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 " دولة"التعامل مع فلسطين بوصفها  تل أبيب تريد دعمًا أوروبيًا لرفض .1
بعد أن قدمت ألمانيا طلبًا إلى المحكمة الجنائية الدولية في الهاي، أمس الجمعة، بأن   تل أبيب:

تكون »صديقة المحكمة« في اإلجراءات القضائية حول التحقيق في جرائم الحرب اإلسرائيلية، 
رلين بطلب تطبيق االتفاقات االقتصادية  توجهت وزارة الخارجية اإلسرائيلية إلى كل من لندن وب

 معهما في الضفة الغربية أيضًا، وذلك لمساعدتها على رفض اعتبار فلسطين بمثابة »دولة«.
وقالت مصادر في الخارجية اإلسرائيلية إن »هناك مجااًل لتقويض حجة الفلسطينيين الذين توجهوا 

حرب ضدهم، كما لو أنهم دولة، في حين ال  إلى المحكمة الدولية طالبين محاكمة إسرائيل بجرائم 
سرائيل بحاجة إلى موقف مناصر لها في هذا الشأن والتعامل مع   تعترف دول العالم بهم كدولة. وا 
الضفة الغربية كجزء من إسرائيل يضع النقاط على الحروف ويبين أنه ال توجد في الضفة دولة 
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با الشرقية وافقت على طلب إسرائيلي بهذا  فلسطينية«. وقالت هذه المصادر إن عدة دول في أورو 
 الشأن وستعلنه قريبًا. 

وأكدت الخارجية اإلسرائيلية أن المعركة التي تخوضها ضد إعالن المدعية في محكمة الهاي، فاتو  
بنسودا، في ديسمبر )كانون األول( الماضي، عزمها التحقيق في جرائم حرب إسرائيلية، بدأ يؤتي  

مانيا مع طلب رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، والرئيس رؤوبين رفلين، وقررت ثماره. فقد تجاوبت أل
االنضمام إلى المحكمة بصفة »صديق«، حتى تساعد على إبقاء البحث في المحكمة بعيدًا عن  
السياسة. وقالت مصادر قريبة من السفارة األلمانية في تل أبيب إنها أقدمت على هذه الخطوة ألنها  

حكمة أن تحل المشكالت ال أن تعّقدها. وألنها تعارض استخدام التسييس في ملفات من »تريد من الم
 أي نوع. ونأمل بالتدقيق في كافة القضايا«. 

وتعتبر إسرائيل هذه الخطوة األلمانية داعمة لها في مواجهة المحاكمة؛ خصوصًا أن ألمانيا لم تعترف 
هذا الموقف. وحسب التقديرات اإلسرائيلية فإن   بفلسطين دولة. وكانت تشيكيا قد سبقت ألمانيا في
 دواًل أخرى ستعقبهما مثل هنغاريا وبولندا وسلوفاكيا. 

 15/2/2020، الشرق األوسط، لندن
 

 عريقات يدعو الحكومة البريطانية للتمسك بمواقفها الثابتة حول االستيطان  .2
دعا أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات، الحكومة : رام هللا

للطلب اإلسرائيلي حول المستوطنات، والتمسك بمواقف المملكة  البريطانية إلى عدم االستجابة
المتحدة الثابتة باعتبار االستيطان االستعماري اإلسرائيلي وضم األراضي الفلسطينية والمستوطنات،  

 غير شرعي ومخالفا للقانون الدولي.
اء البريطاني بوريس  وقال عريقات، في بيان له، مساء اليوم الجمعة، إن المواقف األخيرة لرئيس الوزر 

، يؤكدان مواقف بريطانيا على اعتبار االستيطان  2016لعام  2334جونسون، وقرار مجلس األمن 
 اإلسرائيلي غير شرعي.

هيوم" اإلسرائيلية كشفت اليوم الجمعة، أن إسرائيل تقدمت بطلب إلى  وكانت صحيفة "يسرائيل
بريطانيا إلدراج مستوطنات الضفة الغربية والقدس، وكذلك مرتفعات الجوالن، ضمن اتفاقية التجارة  
الحرة المشتركة، والتي ستدخل حيز التنفيذ في كانون الثاني/يناير من العام المقبل، بعد انفصال  

 حدة عن االتحاد األوروبي. المملكة المت
 14/2/2020، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
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 اشتية: إطالق أي محادثات سالم مستقبلية يجب أن يكون من خالل مجموعة عمل دولية  .3
عضوا من الكونغرس األميركي من كال  21التقى رئيس الوزراء محمد اشتية، وفدا ضم : ميونخ

ناتور ليندسي غراهام، حيث أطلعهم على أسباب الرفض الفلسطيني لـ"صفقة  الحزبين، برئاسة السي
القرن"، مؤكدا أن حل القضية الفلسطينية يجب أن يكون وفق مرجعيات الشرعية الدولية وقرارات 

 األمم المتحدة، وأن "الصفقة" لم تلبي الحد األدنى من الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.
ل اللقاء الذي عقد اليوم الجمعة في مدينة ميونخ االلمانية، على هامش  وشدد رئيس الوزراء خال
لمؤتمر ميونخ لألمن، على أن أي حل مستقبلي او إطالق محادثات سالم   56انعقاد أعمال الدورة الـ 

 يجب أن يكون من خالل مجموعة عمل دولية، وليس من خالل الواليات المتحدة األميركية وحدها. 
ورة القرارات التي أصدرتها االدارة االميركية الحالية تجاه القضية الفلسطينية،  وأوضح اشتية خط

ومحاولة تصفية مكوناتها وأهمها قضية الالجئين، باإلضافة الى تأثير "صفقة القرن" على المنطقة  
 وزعزعة االستقرار فيها. 

 14/2/2020، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
 

 بمشاركة الكل الفلسطيني لمواجهة صفقة القرن  طوارئالخضري يدعو إلى تشكيل حكومة النائب  .4
أكد النائب جمال الخضري رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار أن الوحدة الوطنية أقوى  : غزة

سالح في مواجهة صفقة القرن، داعيًا لإلسراع في تشكيل حكومة طوارئ يشارك فيها الكل الفلسطيني  
 عملية بشكل فوري وعاجل.  كخطوة

وشدد الخضري في تصريح صحفي، اليوم الجمعة، على أن الوحدة ستشكل سدًا منيعًا أمام  
المخططات والمؤامرات، وتقوية وتمتين الجبهة الداخلية، واستثمار الطاقات الفلسطينية والعربية  

 واالسالمية وأحرار العالم للوقوف في وجه صفقة القرن.
االنقسام واُلفرقة والخالقات، أوسع بوابة لتمرير الصفقة والمؤامرات، وسيطرة االحتالل   واعتبر استمرار

وأشار إلى أن   على األرض والمقدرات، واستمرار حصار غزة وتهويد القدس وضمها بدعم أمريكي.
الواقع أكثر من صعب، والحراك مطلوب بشكل فوري وسريع، ليس للقاءات واجتماعات، لكن  

 دء تشكيل حكومة الطوارئ باعتباره مخرجًا مهمًا وعاجاًل وسريعًا". لإلنجاز، وب
وقال " األمر ليس صعبًا.. يمكن ذلك خالل أيام عبر مرسوم من الرئيس، بتشكيل الحكومة 
وبمشاركة الجميع، وتبدأ بوضع خطط داخلية وخارجية لمواجهة الصفقة وتمتين الجبهة الداخلية"،  

ى بهذه الطريقة ندور في نفس الدائرة منذ سنوات دون إرادة سياسية وأضاف " قمة المأساة أن نبق
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تنهي االنقسام وتحقق الوحدة، يجب أن ننهي هذه الحقبة السوداء، ونقف عند مسئولياتنا، لنكون كلمة 
 واحدة.

 14/2/2020، القدس، القدس

 
 تخفيف البالونات المتفّجرة: ثالث لياٍل الختبار النيات": األخبار" .5

ُتواصل المقاومة الفلسطينية في غزة تحّدي تهديدات رئيس حكومة العدو اإلسرائيلي، بنيامين  :غزة
نتنياهو، بتوجيه »ضربة ساحقة« إلى القطاع في حال َتواصل إطالق البالونات المتفجرة والصواريخ  

ت في  تجاه فلسطين المحتلة، إذ رصدت سلطات العدو، منذ صبيحة أمس، عددًا كبيرًا من البالونا
سماء المستوطنات. ويتزامن هذا التحّدي مع حديث العدو عن »وصول رسائل من الوسطاء تفيد 
بإيقاف حماس إطالق البالونات والصواريخ«، األمر الذي ينفيه مصدر في الحركة، قائاًل 

الل عن  لـ»األخبار« إن الوسطاء ُأبلغوا العكس تمامًا، وهو أنه »ال عودة إلى الهدوء إال بتراجع االحت
دخال  عادة تصاريح التجار، والسماح بالتصدير وا  خطواته األخيرة: فتح البحر للصيادين، وا 
البضائع«، مضافًا إليها بند »وقف حركة طيران االستطالع فوق القطاع«، من أجل التمهيد  

رسالة، لـ»إحداث تقّدم حقيقي في تنفيذ بنود تفاهمات التهدئة«. ويضيف المصدر أنه بناًء على هذه ال
عادة التصاريح، والتراجع عن بعض خطوات  َتحّدث االحتالل بشكل أحادي عن فتح البحر، وا 
التضييق على الحركة التجارية عبر »كرم أبو سالم«، و»العدو نفسه أبلغ الوسطاء في وقت الحق  
 أنه تراجع عن التضييق، وسيواصل السير في تنفيذ تفاهمات التهدئة«، ولذلك »وعدت المقاومة
بدراسة وقف البالونات خالل األيام المقبلة، بعد التأكد من التزام االحتالل كّل التفاهمات، إضافة إلى 
وقف طائرات االستطالع«. ويشير المصدر نفسه إلى تغّير في تصريحات نتنياهو، الذي قال صباح  

د تخّيله«، بعد أمس إن »الهدوء سيقابله هدوء، والقوة سيقابلها شيء من الصعب على حماس والجها
 نبرة تهديدية أعلى. 

مع ذلك، وبعد وقت قصير من حديثه أمس، نقلت مواقع عبرية أن بالونات شوهدت وهي تحّلق فوق  
سماء مدينَتي أسدود وبئر السبع، فيما علمت »األخبار« من مصادر في المقاومة أن التعليمات هي  

 يم موقف االحتالل ومدى التزامه تنفيذ المطالب.تخفيف أعداد البالونات من دون إيقافها، حتى يتّم تقي 
 15/2/2020، خبار، بيروتاأل
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 حماس تدعو السلطة إلى إطالق يد المقاومة بالضفة  .6
طالبت حركة المقاومة اإلسالمية "حماس" السلطة الفلسطينية بإطالق يد المقاومة في الضفة الغربية  

 ترمب، ونصرة للقدس والمسجد األقصى.المحتّلة لتعبر عن صوت فلسطين الحر الرافض لصفقة  
وقال القيادي في حركة حماس ماهر صبرة خالل مسيرة جماهيرية حاشدة نظمتها حركة حماس شرق  
مدينة غزة إّن "هذه الصفقة جريمة في حق فلسطين، وحق القدس، وحق األّمة، وهي جريمة ال 

 نقبلها، ولن يكون لها أي فرصة للتنفيذ أو النجاح". 
رة "نقول إلخواننا في السلطة إّن هذه الصفقة فرصة حقيقية إلعالن وفاة اتفاقية "أوسلو"  وأضاف صب

لى األبد، وننفّك من التعاون مع المحتل"، داعًيا إّياها إلى وقف التنسيق األمني والتحلل من   وا 
 االتفاقيات السابقة. 

مؤقت من أجل وضع خّطة  ودعا القيادي في حركة حماس إلى عقد اجتماع فوري لإلطار القيادي ال
كما دعا  إلسقاط "صفقة القرن"، مؤّكًدا أّنه "آن األوان لتحويل ال في اإلعالم إلى ال على األرض".

جماهير شعبنا في الضفة الغربية المحتّلة والشتات وأّمتنا العربية واإلسالمية إلى حراك حاشد رفًضا 
لن يتنازل عن حقوقه وثوابته، وسيواصل مقاومة  لـ"صفقة القرن" األمريكية، مشّدًدا على أّن شعبنا 

 المحتل".
 14/2/2020، موقع حركة حماس

 
 المقاومة الفلسطينية تطلق صواريخ تجريبية صوب بحر غزة .7

أطلقت المقاومة الفلسطينية، الجمعة، عدة صواريخ تجريبية تجاه بحر غزة،   “القدس العربي”: –غزة 
وسمعت  استطالع إسرائيلية تحلق بكثافة فوق سماء القطاع.في الوقت الذي كانت فيه طائرات 

أصوات انفجارات وأزيز صواريخ في عدة مناطق في قطاع غزة، في الوقت الذي كانت فيه طائرات  
االستطالع اإلسرائيلية تحلق بكثافة فوق أجواء القطاع، مما أثار خشية لدى المواطنين من قيام تلك  

وبعد وقت قصير، كشفت مواقع  رغم اإلعالن عن عودة أجواء الهدوء. الطائرات بتنفيذ غارات جوية،
إخبارية محلية أن أصوات االنفجارات التي سمعت في مدينتي غزة ورفح جنوبا ناجمة عن قيام  

 المقاومة في غزة بإطالق عدة صواريخ تجريبية تجاه البحر.
 15/2/2020، لندن، القدس العربي
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 الكيان الصهيوني يعنى مزيدا من التآكل للمشروع الوطني : استقرار "الجهاد" .8
قال عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد اإلسالمي في فلسطين د. يوسف الحساينة، إن منح  : غزة

الكيان الصهيوني فرصة لالستقرار والهدوء، يعني مزيدا من التآكل لما تبقى من أرضنا ومشروعنا  
 الوطني.

الحساينة في تصريح صحفي له، الجمعة، أن من واجب شعبنا والقوى الحية في المنطقة  وأضاف د. 
كي ال يتمكن من االستقرار والتفكير بمزيد من عمليات السطو   العدو،مواصلة النضال واالشتباك مع 
 الممنهج على أرضنا ومقدساتنا. 

لن تجدي في مسيرة تحرير   -التي ينادي بها البعض  -وأكد أن لغة التصالح والتعايش مع الواقع
األوطان، واستعادة الحقوق "ولنا في التجارب الماضية في لبنان وغزة، وحتى شعوب المنطقة والعالم، 

 خير دليل على ذلك".
وشدد عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد على أن ما يقوم به رئيس السلطة محمود عباس من  

تنتج إال سرابًا فوق سراب، ووهمًا فوق وهم"، مطالبًا  تحركات وجوالت في االتجاه غير الفاعل، لن 
إياه بتغيير مساراته والتحرك في االتجاه الصحيح عبر العمل الجاد؛ الستعادة الوحدة، وتفعيل أوراق  

 القوة التي يمتلكها شعبنا وهي كثيرة ومتنوعة. 
 14/2/2020، وكالة سما اإلخبارية

 
 حماية األقصى ورفض تقسيمه  رسالة إصرار على "الفجر العظيم"حماس:  .9

قالت حركة المقاومة اإلسالمية "حماس" اليوم الجمعة، إن استمرار حملة "الفجر العظيم" في المسجد  
األقصى وسائر مساجد فلسطين، هي رسالة إصرار من الشعب الفلسطيني على المضي قدمًا في 

لناطق باسمها عبد اللطيف  حماية المسجد األقصى ورفض محاوالت تقسيمه. وأكدت الحركة عبر ا
القانوع، أن الفعاليات الشعبية الرافضة لـ"صفقة القرن" متواصلة، وغضب شعبنا يتزايد، مبينًا أن كل  

 محاوالت تمرير الصفقة ستفشل أمام صمود شعبنا ووحدته الميدانية. 
 14/2/2020، فلسطين أون الين

 
 : ربما كان ذلك سالح الجو البلجيكي!ةعن الغارات في سوريساخرًا نتنياهو  .10

رفض رئيس الوزراء »اإلسرائيلي« بنيامين نتنياهو التعليق على تقارير اتهمت »إسرائيل« بشن  
 حسب ما نقلت مواقع إخبارية. غارات استهدفت محيط دمشق الليلة قبل الماضية، ب
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وقال نتنياهو في حديث مع إذاعة حيفا، أمس الجمعة: »ال أعلق على هذه العملية أو تلك. ال أدري  
ماذا جرى الليلة قبل الماضية«، مضيفًا: »ربما كان ذلك سالح الجو البلجيكي«. وتابع: »بعيدًا عن  

ل اليوم األخير، يمكنني فقط القول إن سياستنا  أي صلة باألحداث التي تفيد بها التقارير الواردة خال
العامة تتمثل في مواجهة إيران في سوريا«، مجددًا الطرح أن إيران تشكل الخطر األساسي بالنسبة  

 ل»إسرائيل« و»نعمل بشكل منهجي على منع تموضعها في سوريا«. 
 15/2/2020، الخليج، الشارقة

 
 تقضي بتعزيز القوة العسكرية لسالح الجو اإلسرائيلي للجيش الخطة الجديدة  :إسرائيليةصحف  .11

ُيستدّل من استعراض البنود الرئيسية لخطة العمل متعددة : القدس المحتلة ــ نضال محمد وتد 
السنوات، لجيش االحتالل اإلسرائيلي، التي تحمل اسم "تنوفاه" أي "زخم أكبر"، وأعدها رئيس األركان  

فيف كوخافي، على اتجاه جيش االحتالل إلى مواصلة الخط القتالي لرئيس األركان السابق، الجديد، أ
قامة قيادة خاصة للحرب ضّد إيران، يقف   غادي أيزنكوط، مع تعديالت على بنية القوة العسكرية، وا 

سرية  على رأسها جنرال، وتكون مهمتها تركيز كل النشاطات والخطط القتالية والعمليات الميدانية ال
والعلنية ضّد إيران وجهودها، سواء لناحية التموضع العسكري في سورية، أو مشروع تطوير الترسانة  

 الصاروخية لـ"حزب هللا" في لبنان، أو االتجاه نحو خيار نووي. 
وبحسب تقارير نشرتها الصحف اإلسرائيلية، فإّن الخطة الجديدة تقضي أيضًا بتسريح سربين من  

". وكذلك، تعزيز القوة العسكرية لسالح الجو  35االستعاضة عنها بمقاتالت "أف " و 16مقاتالت "أف 
اإلسرائيلي عبر االستعانة بكم كبير من الطائرات المسّيرة االنتحارية، والتي سيتم تشغيلها من األرض 
عبر تنسيق بين قادة الجيوش البرية مع سالح االستخبارات، وتوجيه هذه المسّيرات المفخخة  

ارية لضرب الهدف المنشود، على غرار طائرات "الكاميكازي االنتحارية" التي استخدمتها  االنتح
اليابان في الحرب العالمية الثانية، مع فارق كون المسّيرات اإلسرائيلية الجديدة، خالية من العنصر  

 البشري. 
إلى قوة فتاكة، فهي  ومع أّن الخطة تقوم على تعزيز قوة الجيوش البرية والقوة النارية لجهة تحويلها

 تقوم أيضًا على عدم "إهدار" األسلحة المتطورة في عمليات غير محسوبة. 
إال أّن الخطة تواجه، بحسب صحيفة "يسرائيل هيوم"، عائقين أساسيين: األول هو غياب المصادقة 

إسرائيل،   عليها رسميًا من قبل الكابينيت السياسي األمني في الحكومة، والثاني األزمة السياسية في 
وعدم وغياب حكومة مستقرة وثابتة تمّكن الجيش من المضي في تطبيق الخطة الجديدة. ناهيك عن  
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مليار دوالر(، مع  15مليار شيقل )نحو  52العجز المالي في ميزانية الحكومة الذي يصل اليوم إلى 
 ما يرافق ذلك من عدم وجود ميزانية سنوية رسمية. 

ووفقًا لـ"يسرائيل هيوم" و"معاريف" وصحف أخرى، فقد تّم أول من أمس الخميس عرض الخطة 
رسميًا أمام قادة الجيش، وبحضور رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو ووزير األمن نفتالي بينت. وقالت 

لخطة تحمل تغييرات كثيرة في بنية القوة اإلسرائيلية، وفي بناء الجيش نفسه، بدءًا "يسرائيل هيوم" إّن ا
 من هيئة األركان ونزواًل حتى الوحدات القتالية البرية وقوات االحتياط. 

مع ذلك، يبدو بحسب مراقبين في الجيش، أّن فرص تطبيق الخطة "ال تزال مرهونًة بموقف نتنياهو  
خير أنه يوافق عليها بشكل عام، قال في الوقت نفسه إنه ينبغي إقرارها في  النهائي". وفيما أعلن األ

الكابينيت، على الرغم من أنه، بحسب مصادر في الجيش تحدثت لصحيفة "يسرائيل هيوم"، كان  
 شريكًا في مراحل إعداد الخطة كلها.

اط يتسحاق بريك،  إلى ذلك، ال تزال معطيات تقرير مفوض شكاوى الجنود في الجيش، الجنرال احتي 
بشأن تدني جهوزية الجيش لمواجهة الحرب المقبلة، تلقي بظاللها أيضًا على مستقبل الخطة  

 الجديدة.
 14/2/2020، العربي الجديد، لندن

 
 كاتب إسرائيلي: بالون حارق من غزة يمكن أن يحدد مصير نتنياهو  .12

"المصير السياسي والشخصي لرئيس الحكومة قال كاتب إسرائيلي إن : عدنان أبو عامر  -21عربي
بنيامين نتنياهو بات معلقا في بالون حارق ينطلق من قطاع غزة، في حين أن حماس تدرك جيدا 
قواعد اللعبة السياسية في إسرائيل، وتعرف اليوم أن كل بالون ينطلق باتجاه إسرائيل عشية  

حماس إلى اتفاق وقف إطالق النار يمكن  االنتخابات يزيد من مصلحة نتنياهو بضرورة التوصل مع 
 تسميته تسوية". 

" أن "سقوط صاروخ، بالون،  21وأضاف عكيفا ألدار بمقاله على موقع المونيتور، ترجمته "عربي 
عملية مسلحة، قد تقع بمدينة عسقالن جنوب إسرائيل تسفر عن سقوط خسائر بشرية إسرائيلية عشية 

ع في الثاني من آذار/ مارس المقبل كفيل بتحديد هوية الحكومة  ذهاب اإلسرائيليين لصناديق االقترا 
اإلسرائيلية القادمة، كما أن نشر صورة لقتيل إسرائيلي واحد في غالف غزة تساوي آالف الكلمات  

 التي ألقاها نتنياهو عقب إعالن صفقة القرن". 
 14/2/2020، "21موقع "عربي 
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 آذار  /مارس: االنتخابات الرابعة محتملة جدًا في "إسرائيل"استطالعات رأي في  .13
في وقت ال يظهر فيه تغيير في نتائج االستطالعات واالستمرار في إعطاء  : نظير مجلي-تل أبيب 

النتيجة نفسها، تقريبًا، التي حصلت عليها األحزاب اإلسرائيلية في االنتخابات األخيرة في سبتمبر  
في المائة من اإلسرائيليين إنهم يتوقعون أن يفشل كال المرشحين، بنيامين   74)أيلول( الماضي، قال 

مارس )آذار( المقبل،  2و وبيني غانتس، في تشكيل حكومة أيضًا بعد االنتخابات القادمة في نتنياه
في المائة إنهم يرون أن   40وأن تتجه إسرائيل للمرة الرابعة على التوالي لالنتخابات البرلمانية. وقال 

 في المائة إن احتماالتها متوسطة. 34االنتخابات الرابعة محتملة جدًا بينما قال 
استطالعات رأي قد نشرت، أمس الجمعة، في تل أبيب ودلت على نتائج شبيهة جدًا  3وكانت نتائج 

بالنتائج التي ظهرت في االنتخابات األخيرة وفي جميع االستطالعات التي أجريت خالل الشهور 
 الخمسة الماضية. 

 15/2/2020، الشرق األوسط، لندن
 

 " عباس وهنيةالستسالم إعالنية ترمز " أمر بإزالة لوحات بلدية تل أبيب ت .14
أمر رئيس بلدية تل أبيب بإزالة لوحات إعالنية من وسط المدينة، تظهر تمثيال : القدس المحتلة

الستسالم الرئيس الفلسطيني محمود عباس، ورئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" إسماعيل هنية  
 للجيش اإلسرائيلي.

اإلعالنية صورا لعباس وهنية وهما جاثيان على ركبتيهما وعيونهما مغطاتان  وتتضمن هذه اللوحات 
مع رفع اليدين استسالما، ويظهر في الخلفية قدر كبير من الدمار والدخان يتصاعد من ساحات  

 وكتب على اللوحات اإلعالنية: "يتحقق السالم فقط مع األعداء المهزومين". المعارك.
لدئي، الجمعة، أن هذه اإلعالنات "تحرض على العنف وتذكرنا  وأوضح رئيس البلدية رون خو 

بأعمال داعش والنازية الذين ال نريد أن نكون بينهم"، مؤكدا وجود "خطوط حمراء حتى خالل فترة  
ذالل  االنتخابات" وقال: "ال أتدخل في منشورات المجال العام، لكن هذه المرة تم كسر القواعد، وا 

 اآلخر ليس طريقنا". 
 15/2/2020، ة سما اإلخباريةوكال
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 ألفًا يؤدون صالة الجمعة في رحاب األقصى متحدين عراقيل االحتالل  50القدس:  .15
ألف مصٍل في صالة الجمعة بالمسجد األقصى المبارك الذي تدفق  50شارك ما ال يقل عن : رام هللا

إليه المصلون من القدس نفسها، ومن الضفة الغربية، ومن السكان العرب في إسرائيل )فلسطينيي  
48.) 

وأفيد بأن قوات االحتالل اعتدت على المصلين الفلسطينيين في منطقة باب حطة، إحدى بوابات  
الخارجية، وفرضت غرامات مالية على بعضهم بتهمة ارتكاب   المسجد األقصى، من الجهة

مخالفات. وطالت االعتداءات مجموعات أخرى من المصلين في مصليات القبلي والقديم والرحمة 
باألقصى، ولم تطل الفلسطينيين فقط، بل امتدت لتشمل المسلمين األجانب. كذلك اقتحمت قوات 

الصخرة المشرفة. وأوقفت القوات على أبواب األقصى خاصة ساحة المصلى المرواني ومدخل سطح 
الشبان والنسوة، واحتجزت بعض بطاقات الهوية، ومنعت البعض من الدخول دون سبب، وهددت 

 بإبعادهم لعدة أشهر عن األقصى، في حال عدم ترك المكان. 
لفًا، وهو أ 50وردًا على ذلك، تدفق المواطنون إلى األقصى في صالة الجمعة، ليصل عددهم إلى 

 ضعفا عدد المصلين في أيام الجمعة بشكل عام. 
 15/2/2020، الشرق األوسط، لندن

 
 احتجاجات تعم المناطق الفلسطينية وعشرات الجرحى بمواجهات مع االحتالل  .16

شهدت األراضي الفلسطينية، أمس )الجمعة(، مسيرات سلمية واحتجاجات   غزة: -رام هللا  -تل أبيب 
ناطق في الضفة الغربية وقطاع غزة، وسط مواجهات مع قوات االحتالل عّمت كثيرًا من الم

 اإلسرائيلي أوقعت عشرات الجرحى.
ولوحظ أن المسيرات الفلسطينية اتسعت، هذا األسبوع، نحو نابلس ورام هللا، ولم تقتصر على بلعين 

الجمعة، في رفع ونعالين وكفر قدوم بالضفة الغربية. فقد شارك المئات من المواطنين، بعد صالة 
مترًا، فوق منطقة العرمة شرق بلدة بيتا جنوب نابلس، التي   25العلم الفلسطيني على سارية بارتفاع 

متر، كما أنها منطقة تاريخية   800تعتبر أعلى منطقة فوق سطح البحر في القرية، حيث ترتفع فوق 
بيتا، بأن رفع السارية هو   مهددة بالمصادرة من قوات االحتالل. وصرح فؤاد معالي، رئيس بلدية 

 »رسالة واضحة بأننا متمسكون بأرضنا، ولن نسمح بأن يذهب متر واحد من أراضينا«.
وفي قضاء الخليل، أصيب عشرات المواطنين باالختناق بالغاز المسيل للدموع، خالل مواجهات مع  

 الل اإلسرائيلي في بلدة بيت أمر. قوات االحت
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رك األهالي في مسيرة، تنديدًا بـ»صفقة القرن«. وانطلقت المسيرة باتجاه  وفي نعلين، غرب رام هللا، شا
جدار الضم والتوسع المقام على أراضي المواطنين، وحمل المشاركون فيها العلم الفلسطيني، ورفعوا 

اإلسرائيلية«، ورددوا الهتافات الغاضبة المنددة  -الشعارات الرافضة لما يعتبروها »الصفقة األميركية 
 ا وبجرائم االحتالل.به

وفي بلعين المجاورة، أصيب عشرات المواطنين باالختناق بالغاز المسيل للدموع خالل قمع قوات 
االحتالل مسيرة بلعين المركزية التي انطلقت عقب صالة الجمعة من وسط القرية باتجاه جدار الضم  

فد سالم أميركي، إضافة إلى  والتوسع العنصري في منطقة أبو ليمون. وقد شارك في هذه المسيرة و 
 نشطاء سالم إسرائيليين ومتضامنين أجانب وأهالي قرية بلعين.

وفي كفر قدوم، قضاء قلقيلية، أصيب عدد من المواطنين، بينهم أطفال، بحاالت اختناق جراء قمع  
ظمها  قوات االحتالل للمسيرة األسبوعية المناهضة لالستيطان التي جاءت في إطار الفعاليات التي تن

 حركة »فتح« تنديدًا بـ»صفقة القرن«. 
وعلى المدخل الشمالي لمدينتي رام هللا والبيرة، أصيب عدد من المواطنين باالختناق جراء استنشاقهم 
الغاز المسيل للدموع خالل مواجهات مع قوات االحتالل. وقد أطلق جنود االحتالل الرصاص 

جوا  المعدني المغلف بالمطاط، وقنابل الصوت، والغاز المسيل للدموع، صوب المواطنين الذين خر 
 تنديدًا بـ»صفقة القرن«، مما أدى إلى إصابة عدد منهم باالختناق. 

وفي قطاع غزة، نظمت حركة »حماس« مظاهرة ضد خطة السالم األميركية شرق المدينة. ومن  
جهة ثانية، أفادت جهات في غزة بأن قوات االحتالل اإلسرائيلي أطلقت نيران أسلحتها الرشاشة  

 محافظة خان يونس، جنوب قطاع غزة. صوب مجموعة من الشبان شرق 
 15/2/2020، الشرق األوسط، لندن

 
 "فلسطينيو الخارج" يقاضون االحتالل أمام الجنائية الدولية  .17

أعلن "المؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج" أن لجنته القانونية وّقعت توكيال قانونيا لمكتب محاماة في  
تقديم مذكرة قانونية حول الجرائم اإلسرائيلية بحق الشعب العاصمة البريطانية لندن، وذلك بهدف 

 الفلسطيني. 
"، أن فلسطين 21وأكد المؤتمر الشعبي، في بالغ صحفي له اليوم الجمعة أرسل نسخة منه لـ "عربي

كانت وما زالت دولة ذات سيادة وأن الشعب الفلسطيني هو صاحب هذه السيادة على أرض فلسطين 
ا إلى أن هذه السيادة ال تنتفي وال تنتقص بوقوع االحتالل أو تغييب سلطة  على مر األزمان، مشير 

 الفلسطينيين على أرضهم. 
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ودعا المؤتمر الشعبي المدعية العامة لمحكمة الجنايات الدولية إلى توسيع تحقيقاتها في جميع جرائم  
ونقل المعتقلين خارج   االحتالل في فلسطين، من بينها االعتقاالت اإلدارية وخاصة لألطفال والنساء،

األراضي المحتلة، والنفي واإلعدامات خارج القانون والقتل العمد للمدنيين العزل والمتظاهرين،  
على أماكن العبادة والمصلين والصحفيين   واالعتداءات وقصف البيوت والمدارس والمستشفيات، 

 والطواقم الطبية وسيارات اإلسعاف.
 14/2/2020، "21موقع "عربي 

 
 48في المدارس داخل أراضي  "الرقيب الحسيب"بدور  الشاباكالكشف عن استمرار  .18

كشفت الحركة من أجل حرية المعلومات في إسرائيل أن جهاز   “القدس العربي”: –الناصرة 
المخابرات العامة )الشاباك( ما زال يتدخل في مضامين التعليم وتعيين المربين في المدارس العربية 

ويلعب دور الرقيب المحاسب، مما أثار ضجة وردود فعل غاضبة لدى فلسطينيي   48داخل أراضي 
 الداخل.

وتم ذلك بعدما قدمت الحركة المذكورة التماسا للمحكمة العليا تطالب فيه بالكشف عن دفتر يوميات  
مدير عام وزارة التعليم اإلسرائيلية. وبعد استجابة المحكمة تم الكشف عن “جلسات عمل” عقدت بين  
وزارة التربية والتعليم اإلسرائيلية وبين جهاز األمن اإلسرائيلي العام )الشاباك( للبحث بقضايا “أمنية”  

 تتعلق بالمدارس العربية.
وعن ذلك قال النائب عن القائمة المشتركة وعضو لجنة التربية والتعليم البرلمانية، د. يوسف 

ن مرافقة مسؤولي الوزارات اإلسرائيلية، خاصة في جبارين، إن عقلّية الحاكم العسكري لم تكف يوًما ع 
وزارة التربية والتعليم، مشيرا إلى أن إماطة اللثام عن هذه الجلسات في الفترة األخيرة يؤكد ما قيل في  
 الماضي دوًما عن سياسات السيطرة والضبط والتدجين اّلتي تسّير جهاز التربية والتعليم في إسرائيل. 

ن مع الشاباك هما يهدفان إلى مسخ هوية الطالب العرب، ودمجهم في مشاريع  كما أكد أنه بالتعاو 
خطيرة مثل ما يسمى بالخدمة المدنية، ووضع العقبات أمام المدرسين العرب الملتزمين بقضايا  

 شعبهم لمنعهم من االنخراط بجهاز التربية والتعليم. 
 15/2/2020، لندن، القدس العربي
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 ني ودعم الشعب الفلسطي  "خطة ترامب"تجدد التأكيد على رفض األردن  في الجمعة  مسيرات  .19
، فعاليات  األردنية المملكة للجمعة الثالثة على التوالي، شهدت مناطق عدة في : فريق الغد  –عمان 

، ومؤيدة في الوقت نفسه للموقف األردني الرافض لتلك "صفقة القرن"احتجاجية منددة بما تعرف بـ
 في دعم القضية الفلسطينية وحماية المقدسات اإلسالمية والمسيحية. األردني الملكوجهود  الصفقة

 2020/2/14، الغد، عّمان
 

 أردوغان يهدي الرئيس الباكستاني كتابا عن نضال الشعب الفلسطيني  .20
أهدى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، كتاب "احتالل القرن: فلسطين في ظل : إسالم أباد 

الخطط األحادية" إلى نظيره الباكستاني عارف علوي، ورئيس الوزراء عمران خان خالل زيارته إلى  
الكتاب باللغات التركية واإلنجليزية والعربية؛ بهدف زيادة الوعي بالمسألة  م إعداد وقد ت إسالم أباد.
نضال الشعب الفلسطيني، ومراحل االحتالل اإلسرائيلي وانتهاكاته للقانون  يتناول هو و  الفلسطينية.

تصريحات  ، و "صفقة القرن"تفاصيل خطة إلى  باإلضافةللنضال الفلسطيني، الدولي، ودعم تركيا 
 ، وموقف تركيا منها.لهازعماء الدول، وبيانات المنظمات الدولية حو 

 2020/2/14، "21موقع "عربي 
 

 توقيف خطيب جمعة في المغرب بسبب "صفقة القرن"  .21
أوقفت وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية المغربية خطيب جمعة في مدينة وجدة )شرق : الرباط

 .، وزعم عتابه للحكام العرب "صفقة القرن"المغرب( عن أداء مهمته، بسبب إثارته خطة 
   2020/2/15، العربي الجديد، لندن

 
 ئيل"دعمًا لـ"إسرا "صداقة المحكمة الجنائية الدولية"صفة تطلب ألمانيا  .22

، بأن تكون "صديقة المحكمة" في قدمت ألمانيا طلبا إلى المحكمة الجنائية الدولية في الهاي :الهاي
ية للمحكمة الدولية في النظر في قضايا متعلقة  المتعلقة بفحص صالحية السلطة القضائاإلجراءات 

وتعتبر هذه   ، عزمها التحقيق في جرائم حرب إسرائيلية.محكمةالبقطاع غزة، إثر إعالن المدعية في 
 . ، بعدما أقدمت التشيك على خطوة مشابهة"إسرائيلـ"خطوة ألمانية داعمة ل

 2020/2/14، القدس، القدس
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 هذا العام جمع التبرعات للعمل في فلسطينا على األونرو سيكون من الصعب ياس شمالي: مات .23
إعادة النظر في "في غزة، ماتياس شمالي، نية الوكالة  األونروا وكالةكشف مدير عمليات : غزة

العام   مؤشرات ألن قلقه  مبدياً ، "بسبب قّلة األموال"في القطاع خالل األشهر المقبلة  "بعض المشاريع
.  "روا فقطسيكون من الصعب جمع التبرعات للعمل في فلسطين، وليس األون"تدّل على أنه  الجاري
هناك دول تشعر أنه ليست هناك حاجة إلى األونروا وأنها هي سبب المشكالت، خاصة ": وأضاف

 . "الواليات المتحدة
  2020/2/15، االخبار، بيروت 

 
 خطوة مهمة للمساءلةاإلسرائيلية الئحة الشركات المتعاملة مع المستوطنات  :مقرر اممي .24

مايكل لينك، المقرر الخاص المعني بحالة حقوق اإلنسان في األرض  أشاد : )بترا( -عمان
يتضمن قاعدة بيانات   ، بإصدار مكتب حقوق اإلنسان التابع لألمم المتحدة، تقريراً الفلسطينية المحتلة

عن الشركات والكيانات التجارية، التي تقوم بأنشطة محددة تتعلق بالمستوطنات اإلسرائيلية في  
"خطوة أولية مهمة نحو المساءلة ووضع حد لإلفالت  ذلكبر تع وا  س الشرقية والضفة الغربية.القد 

أن مئات الماليين من الدوالرات يتم جنيها من البضائع التي تنتجها   الفتًا إلى ."من العقاب 
 وتصدر إلى األسواق الدولية كل عام.  ،الغير قانونيةالمستوطنات اإلسرائيلية 

  2020/2/14، الدستور، عّمان
 

 " إسرائيل"لحركة مقاطعة  باالستسالم األمم المتحدة تهمي  بولتونجون  .25
القومي األمريكي السابق، نشر األمم المتحدة "قائمة سوداء" انتقد جون بولتون، مستشار األمن 

، في تغريدة معتبراً  بأسماء الشركات التي تعمل في المستوطنات اإلسرائيلية بالضفة الغربية المحتلة.
"تأجيج   من شأنه أن ذلككما  ."يلإسرائـ"لحركة المقاطعة المناهضة ل كبيراً  أنها تعكس استسالماً  ،له

 معاداة السامية" داخل المنظمة الدولية.
 2020/2/14، "21موقع "عربي 

 
 صفقة القرن وميزان القوى ومآلها  .26

 منير شفيق 
ثمة منهجية خاطئة في قراءة ما يجري في الساحة الفلسطينية بالنسبة إلى ما تتخذه كل من حكومة 
دارة ترامب من سياسات وممارسات، وهي وضع تلك السياسات والممارسات في اإلطار  نتنياهو وا 
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نهجية ال القديم الذي كانت عليه موازين القوى طوال القرن العشرين، وال سيما نصفه الثاني. فهذه الم
تالحظ ما حدث من تغيير في موازين القوى في غير مصلحة كل من أمريكا والكيان الصهيوني،  
خالل العشرين سنة األخيرة. ومن ثم راحت هذه المنهجية الخاطئة تتعامل، مثاًل، مع السياسات  

شروع "صفقة  والممارسات التي اتخذتها إدارة ترامب وحكومة نتنياهو، وأخيرًا وليس آخرًا، إعالن م
، كما جرى التعامل خالل النصف الثاني من القرن  2020كانون الثاني/ يناير  29القرن" في 

 العشرين.
في المئة من أرض فلسطين، وتهجير ثلثي   78واستيالئه على  1948كان قيام الكيان الصهيوني عام 

لصعود في القوة والنفوذ الشعب الفلسطيني )تقريبًا( من قراه ومدنه، والحلول مكانه يمثل مرحلة ا
ألمريكا والكيان الصهيوني، فكانت سيطرة على أرض لم تكن بحوزتهما؛ واقتالعًا لشعب سكنها منذ 

 آالف السنين. 
أوروبية، يعزز قواه العسكرية ليصبح األقوى،   -وقد راح الكيان الصهيوني بعد ذلك، وبحماية أمريكية 

قابل، عملت أمريكا وأوروبا على إبقاء التسلح العربي بصورة حاسمة، على كل دول المنطقة. وفي الم
محدودًا ومحاصرًا ليبقى ضمن تلك المعادلة. وترجم ذلك بحروب أنزلت الهزائم بجيوش عربية،  
وبالتوسع الحتالل ما تبقى من أرض فلسطين )الضفة الغربية وقطاع غزة( والجوالن العربي السوري  

 .1967سويس عام وسيناء العربية المصرية حتى قناة ال
فكل هذا كان يمثل حالة صعود في القوة والنفوذ والتوسع في األرض. ومن هنا تشكلت منهجية  
تعتبر أن كل ما يفعله الكيان الصهيوني وتريده أمريكا سوف يتكرس ويتشرعن، وال راد لما يفعالن  

بين حالة الصعود، وحالة  العقلية اليوم حين لم تلحظ الفرق  -ويريدان. وهذا يفسر خطأ هذه المنهجية 
أو بداية التراجع والتدهور باتجاه األفول. وهذه الحالة األخيرة هي التي انتقلت فيها موازين   التراجع،

القوى في غير مصلحة الكيان الصهيوني وأمريكا، األمر الذي كان يتطلب منهجية مختلفة عن  
كومة نتنياهو وممارستهما، وذلك بما  المنهجية األولى السابقة في قراءة سياسات إدارة ترامب وح

يتناسب مع موازين القوى الراهنة، ألن عدم التحرر من منهجية كانت صحيحة في حالة الصعود، 
وأصبحت خاطئة في حالة التراجع والتدهور حتى لو كانت الحالة الجديدة في بداياتها، ولم تصل بعد 

أن ثمة مؤشرات مدّوية تفرض أن ُيصغى   إلى الظهور بمظهر الحقائق الراسخة والصارخة، علماً 
 إليها منذ اآلن، ومن ثم ُيبنى عليها فندخل مرحلة منهجية جديدة.

طبعًا عدم االنتباه بسرعة إلى ما ينشأ من جديد هو من آفات العقل اإلنساني الذي يميل إلى  
من الذين المحافظة على ما تعود عليه، فيتأخر عن التقاط الجديد في الوقت المناسب. ودعك 

 يتعمدون شّن حرب نفسية. 
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 واآلن لنلحظ ما يلي بالنسبة إلى أمريكا:
فشلت في إقامة نظام عالمي أحادي القطبية إذ كان حماًل ثقياًل ناءت به قدراتها. وقد راحت -1

الدول األخرى تبحث عن مصالحها وأدوارها، فدول أوروبا، مثاًل، ذهب عنها الخوف من االتحاد  
 ذلك اليابان من الصين، فأبعد عنهما الحاجة إلى الخضوع ألمريكا. السوفييتي، وك

دفع النفوذ األمريكي إدارتْي بيل كلينتون وجورج دبليو بوش إلى التركيز على "الشرق األوسط"، -2
بداًل من إبقاء األولوية األمريكية مركزة على عدم استعادة روسيا لقوتها كدولة كبرى، وعلى استمرار  

احتواء الصين، مما أتاح لهما، وال سيما في العشرية األولى من القرن الواحد والعشرين، استراتيجية 
لتتحوال إلى دولتين منافَستْين ومهَددتْين ألمريكا. ولعل الحديث اليوم عن عالم متعدد القطبية يشهد 

 على هذا التراجع األمريكي. 
بمشروع العولمة المؤمركة. وجاء عهد إلى اإلطاحة  2008أدت األزمة المالية العالمية للعام -3

ترامب ليطلق عليه رصاصة الرحمة، فالعالم دخل مرحلة الحروب االقتصادية التي ستنقلب بدورها  
 على أمريكا. 

الحتالل كل من أفغانستان والعراق على التتالي، وهي   2003و 2001خاضت أمريكا حربين في -4
 فيهما أو انسحابًا منهما.  اآلن تعاني الفشل في السيطرة عليهما، بقاءً 

وعليه، فإن ما يبديه الرئيس األمريكي دونالد ترامب من تنّمر على القضية الفلسطينية من خالل ما  
أسماه "صفقة القرن" يواجه عزلة دولية عامة، وقد يواجه اندالع انتفاضة فلسطينية شاملة مدعومة 

سالميًا ورأيًا عامًا عالميًا.  عربيًا وا 
إلى الكيان الصهيوني الذي انهالت عليه هدايا الرئيس األمريكي دونالد ترامب وآخرها   أما بالنسبة

إعالن "صفقة القرن"، فهو اآلخر يعاني من أزمات داخلية وسياسية خانقة، ومن تراجع قوته  
  العسكرية اإلقليمية، ومن تدهور سمعته لدى الرأي العام العالمي، األمر الذي يجعل تلك الهدايا وباالً 
عليه، كما ظهر عندما حذرته أمريكا مؤخرًا بأال يضم أية أراٍض قبل موافقتها، واألهم ما قد يواجهه  
سالميًا ورأيًا عامًا عالميًا، يمكنها أن   أيضًا من اندالع انتفاضة فلسطينية شاملة مدعومة عربيًا وا 

 تجعل األرض في الضفة الغربية والقدس تميد تحت االحتالل واالستيطان. 
 2006لعل الدليل الصارخ على تراجع الكيان الصهيوني عسكريًا ما ناله من هزائم في أربع حروب: و 

)في قطاع غزة(، فضاًل عن انسحاب بال قيد أو شرط  2014و 2012و 2008/2009)في لبنان(، و
 (.2005( ومن قطاع غزة مع تفكيك المستوطنات )2000من جنوبي لبنان )

بق له أن وقع فيه، حين امتنع حتى اآلن عن شن حرب ضد قطاع غزة، واألهم، تردده الذي لم يس
وهو يتحول إلى قاعدة مقاومة عسكرية جبارة، قوات مسلحة وأنفاقًا، وصواريخ، وكذلك حين امتنع  
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عن شن حرب ضد حزب هللا في لبنان. وقد راح يمتلك صواريخ ذكية تزيد على عشرات اآلالف وفقًا 
ناهيك عن قوات ميدانية تهدد بالزحف )ولو الجزئي(، هذا دون ذكر امتناع  للتقديرات اإلسرائيلية، 

الكيان الصهيوني عن قصف البرنامج الصاروخي الباليستي، ومراكز التطوير التقني العسكري في  
 إيران، وذلك عكس ما فعل مع مركز األبحاث النووية في العراق.

،  2014حتى  1948هذا التردد ليس له تفسير، قياسًا بتاريخ الحروب التي شنها الكيان الصهيوني منذ 
إاّل الخوف من الرد على التدمير بتدمير مقابل، وعلى الخسائر بخسائر توجب عليه أن يحسب لها  

 ألف حساب.
ًا بعيدًا من جبهته  صحيح أن لديه قوة نيران تدميرية هائلة، ولكن لم يعد بمقدوره أن يشن حرب 
 الداخلية، وبدرجة عالية من ضمان كسبها، وتحقيق أهدافها العسكرية في األقل.

 هذان هما التفسيران الوحيدان اللذان يفسران ذلك التردد في شن الحرب وحسم الصراع.
بنانية قادة الكيان الصهيوني مرتاحين تمامًا لهدوء الجبهة الل إنويا للهول حين تسمع تفسيرًا يقول 

 وغير آبهين بقطاع غزة. أما إيران فقد ترك أمرها للحصار الخانق األمريكي.
الحظوا هذا التفسير األخير الذي ينطبق عليه )بالنسبة إلى قطاع غزة وجنوبي لبنان( ما حدث مع  
الثعلب في "كليلة ودمنة"، عندما كرر القفز ليصل إلى عنقود العنب الذي تدلى وبلغ من النضج  

ل  عن الوصول إليه، ويئس من المحاولة فتركه وهو يقو  عجزمبلغًا جعله شهية لآلكلين. ولكنه 
 "حصرٌم لما رأى أن ال يناله".

وزرع فيه المستوطنات   2005إلى  1967وهكذا أصبح قطاع غزة الذي احتله الكيان الصهيوني من 
سنة( حصرمًا، ولم يعد من "أرض إسرائيل"، ولم يعد يؤَبه له. وكذلك لم يعد جنوب لبنان   38)

سنة(. أما   24) 2000و 1976ومياهه مطَمعْين للكيان الصهيوني، وقد احتل على مراحل بين 
األخطر من األطماع في الحالتين فهو القول "الركون إلى هدوء الجبهتين" بالرغم من المضي  
بالتسلح واإلعداد، وبناء القوات وتطوير الصواريخ واألنفاق. فهذا التفسير يخطئ ببدهيات علم  

د للحرب، ال ُيعتبر هدوءًا وال  الحرب ألن الهدنة أو الهدوء، أو حتى السلم، إذا صحبه تسلح وا عدا
أمنًا وال سالمًا، بل حربًا يجب أن يرد عليه بالحرب إن أمكن، أو بالتسلح المضاد واإلعداد للحرب 

 إن لم تكن الحرب فورًا ممكنة.
يران، وأضف سوريا   بكلمة، ليس هنالك من تفسير للواقع القائم على الجبهات في قطاع غزة وا 

ن األوالن: الخوف من الرد المضاد، وعدم ضمان نتائج شّن الحرب. وهذا يشكل والعراق، إاّل التفسيرا
 تغّيرًا استراتيجيًا في ميزان القوى، وذلك باالنتقال إلى شبه التوازن االستراتيجي. 
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ن ترجمة هذين التفسيرين، إلى جانب ما ُأشيَر إليه من تراجع أمريكي، يعني أن "صفقة القرن" التي   وا 
 ترامب تواجه ميزانًا للقوى في غير مصلحتها آنيًا ومستقباًل ومآاًل.  أعلنها دونالد 

 14/2/2020، "21موقع "عربي 
 

 العالم العربي بين مشهدين: الغانم والبعتي مقابل البرهان وبوريطة  .27
 عبد الحميد صيام 
انقسم العالم العربي الرسمي، وليس الشعبي، بين مؤيد ومعارض وشامت ومنسحب بخصوص صفقة  
القرن، التي قدم فيها الرئيس األمريكي دونالد ترامب، أرض فلسطين وقدسها ومصادرها الطبيعية  
وحدودها وسماءها وبحرها إلى مجرم الحرب نتنياهو، في مشهد مسرحي يثير الغثاء، بحضور ثالثة  

راء عرب، وقفوا أذالء وشّهاد زور، على محاولة تدمير القضية الفلسطينية، متفاخرين بهذا  سف
الموقف المخجل، ضاربين عرض الحائط بمشاعر شعوبهم وشعوب العالمين العربي واإلسالمي،  
وأحرار العالم في كل مكان. فإذا كان حضور احتفالية تصفية قضية الشعب الفلسطيني، يقع ضمن  

 م كممثلين لبلدانهم، فإن من حقنا أن ننتقد ونصنف وننبذ. صالحياته
رفض الصفقة لم يتوقف عند الفلسطينيين، بل ضم كل الشعوب العربية واإلسالمية وأحرار العالم، 
وأصحاب الضمائر الحية في كل مكان، بمن فيهم إسرائيليون. حتى في مجلس نواب الواليات  

ضون فيها هذه الصفقة السامة، كما استنفرت جماعة  أعضاء على رسالة يرف 107المتحدة وقع 
الضغط اليهودية »جي ستريت«، وهم من أنصار حل الدولتين، لحشد القوى للتصدي للصفقة، التي  

 ال تضر بالفلسطينيين فحسب، بل بإسرائيل ومستقبلها. 
المخجلة وسأقدم في هذا المقال صورا من العالم العربي، تعكس التناقض بين المواقف الرسمية 

والمتخاذلة، ومواقف الشعوب الرافضة والملتفة حول فلسطين وقضيتها العادلة. هناك من يقف موقفا  
وسطا باردا ومترددا، ويدعو لتأمل الصفقة ودراستها، والتأني في الرد عليها، وهذا مرفوض تماما فال 

اب »أنا يقتلني نصف  توجد منطقة وسطى بين الحق والباطل والعدل والظلم، كما يقول مظفر النو 
 الموقف أكثر«.

 مرزوق الغانم وضمير األمة 
ما أن رمى رئيس البرلمان الكويتي منصور الغانم، بنسخة من »صفقة القرن« في سلة المهمالت، 
خالل إلقاء كلمته أمام المؤتمر الطارئ لالتحاد البرلماني العربي المنعقد في عّمان، مؤكدا أن تلك  

«مكانها مزبلة التاريخ، حتى تلقف العالم العربي من محيطه إلى خليجه  الصفقة »ولدت ميتة« و 
الخطاب بالتحية واإلجالل والثناء، ألنه تكلم باسم الشعوب المقهورة، التي يقف على رأسها حكام  
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انقالبيون ودمويون وطغاة فاسدون، يعتقلون من يرفع علم فلسطين حتى في مباراة رياضية. لقد  
ن التعليقات المؤيدة لموقفه النابع من ضمير نقي. وأعجبني تعليق قالته إعالمية  حظي الغانم بماليي 

جزائرية مرموقة: »فرق بين األيادي التي تصفق لصفقة القرن، وتلك التي ترميها في مزبلة التاريخ«.  
لكن وفي الوقت نفسه انقض الذباب اإللكتروني وقطعان المطبعين على الغانم، مقرعين ومهاجمين  

فقط رئيس البرلمان، بل متطاولين على الكويت. الهجوم على المرزوق لم يأت من الصهاينة،  ليس
بل من الصهاينة العرب، حيث راح المتصهينون الجدد يذّكرون الغانم بصدام حسين والقذافي، وكأن 

ريكي  هذا سيخيفه ويردعه عن مواقفه على طريقة زعمائهم، الذين ُجرفت أموالهم انصياعا للسيد األم
ومع هذا فلم يحمهم من صواريخ الحوثي، التي انهالت على أراضيهم. وأنا أريد أن أتحدى كل  
جماعة الذباب والمطبعين: لنقترح على الشعوب العربية جمعاء، من محيطها لخليجها، أن يرشحوا 

ونحن   زعيما أو قائدا أو شخصية مميزة لهذا الوطن العربي الكبير، وليضعوا مرشحيهم كما يحبون،
 سنرشح مرزوق الغانم ليعرفوا وزنهم الحقيقي بين الشعوب العربية، بمن فيها شعوبهم األصيلة. 

 السفير التونسي البعتي وثمن الموقف المبدئي 
أن أستوعب ما حدث مع السفير التونسي لدى األمم المتحدة، منصف البعتي، فقد تنفست   أستطيع ال 

حل الكويت، كنت أخشى أن يترك السفير الكويتي القدير  الصعداء عندما تم انتخاب تونس لتحل م
منصور العتيبي، فراغا ال يمأله أحد لكثرة ما كّرس وقته وجهده ومهاراته للقضايا العربية، وعلى  
رأسها قضية فلسطين. كانت أبواب البعثة الكويتية مفتوحة للطالب والصحافيين واألصدقاء، وال نسأل  

اقم البعثة جاهزين للرد. حرصت على التعرف على السفير التونسي  عن شيء إال وكان السفير وط
الجديد منصف البعتي منذ وصوله قبل خمسة أشهر. والحقيقة أن الدولة التونسية هي التي بحثت  
عنه وأقنعته بالعودة إلى السلك الدبلوماسي، بعد أن قرر التقاعد لقضاء وقته مع عائلته. كانت  

هذا الموقع المهم يحتاج إلى دبلوماسي من الطراز الرفيع، الذي يجمع   السلطات التونسية تعرف أن 
العلم والخبرة والحنكة واللغات واألدب الجم. وفوق كل هذا يعرف القضايا العربية، وعلى رأسها  
القضية الفلسطينية. من خالل لقاءاتي القليلة معه، والدخول في أحاديث مطولة ومتشعبة، وجدت 

في الفلسفة والسياسة والتاريخ، خاصة تاريخ تونس القديم والحديث. يعرف تاريخ  نفسي أمام موسوعة 
األعالم والمدن واألدب والشعراء، وحتى األكالت الشعبية. يعرف كل تفاصيل القضية الفلسطينية،  
وكان يسأل عن الحياة اليومية للشعب الفلسطيني الواقع تحت االحتالل ويتألم لمعاناة هذا الشعب 

 الصابر على ظلم األعداء، وغدر العديد من اإلخوة وأوالد العم. الصامد 
كل ذنب السيد البعتي أنه قدم مشروع قرار قويا بالشراكة مع إندونيسيا، العضو اآلخر في المجلس 
المعني بالقضية الفلسطينية، يدين صفقة القرن، ويعتبرها انتهاكا صارخا للقانون الدولي، وقرارات 
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معية العامة، ويعيد التأكيد على المرجعية الدولية المتفق عليها حول حل الدولتين، مجلس األمن، والج
والهادف إلى إقامة دولة فلسطينية مستقلة، ذات سيادة، متواصلة وقابلة للحياة على أراضي حدود 

وعاصمتها القدس الشريف. مشروع القرار هذا أثار غضب جاريد كوشنر قبل لقائه بمجلس   1967
دراة ترامب الضغط من أعلى على الحكومة   األمن في  جلسة مغلقة يوم الخميس الفائت، فمارس هو وا 

التونسية، بل التهديد إن لم يسحب مشروع القرار وطالب بمعاقبة كاتبه فورا، وعدم دخوله في جلسة 
الخميس المذكورة. الشيء المؤسف والمؤلم والمهين، أن الحكومة التونسية استجابت للضغوط، 

رت الخارجية أول بيان يضع اللوم على السفير، ولما لم يقنع هذا البيان أحدا أصدرت الرئاسة وأصد 
 بيانا آخر ولم يكن بأحسن من البيان األول.

هناك مثل في تونس يقول »إضرب القطوس )القط( كي تفهم العروس«. يبدو أن الرئيس سعّيد فهم  
ي وجهها ويتمسك بالمبدأ، تريد أناسا خانعين  الرسالة تماما.. إدارة ترامب تعاقب كل من يقف ف

 كأولئك الذي حضروا المهرجان وصفقوا له.
 بين ناصر بوريطة والشعب المغربي 

»قضية الصحراء هي القضية األولى للمغرب.. وينبغي أن ال نكون فلسطينيين أكثر من الفلسطينيين  
دل قضية الصحراء بالتخلي عن  أنفسهم.« هكذا صرح وزير الخارجية المغربي، الذي يريد أن يبا

فلسطين. لكن الشعب المغربي األصيل رّد على تصريحات بوريطة، وبعث رسالة قوية جدا تقول 
للسيد بوريطة، أن ال مساومة في قضية فلسطين وقضية الصحراء، وبقدر ما يلتف المغاربة حول 

تصار إلخوتهم  القضية الصحراوية يلتفون حول قضية فلسطين، ألنها قضية حق وعدل وان
المظلومين في فلسطين. سارت البالد كلها في مسيرة الرباط الكبرى، وظل بوريطة معزوال في مكتبه،  
بينما خرجت األحزاب جميعها والنقابات والهيئات الحقوقية والمدنية، واتجهوا جميعا إلى البرلمان،  

يريد تحرير فلسطين. غزة  مرددين بصوت واحد: »فلسطين ليست للبيع، تسقط صفقة القرن، الشعب 
رمز العزة، إدانة شعبية لصفقة الخيانة. من المغرب لفلسطين شعب واحد مش شعبين«. وهل ترك 
لي الشعب العربي العزيز في المغرب شيئا أضيفه. أكثر ما أعجبني في المسيرة تلك الدمى لبعض  

ير الغاضبة لركلها. فهؤالء  المطبعين العرب الذين يريدون أن يبيعوا فلسطين.. وضعت أمام الجماه 
لم يعودوا فقط مرتمين في أحضان إسرائيل، بل أصبحوا سماسرة يريدون أن يوقعوا غيرهم في جريمة  

 التطبيع حتى ال يتذوقوا طعم الخيانة وحدهم. 
 البرهان والطريق إلى واشنطن 

لمة بومبيو يا سيد ما أسوأ من العسكر عندما يشتغلون في السياسة. ومبروك عليك لقاء نتنياهو ومكا
عبد الفتاح. تفضل إذهب وزر البيت األبيض، واستمتع بصداقة الدولتين اللتين سلختا ربع السودان 
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المحشو بالموارد الطبيعية عن السودان. يبدو أنك شعرت بالغيرة من سيلفا كير، الذي اختار أول 
إلسرائيل، ولما وقعت الواقعة  زيارة خارجية له إلسرائيل وأول سفارة تفتح في جنوب السودان كانت 

وبدأت الحرب األهلية بينه وبين رياك مشار، تركوه وحده يتلظي في نيران الحرب األهلية ولم يسعفه  
 إال أخوانه األفارقة.

فقط أقول له ولالهثين وراء السراب أمثاله أن الطريق إلى واشنطن ال تمر عبر تل أبيب، بل عبر  
القائد بشعبه. وليسمع البرهان من شباك مكتبه صيحات الشعب  الكرامة الوطنية ومدى التصاق
 السوداني العريق عن فلسطين.

 14/2/2020، القدس العربي، لندن
 

 لهذا التقيُت أبو مازن في الواليات المتحدة  .28
 أولمرت أيهود 

سألني الكثيرون، األسبوع الماضي: لماذا رأيُت من الصواب أن ألتقي أثناء زيارتي إلى الواليات  
المتحدة برئيس السلطة الفلسطينية، أبو مازن، الذي عرض موقفه الرسمي من "صفقة القرن"، التي  

د ينشأ لدى أطلقها الرئيس ترامب؟ ينبغي االعتراف بأنه حتى األيام األخيرة، كان االنطباع الذي ق
الجمهور اإلسرائيلي، مثلما لدى األسرة الدولية أيضًا، هو أن خطة ترامب هي موضوع بين إسرائيل  
والواليات المتحدة فقط. الحدث في البيت األبيض، الذي لعب فيه دور النجم الرئيس األميركي  

ه دولتان فقط.  ورئيس حكومة تصريف األعمال بنيامين نتنياهو، كان احتفااًل المعًا شاركت في
إسرائيل والواليات المتحدة ترتبطان بحلف من الصداقة وااللتزام المتبادل ليس له مواٍز في العالم. ال 
شك أن دونالد ترامب يبدي التزامًا عميقًا بتعزيز قوة إسرائيل وأمنها، وفقًا لفهمه الحتياجاتها ولخارطة  

مكن أن نفهم الحماسة التي ألمت مصالحها. حتى هنا الصورة بسيطة، واضحة ومشجعة، وي
بالكثيرين في ضوء هذه التظاهرة المؤثرة جدًا للصداقة من جانب زعيم القوة العظمى، التي يتعلق أمن 

 إسرائيل، واستقرارها السياسي واالقتصادي جدًا بها. 
ف كل هذا صحيح، ولكن بعد أن تبددت الحماسة األولى ال يزال يتبقى لغز غير قابل للتفسير: كي 

تنخرط مسيرة السالم بيننا وبين الفلسطينيين في هذه الحملة الحماسية؟ وهل المفاوضات لتنفيذ أفكار 
ترامب توجد على اإلطالق على جدول أعمال إسرائيل؟ هل يعتقد أحد ما بجدية بأنه يمكن صنع  

ل إلى السالم أو على األقل البدء بالجهد إلجراء مفاوضات مع الشريك الذي ينبغي معه الوصو 
 اتفاق، دون الحديث مع زعمائه وممثليه؟ 
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يتبين أنه يوجد شخص واحد على األقل يعتقد بأن هذه حيلة ممكنة. هذا الرجل هو رئيس حكومة  
تصريف األعمال، الذي من المتوقع أن ينهي مهام منصبه بعد بضعة أسابيع. لم يقصد نتنياهو حقًا  

يجعل منها مناورة أخرى من تلك المناورات التي يتميز  تبني خطة ترامب للسالم. اعتقد أن بوسعه أن 
بها: لماذا يعقد السالم مع الفلسطينيين إذا كان ممكنًا ضم غور األردن من طرف واحد، وبسط 
حاطة   القانون اإلسرائيلي على كل المستوطنات والبلدات التي بنيت في مناطق "يهودا" و"السامرة"، وا 

رًا بسيطرة السلطة بتواجد عسكري مكثف للجيش اإلسرائيلي وقوات المناطق األخرى التي تتبقى ظاه 
األمن، واالعتقاد بأن هذا سيؤدي إلى وقف "اإلرهاب"، إلى الهدوء، إلى التسليم، إلى المصالحة بل  

 حتى إلى اختفاء المشكلة الفلسطينية عن جدول أعمال حياتنا؟ 
تزام عميق جدًا تجاه إسرائيل، غير مستعدة  لكن يتبين أنه حتى اإلدارة األميركية، التي تشعر بال

 لتنجرف وراء أحابيل نتنياهو.
 *** 

بأن الرئيس سيوافق على تحطيم   -إن أمل نتنياهو والعصابة التي ترافقه وتكرر تحريضاته وتبجحاته 
الخطة التي عرضها وشطب صفقة القرن من جدول األعمال ويستقبل خطوات أحادية الجانب للضم  

ها أن تشعل نار العنف و"اإلرهاب" وتقوض السالم الهش بيننا وبين األردن وربما أيضًا  والتي من شأن
كان مبكرًا جدًا. يتبين أن ترامب ال يعمل عند نتنياهو. ال شك أنه ملتزم بإسرائيل، وأن   –مصر 

ير  مساعديه يحبون إسرائيل ويريدون أن يضمنوا مستقبلها األمني، والسياسي، واالقتصادي، ولكنهم غ 
 مستعدين ألن يتخذوا صورة الدمى لرئيس حكومة تصريف أعمال في طريقه إلى إنهاء واليته. 

يتبين أن القسم اآلخر من صفقة القرن، الهدف الذي تكبد الرئيس عناء عرضه في ذاك المؤتمر 
الصحافي الالمع في البيت األبيض )دولتان لشعبين( لم يكن شعارًا فارغًا، بل هدف ضروري لما  

تقد الواليات المتحدة بأنه األساس الثابت لبلورة الصفقة. غير أن هذا ما ليس نتنياهو مستعدًا له.  تع
فهو ال يقصد حقًا الوصول إلى تسوية في نهايتها تقام دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية، كما  

 قبلية. يظهر بشكل ال لبس فيه من الخطة التي وضعها ترامب على طاولة المفاوضات المست
ال يمكنني أن أشكو من نفتالي بينيت، رافي بيرتس، وبتسلئيل سموتريتش. فهم حتى ال يحاولون  
التظاهر بأنهم معنيون بالتسوية مع الفلسطينيين، أو أنهم مستعدون ألي تنازل عن ذرة تراب واحدة 

حتى آخر الفتات  في "يهودا" و"السامرة". ولكن نتنياهو يتظاهر. يعتقد أنه يمكن أن يأكل الكعكة 
فيها، وأن يتركها كاملة في الوقت ذاته. ولكن حتى نتنياهو غير قادر على أن يفعل ذلك. يمكن قبول  
خطة ترامب، والمشاركة في احتفاالت إطالقها، والتجول في فروع "الليكود" ومواصلة التحريض ضد  
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وقت ذاته رفض األساس من يشكك بنزاهة ومصداقية نتنياهو. ولكن ال يمكن قبول الخطة وفي ال
 المركزي الذي تقوم عليه: فكرة دولتين لشعبين. 

يعرف نتنياهو جيدًا أنه إذا أعلن صراحة وبشكل علني أنه موافق على خطة ترامب بكل عناصرها،  
وأنه مستعد ألن يعمل، وليس فقط أن يضم أجزاء من الضفة الغربية، بل أن يوقع أيضًا على اتفاق  

لسطينية وبسيادتها في معظم المناطق، فإنه سيفقد تأييد شركائه في كتلة اليمين،  يعترف بوجود دولة ف
ما سيلغي تمامًا فرصه لتشكيل حكومة. الحقيقة هي أن المعارض األشد لخطة ترامب هو من يحاول  

 تصوير نفسه كالمؤيد األكبر لها.
ذيب، وباألساس التحريض  في هذه الظروف، فإن المخرج الوحيد الذي يقبله نتنياهو هو نشر األكا

 ضد معارضيه، أولئك الذين لديهم ما يكفي من االستقامة الجماهيرية لكشف تظاهره. 
سنة ساهم تحريضه ضد إسحق رابين في خلق أجواء لعلها أعطت  25نتنياهو يحرض ويقصي. قبل 

ئيلي. لست مستعدًا إلهامًا للكراهية، ولالحتجاج وأخيرًا للعنف الذي انتهى بمأساة هزت المجتمع اإلسرا 
 ألن أطأطئ الرأس، وأسلم بالوحشية العنيفة لنتنياهو والعصابة التي تحيط به. 

 *** 
أنا على قناعة بأن الحاجة إلى االنفصال عن الفلسطينيين والموافقة على قيام دولة فلسطينية مستقلة  

ن الجمهور يريد وقف تقع إلى جانبنا هي مصلحة جوهرية إلسرائيل. ال شك عندي بأن قسمًا مهمًا م 
السيطرة اإلسرائيلية على ماليين الفلسطينيين ممن ال يمكنهم أن يقيموا نمط حياة حر، بحيث  

 يتمتعون بحقوق المواطن الكاملة في الدولة التي يريدون أن يعيشوا فيها. في دولتهم. 
أن خطة ترامب  لخلق واقع كهذا، هناك حاجة إلى العودة للحديث معهم. فكرُت، ولم أغير رأيي، ب

ليست مبنية على أساسات متوازنة والتي هي ضرورية لخلق البنية الصحيحة التي يمكنها أن تؤدي  
إذا ما قبلها الطرفان وبحثا فيها   –إلى مفاوضات ناجحة. ولكن يوجد في الخطة عدة أساسات كفيلة 

مة دولة فلسطينية  أن تؤدي إلى اتفاق تاريخي. في أساس األمور توجد الحاجة إلى إقا –بجدية 
 مستقلة، عاصتها القدس الشرقية.

من أجل البدء في ذلك هناك حاجة إلى الحديث مع من يمثلون الفلسطينيين. نتنياهو يفضل  
الحديث، بشكل مباشر أو غير مباشر، مع "حماس" في غزة. أنا مقتنع بأنه يجب الحديث مع أبو 

وبينه وغير قليل من عدم التوافق. لو كان بيننا توافق  مازن، ولهذا التقيُت به. توجد فوارق كثيرة بيني
سنة. ولكن عندما ال يكون توافق يكون الحديث أفضل.  12كامل، لكنا توصلنا إلى اتفاق سالم قبل 

نتنياهو غير مستعد لذلك ألنه يريد الضم، مهما كان الثمن الدموي الذي ندفعه لقاءه. أما أنا فأفكر 
 بشكل مختلف. 
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منصب جماهيري وال أدعي تمثيل أي جهة سياسية ولست مستشارًا وال أتشاور أيضًا مع   ال أتبوأ أي
بيني غانتس ورفاقه في قيادة "أزرق أبيض"، ولكن العنف اللفظي وتحريض نتنياهو، ميري ريغيف،  
وسموتريتش لم يمنعني من اإلعراب عن رأيي والعمل بالطريق الذي يعمل فيه الناس في دولة 

 متسامحة كي يحققوه.ديمقراطية و 
 "معاريف" 

 15/2/2020، األيام، رام هللا
 

 الحرب المقبلة: هكذا تبدو إسرائيل مع عودة لبنان إلى العصر الحجري! .29
 إسحق بريك وابشالوم اليتسور
مثلما هي الحال في حاالت مشابهة في الماضي، لم تحدث هذه الكارثة دفعة واحدة وبصورة مدوية.  
بالتدريج حدثت أمام ناظرينا، مثل تشققات في مبنى كبير. ما زال قائمًا البيت في مكانه، لكن  

اع عن  التصدع في الذروة. هذا هو الوضع األمني في إسرائيل اآلن. الدولة فقدت القدرة على الدف
الجبهة الداخلية في الحرب القادمة. إلى ذلك تطرق رئيس األركان افيف كوخافي قبل أسبوعين تقريبًا  
عندما نشر للمرة األولى في تاريخ الدولة إعالنًا للجمهور بأنه مطلوب “استعداد في الوعي” من قبل 

 الجبهة الداخلية لحرب ستكون قاسية بصورة ال تقارن مع سابقاتها. 
يران. هذا  قصد كوخافي تهديد الصواريخ الموجهة اآلن من قطاع غزة ولبنان وسوريا والعراق وا 
السالح لم يظهر بين عشية وضحاها. أيامه مثل أيام الدولة، وحتى أقدم منها، هو من أيام الحرب 

هاجمته.  العالمية الثانية. أساس قوته في بساطته، ال يرافقه أناس، لذلك كل الخطر يحدق بمن تتم م
 ليس هناك حاجة إلى خبرة كبيرة لتركيب صاروخ بدائي، وهذه الخبرة موجودة بوفرة اآلن.

سنة على حرب لبنان الثانية، عندما وجدت إسرائيل نفسها مكشوفة أمام إطالق نار حاد  15لقد مرت 
منذ ذلك المسار من الشمال والجنوب. ومنذ ذلك الحين، بصورة أكثر شدة في األنظمة التي تطورت 

الحين، تبين أن قواعد اللعب في الشرق األوسط تغيرت. وهذا أمر يفهمه العدو، وينتظر ومفعم بآمال  
 ألف صاروخ وقذيفة التي في مخازنه.  200جديدة للقضاء على إسرائيل بواسطة الـ 

ة قوية  كل العالم عرف أنه يكفي أنبوب مليء بالمواد المتفجرة السائلة لشل مناطق كاملة، وجعل دول
تغلق مطارها الوحيد. ومرحلة األنابيب المعدنية أصبحت اآلن من ورائنا: صواريخ وقذائف تحمل  

كغم )يمكنها هدم مبنى كبير( موجهة اآلن إلى عدد كبير من األهداف  700رؤوسًا متفجرة بوزن 
 كم مربع من أراضي الدولة. 21المختارة في أرجاء 
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بل بتطور آخر في هذا المجال وهو الدقة، الذي كان حتى اآلن هو  ال يمكن التهديد في األرقام فقط، 
نقطة الضعف الكبيرة لهذا السالح حاد المسار الذي تحول إلى سالح فتاك. في أعقاب تطور  
الحواسيب الرخيصة وتكنولوجيا الـ جي.بي.اس وتشخيص الصور، يمكن اآلن إطالق صاروخ دقيق  

الف متر مربع. وعندما يكون هذا الهدف موجودًا في مركز آ 10“بدائي” إلى منطقة مساحتها نحو 
مدينة ستكون اإلصابة كبيرة في جميع الحاالت. وعندما يدور الحديث عن صاروخ ثقيل، ودقيق، 

 فمن األفضل عدم تفصيل ما سيفعله. 
أي دفاع لدى الجيش أمام هذه التهديدات؟ ال توجد طريقة سهلة لقول ذلك: دفاع قليل جدًا. وفي 

قت االمتحان، ببساطة، ال شيء. هذا هو ثمن الثبات في االعتراض الحركي، الذي استقر عنده  و 
جهاز األمن منذ عقدين: صواريخ دقيقة؟ سنطلق ضدها صواريخ أكثر دقة، ستالحق وتصيب هدفًا  
ل  صغيرًا يتحرك فوقنا بسرعة كبيرة. “القبة الحديدية” التي تعول عليها الدولة، وأشباهها التي تحم 

أسماء مخيفة، تعرض في الحقيقة تكنولوجيا مثيرة لالنطباع أمام صواريخ فردية، التي سيتفضل العدو 
بكرم باالكتفاء بها. ولكن إذا لم يظهر العدو هذا االهتمام فإن الحسم سيكون في يد األرقام: بعد 

 يام.إطالق الصليات األولى سينفد احتياطي الصواريخ المضادة إلسرائيل خالل بضعة أ
ونذكر أيضًا بأن ثمن صاروخ االعتراض يصل إلى ماليين الدوالرات مقابل الصاروخ الذي يتم  
إنتاجه بثمن زهيد جدًا من قبل تنظيمات إرهابية عرضية. وكم عدد الصواريخ والقذائف التي ستطلق 

اد الوعي”  يوميًا. يبدو أن “إعد  4000 – 1500علينا إذا اندلعت الحرب؟ تقديرات الجيش تتحدث عن 
 المطلوب في هذه الحالة سيقتضي احتياطيًا من عالجات التهدئة القوية. 

ردًا على ذلك، الجيش سيهاجم بالطبع. سالح الجو سيقصف بقوة كل بنك األهداف الموجود لديه. 
وعند الحاجة سيتم إدخال سالح البرية إلى المعركة. ومن يعرف، ربما سيعاد لبنان إلى العصر  

ا هدد مؤخرًا أحد الجنراالت. المشكلة هي أن وضعه الوجودي بعد هجوم كهذا لن يكون  الحجري مثلم
 أفضل بكثير، وسيزداد اإلطالق من تلك األهداف التي لم تدمَّر.

لن يكون الضحايا من الجنود النظاميين وجنود االحتياط فحسب، بل أيضًا العائالت التي تشاهد  
نام في بيوتها وعمال وزبائن في المجمعات التجارية والسائقين  نشرات األخبار في الصالون أو التي ت 

على مفترقات الطرق والطالب في المدارس ورياض األطفال وعابري السبيل في الشوارع. ستكون 
األهداف مراكز المدن والمستشفيات ومحطات الكهرباء والوزارات والمصانع ومصافي تكرير النفط.  

وهرب جماعي من منطقة إلى أخرى ومن البالد إلى الخارج، وقبل  كل إصابة ستؤدي إلى شل الدولة
 أي شيء قتل جماعي. 
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عندما يخرج أحد سكان حي عنيف وحده من البيت وهو يحمل رشاشًا فسيكون محميًا من القبضات  
والسكاكين، ولكن آجاًل أم عاجاًل سيجد نفسه وظهره إلى الحائط مضطرًا إلى استخدام السالح الوحيد 

بحوزته. الشارع سيمتلئ بالدماء، وستكون حياته في خطر حتى لو نجا. التشبيه واضح:  الذي 
إسرائيل مكشوفة اآلن لتهديد هجوم آالف الصواريخ التي ستعرض وجودها للخطر. هكذا لن يبقى  
ذا وجدت نفسها في وضع كهذا فإنها، للمرة األولى، ستشن   أمامها أي خيار عدا الرد بنفس القوة. وا 

 مع قدرة هجومية هائلة إلى جانب قدرة دفاع صفرية. حرباً 
ما يناسب دولة عظمى تكنولوجية وقوية هي الحماية الفعالة التي كانت في متناول اليد قبل عقدين.  
العسكريون والعلماء الذين شخصوا فشل مفهوم الصواريخ المضادة للصواريخ، أشاروا إلى تكنولوجيا  

غرومان” األمريكية بالتعاون   –لصواريخ والقذائف. شركة “نوتروب جديدة يمكنها تدمير أي تهديد ل
 مع جهاز األمن في إسرائيل طورت نموذجًا لليزر الكيميائي بالغ القوة “ناوتيلوس”. 

أشعة الليزر ال تحتاج إلى احتساب مسار الصاروخ الذي أطلق، و”طيرانها أسرع من أي صاروخ  
. ليس لها مدى حد أدنى مثلما لـ “القبة الحديدية”  اعتراض”، سرعة الضوء مقابل سرعة الصوت 

وسبق وأظهرت اعتراض صواريخ وقذائف مدفعية أيضًا من مسافة قصيرة خالل ثانيتين. وحتى  
تجربة العتراض أهداف مختلفة )قذائف وصواريخ  46أجرت أنظمة ناوتيلوس  2004تشرين الثاني 

ز عملياتي يقوم على ناوتيلوس وسكاي غارد تم  في المئة من النجاح. جها 100وقذائف مدفعية( بـ 
عرضها على إسرائيل مع التعهد بالوفاء باإلنجازات العملياتية والجدول الزمني وتزويدها بالنظام  

 شهرًا. 18األول خالل 
لماذا إذًا في هذه المرحلة بالذات أوقفت وزارة الدفاع هذا التطوير؟ ولماذا صم األذان قسم األبحاث  

وسائل القتالية والبنى التحتية التكنولوجية منذ دعوة المهنيين للعودة إلى تطوير النظام؟  وتطوير ال
وفي المقابل، ما المنطق في اإلعالن الفارغ قبل شهر تقريبًا )بتوقيت غريب، فور توجه جمعية “درع  

الخبراء بأن   للجبهة” لرؤساء أجهزة األمن( بأن تم البدء في تطوير ليزر كهربائي بالتحديد، وقد أقر
احتمال نجاحه ضد الصواريخ ال يلوح في األفق. وكل ذلك في الوقت الذي ما زالت فيه تكنولوجيا  

 الليزر الكيميائي متاحة لتطوير المرحلة المتقدمة التي توقفت عندها؟ 
هذه األسئلة ليست موضوعنا اآلن، وستبَحث في حينه. أما يما جب أن يقف أمام ناظري رؤساء  

من اآلن إزاء التهديد الوجودي المحدق بنا جميعًا هو طلب ال يحتمل التأخير: أعيدوا على  أجهزة األ
ذا استمر إهمال الجبهة الداخلية فذلك ذريعة لتشكيل لجنة التحقيق   الفور تطوير السكاي غارد. وا 

 القادمة.
 14/2/2020هآرتس 
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