اللحظة التي تغيرت فيها 
المسودة إلى الصيغة الرقيقة التي ال تتضمن شجبا صريحا لخطة ترامب، لم يكن أي معنى لطرح 

 ر على التصويت حتى لو كانت لنا أغلبية".مشروع القرا
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وأكد أن الوفد الفلسطيني "ال يزال في حالة صدمة من الكتف الباردة التي تلقيناها من الدول العربية 
 ".ومصر والسعوديةوعلى رأسها اإلمارات 

 13/2/2020، "21موقع "عربي 
 

 وواشنطن تتحديان اإلجماع الدولي الرافض لالستيطان "إسرائيل"الشيخ:  .4
اعتبر وزير الشؤون المدنية حسين الشيخ، اليوم الخميس، أن إسرائيل واإلدارة األمريكية  :رام هللا

تتحديان اإلجماع الدولي الرافض لالستيطان عقب نشر قائمة األمم المتحدة للشركات العاملة في 
 المستوطنات.

سرائيل لمجلس حقوق اإلنسان األممي بعد نشره قائمة وقال الشيخ في  بيان، إن "مقاطعة أمريكا وا 
الهيئات والشركات التي تعمل بالمستوطنات هو دليل على أن الشرعية الدولية والمؤسسات األممية ال 

وأضاف الشيخ أن الموقفين اإلسرائيلي واألمريكي يمثالن "تحديا  مكان لها في سياسات الدولتين".
 فرا لإلجماع الدولي وسيادة منطق الترهيب الكولونيالي".سا

 13/2/2020، القدس، القدس
 

 بحر: نسعى لمحاربة ومحاكمة الشركات العاملة بالمستوطنات .5
قال النائب األول لرئيس المجلس التشريعي أحمد بحر، إن شعبنا ومعه أحرار العالم ومؤسسات : غزة

شركة على صلة  112محاكمة القائمة السوداء التي تضم أممية وحقوقية أخرى سيسعون لمحاربة و 
ودعا بحر، في بيان صحفي صباح اليوم  بعمل المستوطنات الُمقامة على األراضي الفلسطينية.

الخميس، لمقاطعة تلك الشركات مقاطعة تامة وشاملة حتى تقطع صلتها بالمستوطنات أو يتم 
 محاكمتها على جريمتها النكراء.

ئمة عن األمم المتحدة انتصارًا للحق الفلسطيني، وبداية لرحلة تجفيف منابع وعد صدور القا
 المنظومة االستيطانية الصهيونية على أرضنا المحتلة.

 13/2/2020، المركز الفلسطيني لإلعالم
 

 البرغوثي يدعو العالم لمقاطعة البنوك العاملة في المستوطناتمصطفى  .6
المبادرة الوطنية الفلسطينية مصطفى البرغوثي الدول األوروبية دعا األمين العام لحركة : رام هللا

 والبنوك العالمية إلى فرض مقاطعة فورية للبنوك العاملة في المستوطنات اإلسرائيلية.
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وأكد البرغوثي في تصريح صحفي، تعقيًبا على قرار نشر "القائمة السوداء" للشركات العاملة 
يسكونت، وهبوعليم، ولئومي وفيرست ناشينال، و"بانك اف بالمستوطنات، ضرورة مقاطعة بنوك "د

 جيروسالم"، و"ميونسبال".
ورحب البرغوثي بنشر مفوضية حقوق اإلنسان للقائمة السوداء للشركات العاملة في المستوطنات، 

شركة تخرق القانون الدولي وقرارات األمم المتحدة بعملها في مستوطنات استيطانية  122والتي تضم 
وقال إن نشر القائمة السوداء تأخر كثيًرا بسبب الضغوط األمريكية  راضي الفلسطينية المحتلة.في األ

 التي فشلت في النهاية في منع نشر القائمة.
 13/2/2020، المركز الفلسطيني لإلعالم

 
 ارتفاع ملموس في عمليات الضفة الغربية: إسرائيلي تقرير استخباري .7

، بأن الثلث األول من شباط الحالي هو «إسرائيلي»أفاد تقرير استخباري إحصائي : فلسطين المحتلة
ملموس في عمليات الضفة الغربية المحتلة. وبين التقرير األعنف منذ سنوات، في إشارة إلى ارتفاع 

األسبوعي، وفًقا لشعبة االستخبارات في جيش االحتالل، أن األسبوع الماضي اتسم بعودة العمليات 
غالبيتهم من »بجراح « يناإلسرائيلي»بشتى أنواعها وفي فترة قياسية حيث أصيب العشرات من 

 في سلسلة من العمليات." الجنود
قدس، والثالثة في من شباط الجاري، عمليتان منها في ال 6عمليات في الـ  3كر التقرير تنفيذ وذ

ولفت التقرير النظر إلى أن هذا الشهر شهد عودة لعمليات إطالق النار والدهس،  الضفة الغربية 
 أشهر. 5حيث أصيب جنود ومستوطنون ألول مرة منذ 

 14/2/2020، الدستور، عّمان
 

 ئيلي: حماس تراقبنا من كثب والقسام ال تركن للهدوءتقرير إسرا .8
سلط تقرير إعالمي إسرائيلي الضوء على ما قال إنه "عمل وحدة المراقبة والمتابعة : القدس المحتلة

 التابعة لحركة حماس على طول السياج الفاصل حول قطاع غزة".
أليؤور ليفي" أن حماس "تتابع وذكر معد التقرير الصحافي في صحيفة "يديعوت احرونوت" العبرية "

كل حركة لجنود جيش االحتالل على مقربة من الحدود، وتستخدم مواقع متقدمة قريبة من الحدود 
وبّين التقرير أن مهمة  مواقع مراقبة، والتي تزود غرفة العمليات التابعة لكتائب القسام بالمعلومات".

من الحدود سواًء برًّا أو جوًّا أو بحًرا ونقلها إلى  وحدة المراقبة هي متابعة أي حركة غريبة على مقربة
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كما نشرت القناة مقاطع صوتية قالت إنها لعناصر من وحدة الرصد للقسام خالل  غرفة العمليات.
 إصدارها البالغات لبقية القوات حال وقوع أحداث ميدانية على مقربة من الحدود.

تهم فقط برصد السماء والجو لمتابعة أي حركة ولفت التقرير إلى أن لدى حماس عناصر تتمثل مهم
 للطائرات اإلسرائيلية وتحذير النشطاء على األرض.

وشدد على أن "القسام ال تركن إلى الهدوء وتطور وسائل تعقب طوال الوقت في إطار المعركة التي 
 ال تنتهي أمام إسرائيل".

يعد جزءا ال يتجزأ من منظومة التحكم  ولفت إلى أنها "بنت نظام مراقبة يتطور يوًما بعد يوم، وهو
، 2014يوًما من الحرب خالل العام  52والسيطرة التي حاول الجيش اإلسرائيلي القضاء عليها طوال 

 لكنه فشل فيها".
 13/2/2020، المركز الفلسطيني لإلعالم

 
 الحية لنتنياهو: حماس مصممة على المقاومة وتعد القتالعك .9

خليل الحية عضو المكتب السياسي لحركة حماس، إن حركته ومعها كل  قال”: القدس العربي“ -غزة
حتى تسقط لألبد، وحذر رئيس ” صفقة القرن“المقاومة عاقدة العزم على مقاومة االحتالل ومواجهة 

تعد “حكومة االحتالل من مغبة اإلقدام على أي عمل عسكري ضد غزة، وقال إن حماس 
 ”.القتالعك

لن “تكريم أحد األسرى المحررين في مدينة غزة، على أن الوحدة الوطنية وأكد في كلمة له خالل 
تكون إال باالتفاق على أن االحتالل عدو لنا، وال مقام له على أرض فلسطين، وأن الطريق لمواجهة 

إذا لم تُقطع العالقة مع االحتالل “وأضاف:  ”.صفقة القرن هي مقاومة االحتالل بكل الوسائل
، وأكد أن الفلسطينيين مطالبون ”األمني، فلن يصدقنا العالم بأننا ضد صفقة القرنويتوقف التنسيق 

هذا العدو ال ينفع معه إال “مؤكًدا أن ” القول والفعل”، لمواجهة الصفقة بـ”موقف للتاريخ“بأخذ 
 ”.العمليات البطولية من دعس وطعن وتفجير

القسام تعمل عليها بال كلل وال : “وقال موجها حديثه لألسرى أن رسالتهم وصلت حماس. وأضاف
 ”.ملل، وسيأتي وقت ُيحرر فيه األسرى رغم أنف السجان

وبعث الحية رسالة إلى رئيس وزراء االحتالل بنيامين نتنياهو، عقب تهديداته األخيرة لغزة وحركة 
إذا كنت تهدد حماس فإن حماس تعد القتالعك، ونحن نعد لك الرحيل عن “حماس، قال فيها: 

 ”.ناأرض
 14/2/2020، لندن، القدس العربي
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 حماس تدعو لتصعيد المقاطعة الشاملة لالحتالل .10

دعا المتحدث باسم حركة حماس عبد الرحمن شديد إلى تصعيد المقاطعة الشاملة في وجه : رام هللا
وثّمن شديد في تصريحات له خطوة  االحتالل ومشروعه االستيطاني في الضفة الغربية المحتلة.

حقوق اإلنسان التابع لألمم المتحدة باإلعالن عن القائمة السوداء بأسماء الشركات التي تعمل مجلس 
 في المستوطنات بالضفة الغربية المحتلة.

ودعا شديد الدول العربية المهرولة للتطبيع لوقف تلك السياسة، مؤكدا أنَّ كيان االحتالل غير 
الحلول بقوة السطوة األمريكية التي أعطت  شرعي، وال يزال يمارس سرقة األرض، ويحاول فرض

 الحق لنفسها بتجاوز حقوق شعبنا وثوابته فيما يسمى بـ"صفقة القرن".
 13/2/2020، المركز الفلسطيني لإلعالم

 
وتعمل على تأمين  وتشكل حدودها "إسرائيلـ"ستوفر الحماية ل: "صفقة القرن" في مقالنتنياهو  .11

 مستقبلها
يسرائيل هيوم العبرية، اليوم الجمعة،  نشرت صحيفة -ترجمة خاصة  -القدس دوت كوم  -رام هللا 

مقااًل لرئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الجمعة، حول الخطة األميركية المسماة "صفقة 
 القرن".

وسرد نتنياهو في مقالته العديد من األسباب التي يجب أن تدفع اإلسرائيليين جميعهم للقبول 
 ه اللحظة والفرصة. متعهًدا بالعمل على تطبيقها عقب االنتخابات.بالصفقة، وأن ال يتم تفويت هذ

وشدد فيها على ضرورة أن ال تؤثر االنتخابات المقبلة في الثاني من الشهر المقبل، والعمل على 
اغتنام ما وصفها بـ "الفرصة التاريخية" لتطبيق الخطة األميركية، والتي تمثل تحقيًقا لـ "الرؤية 

 ا قال.الصهيونية". كم
وقال إن هذه الخطة التي وضعها الرئيس األميركي دونالد ترمب، ستوفر الحماية إلسرائيل، وتشكل 
حدودها، وتعمل على تأمين مستقبلها. معتبًرا ما يروج من قبل بعض وسائل اإلعالم وجهات أخرى 

 من تشويه للصفقة بأنها إدعاءات خاطئة. وفق قوله.
مح إلسرائيل منذ إنشائها، بالحصول على اعتراف أميركي بالسيادة وبين أن الخطة ألول مرة ستس

على مناطق المستوطنات بالضفة الغربية، وكامل مناطق غور األردن، وأن ذلك يمثل تحقيًقا لــ 
 "الرؤية الصهيونية".
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وأشار إلى أن تطبيق السيادة على تلك المناطق سيكون وفق ما أعلن عنه السفير األميركي لدى 
 كية مشتركة.ير أم -ئيل ديفيد فريدمان، من خالل عملية رسم الخرائط من قبل لجنة إسرائيلية إسرا

وأشاد بمواقف ترمب الداعمة إلسرائيل، الوفاء بوعوده، بدًءا من الخروج من االتفاق النووي مع إيران، 
وصواًل لالعتراف بالقدس عاصمًة إلسرائيل، ونقل السفارة إليها، واالعتراف بالسيادة اإلسرائيلية على 

 الجوالن.
 غور األردن والبحر الميت".وقال "هو أيًضا سيقف إلى جانبنا في مسألة السيادة بالضفة و 

وتطرق لقضية أن الصفقة تنص على إقامة دولة فلسطينية، مشيًرا إلى أن الخطة باألساس تضع 
شروًطا صارمة على الفلسطينيين من بينها إحداث تغيير أساسي في المجتمع الفلسطيني وتحويله 

األميركية، ومنها الدخول في إلى كيان ديمقراطي، وأن تستوفي هذه الدولة الشروط اإلسرائيلية و 
مفاوضات يتم من خاللها البدء بالتوقف عن دفع رواتب أهالي منفذي العمليات، ووقف أي محاوالت 
لالنضمام للمنظمات الدولية دون موافقة إسرائيل، وسحب دعاوى قضائية ضد إسرائيل في محكمة 

 الجنايات الدولية.
لفلسطينيين الوفاء بها من أجل الدخول في مفاوضات وبين أن هذه كلها شروط مسبقة يتعين على ا

سياسية، والختتام هذه المفاوضات يجب أن تستوفى شروط أخرى تتمثل في االعتراف بدولة إسرائيل 
كدولة يهودية، واالعتراف بالقدس المتحدة كعاصمة إلسرائيل، والموافقة على السيطرة األمنية 

جوا وبحرا وبرا، والكف عن التحريض ضد  -غرب األردن  اإلسرائيلية على كامل األراضي الواقعة
إسرائيل، بما في ذلك في المناهج والكتب المدرسية وجميع مؤسسات السلطة الفلسطينية، والتخلي 
عن حق عودة الالجئين، ونزع سالح حماس والجهاد والمنظمات األخرى، وفرض السيطرة الكاملة 

جراء انتخا بات حرة، وضمان حرية الصحافة، وحماية حقوق اإلنسان، على السكان بغزة والضفة، وا 
 والحفاظ على الحرية الدينية، ومنح المساواة في الحقوق لألقليات الدينية.

وأضاف "ومرة أخرى، فإن إسرائيل والواليات المتحدة هما اللتان يقرران ما إذا كان الفلسطينيون 
 .يستوفون كل هذه الشروط قبل التوصل إلى أي اتفاق"

واعتبر أن هذه الخطة األميركية هي األكثر ودية التي قدمت إلسرائيل على اإلطالق، وهي تعكس 
انجاز تاريخي في مصيرها. مشيًرا إلى أن هذه الخطة ال تفرض على إسرائيل أي شروط للدخول في 

يد المفاوضات مثلما كان سابًقا يتم من قبل خطط أخرى مثل إطالق سراح أسرى فلسطينيين وتجم
البناء في المناطق لمجرد الدخول في المفاوضات. باإلشارة منه إلدارة الرئيس األميركي السابق باراك 

 أوباما.
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وأشار إلى أنه بغض النظر عن موافقة الفلسطينيين أو رفضهم، سيتم الحصول على اعتراف أميركي 
ن أجل الدخول في مفاوضات، بالسيادة، في حين أن الفلسطينيين مطالبون بمنح تنازالت كبيرة فقط م

وأنها ألول مرة الخطة تدفع باتجاه تسوية قضية الالجئين اليهود الذين أجبروا على الفرار من الدول 
العربية واإلسالمية، وتدعو الدول العربية إلى وقف مبادراتها ضد إسرائيل في األمم المتحدة 

 والمؤسسات الدولية.
إلشارة إلدارة أوباما( بأنها كانت تحمل برامج سياسية مشوهة ووصف الخطط األميركية السابقة )با

بالنسبة لحقوق إسرائيل، على عكس هذه الخطة التي توفر األمن لكل من وصفهم بـ "مواطني دولة 
إسرائيل"، من خالل الحفاظ على حق تل أبيب في الحفاظ على السيطرة األمنية بالضفة وغور 

 ات ضد المدن الرئيسية في داخل إسرائيل.األردن، وهذا ما سيمنع تنفيذ هجم
عاًما من  11وقال "إن الخيار الذي سنتخذه في األسابيع المقبلة، سيحدد مستقبل أمتنا إلى األبد. بعد 

العمل ضد سياسات االنسحاب والتهجير التي تنتهجها الحكومات األمريكية السابقة، وبعد ثالث 
أصبح لدينا أخيًرا فرصة لتعزيز ثقتنا وتعيين  -وفريقه سنوات من العمل عن كثب مع الرئيس ترمب 

 حدودنا وتأمين مستقبلنا".
ودعا جميع اإلسرائيليين بما فيهم المعارضة أن ال يدعوا االنتخابات تؤثر على تفويت هذه الفرصة 

 التاريخية. كما قال.
 14/2/2020القدس، القدس، 

 
 تطلب من بريطانيا شمل المستوطنات ضمن اتفاقية التجارة الحرة تمهيد ا لالعتراف بها "إسرائيل" .12

يوم الجمعة، أن ت صحيفة يسرائيل هيوم العبرية، كشف -ترجمة خاصة بـ"القدس" دوت كوم -رام هللا
إسرائيل تقدمت بطلب إلى بريطانيا إلدراج مستوطنات الضفة الغربية والقدس، وكذلك مرتفعات 

ني من العام الجوالن، ضمن اتفاقية التجارة الحرة المشتركة، والتي ستدخل حيز التنفيذ في كانون الثا
 المقبل، بعد انفصال المملكة المتحدة البريطانية عن االتحاد األوروبي.

وبحسب الصحيفة، فإن االتفاقية التي أعدت قبل خروج بريطانيا بفترة طويلة، تمت كتابتها بنفس 
ض شروط االتفاقية مع االتحاد األوروبي والذي يعتبر بدوره المستوطنات والجوالن مناطق محتلة ويرف

 شملها في أي اتفاقيات مع إسرائيل.
ووفًقا للصحيفة، فإن وزير االقتصاد اإلسرائيلي إيلي كوهين اتصل بنظيره البريطاني كونور بيرنز 

 وطلب منه تحديث االتفاقية.



 
 
 
 

 

 14 ص             5161 العدد:             2/14/2020 جمعةال التاريخ: 

                                    

وعلمت الصحيفة أن بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء اإلسرائيلي تحدث مع نظيره البريطاني بوريس 
 ة.جونسون حول القضي

واعتبرت الصحيفة، أنه في حال تم ذلك، فإن هذا يعني أن بريطانيا تعترف بالضفة وشرقي القدس 
 والجوالن أنها مناطق إسرائيلية.

 13/2/2020القدس، القدس، 
 

 تعد لعملية عسكرية واسعة ضد غزة بعد االنتخابات "إسرائيل": صحيفة "إسرائيل اليوم" .13
قالت صحيفة عبرية، الخميس، إن جيش االحتالل اإلسرائيلي يعد لعملية واسعة ضد قطاع غزة بعد 
االنتخابات المقررة في الثاني من مارس/آذار المقبل. وأضافت صحيفة "إسرائيل اليوم"، المقربة من 

الحملة االنتخابية، تم منع رئيس وزراء االحتالل اإلسرائيلي المنتهية واليته بنيامين نتنياهو: "بسبب 
مارس/آذار على  3عملية عسكرية كبرى في قطاع غزة، وفي )إسرائيل( يعضون على الشفاه حتى 

األقل، أي اليوم التالي لالنتخابات". وتابعت: "وفق جميع التقديرات األخيرة، فإن العمل العسكري 
تأمل في أن تسيطر حماس على الكبير في غزة أصبح أقرب من أي وقت مضى، ال تزال )إسرائيل( 

طالق البالونات الحارقة، لكن يبدو أن الفرص آخذة في  أسلحتها، وتوقف إطالق الصواريخ وا 
 التناقص". 

 13/2/2020، فلسطين أون الين
 

 الجيش اإلسرائيلي ينشئ قيادة جديدة خاصة بإيران .14
ذكر تقرير إخباري أن الجيش اإلسرائيلي سوف ينشئ قيادة  -ب ا()د -"القدس" دوت كوم -تل ابيب

جديدة خاصة بإيران، كاحدى األولويات العليا لخطة تستمر عدة سنوات قادمة لرئيس األركان 
الليفتنانت جنرال لفي كوخافي يطلق عليها"الزخم"، والتي تهدف تحقيق تفوق عسكري كبير على 

 أعداء إسرائيل.
يروزاليم بوست" اليوم الخميس، سوف يتولي القيادة الجديدة ضابط برتبة ميجور ووفقا لصحيفة "ج

جنرال، وسيتم تكليفه بالتركيز على تحليل التهديدات التي تشكلها إيران، والتخطيط لحملة إسرائيل 
 ضد الجمهورية اإلسالمية.

هجومية، بما في ذلك وقالت الصحيفة، إن القيادة الجديدة سوف تعزز قدرات الجيش اإلسرائيلي ال
استخدام الوسائل التكنولوجية لطائرات سالح الجو اإلسرائيلي لتدمير أهداف العدو، وزيادة تفوق 
االستخبارات العسكرية، وتوسيع نطاق جمع المعلومات االستخباراتية بشأن الجمهورية اإلسالمية بما 



 
 
 
 

 

 15 ص             5161 العدد:             2/14/2020 جمعةال التاريخ: 

                                    

اإللكترونية، سواء الدفاعية أو في ذلك عبر األقمار االصطناعية، وكذلك تعزيز قدرات إسرائيل 
 الهجومية.

 13/2/2020، القدس، القدس
 

 ليبرمان ال يستبعد التحالف مع التكتل اليساري .15
يوم برمان زعيم حزب إسرائيل بيتنا، قال أفيغدور لي -رجمة خاصة بـ "القدس" دوت كومت -رام هللا 

 -الجسر  -الخميس، إنه ال يستبعد التحالف والشراكة مع التكتل اليساري الذي يضم أحزاب )العمل 
وأوضح ليبرمان في تصريحات إلذاعة  ميرتس( بعد االنتخابات المقررة في الثاني من الشهر المقبل.

الجيش اإلسرائيلي، أنه ال توجد لديه مشكلة في الجلوس معهم في حكومة واحدة، لكن ذلك يجب أن 
  يضمن التوافق على الخطوط األساسية لتلك الحكومة.

وفي ذات المقابلة، هاجم ليبرمان، بنيامين نتنياهو زعيم حزب الليكود. وقال "إن أكثر من نصف 
 فصيل الليكود يحلمون بانتخاب رئيس جديد، ويحلمون أيًضا باليوم الذي سينتهي فيه هذا الكابوس".

بعد االنتخابات، أو وجود سيناريو يشير لتعاون حزبي واستبعد ليبرمان أن يتم تشكيل حكومة وحدة 
 أبيض. -الليكود و أزرق

ورًدا على تصريحاته، قال نتنياهو، إن ليبرمان يريد الدخول في حكومة يسارية مدعومة من القائمة 
قامة حكومة خطيرة  العربية المشتركة. مضيًفا "التصويت لحزب الليكود وحده سيمنع انتخابات رابعة وا 

 سرائيل".إل
 13/2/2020، القدس، القدس

 
 عضو الكنيست يوسف جبارين يحّذر من تغييب الرواية الفلسطينية في العالم .16

واشنطن بوست تقريًرا خاًصا حول تفاصيل المخطط الترانسفيري اّلذي ورد ‘: نشرت صحيفة الناصرة
في التقرير على البند المتعلق بمنطقة المثلث  األمريكية، وقد تّم التركيز« صفقة القرن»في ما يسمى 

براز إسقاطات هذا المخطط على األهالي.  وا 
وافتتحت الصحيفة تقريرها بمقابلٍة مع النائب عن القائمة المشتركة، يوسف جبارين، قال فيها انه 
يستهجن كيف أن الهذيان العنصري لليمين في إسرائيل حول تطبيق ترانسفير بحق أهالي منطقة 

تحّول ليكوَن جزًءا من صفقة القرن. مؤكدا ان الدافع لهذا المخطط في   48المثلث داخل اراضي 
في حديثه حول تأثير اإلعالن «. غاية الوضوح، وهو التقليل من عدد المواطنين العرب في اسرائيل

اوضح على االنتخابات البرلمانية القريبة في الثاني من مارس/ اذار المقبل « صفقة القرن»عن 
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جبارين أن العديد من المواطنين العرب يقولون له في االسبوع األخير أنهم سيشاركون بالتصويت في 
االنتخابات القادمة للمرة االولى في حياتهم بسبب مخططات الترانسفير اّلتي ُتحاك ضدهم. وأّكد أنه: 

سيزيد من إصرار  لربما يسعى نتنياهو للتخلص من المواطنين العرب، لكنه سيرى انه فعلًيا»
 «.المواطنين العرب على الخروج للتصويت

يشار الى ان العديد من وسائل االعالم العربية واألجنبية قامت بزيارات ميدانية لمنطقة المثلث 
نتنياهو، ونقلت ردود فعل األهالي ورؤساء  -لتغطية موضوع الترانسفير الذي ورد في صفقة ترامب

من بالغ »الجمعيات الحقوقية. وفي تعقيبه على ذلك أكد جبارين: البلديات والمجالس المحلية و 
األهمية ايصال صوتنا الى منصات إعالمية دولية وعالمية من أجل طرح قضايانا والتأثير على 
الرأي العالم الدولي بهذه القضايا، وعدم السماح بتغييب روايتنا لصالح الرواية الصهيونية 

للعالم كيف تتنكر صفقة القرن لحقوق شعبنا الفلسطيني، وكذلك  واالستيطانية في العالم. نشرح
 «.تفاصيل ما تخطط له حكومة اسرائيل من ترانسفير بحق المواطنين العرب

 13/2/2020، القدس العربي، لندن
 

 على القائمة السوداء دليل أنها ضمت المستوطنات بالفعل "إسرائيل"هآرتس: رد  .17
(، أن الدعم اإلسرائيلي 2-13رأت صحيفة هآرتس العبرية، الصادرة اليوم الخميس ) -القدس المحتلة 

نشر مفوضية مجلس حقوق اإلنسان في األمم المتحدة لـ "القائمة السوداء"  الشامل للمستوطنات بعد
الخاصة بالشركات العاملة في المستوطنات اإلسرائيلية، دليل إضافي على أن عملية ضم 

 المستوطنات قد حدثت بالفعل منذ فترة طويلة.
ي تصويت دراماتيكي في ولفتت النظر إلى أن الرد اإلسرائيلي يعني أن عملية الضم قد حدثت دون أ

 الكنيست أو استفتاء، أو دعم من إدارة الرئيس األمريكي دونالد ترمب.
وأضافت أن حكومة "تل أبيب": "استقرت بشكل واضح إلى جانب المستوطنات والمستوطنين". مشيرًة 
ة إلى أن تصريحات بنيامين نتنياهو ووزير خارجيته يسرائيل كاتس لم تخرج عن المتوقع بمهاجم

 المجلس والحديث عن مقاطعته.
واستدركت: "رؤوفين ريفلين  الرئيس اإلسرائيلي، هو الشخصية الوحيدة الذي سعى إلى تقديم صورة 

 متطورة وصبورة ومتوازنة بعد أن اعتبر ما جرى بأنه غير قانوني".
ف وأشارت إلى أن تصريحات زعيم المعارضة بيني غانتس رئيس حزب "أزرق أبيض"، الذي وص

نشر القائمة بأنه: "يوم أسود لحقوق اإلنسان" هي بمنزلة تأييد ودعم واضح لعملية ضم المستوطنات 
 فعليًّا.
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 -ونبهت هآرتس إلى أن التصريح األكثر دهشة كان من عمير بيرتس زعيم التكتل اليساري )العمل
 اد اإلسرائيلي.ميرتس( الذي أدان القرار وتعهد بالعمل ضده للحفاظ على قوة االقتص -الجسر

وعدت هآرتس، تصريحات بيرتس بأنها:"شهادة الوفاة الرسمية لليسار الصهيوني في وجه الضم الذي 
 حدث بالفعل".

مجرد هراء. مشيرًة إلى أن الحرب ضد هذه  BDSوقالت الصحيفة، إن اتهام حركة المقاطعة الدولية 
 الحركة غير واقعية.

وأوضحت أن نية "إسرائيل" باألساس سواء بلغة القانون أو من خالل العمليات التي تمارسها على 
األرض، ال لبس فيها وتتمثل في حماية المستوطنات من المقاطعة، وليس التمييز بين حق "إسرائيل" 

 في الوجود كدولة، أو النزاع على المستوطنات ووجودها.
 13/2/2020، المركز الفلسطيني لإلعالم

 

 ن نتنياهو ومؤسس فيسبوك بسبب عنصرية "الليكود"هآرتس: مكالمة حادة بي .18
كشفت صحيفة "هآرتس" العبرية، أن رئيس وزراء االحتالل بنيامين نتنياهو احتج لمؤسس : تل أبيب

شبكة "فيسبوك" مارك زوكربيرغ  على كيفية تعامل موقع التواصل االجتماعي مع حملة حزبه 
 "الليكود" االنتخابية.

قلت الصحيفة عن مصادر مطلعة على مكالمة هاتفية أجراها نتنياهو مع زوكربيرغ أمس األربعاء ون
تأكيدها على أن نتنياهو اتهم "فيسبوك" بالعمل ضد حملة "الليكود" قبيل انتخابات الكنيست الثالثة 

 على التوالي المقرر تنظيمها في الثاني من مارس المقبل.
ير، من اتخاذ "فيسبوك" خطوات ضد مؤيدين له في االنتخابات، وحث واشتكى نتنياهو، حسب التقر 

مؤسس أكبر موقع للتواصل االجتماعي في العالم على "ضمان نزاهة االنتخابات والتصرف بشكل 
ولم يتطرق زوكربيرغ، حسب التقرير، إلى ادعاءات نتنياهو، مكتفيا بالقول إن شركته  مسؤول ونزيه".

 الموضوع."ستتوخى الحيطة" إزاء 
 13/2/2020، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
 : حماس قررت وقف الصواريخ والبالونات تزعم "سرائيل"إ .19

ذكرت مصادر اسرائيلية ان "حركة حماس أبلغت اسرائيل عبر وسطاء  -"القدس" دوت كوم -غزة
ل اعالم عبرية مساء اليوم بانها قررت وقف اطالق الصواريخ والبالونات المتفجرة" وفقا لما نقلته وسائ

 الخميس عن مسؤول امني اسرائيلي.
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وتزامن هذا مع اعالن سلطات االحتالل اإلسرائيلي، هذا المساء، إعادة توسيع مساحة الصيد قبالة 
سواحل قطاع غزة، التي كانت قلصتها قبل نحو أسبوع، وكذلك تراجعها عن تقليص عدد التصاريح 

و بالونات حارقة وصواريخ نح إطالقالممنوحة للتجار في قطاع غزة التي تم ايضا خفضها، بسبب 
 المستوطنات االسرائيلية.

 13/2/2020القدس، القدس، 
 

 : غزة هي من تحاصر "إسرائيل" وهذه خياراتناإسرائيليصحفي  .20
"إسرائيل" أخطأت على مدار  كشف الصحفي "اإلسرائيلي" شلومي إلدار، أن الرأي: -الداخل المحتل

يل" التي رفضت باستمرار إيجاد حل ووفقًا للصحفي، فإن "إسرائ عامًا في حصارها لقطاع غزة. 12
وأشار "إلدار" إلى أن هناك خياران فقط أمام  لقضية غزة، هي  اآلن محاصرة  فيا، وال مجال للهرب.
 "إسرائيل" في التعامل مع قطاع غزة، وكالهما صعب.

وأوضح أن الخيار األول متمثل في حرب واسعة، ثمنها وخسائرها غير معروف، وال يمكن توقعها 
 القا.إط

وبحسب الصحفي اإلسرائيلي وهو مقرب من صناع القرار في إسرائيل، أن الخيار الثاني متمثل في 
 تهدئة طويلة.

عاًما ألنها تعتقد أن الحصار الطويل من  12وأضاف أن حكومته رفضت اتخاذ القرار منذ أكثر من 
شأنه أن يعّلم حمـاس درًسا، وهذا لم يحدث، وعليها اآلن اتخاذ قرار بين السيء واألسوأ ودفع ثمن 

 ذلك، كما قال.

 13/2/2020، ية لإلعالملفلسطينوكالة الرأي ا

 
 من جنوده تهمة تعاطي وتهريب المخدراتعشرة االحتالل يعتقل  .21

 10كشفت قناة "كان" العبرية، النقاب عن اعتقال وحبس : خدمة قدس برس -الناصرة )فلسطين( 
 تعاطي وتهريب المخدرات واإلتجار بها.جنود من جيش االحتالل اإلسرائيلي، أمس األربعاء، بتهمة 

يوم الخميس، أن اثنين من الجنود المعتقلين هم من عناصر الشرطة وذكرت القناة العبرية، صباح 
 العسكرية بالجيش اإلسرائيلي، ويعملون على معابر الضفة الغربية.

 13/2/2020، برسقدس 
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 ُتحبط هجوم "سايبر" ضد السلطة الفلسطينية "إسرائيل" .22
يوم الخميس، أن شركة إسرائيلية أحبطت صباح ت وسائل اإلعالم العبرية، كشف :القدس المحتلة

وقالت صحيفة "يسرائيل هيوم"  ينية بالضفة الغربية.هجمات "سايبر" عربية، ضد السلطة الفلسط
حباط هجوم  العبرية، إن شركة "سايبر يزين" اإلسرائيلية للبرمجيات والتكنولوجيا، زعمت كشف وا 

وأضافت الصحيفة، أن الهجمات  سيبراني ضد شخصيات قيادية بالسلطة الفلسطينية في الضفة.
ية، وجاءت على خلفية معارضة سياسية للسلطة وقعت بعد اإلعالن عن "صفقة القرن" األمريك

 الفلسطينية، ومواقفها السياسية والخالفات بين حركتي حماس وفتح.
ونقلت الصحيفة عن مصادر بالشركة اإلسرائيلية قولها إن المهاجمين حاولوا التجسس على هواتف 

 وجواالت شخصيات قيادية بالسلطة الفلسطينية، بواسطة برامج تجسس إلكترونية.
 13/2/2020، برسقدس 

 
 بحي الثوري في سلوان االحتالل يهدم منزال   .23

س، منزال في حي الثوري بالقدس المحتلة، هدمت سلطات االحتالل االسرائيلي، اليوم الخمي: القدس
 يعود للمواطن إياد شويكي، إلقامة مدرسة تابعة لبلدية االحتالل مكان المنزل.

خراج  وقال الشويكي لـ"وفا" إنه تسلم إخطارا بعدم دخول أرضه مطلقا، واخالئها خالل يومين، وا 
أفراد من عائلته  6الذي يؤوي معداته الخاصة الموجودة في األرض، وذلك بعد أن تم هدم منزله 

 وأضاف ان االحتالل هدم سورا يعود للمواطن خليل أبو هدوان المجاور لمنزله. إضافته له ولزوجته.
 .1998عاما، وخرج من األسر عام  12يشار إلى أن شويكي أمضى في سجون االحتالل 

 13/2/2020، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
 في األقصى تستنفر االحتالل "العظيم الفجر"حملة  .24

أطلق نشطاء ومغردون عبر مواقع التواصل االجتماعي دعوات لتلبية نداء المسجد : فلسطين المحتلة
األقصى في حملة الفجر العظيم في شهرها الثاني، ومؤازرة ومساندة المصليين في األقصى بالقدس 

 المحتلة والمسجد اإلبراهيمي بالخليل.
رات الدعوات في الضفة الغربية وقطاع غزة والداخل المحتل، للمشاركة في صالة وانتشرت عش

ولم  ، وتركزت في المساجد المركزية بالمدن والبلدات الفلسطينية.«الفجر العظيم»الفجر ضمن حملة 
تقتصر الدعوات على المساجد في فلسطين، بل تعدت الحدود والحواجز والحصار، وانطلقت في 
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العربية، مثل األردن وتركيا والجزائر والمغرب، وعدد من الدول العربية واإلسالمية  البالد والدول
 األخرى.

وُأطلقت الّدعوات في الوقت الذي تكّثف فيه سلطات االحتالل التنكيل بالفلسطينيين واستباحة 
المقدسات، أصعبها قرارات اإلبعاد عن المسجد األقصى وتفريغه من المصلين، حيث استهدفت أكثر 

 فلسطيني بذريعة اتهامات مختلفة. 100من 
عيد هجمتها على المواطنين والمصلين، وردت سلطات االحتالل على حملة الفجر العظيم، بتص

باالعتقال واإلبعاد، واالعتداء بالرصاص والضرب المبرح، واقتحام باحات األقصى بعد صالة الفجر، 
واالعتداء على المشاركين في الحملة، واعتقال العشرات منهم، حتى أن باعة الكعك والشاي والقهوة 

 لم يسلموا من التنكيل.
 14/2/2020، الدستور، عّمان

 
 ميال   15االحتالل يعيد توسعة مساحة الصيد بغزة لـ  .25

 15قررت سلطات االحتالل اإلسرائيلي، مساء الخميس، إعادة توسيع العمل في مساحة الصيد إلى 
وأفاد مسؤول لجان الصيادين في اتحاد لجان العمل الزراعي زكريا بكر، أن  ميل في بحر قطاع غزة.

وكانت سلطات االحتالل قررت  سريانه في الساعة السادسة من صباح الجمعة.قرار االحتالل سيبدأ 
 أميال. 10مياًل إلى  15مساحة الصيد ببحر غزة من  أيام تقليص 10قبل نحو 

 14/2/2020، وكالة الرأي الفلسطينية لإلعالم
 

 االحتالل يشق طريقا  استيطانيا  كبيرا  جنوب نابلس .26
اإلسرائيلية أعمال شق طريق استيطاني جديد، يربط بين تجمع للمستوطنات باشرت الجرافات : نابلس

 المقامة على أراضي منطقة جنوب شرق نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة.
وقال مسؤول ملف االستيطان في شمال الضفة غسان دغلس لوكالة "صفا"، إن الجرافات بدأت 

 عملها مساء االربعاء، واستأنفته صباح الخميس.
ويربط الطريق الجديد ما بين مستوطنتي "عيليه" و"شيلو" المقامتين على أراضي جنوب نابلس، مع 

 مستوطنات األغوار.
كم، ويمر بأراض زراعية  8وأوضح دغلس أن الطريق يبدأ من معسكر "جبعيت"، ويمتد بطول 

فصايل خصبة في قرى دوما وتلفيت وقريوت والمغير جنوب شرق نابلس، وحتى أراضي قرية 
وأضاف أن آالف الدونمات من أراضي هذه القرى، سيقضمها هذا الطريق الذي  باألغوار الوسطى.
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ضمن  2014ولفت إلى أن هذا الطريق أقرته الحكومة اإلسرائيلية في العام  يخترق ثمانية أحواض.
 .كم 300مخطط ضخم لشق عشرات الطرق والشوارع االستيطانية بالضفة بطول 

 13/2/2020، الفلسطينية )صفا( وكالة الصحافة
 

 "خطة الكهرباء اإلسرائيلية" خطوة جديدة تمهد لفرض السيادة على الضفةخبراء:  .27
في خطوة جديدة نحو فرض السيادة اإلسرائيلية على الضفة الغربية : أسيل األخرس –رام هللا 

المستوطنات المقامة على المحتلة، أعلنت سلطة الطاقة االسرائيلية توسيع شبكة الكهرباء لخدمة 
 األراضي الفلسطينية في الضفة.

"خطة الطاقة والكهرباء االسرائيلية بالضفة، تجسيد الختالف شكل سيادة اسرائيل على اراضي "ج"، 
ليخرج من دائرة صالحيات االدارة المدنية ويصبح ضمن عمل الوزارات االسرائيلية، التي باتت 

ة االحتالل". قال مدير وحدة مراقبة االستيطان في معهد األبحاث تتعامل معها كأنها جزء من منظوم
وأضاف: خطة الكهرباء التي وضعتها اسرائيل ليست عشوائية، بل  التطبيقية "أريج" سهيل خليلية.

تأخذ بعين االعتبار زيادة السكان المتوقعة على مدار الثالثين عاما المقبلة، حيث تشتمل على انشاء 
راوح، وحقول ألواح شمسية، ومحطات للطاقة، بميزانية تقدر بأكثر من مليار خطوط ضغط عال، وم

 دوالر.
رئيس سلطة الطاقة والموارد الطبيعية ظافر ملحم، قال: لم نبلغ بالخطة االسرائيلية رسميا، مؤكدا أنها 

رار تقوض الخطط الفلسطينية الهادفة لبناء نظام فلسطيني مستقل للكهرباء، واجبارنا على االستم
باالعتماد على الجانب االسرائيلي في هذا المجال، ما يؤثر على تحقيق اهدافنا في تنوع مصادر 

محطات تحويل في مختلف المحافظات، وأن إسرائيل ترفض تشغيلها،  4وبّين أنه تم بناء  الطاقة.
لكهرباء، التي وشدد على أن سلطة الطاقة ستستمر في تنفيذ المشاريع المقرة، وبرامج تطوير الطاقة وا

 اقرتها الحكومة الفلسطينية.
من جهته، قال الخبير في الشؤون االسرائيلية نظير مجلي، إن مجموعة القرارات وعمليات الضم 

التنافس بين أحزاب اليمين المتطرف، في االنتخابات المقبلة،  إطاراالحتاللي التي نشهدها تأتي في 
 الضم دون غيرها. حيث تحاول ان تثبت انها قادرة على تنفيذ

 13/2/2020، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
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 "إسرائيل"ألفا  يعملون في  133و.. %25إحصاء رسمي يؤكد ارتفاع البطالة في الضفة وغزة  .28
رام هللا: أظهر تقرير رسمي لجهاز اإلحصاء المركزي الفلسطيني ارتفاعا ملحوظا في معدل البطالة 

في المائة في حين بلغ  25نحو  2019سنة فأكثر( في عام  15في القوى العاملة )بين المشاركين 
وأوضح  في المائة، وفقًا لمعايير منظمة العمل الدولية المنقحة. 33إجمالي نقص االستخدام للعمالة 

الذي أصدره أمس، أنه بلغ  2019جهاز اإلحصاء في تقرير إعالن نتائج مسح القوى العاملة للعام 
شخص  215,100، بواقع 2019شخص في عام  343,800سنة فأكثر  15عدد العاطلين عن العمل 

 شخص في الضفة الغربية. 128,700في قطاع غزة و
في  45وال يزال التفاوت كبيرًا في معدل البطالة بين الضفة الغربية وقطاع غزة، حيث بلغ المعدل 

في المائة في الضفة، أما على مستوى الجنس فقد بلغ معدل البطالة  15رنة بـالمائة في القطاع مقا
بلغ إجمالي »في المائة للذكور، في فلسطين. وأضاف التقرير  21في المائة مقابل  41لإلناث 

من الباحثين عن  73,100شخص، حيث يتضمن هذا العدد  487,400االستخدام الناقص للعمالة 
 «.ي العمالة الناقصة المتصلة بالوقتف20,500  عمل المحبطين و

ألف عامل. وكانت الحصة  133نحو  2019وفي إسرائيل والمستوطنات بلغ عدد العاملين في العام 
في المائة منهم وكذلك من العاملين دون تصاريح عمل  71األكبر لمن لديهم تصاريح عمل بنسبة 

في  9جواز السفر األجنبي فبلغت نسبتهم نحو  في المائة، أما حاملو الهوية اإلسرائيلية أو 20بنسبة 
 22مقارنة بـ 2019ألف عامل في العام  23المائة. وبلغ عدد العاملين في المستعمرات اإلسرائيلية 

، وسجل قطاع البناء والتشييد أعلى نسبة تشغيل في إسرائيل 2018ألف عامل في العام 
العاملين الفلسطينيين في إسرائيل والمستعمرات. في المائة من إجمالي  64والمستعمرات، والتي تشكل 

 2019والعام  2018كما ارتفع معدل األجر اليومي للعاملين في إسرائيل والمستعمرات بين العام 
 شيقال. 254شيقال ليصل  11بمقدار 

 14/2/2020، الشرق األوسط، لندن
 

 سر ا"إسرائيل" تسلم جثمان منفذ عملية األسباط وُتجبر أهله على دفنه  .29
عاما(، منفذ عملية  45ُشيع في مدينة حيفا فجر اليوم، الخميس، جثمان الشاب شادي بنا ): حيفا

 إطالق النار التي وقعت في البلدة القديمة في مدينة القدس المحتلة، يوم الجمعة الماضي.
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رط أال وأفاد أحد سكان حيفا بأن سلطات االحتالل فرضت على عائلة بنا دفن جثمانه فجر اليوم بش
وأشار إلى أنه جرى دفن جثمان بنا في المقبرة اإلسالمية بكفر  شخصا. 35يتجاوز عدد المشيعين 

 سمير وسط إجراءات وقيود مشددة.
 13/2/2020، المركز الفلسطيني لإلعالم

 
 حكم إسرائيلي بخصم أموال فلسطينية لصالح عائلة مستوِطنة قتلت بعملية بالقدس .30

القدس المركزية اإلسرائيلية، اليوم الخميس، حكًما بخصم أموال فلسطينية، أصدرت محكمة : رام هللا
، متأثرًة بجروحها الخطيرة التي أصيبت 2017لصالح عائلة مستوطنة لقيت مصرعها في تشرين ثاني

 .2011بها جراء تفجير عبوة ناسفة في محطة الحافالت بالقدس عام 
ة هوديا أسولين التي لقيت مصرعها متأثرًة بجروحها واتخذ القرار من المحكمة، بعد أن رفعت عائل

 في الهجوم، دعوى قضائية للتعويض من السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية.
وأمرت المحكمة الجهات المختصة ببدء بتحويل األموال لتعويض العائلة من أموال الخصومات التي 

تي تدفعها السلطة الفلسطينية لعوائل منفذي العمليات، فرضتها الحكومة اإلسرائيلية بداًل من تلك ال
 كما تقرر خصم أموال أخرى تدفع لمنفذي العملية داخل السجن والمعروفة باسم "الكنتينة".

 13/2/2020، القدس، القدس
 

 مشددة مصرية تسارع أعمال بناء الجدار بين سيناء وغزة وسط حراسة .31
تتسارع أعمال بناء الجدار الجديد على الحدود الفاصلة بين قطاع غزة وشبه : سيناء ــ محمود خليل

جزيرة سيناء، بعد وصول فريق هندسي مصري إلى مكان العمل، قادمًا عبر معبر بيت حانون 
الفاصل بين قطاع غزة واالحتالل اإلسرائيلي، بالتوازي مع مواصلة البناء في الحاجز البحري "إيرز" 

وفي هذا  بين الحدود المائية للقطاع وسيناء، وسط إجراءات أمنية جديدة يتخذها الجيش المصري.
لجانب الشأن، أكد شهود عيان، أن الفريق الهندسي المصري الموجود في المنطقة، يدخل يوميًا إلى ا

 الفلسطيني من الحدود، بحراسة مشددة من األجهزة األمنية التابعة لحكومة "حماس".
 2020/2/13، العربي الجديد، لندن

 
 تجاه القضايا العربية لمحاوالت التشكيك بمواقف األردن للتصدي الفايز يدعو الستراتيجية إعالمية .32

عقدته لجنتا الشؤون العربية والدولية والمغتربين  مشتركاً  خالل ترؤسه اجتماعاً : )بترا( –عمان 
ضرورة وضع بمجلس فيصل الفايز، الحكومة الرئيس  األردني، طالب وفلسطين في مجلس األعيان
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استراتيجية إعالمية للتصدي بقوة إلى محاوالت التشكيك بالمواقف األردنية الثابتة من القضايا الوطنية 
الملك عبد هللا ن مواقف األردن بقيادة وأكد أ التواصل االجتماعي.والعربية، التي تنشر عبر وسائل 

ثابتة ال تتبدل وال تتغير، فاألردن يسعى إلى السالم الشامل والعادل، الذي يلبي حقوق الشعب  الثاني
المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته ودفع  الفلسطيني ويمكن من إنهاء صراعات المنطقة، داعياً 

العودة إلى طاولة المفاوضات وبدء محادثات سالم حقيقية على أساس القرارات  إلى "إسرائيل"
 الشرعية الدولية.

  2020/2/13، الغد، عّمان
 

 خطوة مهمة يةسرائيلاإلمستوطنات ال: نشر أسماء الشركات العاملة في "التعاون اإلسالمي" .33
األمم المتحدة إلى تنفيذ قراراتها  ،الخميس، )د ب أ(: دعت منظمة التعاون اإلسالمي -الرياض

المقامة في األراضي الفلسطينية المحتلة وتعزيز  "إسرائيل"بوقف الشركات العاملة في مستوطنات 
ورحبت بـالتقرير الذي أصدرته مفوضية األمم المتحدة السامية  آلية المحاسبة تجاه االنتهاكات.

ت التجارية التي تقوم بنشاطات تتعلق لحقوق اإلنسان حول إعداد قاعدة بيانات عن الشركا
بالمستوطنات اإلسرائيلية، وعدته خطوة مهمة تسهم في حماية حقوق الشعب الفلسطيني وتعزيز 

 االلتزام بمبادئ القانون الدولي وقرارات األمم المتحدة ذات الصلة.
 2020/2/13، القدس العربي، لندن

 
 نتنياهوو بن سلمان  السعودية تنفي ترتيب لقاء بين .34

نفى وزير الخارجية السعودي األمير فيصل بن فرحان، األنباء التي تحدثت عن ترتيب لقاء : الرياض
وقال في مقابلة أجرتها معه قناة  بين بنيامين نتنياهو، وولي العهد السعودي األمير محمد بن سلمان.

سرائي ،"العربية"، الخميس وأضاف "سياسة  ل"."ليس هناك أي خطط لعقد لقاء بين السعودية وا 
سرائيل وتقف المملكة  السعودية واضحة جدا منذ بداية النزاع. ال توجد أي عالقات بين السعودية وا 

وأكد أن السعودية مع غيرها من أعضاء الجامعة العربية كانت تبدي  بحزم إلى جانب فلسطين".
نزيه وعادل متفق عليه بين  استعدادها لتطبيع العالقات مع تل أبيب، إذا تم التوصل إلى حل دائماً 

 ."إسرائيل"الفلسطينيين و
 2020/2/13، قدس برس موقع
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 بسرية تامة لسعوديةلكي يوفد يهودي أمر زيارة  قناة عبرية تدعي .35
 55مكونًا من  الليلة الماضية، أن وفداً العبرية،  زعمت قناة ريشت كان: ترجمة خاصة -رام هللا

زار السعودية  ،كيةيشخصًا من كبار أعضاء المجتمع اليهودي ورؤساء المنظمات اليهودية األمر 
 بقيت سرية حتى انتهائها.و بناًء على طلب السعوديين،  الزيارة جاءت وادعت أن .مؤخراً 

  2020/2/14، القدس، القدس
 

  السودانفي يلقى تأييدا  شعبيا  واسعا   "إسرائيل"البرهان: التطبيع مع  .36
قال رئيس مجلس السيادة االنتقالي في السودان الفريق : عيدروس عبد العزيز وأحمد يونس/ الخرطوم

في إطار بحث السودان عن " ىأول عبد الفتاح البرهان، إن لقاءه مع بنيامين نتنياهو في أوغندا، أت
وجود ترحيب كبير وتوافق االتصاالت لن تنقطع، في ظل "، مشيرًا إلى أن "مصالحه الوطنية واألمنية

وأوضح أن الجهاز التنفيذي )مجلس الوزراء( سيتولى ترتيب االتصاالت  ."كبير داخل السودان
دارة العالقات الدبلوماسية بمجرد التوافق على قيامها. أن تطبيع العالقات بين السودان وأكد  المقبلة وا 

مؤكدًا وجود دور . مجموعات آيديولوجية محدودةيلقى تأييدًا شعبيًا واسعًا، وال ترفضه إال  "إسرائيل"و
 كية للدول الراعية لإلرهاب.يإسرائيلي في قضية رفع اسم السودان من القائمة األمر 

 2020/2/14، الشرق األوسط، لندن
 

   لالستثمار في أبو ظبييدعو اإلسرائيليين إماراتي  مسؤول في صندوق ثروة سياديبلومبيرغ:  .37
األمريكية تقريرًا كشفت فيه أّن إبراهيم عجمي رئيس وحدة االستثمارات في  "بلومبيرغ"نشرت وكالة 

لالستثمار، وهي صندوق ثروة سيادي إماراتي، دعا المستثمرين " مبادلة"الشركات الناشئة في شركة 
في الشركات اإلسرائيلية الناشئة إلى االستثمار في منطقة الخليج العربي، معتبرًة هذه الخطوة إشارة 

 ."إسرائيل"ى تحسن العالقات بين اإلمارات وإل
 2020/2/14، القدس العربي، لندن

 
 غارات إسرائيلية تستهدف مخازن أسلحة في محيط دمشققناة العربية:  .38

ألهداف "بيروت: أعلن إعالم النظام السوري، أّن الدفاعات الجوّية السورية تصّدت مساء الخميس 
فوق سماء العاصمة دمشق في هجوم أّكد المرصد السوري لحقوق اإلنسان أّنه قصف  "معادية

، أن خمس "العربية"أكدت مصادر لقناة في حين  إسرائيلي استهدف مواقع لقوات النظام وحلفائه.
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بعد ساعات على  ،الدولي غارات إسرائيلية استهدفت مخازن أسلحة وصواريخ بمحيط مطار دمشق
 مطار.الة إيرانية إلى وصول شحنات أسلح

 2020/2/13، الشرق األوسط، لندن
 

 واشنطن: نشر "القائمة السوداء" بالمستوطنات اإلسرائيلية أمر مخز ويعيق السالم .39
الواليات المتحدة، الخميس، أن نشر "القائمة السوداء" بأسماء الشركات األمريكية  اعتبرت: واشنطن

بالمستوطنات اإلسرائيلية في األراضي الفلسطينية المحتلة "أمر مخز التي تعمل بشكل غير قانوني 
مندوبة واشنطن الدائمة لدى األمم المتحدة، السفيرة كيلي كراف، إن "نشر وقالت  ويعيق السالم".

قاعدة البيانات تلك يجعل المفوضة السامية لحقوق اإلنسان فريسة، سواء عن قصد أو بالصدفة، 
 مضت". أعاقت الطريق إلى السالم لمدة سبعين عاماً للدوافع ذاتها التي 

 2020/2/13، قدس برس موقع
 

 "إسرائيل" انحيازا  ضد للشركات المتعاونة مع المستوطناتبيانات الإصدار قاعدة  عدّ ي   بومبيو .40
كي مايك بومبيو بيانًا، الخميس، عّبر فيه عن يأصدر وزير الخارجية األمر : سعيد عريقات –واشنطن

اإلدارة األمريكية بسبب إصدار مكتب حقوق اإلنسان التابع لألمم المتحدة، الئحة  غضبه وغضب
للشركات والكيانات التجارية التي تقوم بأنشطة محددة تتعلق بالمستوطنات اإلسرائيلية في األراضي 

يانات الواليات المتحدة منذ فترة طويلة إنشاء أو إطالق قاعدة البوأكد معارضة " الفلسطينية المحتلة.
هذه، بتكليف من مجلس حقوق اإلنسان التابع لألمم المتحدة، المشكوك في مصداقيته، في عام 

، مضيفًا: "إن نشر هذه البيانات يؤكد وجود التحيز المضاد إلسرائيل السائد في بحسب قوله "2016
 األمم المتحدة".

  2020/2/13، القدس، القدس
 

 حول صفقة القرن االعتبار رد الفعل الفلسطينيالفاتيكان: من المهم األخذ بعين  .41
في تعليقه ، الكاردينال بيترو بارولين، الخميس، في الفاتيكان قال وزير الدولة للكرسي الرسولي: روما

"من المهم أن نأخذ في االعتبار قبل كل على موضوع خطة السالم األمريكية للشرق الوسط، إنه 
 ف بهذا االقتراح".شيء رد الفعل الفلسطيني غير المعتر 
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بالنسبة لنا "فإن االحترام بين الطرفين الفلسطيني واالسرائيلي هو أمر مهم وأساسي"،  قائاًل: وتابع 
 كد أنه "يجب أن نجلس حول الطاولة ونتعامل مباشرة مع االزمة".أو 

 2020/2/13، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
 

 "إسرائيل"هآرتس: التشيك تقرر االنضمام إلجراءات الجنائية الدولية لمساعدة  .42
االنضمام إلى اإلجراءات التي ستتخذها  ،قررت الجمهورية التشيكية، أمس: ترجمة خاصة -رام هللا 

محكمة الجنايات الدولية بشأن فحص فيما إذا كان يحق للمدعية العامة فتح تحقيق جنائي ضد 
وبحسب صحيفة هآرتس، فإن التشيك طلبت االنضمام  د اتهامها بارتكاب جرائم حرب.بع "إسرائيل"

ووفًقا للصحيفة، فإن  .التي تميل إلى عدم المشاركة في تلك الجلسات رسمياً  "إسرائيل"مساعدة بهدف 
ر ن يوم األحد المقبل هو الموعد األخيمع اإلشارة إلى أ، مماثالً  ألمانيا هي األخرى قد تقدم طلباً 

 لتقديم الطلبات.
  2020/2/14، القدس، القدس

 
 طالب يهود في جامعة هارفارد ينشئون مجموعة حقوقية مؤيدة للفلسطينيين .43

شكلت مجموعة من الطالب الجامعيين في جامعة هارفارد "ائتالف هارفارد : سعيد عريقات–واشنطن
إلى إظهار التضامن مع الشعب اليهودي من أجل السالم"، وهي مجموعة "معادية للصهيونية" تهدف 

تأسس خالل "أسبوع وكان هذا التحالف قد  الفلسطيني ومكافحة معاداة السامية في آن واحد.
 ،الذي نظمته لجنة التضامن مع فلسطين بجامعة هارفارد ،لفصل العنصري( اإلسرائيلي"ااألبارتهايد )
 .2019 في ربيع عام

  2020/2/13، القدس، القدس
 

 كفى ... فليرحل عباس وعريقات ومن حولهما .44
 ارشيد أبوأسامة 

ليس وحده الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، من يراوح مكانه، إذ إننا، نحن من ننتقده، نراوح مكاننا 
كذلك، وما دام عباس ونظامه يصّران على عدم مغادرة مربع الرهانات الفاشلة التي أغرقوا القضية 

عب الفلسطيني الفلسطينية فيها، وما دمنا نتحّرج من المجاهرة بالموقف القاطع نحوهما، فإن الش
بأكمله سيبقى يدور في الحلقة المفرغة ذاتها من دون أفق محتمل. وحتى أكون واضحًا، منذ البداية، 
أدرك تعقيدات السياق الفلسطيني، وأفهم تداخل المعطيات المحلية باإلقليمية والدولية، والعكس 



 
 
 
 

 

 28 ص             5161 العدد:             2/14/2020 جمعةال التاريخ: 

                                    

الفلسطينية في العقود الثالثة صحيح. أيضًا، أقّر أنه ال يمكن تعليق كل الكوارث التي حلت بالقضية 
الماضية على مشجب عباس، وبعض المحيطين به. وتخصيص اإلطار الزمني بالعقود الثالثة 
الماضية هنا مقصود لذاته، إذ إنها الفترة التي كان فيها عباس وبعض من حوله، كأمين سر اللجنة 

ينيين"، صائب عريقات، فاعلين التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، و"كبير المفاوضين الفلسط
أساسيين فلسطينيًا. إال أن أي محاولٍة إلبراء ذمة هؤالء من النكبات التي تحل بالفلسطينيين ستكون 
تزييفًا للحقائق والوقائع والتاريخ والحاضر، ومن ثمَّ، آن األوان أن نقول، نحن الفلسطينيين، كفى 

قة الحمراء في وجه من جلُّ إنجازاتهم فشل يلحقونه للمغامرات السياسية الطائشة، وأن نرفع البطا
بفشل، وهكذا دواليك، حتى َرَكَمنا الفشل. وعلى الرغم من ذلك كله، ثمَّة من ال يزال ينصحنا أن هذا 
ليس وقت العتاب، وال هو وقت النقد، منطقهم في ذلك أن عباس ومن معه في خضم معارك كبرى 

لسطيني، وبالتالي ال ينبغي تغيير الفرس خالل المعركة! ولكن ضد المؤامرات التي تحاك للشعب الف
ماذا تفعل إذا كان الفرس أعرج أو ضعيفًا أو عاجزًا، أتبقى على ظهره في معركة حياة أو موت؟ أي 

 منطق هذا، أو قل ال منطق! 
م تلك كانت مقّدمة ضرورية لتأطير موضوع هذا المقال. وبدون مواربة، أقول إن خطاب عباس أما

مجلس األمن الدولي، يوم الثالثاء الماضي، الذي أعلن فيه رفضه "صفقة القرن"، لم يكن مخيبًا 
لآلمال فحسب، تلك لغة ديبلوماسية ما عادت تجدي، بل كان خطابًا مخزيًا بكل المقاييس. إنه يصر 

ثقوبة، على وضع كل البيض الفلسطيني في سلة مثقوبة، هي مجلس األمن و"الرباعية الدولية". م
ألن عباس يعلم أن مجلس األمن لن يصدر بيان إدانة ضد "الصفقة" األميركية ما دام الفيتو حاضرًا. 
وهو يدرك أن "الرباعية الدولية"، المشكلة من الواليات المتحدة وروسيا واالتحاد األوروبي واألمم 

اإلسرائيلية، هي  –ينية المتحدة، والتي يستجديها عباس، اليوم، باإلشراف على المفاوضات الفلسط
"أحادية دولية"، أميركية عمليًا. كان عباس متواطئًا رئيسيًا في وضع كل البيض الفلسطيني في السلة 

، واستبعاد األمم المتحدة، واليوم يطالب بتغيير المسار الذي قادنا إلى 1991األميركية منذ عام 
الفلسطيني، ولو ذوقًا، على الرعونة والخّفة  الخطايا التي ترتبت عليه، من دون حتى االعتذار للشعب

السياسية اللتين مارسهما في الثالثين عامًا الماضية. كاتب هذه المقالة فلسطيني، ويكتب كفلسطيني، 
وليس ككاتب، وال كناشط سياسي لفلسطين في أميركا، ولن يلقي بااًل للنصائح المطالبة بالنظر إلى 

رفض عباس "صفقة" دونالد ترامب وبنيامين نتنياهو، وكأنه النصف الممتلئ من الكأس لناحية 
ُل علينا أن رفضها.  َيتََفضَّ

أيعقل أن هذا الرجل بعد عقود من االنخراط في "مسيرة التسوية" ال يزال يؤمن أن في إسرائيل من 
ئيلي، وال يريد السالم؟ ألم يتعلم من مفاوضاته بعد مع اإلسرائيليين أن ثمَّة قضايا عليها إجماع إسرا
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يوجد في ذلك خالف بين يمين ووسط ويسار، اللهم إال في الصياغات والديباجات؟ لقد فاوض 
عباس عقودا حكومات إسرائيلية من كل الخلفيات اإليديولوجية، فماذا أعطوه؟ حتى مفاوضاته مع 

لنا جنينًا "حمامة السالم" اإلسرائيلي، يوسي بيلين، الزعيم األسبق لحزب ميرتس اليساري، أنجبت 
. في تلك الوثيقة، تنازل عباس عن حق عودة 1995عباس" عام  -مشوهًا اسمه: "وثيقة بيلين 

الالجئين، وقبل بفكرة حل وكالة األمم المتحدة لغوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين في الشرق األدنى 
يقة، قبل عباس ببقاء )أونروا(، ولم يعترض على مبدأ التوطين لالجئين خارج فلسطين. وفي تلك الوث

المستوطنات اإلسرائيلية الكبرى في الضفة الغربية. وفي تلك الوثيقة تبقى القدس الموحدة عاصمة 
إلسرائيل، وتكون القدس الفلسطينية في أبو ديس والعيزرية، وتبقى األماكن المقدسة تحت السيادة 

في تلك الوثيقة، تكون الدولة اإلسرائيلية، مع ضمان الحقوق الدينية للمسلمين والمسيحيين. و 
الفلسطينية منزوعة السالح.. إلخ. لذلك لم يخطئ من قال إن كثيرًا من مفاهيم تلك الوثيقة تمَّ 

 تضمينها في "صفقة القرن" التي أعلنها ترامب أخيرا، وفي هذا تفاصيل كثيرة.
"حمامة سالم"  الشاهد هنا أمران. األول، أن ما سبق كان أكثر ما نجح عباس في تحصيله من

إسرائيلي. والثاني، وهو األهم، أنه ال رئيس الوزراء اإلسرائيلي الراحل، إسحاق رابين، قبل بمناقشة 
تلك الوثيقة، وال حتى خلفه، أيضًا، الراحل، شيمون بيريز، حيث اعتبرا أنها حملت "تنازالت" إسرائيلية 

في شغاف قلب عباس، إذ ترحم عليه في خطابه كبيرة! المفارقة، أننا اكتشفنا أن رابين ال يزال يعيش 
أمام مجلس األمن، متناسيًا جرائمه في حق الشعب الفلسطيني في ثالثينيات القرن الماضي 
وأربعينياته من خالل عضويته في عصابات الهاغاناه الصهيونية، وكذلك دوره في التطهير العرقي 

. ثمَّ إن رابين هذا كان رئيس أركان الجيش 1948وطرد الفلسطينيين من مدنهم وقراهم بعد نكبة عام 
، عندما احتلت الضفة الغربية وشرقي القدس وقطاع غزة، كما أنه 1967اإلسرائيلي في نكسة عام 

-1988صاحب سياسة تكسير عظام األطفال الفلسطينيين خالل االنتفاضة الفلسطينية األولى )
1993.) 

رابين شريكًا في صنع السالم من خالل اتفاقية أوسلو  كل ما سبق أهمله عباس، لماذا؟ ألنه يعتبر
، والتي عّدها عباس في خطابه أمام مجلس األمن نموذجًا إلمكانية 1993الموقعة في واشنطن عام 

تحقيق السالم بين الفلسطينيين واإلسرائيليين! والكل يعلم أنها جذر أساسي في الكوارث التي حلت 
دت سلطة فلسطينية، بصالحيات بلدية محدودة، ترفع عن كاهل بالشعب الفلسطيني، إذ إنها أوج

االحتالل كلف إعاشة السكان الفلسطينيين، في حين تبقي على سيادته على األرض. أما الدور األهم 
الذي أنيط بها فهو الدور األمني، حيث ال زالت تؤدي المهمات القذرة نيابة عن االحتالل، ومعاند 

ألساس في نشأة السلطة وكينونتها. وكلنا سمع عباس وهو يكرر مرات في فقط من ينكر هذا الدور ا
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خطابه أمام مجلس األمن التزام السلطة بـ"محاربة اإلرهاب" ورفضها "العنف"، مهما كان مصدره 
وأسبابه. وهو سبق وأن أعلن عشرات المرات أنه سيقطع التنسيق األمني مع إسرائيل، ولم يفعل، ولن 

 يفعل.
نتنياهو، فحتى "أوسلو"، التي يترحم عليها  - أفهم لماذا يعارض عباس "صفقة" ترامب وبصراحة، ال

وعلى شريكه اإلسرائيلي فيها، كانت اتفاقًا انتقاليًا في أفق الوصول إلى الدولة الفلسطينية الموعودة 
ايا بعد خمس سنوات، و"الصفقة" اليوم تعرض عليه أربع سنوات انتقالية. و"أوسلو" رّحلت القض

المركزية، كالقدس والمستوطنين والالجئين والحدود واألرض، إلى مفاوضات الحل النهائي، وكل ما 
فعلته "الصفقة" اليوم أنها بنت على الحقائق الجديدة التي عملت إسرائيل على خلقها منذ "المرحوم" 

 رابين على األرض َوَشرََّعْتها!
لذي عقده عباس مع رئيس الوزراء اإلسرائيلي األسبق، أما ثالثة األثافي، فكان المؤتمر الصحافي ا

إيهود أولمرت، بعد خطابه أمام مجلس األمن. للتذكرة فقط، أولمرت هذا هو الذي شنَّ عدوانًا دمويًا 
. تكلم عباس بأسًى عن "المفاوضات 2009ومطلع عام  2008وحشيًا على قطاع غزة أواخر عام 
لكنه لم يشرح لماذا لم تثمر تلك المفاوضات عن شيء، وقد كانا الواعدة" التي أجراها مع أولمرت، و 

"قريبين من الوصول إلى حل"، كما قال. عباس يتناسى متعمدًا هنا أن مؤتمر أنابوليس الذي دعت 
وحضره هو وأولمرت فشل ألن إسرائيل رفضت تجميد بناء  2007إليه إدارة جورج بوش االبن عام 

وشرقي القدس. وهو يعلم أن التنازالت السخية، أو قل المخزية، التي االستيطان في الضفة الغربية 
عرضها فريقه التفاوضي على حكومة أولمرت فيما يتعلق بالالجئين والقدس لم تقبل بها تلك 

، المسّربة من مكتب صائب عريقات نفسه، 2010الحكومة. هذه حقائق كشفتها "وثائق الجزيرة" عام 
قيتها، وفيها، مثاًل، يعرض عريقات على وزيرة الخارجية اإلسرائيلية ولم تشّكك السلطة في موثو 

حينئذ، تسيفي ليفني، بحضور وزيرة الخارجية األميركية حينها، كوندوليزا رايس، "أكبر أورشليم قامت 
 عبر التاريخ". المخجل، أن كلتيهما رفضتا العرض واستهزأتا به.

للشعب الفلسطيني أن يغادر مربع المراوحة، ما دام عباس عودة إلى ما بدأت به المقالة، ال يمكن 
ومن حوله مستمّرين في ممارسة سياسة "الباب الدوار". إنهم ال يخرجون أبدًا من َوْهِم المسار الذي 
وضعوا القضية الفلسطينية فيه، إذ يبقون يعودون إليه. إنهم ال يرون إال المفاوضات حاًل ضمن 

نية الرسمية نفسها، ربما من باب "فداوها بالتي كانت هي الداء". نعم، أشعر النسقية السلوكية الفلسطي
بالخزي كفلسطيني، والرئيس المفترض لشعبي، وفي خطاب أمام العالم، ُيَعرُِّفني من خالل عدسات 
قليميًا ودوليًا! أليس من العار أن الشعب  "اإلرهاب"، فنحن نستحق دولًة ألننا نحارب اإلرهاب محليًا وا 
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الفلسطيني، وهو من أكثر الشعوب تعلمًا، ال تزال تحكمه الوجوه التي أوردته مهاوي الردى على مدار 
 عقود طويلة؟

عامًا، ونسأل هللا له الصحة والعافية وطول العمر، وعريقات، رعاه هللا هو اآلخر،  84لقد بلغ عباس 
ن معكما، َوأْفِسحا الطريق لغيركما، قال في مرضه أخيرا إنه رأى يوم القيامة في غيبوبته. تقاعدا وم

ففي شعبنا طاقات تفوقكم جاهزة أن تبدع لو تنحيتم. اتركونا نجّدد كفاحنا ونضالنا من أجل قضيتنا؟ 
مكاناتنا. هذه معركة أجيال، وجيلكم تعّدى، بل وسطا، على حقوق  دعونا نعيد النظر في خياراتنا وا 

برنا أن الجيل يحسب بثالث وعشرين سنة. انزووا بعيدًا، أم ثالثة أجيال فلسطينية على األقل، إذا اعت
هل ننتظر حتى تحيدكم إسرائيل، ال قدر هللا، كما حيدت ياسر عرفات رحمه هللا؟ أال يكفينا خزيًا أن 
يصف صبي تافه مثل جاريد كوشنر عريقات بأنه فاشل، ألنه يفاوض منذ خمس وعشرين سنة من 

نتقد عريقات ألنه ليس مستعدًا للمساومة على حقوق شعبه أكثر مما دون إنجازات؟ أعلم أن كوشنر ا
فعل، أو هكذا يبدو لنا. تقييم كوشنر لناحية الفشل صحيح، ولكن ألسباب خاطئة. عريقات فاشل 
مهنيًا ألنه ساهم وعباس في إيصالنا إلى ما نحن فيه. المصيبة أنه ال هو وال عباس يريدان 

 ى، ارحال، ومن معكما، عن التحكم بمصائرنا.االعتراف بأنهما فاشالن. كف
 14/2/2020، العربي الجديد، لندن

 
 دولة فلسطين من البحر إلى النهر أقرب من دولة عباس .45

 عبد الستار قاسم
يستمر أركان السلطة الفلسطينية في استفزازهم للملتزمين بتحرير فلسطين بأقوالهم المتكررة حول إقامة 

الرابع من حزيران وعاصمتها القدس الشرقية، ووفق ما يسمى بالشرعية دولة فلسطينية وفق حدود 
الدولية. في حين أن تحرير كامل التراب الفلسطيني قريب جدا وأقرب بكثير من حدود حزيران. وفي 

 حين أن ما تسمى بالشرعية الدولية هي التي أوجدت الكيان الصهيوني وشردت شعب فلسطين.
 وهم الشرعية الدولية

ومن معه مازالوا يظنون أن ما يسمى بالشرعية الدولية والنشاطات على ساحة المؤسسات عباس 
الدولية ستؤدي إلى إقامة دولة. لم تقنعهم حتى اآلن تجارب ممتدة على مدى عقود من الزمن أن ما 

 يسمونه شرعية هو شرعية القوة وليست شرعية الضعف، وال شرعية العدالة. 
ال تشير إلى أن الحقوق الفلسطينية تتعزز، بل  1994الفلسطينية منذ عام  على األقل تجارب السلطة

على العكس، هي تنتهك باستمرار والصهاينة ومعهم الدول االستعمارية الغربية يمعنون بعدوانهم على 
 الشعب الفلسطيني. 
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لدولية، وأسمع بعض أركان السلطة وهم يتحدثون عن لجوئهم إلى الهيئات الدولية، وعن المحاكم ا
والقانون الدولي، وهم مازالوا يتوهمون أن مثل هذه النشاطات قد تؤدي إلى نتيجة إيجابية. إنهم 
يلهثون نحو مجلس األمن واألمم المتحدة عموما، وينفقون أمواال طائلة على ترحالهم على حساب 

 الشعب عسى أن تنقلب معادالت التاريخ من حق القوة إلى حق المظلومين. 
 ة في مواجهة نظرية الضعفالمقاوم

ذا كان من بيننا من يريد تقليد الحركة  هم ال يدركون حتى اآلن أن نظرية الضعف فاشلة، وا 
الصهيونية في بكائها وعويلها لكسب التعاطف فإن عليه أن يعرف أن الحركة الصهيونية كانت 

بقيت نتيجة لطم الخدود.  تتباكى وتبني قواها في آن واحد ألنها كانت تدرك أن الدموع ال تجدي إن
ووفق ما عهدناه من سلوك سياسي، المتنفذون منا يعملون باستمرار على تصفية أي مصدر من 

 مصادر القوة يظهر لدينا وبإمكاننا تطويره.
دولة القانون الدولي لن تقوم، والقانون هو لمصلحة األقوياء، واألقوياء هم الذين يضعون القانون، 

تضارب مع مصالحهم ويستعملونه ضد من يتحدى إراداتهم. اختصروا الزمن  وهم يدوسون عليه إن
واختصروا الجهد. األمريكيون لن يسمحوا لكم بإقامة دولة. والدولة التي يقيمها األمريكيون والصهاينة 

نما ستبقى وكيال لالحتالل ومصالحه.  لن تكون أبدا دولة، وا 
معادالت القوى في المنطقة العربية اإلسالمية وبالتحديد أمام الصهاينة  الدولة تُنتزع وال تستجدى..

واألمريكيين قد تغيرت. ال الصهاينة وال األمريكيون قادرون اآلن على القيام عسكريا بما اعتادوا على 
القيام به سابقا، وال العرب المقاومون جاهزون للفرار من ساحات المعارك. تطورت المقاومة في 

لحاق الهزائم بالعدوين األمريكي والصهيوني. المنطق ة إلى درجة أنها أصبحت مؤهلة للهجوم الفعال وا 
اشتد عود المقاومة، وهي تمتلك من السالح الفتاك ما يهابه العدو، وهي قادرة على تطوير قدراتها 

 العسكرية التكتيكية منها واالستراتيجية. 
يرتجفون ذعرا وخوفا. المقاومة العربية اإلسالمية ستهزم لم تعد حروب األعداء نزها، ولم يعد العرب 

الكيان الصهيوني، ولن تتمكن الواليات المتحدة من إنقاذهم. المقاومة ستستعيد فلسطين في وقت 
ليس ببعيد، وستعيد القدس بكامل حلتها وبكافة أنحائها، وسيعود الالجئون إلى ديارهم وممتلكاتهم 

كامل التراب الفلسطيني ستقوم قريبا، ولن يكون هناك مجال لدولة  بإذن هللا. دولة فلسطين على
 حزيران.

غزة بنت قواها العسكرية على مدى مدة قصيرة من الزمن، وهي تسابق الحدث الستجماع مزيد من 
القوة. وفي أي حرب قادمة، وهي حرب ال محال قادمة، ستسيطر المقاومة في غزة على جنوب 

 من الشمال سيالقي الصهاينة أهواال، ووسط الكيان سينهار.فلسطين على أقل تقدير. و 
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بالتأكيد هناك من سيهزأ بهذا الكالم، لكن غدا لناظره قريب. وهل هناك من يراهن على ذلك؟ أقصر 
 الطرق نحو تحرير فلسطين هي االنضمام لقوى المقاومة في المنطقة العربية اإلسالمية.

 13/2/2020، "21موقع "عربي 
 

 سكت إسرائيل على الصواريخ والبالونات المتفّجرة؟لماذا ت .46
 يوسي يهوشع
بخالف التصريحات الكفاحية لرئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، الذي يتحدث عن مفاجأة كبرى لـ 
"حماس" ولوزير الدفاع، نفتالي بينيت، الذي يتحدث عن قادة "حماس" الذين يقربون عملية الجيش 

رائيل محاولة اعادة الهدوء الى الجنوب والعمل على وقف نار تام، اإلسرائيلي، يواصلون في إس
 بالتأكيد قبل االنتخابات.

في خطوة تستهدف إبداء الجدية تقرر، الثالثاء الماضي، في القيادة السياسية بشكل استثنائي أال 
تكف  يردوا على نار الصواريخ نحو الجنوب وأن يتجلدوا. فالخطوة تمت انطالقا من األمل في أن

"حماس" عن إطالق البالونات المتفجرة وقذائف الهاون نحو إسرائيل، وهكذا سيكون ممكنا العودة إلى 
 مسار "التسوية الصغرى" التي بدأت االتصاالت من أجلها منذ اآلن.

ولكن "حماس" من جهتها، مرة أخرى، لم توفر البضاعة. صحيح أنه سجل انخفاض ما في حجم 
ن النار التي تنغص حياة سكان غالف غزة تتواصل وتستعصي على الموت. إطالق البالونات، ولك

وبالتالي، ال يمكن إلسرائيل أن تتقدم وان تعيد الجزرات التي أخذت منها في الفترة األخيرة: تقليص 
أميال بحرية إلى  10تاجر يخرجون من غزة للعمل في إسرائيل، إعادة توسيع مساحة الصيد من  500

ضاف 15 ة الى ذلك الغاء الحظر على ادخال االسمنت الى القطاع. فليس لنتنياهو او لبينيت ميال وا 
أي نية او قدرة على ان يتخذا صورة من تخليا عن العقوبات تحت "ارهاب" البالونات كنتيجة لضغط 

 "حماس"، وبالتالي إلى أن يسود الهدوء التام فان هذا لن يحصل.
ت الثالثة المقتربة، بدأت معركة االتهامات بين السياسيين: من في خلفية كل هذا، وفي ظل االنتخابا

المسؤول عن معالجة غزة؟ ولكن أوال، يجدر بنا ان نعرف الحقائق. فالسياسة حيال غزة صممها في 
السنة األخيرة رئيس األركان، افيف كوخافي، ورئيس هيئة األمن القومي، بن مئير شبات، ونتنياهو. 

متاز في موضوع التسوية واحتواء "إرهاب" البالونات. حين وصل بينيت إلى وهم ينسقون على نحو م
وزارة الدفاع تبنى هذه السياسة ولم يطرأ أي تغيير )وال حتى في هجمات الجيش اإلسرائيلي(. فهذا 
الملف ال يمكن إسقاطه على بينيت، ولكن ينبغي أن نتذكر بأنه هاجم سياسة معالجة البالونات حين 

 في الكرياه تبدو بشكل مختلف. 14ي الكابينت واآلن تعّلم أن االمور من الطابق الـ كان عضوا ف
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 ينسق بينيت مع كل الرباعية وفي المداوالت الداخلية موقفه مع التسهيالت هو األوسع.
فكلما ساد الهدوء في الجنوب تكون إسرائيل جاهزة لتسهيالت أكبر بكثير، ولكن كل هذا لن يتم تحت 

ذا كانوا يطلقون البالونات، فيجب استغالل هذا لهجمات تؤلم "حماس" وكذا لمهاجمة ذخائر النار.  وا 
 عسكرية لهم.

في هذه المرحلة يكفي إسرائيل يوم واحد من الهدوء من أجل إعادة التسهيالت. ورغم كل شيء ليس 
 واضحًا ما الذي تريده "حماس" حقًا.

 "يديعوت"
 14/2/2020، األيام، رام هللا

 
 ضد غزة« الحملة العسكرية»االنتخابات اإلسرائيلية تعيق  .47

 ماتي توخفيلد
منذ صدر فيلم باري لفينسون "الذيل يهز الكلب"، الذي يروي قصة رئيس أميركي آفل يتنافس لوالية 
ثانية ويقرر بمشورة مستشارية أن يفتعل حربًا بعيدة، أصبح زعماء العالم مشبوهين ثوريين بربط 

 نية والحربية باحتياجاتهم السياسية الداخلية.التحديات األم
غير أنه في الواقع األمني الحالي نجد أن الواقع معاكس تماما. فبسبب حملة االنتخابات، تتوقف 
 3حملة عسكرية كبيرة في قطاع غزة، وفي إسرائيل يفضلون العض على الشفتين على األقل حتى 

 آذار، بعد يوم من االنتخابات.
ات األخيرة، ففي القيادة األمنية تعد عملية عسكرية كبيرة في غزة أقرب مما كانت من وفقا للتقدير 

 قبل.
وفي إسرائيل ال يزالون يأملون بأن تضع "حماس" سالحها وتكف عن إطالق الصواريخ والبالونات 

 المتفجرة، ولكن احتماالت ذلك، كما يبدو، آخذة في التضاؤل.
ومة األمنية، كان يمكن للجيش اإلسرائيلي بسهولة أن يدهور وعلى حد قول مسؤول كبير في المنظ

الوضع وأن يقود إلى تصعيد حقيقي، يؤدي به إلى حملة عسكرية )قال نتنياهو عنها: "نحن نعد لـ 
'حماس' مفاجأة حياتها"(، غير أنه بسبب حملة االنتخابات وبسبب التقدير بأن معركة عسكرية 

ي إلى تشويشها لدرجة تأجيلها، يفضل الجيش اإلسرائيلي التجلد، بالحجم الكبير المخطط له قد تؤد
 الرد بردود محسوبة، واالمتناع عن خطوات لوال حملة االنتخابات لكانت نفذت بكامل حجمها.

إن معركة عسكرية واسعة قد تخدم نتنياهو، وبذات القدر، على األرجح، وزير الدفاع، نفتالي بينيت، 
 أيضا.
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"أزرق أبيض" بمقارنة اإلحساس بأنه بقيادتهم سيكون السلوك العسكري تجاه قطاع عبثًا يجتهد كبار 
 غزة مختلفًا.

حتى لو كان ثمة انتقاد لنتنياهو، وهذا موجود في نظر الكثيرين، فليس من بيني غانتس ومن رفاقه 
 ستأتي البشرى.

آلن، عمليًا، يصعب فالفوارق في موضوع معالجة غزة كما يعرضونها مقارنة بما يجري تنفيذه، ا
إيجاده حتى بمعونة تلسكوب الفضاء "هابل"، وحتى في الخطابات الكفاحية لغانتس، يعلون، 

 واشكنازي تختبئ سياسة مشابهة لدرجة التماثل مع تلك التي تتخذها الحكومة اآلن.
 "إسرائيل اليوم"

 14/2/2020، األيام، رام هللا

 
 :ركاريكاتي .48
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