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نحن في أوج عملية تطبيع مع دول عربية .. بدأت تطير في األجواء السودانية: طائراتنا نتنياهو .1
سالمية  وا 
رئنس الوزراء اإلسرائنلي بينامن  يتيناهو  تل أبنب: قال، 16/2/2020الشرق األوسط، لندن، ذكرت 

نوم )األحد(، إ  الطائرات التجارنة اإلسرائنلنة بدأت تطنر في أجواء السودا ، مشنرًا إلى أ  الممر 
الجوي الجدند ُنعتبر يتنجة االجتماع المهم الذي عقده مع عبد الفتاح البرها  رئنس مجلس السنادة 

 والحاكم الفعلي للسودا .
الخرطوم في الخامس م  فبرانر )شباط(، إيها أعطت الطائرات اإلسرائنلنة موافقة مبدئنة على وقالت 

 الطنرا  في األجواء السوداينة، وذلك نعد نومن  م  اجتماع البرها  مع يتيناهو في أوغيدا.



 
 
 
 

 

 5 ص             5163 العدد:             2/17/2020 نثنيناإل  التاريخ: 

                                    

نع... اآل  يح  يبحث التطبنع السر »وقال يتيناهو في كلمة أمام عدد م  قنادات النهود األمنركنن : 
وأشار إلى أ  هذا الخط الجوي قلص الرحلة «. أول طائرة إسرائنلنة مرت أمس في أجواء السودا 

 لأليباء.« رونترز»ساعات، وفق ما يقلته وكالة  3م  إسرائنل إلى أمنركا الجيوبنة بيحو 
ئنلي )األياضول(: قال رئنس الوزراء اإلسرا -الخرطوم، 16/2/2020القدس العربي، لندن، وأضافت 

توسنع رقعة “الميتهنة والنته بينامن  يتيناهو، األحد، إ  فرنقا إسرائنلنا سنضع خالل أنام خطة لـ 
جاء ذلك في تغرندة ليتيناهو على  مع الخرطوم.” إحالل التطبنع“مع السودا ، بهدف ” التعاو 

 باللغة العربنة.” تونتر“حسابه في 
الذي جمعه برئنس مجلس السنادة ” اللقاء التارنخي”لـ وقال يتيناهو إ  هذه الخطوة تأتي استكماال

األسبوع الحالي، سنعمل فرنق إسرائنلي على بلورة “وأضاف أيه خالل  السودايي عبد الفتاح البرها .
 ”.خطة لتوسنع رقعة التعاو  بن  البلدن 

ع مع عدد يح  في أوج عملنة تطبن“وفي سناق ذي صلة، قال يتيناهو، األحد، في تغرندة ميفصلة: 
 ”.كبنر جدا م  الدول العربنة واإلسالمنة

أيتم ترو  جزءا صغنرا ميها )عملنة التطبنع( فقط، فهذا هو رأس جبل الجلند، الذي نظهر “وأضاف: 
 ”.فوق سطح الماء
تحت سطح الماء هياك عملنات كنثنرة تغّنر وجه الشرق األوسط وتضع إسرائنل في “وتابع يتيناهو: 

 ”.هذه نثمار سناستيا“وأردف:  ”.مى إقلنمنا وعالمنامكاية الدول العظ
 
 أبو ردينة: التنسيق األمني مستمر وجاهزون لتوقيع اتفاق سالم خالل أسبوعين .2

قال الياطق باسم الرئاسة الفلسطنينة يبنل أبو ردنية، إ  السلطة الفلسطنينة : كفاح زبو  -رام هللا
ن  فقط إذا وافقت إسرائنل على إقامة دولة فلسطنينة مستعدة للتوقنع على اتفاق سالم خالل أسبوع

 عاصمتها القدس.
وأضاف أبو ردنية، في حدنث لصحافنن  إسرائنلنن  التقاهم في رام هللا بترتنب م  لجية رسمنة 

يح  يتعامل مع حكومة إسرائنلنة تدمر أي »فلسطنينة تعيى بالتواصل مع المجتمع اإلسرائنلي: 
 «.األمنركنة تدفع إسرائنل والفلسطنينن  إلى صراع دائم فرصة للسالم، والحكومة
ل  نتم حل الصراع ع  طرنق صفقة قدمها األمنركنو ، لك  ع  طرنق »وقال في تصرنحه إيه 

يح  أمام يقطة تحول، هل تختار إسرائنل »ومضى نقول: «. المفاوضات بن  إسرائنل والفلسطنينن 
السالم، لك  م  الصعب إنجاد قائد مستعد للتوقنع على  السالم أم الصراع المستمر؟ رئنسيا نرند

يرند شرنكًا نرند السالم. يرند رجااًل منثل بنرنس ورابن  ندعما  »وتابع: «. الشروط األمنركنة
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يح  يتحمل ويصبر، ألييا ال يرند أ  تتجه األمور لألسوأ. يرند أ  نعرف الشعب »وأردف:  «.السالم
ولة اوفي مح«. افحة اإلرهاب، لو لم يك  كذلك لسمحيا للشعب بالتسلحاإلسرائنلي أييا جادو  في مك

لطمأية اإلسرائنلنن  أكنثر حول جدنة السلطة، أكد أبو ردنية أ  التيسنق األميي مستمر، بخالف ما 
 أعليه سابقًا الرئنس الفلسطنيي محمود عباس ومسؤولو  آخرو .

 17/2/2020، الشرق األوسط، لندن
 

 كون هناك بديل حقيقي لمنع إفشال أمريكا لعملية السالماشتية: يجب أن ي .3
قال رئنس الوزراء محمد اشتنة: إيه "نجب أ  نكو  هياك بدنل حقنقي وتدخل دولي جاد : منويخ

تقوده أوروبا والدول العظمى، لميع االفشال المتكرر م  أمرنكا لألمم المتحدة ولعملنة السالم، 
 ة فرض الخطة األمرنكنة االسرائنلنة م  طرف واحد".ولنكو  بدنال لسناسات الضم وعملن

وأضاف اشتنة: "يرند عملنة سالم ذات إطار مرجعي دولي متعدد األطراف قد نضم األمم المتحدة أو 
جراءات حقنقنة لبياء  الرباعنة الدولنة مضافا النها بعض الدول، وتكو  وفق إطار زميي واضح وا 

 النثقة بن  كافة األطراف".
خالل لقائه عضو البرلما  األلمايي يوربرت روتجن  رئنس لجية الشؤو  الخارجنة في جاء ذلك 

 لمؤتمر منويخ لألم . 56البرلما ، النوم األحد، على هامش مشاركته في أعمال الدورة الـ 
كما أكد رئنس الوزراء على أهمنة التدخل الدولي واألوروبي بشكل خاص لوقف عرقلة اسرائنل اجراء 

وشدد اشتنة على أهمنة بلورة أوروبا الستراتنجنة  ات في القدس وكافة األراضي الفلسطنينة.االيتخاب
 داعمة للحق الفلسطنيي في اللجوء الى المرجعنات الدولنة بما فنها محكمة الجيانات الدولنة.

 16/2/2020، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
 

 دار قاعدة بيانات لشركات عاملة بالمستوطناتعريقات: استراتيجيتنا أنثمرت عن إص .4
قال أمن  سر اللجية التيفنذنة لميظمة التحرنر صائب عرنقات، إ  االستراتنجنة الفلسطنينة : رام هللا

أنثمرت ع  إصدار مجلس حقوق االيسا  قاعدة بنايات بأسماء الشركات الدولنة العاملة 
ام كا  بالمئات ويتنجة هذه االستراتنجنة جرى بالمستوطيات، مذكرًا بأ  عدد الشركات قبل أعو 

 ايسحاب بعضها.
وبن  عرنقات في حدنث لبريامج ملف النوم عبر تلفزنو  فلسطن ، أ  العمل ال زال جارنا لمخاطبة 
الشركات م  أجل إغالق مقارها وفروعها، مشنرا إلى أيه سنتم توجه رسائل للشركات االمنركنة بشكل 

 الشركة التي سترفض االيسحاب ستواجه بالقضاء.مباشر، الفتًا الى أ  
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المستوطيات  إدراجوحول دعوة القنادة، للحكومة البرنطاينة لعدم االستجابة لطلب اسرائنل حول 
ضم  اتفاقنة التجارة الحرة المشتركة التي ستدخل حنز التيفنذ العام المقبل، قال عرنقات: "الرد 

راء بورنس جويسو  التي قال فنها، "الضم ال نمك  البرنطايي واضح عبر تصرنحات رئنس الوز 
 قبوله واالستنطا  غنر شرعي"، كذلك فعلت كل دول االتحاد األوروبي.

 16/2/2020، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
 

 مليار شيكل من أموال السلطة لعوائل قتلى إسرائيليين 1.7مساع إسرائيلية بخصم : معاريف .5
شفت صحنفة معارنف العبرنة، النوم االنثين ، ع  مساع تبذلها "وزارة القضاء اإلسرائنلنة"، ك: رام هللا

ملنار شنكل، م  أموال السلطة الفلسطنينة، لصالح عوائل قتلى  1.7لتيفنذ أمر قضائي بخصم 
 عملنة تفجنرنة وقعت خالل االيتفاضة النثاينة. 15إسرائنلنن  لقوا حتفهم جراء 

إ  القرار القضائي الصادر ع  محكمة القدس الجزئنة، حمل السلطة وبحسب الصحنفة، ف
وحماس الفلسطنينة المسؤولنة ع  تلك الهجمات التي يفذت م  قبل عياصر ياشطة في فتح، 

وأشارت الصحنفة، إلى أ  هياك مساعي لخصم تلك األموال م  عوائد الضرائب  اإلسالمي. والجهاد
عوائل ميفذي تلك العملنات، وكذلك لم  كا  نقف خلفهم م  أو األموال التي تدفعها السلطة ل

 عياصر الفصائل الفلسطنينة والذن  أسروا الحقا.
 17/2/2020، القدس، القدس

 
 سلطة الطاقة الفلسطينية: الخطة اإلسرائيلية لبناء شبكة كهرباء في الضفة تكريس لالحتالل .6

سطنينة الخطة اإلسرائنلنة لبياء شبكة كهربائنة في رام هللا: وصفت سلطة الطاقة والموارد الطبنعنة الفل
تكرنس لفرض السنادة اإلسرائنلنة على الضفة الغربنة ودعم الوجود “األراضي الفلسطنينة بأيه 

 ”.االستنطايي الغاشم
ويقلت وكالة األيباء والمعلومات الفلسطنينة )وفا( ع  سلطة الطاقة القول، في بنا  األحد، إ  

لطاقة اإلسرائنلنة بياء شبكة كهربائنة على األراضي الفلسطنينة نخدم فقط المستوطين ، إعال  وزارة ا“
 ”.وتذرعها بأ  هذا سنساعد على التخفنف م  أزمة الكهرباء للمواطين  الفلسطنينن  مجرد وهم

السناسة التي عمل علنها االحتالل م  خالل خفض األحمال وتقين  القدرة الكهربائنة “وأوضحت أ  
مزودة لشركات التوزنع الفلسطنينة ضاربة بعرض الحائط كل االتفاقنات الموقعة، والمماطلة بتشغنل ال

لتهنئة الظروف المياسبة لتمرنر هذا المخطط  2016محطات التحونل الفلسطنينة الجاهزة ميذ عام 
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قبول بهذا الكهربائي االستنطايي الجدند، ما هي إال محاولة مكشوفة إلقياع الشارع الفلسطنيي لل
 ”.المخطط

 17/2/2020، ، لندنالقدس العربي
 

 نواب خالل ندوة بغزة: صفقة ترامب منعدمة قانونيًا ومرفوضة برلمانيًا ووطنيًا وشعبياً  .7
أكد يواب في المجلس التشرنعي، النوم األحد، أ  "صفقة ترامب" للتسونة ميعدمة قايوينًا ومرفوضة 

الحبر الذي كتبت فنه. وشدد هؤالء خالل يدوة بعيوا  "برلماينو   برلماينا ووطينًا وشعبنًا وال تساوي
ضد صفقة ترامب المشؤومة"، النوم األحد، على أ  صفقة القر  مشروع صهنويي أمرنكي نهدف 
لفرض أمر واقع لتصفنة القضنة الفلسطنينة. وأكد رئنس كتلة التغننر واإلصالح في المجلس 

دارته هي م  تقدم الدعم التشرنعي، د. محمود الزهار، أ  ال صهنوينة المسنحنة ممنثلة بترامب وا 
والتأنند لصفقة القر ، مشنًرا إلى أ  هذه الصفقة مرفوضة أليها تخدم مصالح دولة االحتالل بالدرجة 
األولى. وأشار الزهار إلى أ  سلطة عباس ل  تخرج ع  التزاماتها تجاه االحتالل م  خالل استمرار 

تيكرًا رد "الصهنوينة العربنة" التي تطبع مع االحتالل. وشدد على أ  تصاعد التيسنق األميي، مس
المقاومة في القدس والضفة رد عملي على الصهنوينة وهذه الخطة المشؤومة، داعنًا لتصعند 

 المقاومة والتركنز على كشف خطورة هذه الصفقة على نثوابت األمة. 
رنعي، د. حس  خرنشة، أ  حل المجلس التشرنعي لم بدوره، أكد اليائب النثايي لرئنس المجلس التش

نك  برنًئا، مشددًا على رفضه صفقة ترامب شكاًل ومضمويًا. وطالب خرنشة بتيفنذ قرارات االجماع 
الوطيي وسحب االعتراف باالحتالل واتفاق بارنس، مطالبًا بضرورة تعزنز الوجود اإلسالمي والبد م  

 الحفاظ علنها. 
المستشار محمد فرج الغول رئنس اللجية القايوينة في المجلس التشرنعي أ  صفقة وم  جايبه، أشار 

القر  خارجة ع  القايو  الدولي وتعتمد على فرض وقائع جدندة بالقوة والتهدند. ووصف الغول 
م  جهته . صفقة ترامب بأيها اعال  حقنقة تستهدف القضنة الفلسطنينة وأيها استعمار م  يوع جدند

لمجلس الوطيي الفلسطنيي، د. فانز أبو شمالة، أ  صفقة القر  تذبح القضنة أكد عضو ا
الفلسطنينة، وأيها بدأت م  القياعات التوراتنة الصهنوينة، مشنرًا إلى أ  الصفقة لم تختلف في 
خطرها ع  أوسلو في بعدها الجغرافي. وطالب أبو شمالة بتيحي محمود عباس م  رئاسة السلطة 

ايتزاع حقوق شعبيا، مشنرًا إلى أيه نجب أ  نبدأ م  قمة الهرم السناسي وهذا ميوط  باعتباره فشل في
 بشعبيا وقنادته.

 16/2/2020، فلسطين أون الين
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 رسم الخرائط "إسرائيلية -لجنة أمريكية "الخارجية الفلسطينية تندد ببدء وزارة  .8

لجية رسم خرائط الضم »باعتبرت وزارة الخارجنة الفلسطنينة اإلعال  ع  تشكنل ما ُنسمى 
بأيه ُنشكل إمعايًا في العدوا  على شعبيا الفلسطنيي وحقوقه، واستخفافًا « األمرنكنة -اإلسرائنلنة 

، وحذرت م  تداعناتها الخطرة على فرص تحقنق «صفقة القر »بالمواقف الدولنة التي رفضت 
ي التمرد وااليقالب على القايو  الدولي السالم، وعلى األم  واالستقرار في الميطقة برمتها، وتمادنًا ف

 والشرعنة الدولنة وقراراتها.
واعتبرت الوزارة في بنا ، أ  اإلعال  ع  هذه اللجية بتشكنلتها، نعكس عمق الشراكة بن  ترامب 

، وتشرف على تيفنذها «صفقة القر »ويتيناهو، وحجم المؤامرة على القضنة الفلسطنينة كما لخصتها 
ية. وقالت الوزارة: إيها تيظر بخطورة بالغة لهذه الخطوة االستفزازنة العدواينة، فرق عمل متصهن

المشؤومة، وامتداد إلجراءات وتدابنر االحتالل؛ « صفقة القر »وتتعامل معها كجزء ال نتجزأ م  
 الهادفة إلى حسم قضانا الوضع اليهائي التفاوضنة م  جايب واحد وبالقوة.

 17/2/2020، الخليج، الشارقة
 
 وتبحث عن نصر مفقود حماس: خطة كوخافي تحتكم لمنطق العصابات .9

قال الياطق باسم حركة حماس حازم قاسم، إ  خطة رئنس أركا  جنش االحتالل أفنف كوخافي 
لجنشه للسيوات المقبلة، تؤكد العقلنة اإلجرامنة التي تحكم قنادات االحتالل، وضربهم بعرض الحائط 

 إليساينة، واحتكامهم لميطق العصابات.كل األعراف والقواين  ا
وشدد قاسم في تصرنحات وصلت "الرأي" النوم السبت، أ  الخطة تبحث ع  يصٍر مفقود، وحسم 
للمعارك نبتعد مسافات متزاندة ع  ميال هذا الجنش العدوايي، ونرند أ  نستعنض ع  عدم قدرته 

 على حسم المعارك العسكرنة بارتكاب المجازر ضد المدينن .
 15/2/2020، وكالة الرأي الفلسطينية لإلعالم

 
 : تصريحات عريقات تهدف لتعطيل أي جهود لمواجهة صفقة القرنبرهوم .10

فوزي برهوم إ  تصرنحات صائب عرنقات منثنرة للسخرنة ول  تلتفت  حماسقال الياطق باسم حركة 
ود لتحقنق الوحدة، إلنها الحركة، وتهدف للتغطنة على دور السلطة وحركة فتح في تعطنل أي جه
 ووضع استراتنجنة مواجهة صفقة القر  ومشارنع االحتالل ومخططاته التصفونة.  
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جاء ذلك خالل تصرنح صحفي النوم األحد للياطق باسم حماس فوزي برهوم عقب فنه على 
تصرنحات عرنقات التي قال فنها: "إ  حماس تؤخر زنارة وفد الميظمة للقطاع وترفض توجنه دعوة 

 ر اجتماع الفصائل كافة في غزة".لحضو 
وأشار برهوم إلى أ  الفرنق المعطل في السلطة وحركة فتح ألي جهود لتحقنق الوحدة هو ذاته م  
أفشل ترتنبات حركة حماس مع الفصائل األربعة لحضور وفد الميظمة إلى غزة، ونعطل تشكنل 

ي المؤتمر الوطيي والشعبي لمواجهة اللجية الوطينة لمواجهة صفقة القر  التي أُعل  ع  تشكنلها ف
  صفقة القر .

 16/2/2020، موقع حركة حماس
 

 والضباط اإلسرائيليين واستخرجت معلومات منها الجنودحماس اخترقت هواتف مئات ": إسرائيل" .11
األحد، أ  حركة حماس يجحت باختراق هواتف محمولة لمئات الجيود والضباط  اعترفت إسرائنل نوم

رائنلي، م  خالل نثالنثة تطبنقات "تجسسنة"، وأ  الجنش اإلسرائنلي وجهاز األم  في الجنش اإلس
 العام )الشاباك( أحبطا عمل هذه التطبنقات إنثر اكتشافها.

واستخدمت حماس التطبنقات النثالنثة للتوغل للحصول على معلومات في هواتف مئات الضباط 
 رات الهواتف المحمولة وتفعنل التسجنل فنها.والجيود اإلسرائنلنن ، وبضم  ذلك موقعهم وتشغنل كامن

وقال بنا  للجنش اإلسرائنلي أ  اختراق حماس لهواتف ضباطه وجيوده تم بواسطة محادنثات في 
شبكات التواصل االجتماعي، أجرتها شخصنات غنر حقنقنة م  جايب حماس مع الضباط والجيود 

 وأقيعتهم بمواصلة المحادنثات م  خالل تطبنق معن .
 16/2/2020، 48 عرب

 
 قاسم: لقاء قيادات بالسلطة مع جهات صهيونية تطبيع مرفوض .12

حازم قاسم إ  مشاركة قنادات م  السلطة في لقاءات  حماسقال الياطق باسم حركة  الرأي: –غزة 
مع جهات صهنوينة في "تل أبنب"، تشكل طعية لكل المواقف الرافضة لصفقة القر ، وهي تطبنع 

 الكل الوطيي الفلسطنيي.مستيكر ومرفوض م  
وأضاف قاسم في تصرنح صحفي النوم السبت، أ  هذه اللقاءات تشجع بعض األطراف في الميطقة 

 على التطبنع مع الكنا  الصهنويي، وتضعف حركة التضام  مع قضنة شعبيا الفلسطنيي.
 15/2/2020، وكالة الرأي الفلسطينية لإلعالم
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 صفقة القرنأبو مرزوق يدعو لمواجهة شاملة ضد  .13
أكد موسى أبو مرزوق عضو المكتب السناسي لحركة حماس، على ضرورة مواجهة الخطة : الدوحة

 األمنركنة المسماة "صفقة القر " كطرنق وحند إلفشالها بداًل م  الحوار حولها.
وأشار أبو مرزوق في تغرندة له عبر تونتر، إلى تصرنحات رئنس وزراء حكومة االحتالل بينامن  

وقال "المواجهة نجب أ   اهو حول أ  هذه الخطة سنتم تطبنقها بموافقة الفلسطنينن  أو بدويهم.يتين
وأضاف "نجب أ  يعترف بأ  التسونة السناسنة لم  تكو  شاملة على المستونن  الوطيي واإلقلنمي".

 نعد لها مكا  في الصراع". في إشارة إلى المفاوضات مع االحتالل.
 17/2/2020، القدس، القدس

 
 طائرات االحتالل تستهدف موقعًا للمقاومة .14

شّيت طائرات حربنة ومروحنة إسرائنلنة، لنل السبت األحد، عدة غارات على : غزة ــ ضناء خلنل
موقع عسكري لـ"كتائب القسام"، الذراع العسكرنة لحركة "حماس"، غربي مدنية دنر البلح، وسط قطاع 

ع التل العسكري تعّرض ألكنثر م  ست غارات إسرائنلنة وأفاد ياشطو  وشهود عنا  بأ  موق غزة.
ولم ُتسجَّل إصابات في صفوف الفلسطنينن  عقب  متتالنة، ما أدى إلى يشوب حرنق بداخله.

 القصف اإلسرائنلي الذي أحدث حالة م  الهلع لدى السكا .
 16/2/2020، العربي الجديد، لندن

 
 لكتائب القسام تزف مجاهدًا توفي إنثر مرض عضا .15

زفت كتائب الشهند عز الدن  القسام الجياح العسكري لحركة "حماس" أحد مجاهدنها،  الرأي: –غزة 
 م  مدنية بنت الهنا شمال قطاع غزة والذي توفي إنثر مرٍض عضال.

وقالت كتائب القسام في بنايها العسكري إ  الشهند المجاهد القسامي / حامد عبد المجند سالمة أبو 
(، م  مسجد "الرباط" في مشروع بنت الها شمال القطاع، توفي النوم الجمعة عاماً  65زعيوية، )

 م إنثر مرٍض عضاٍل.14/02/2020هـ الموافق 1441جمادى اآلخر 
 15/2/2020، وكالة الرأي الفلسطينية لإلعالم
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حول الضفة بكاملها إلى جزء ال يتجزأ من .. سننتنياهو: فريق فرض السيادة سُيكمل مهمته .16
 "يلإسرائ"

أكد بينامن   -ترجمة خاصة -"القدس" دوت كوم -رام هللا، 16/2/2020القدس، القدس، ذكرت 
يتيناهو، رئنس الوزراء اإلسرائنلي، أ  لجية فرض السنادة م  خالل رسم الخرائط والمشكلة بفرنق 

 أمنركي، قد بدأت أعمالها بعد تشكنلها، وأيها قرنًبا ستكمل مهمتها. -إسرائنلي
يناهو في مستهل الجلسة األسبوعنة لحكومته إلى أيه تمت الموافقة على تشكنل اللجية وأشار يت

 المشتركة وبدأت مهامها.
وقال: "إ  هذا الفرنق سنحقق السنادة، على ما تبقى م  وطييا في الضفة الغربنة وغور األرد  

ل  ى األبد"، وفق قوله.وشمال البحر المنت، وهي مياطق ُتعد جزًءا ال نتجزأ م  دولة إسرائنل، وا 
، «الشرق األوسط»رام هللا: كفاح زبو  تل أبنب: ، 17/2/2020الشرق األوسط، لندن، وأضافت 

قالت مصادر في إسرائنل، إ  اللجية بدأت تعد الترتنبات التيظنمنة لعملها؛ حنث إ  كل اجتماع لها 
ركنن  إلى إسرائنل. وسنكو  سنوجب سفر أعضائها اإلسرائنلنن  إلى واشيط  أو سفر أعضائها األمن

أل  الحدنث نجري ع  ترسنم حدود »علنها ترتنب مشاركة الخبراء والمهيدسن  وكل ذوي الشأ ، 
إسرائنل ألول مرة في تارنخها، وسنتم تدقنق تعدنل الخرائط التي وضعت في الخطة األصلنة التي 

 «.م  الشهر الماضي 28يشرها الرئنس األمنركي دويالد ترمب، في 
ونتألف الوفد األمنركي في هذه اللجية، حسب تلك المصادر، م  السفنر األمنركي لدى إسرائنل، 
دنفند فرندما ، وكبنر مستشاري السفنر أرنه النتس تو ، ورئنس الشؤو  اإلسرائنلنة الفلسطنينة في 

احة المقرب مجلس األم  القومي األمنركي، سكوت لنث. وأما الوفد اإلسرائنلي فنتألف م  وزنر السن
م  رئنس الوزراء، بينامن  يتيناهو، نارنف لنفن ، والسفنر اإلسرائنلي لدى الوالنات المتحدة، رو  

 درامر، والمدنر التيفنذي لمكتب رئنس الحكومة، روين  بنرتس.
وأكدت مصادر أخرى أ  تركنب اللجية قد نتغنر، بعد االيتخابات اإلسرائنلنة، التي ستجري بعد 

ي ضوء اليتائج. ففي حال تشكنل حكومة برئاسة بنيي غايتس، سنحرص على إشراك أسبوعن ، ف
الجنش اإلسرائنلي في هذه اللجية، علمًا بأ  يتيناهو استبعد الجنش عيها. لك  استباق اإلعال  
عيها، النوم، جاء لخدمة يتيناهو في االيتخابات، إذ إيه أراد أ  ننثبت أيه جاد في تيفنذ عملنات 

  المستوطين  نتهمويه بالتردد في الموضوع بسبب قرار اإلدارة األمنركنة عدم إعال  الضم، أل
إذا لم نتم الضم قبل االيتخابات فإيه ل  نتم »الضم، ونطالبويه بتجاهل الموقف األمنركي، زاعمن : 

 «.أبداً 
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 نتنياهو: التهدئة مع قطاع غزة أفضل لنا من الحرب .17
نوم )األحد( اء اإلسرائنلي بينامن  يتيناهو قال رئنس الوزر  -ا()شنيخو  -"القدس" دوت كوم -القدس

 أ  خنار التهدئة مع قطاع غزة أفضل إلسرائنل م  الذهاب إلى الحرب.
وأضاف يتيناهو، خالل اجتماعه مع رؤساء مجالس المستوطيات المقامة في محنط غزة، "قبل 

ا لم نك  هياك خنار بدنل فسنكو  االيتخابات م  الصعب الذهاب إلى حدث عسكري مهم، ولك  إذ
وأوضح يتيناهو أ   وأضاف "التهدئة أفضل ليا م  الحرب وعلنيا أ  يستيفذ كل اإلجراءات". ذلك".

 إسرائنل تستعد "لجمنع السنيارنوهات بما في ذلك عملنة واسعة اليطاق".
 16/2/2020القدس، القدس، 

 
  غزة قطاعتلغي تسهيالتها ل "إسرائيل" .18

ألغت إسرائنل تسهنالت سابقة ميحتها لقطاع غزة ضم  اتفاق تهدئة مع حركة حماس، رام هللا: 
 وذلك بعد ساعات م  شيها غارات ضد أهداف للحركة في القطاع.

وأعل  ميسق يشاطات الحكومة اإلسرائنلنة أ  اإلجراءات المدينة التي تم إعدادها لقطاع غزة قد تم 
لغاء التصارنح التجارنة لـ التراجع عيها، وشمل ذلك: توسنع مساحة شخص، وميع  500الصند، وا 

حماس( مسؤولة عما »)إدخال األسميت إلى القطاع. وقال ميسق يشاطات الحكومة اإلسرائنلنة: 
نحدث داخل وخارج قطاع غزة. ما دام أيه لم نتم الحفاظ على الهدوء، فإ  دولة إسرائنل سوف 

 «.تتصرف وفقًا لذلك
 17/2/2020الشرق األوسط، لندن، 

 
 إسرائيلي: الترتيبات بغزة ستكون بعد االنتخابات أمني مسؤول .19

قال مسؤول أميي إسرائنلي، صباح نوم األحد، أيه ل   -ترجمة خاصة -"القدس" دوت كوم -رام هللا
ويقلت إذاعة  نكو  هياك أي تقدم بشأ  ترتنبات الهدوء في غزة قبل أ  نتم تشكنل حكومة جدندة.

  المسؤول قوله، "إيه طالما ال نوجد حكومة، فل  نكو  هياك أي تقدم، أل  ال أحد "كا " العبرنة ع
وأشار إلى أيه تم التراجع ع  التسهنالت المقدمة لغزة  نرند أ  نتم تصونره وكأيه نقدم هدانا لحماس".

 عقب إطالق الصوارنخ اللنلة الماضنة، رغم محاوالت التوصل إلعادة الهدوء على جبهة غزة.
 16/2/2020دس، القدس، الق
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 رئيس مجلس مجمع مستوطنات أشكول: ال عملية بغزة قبل االنتخابات .20
قال غادي نركويي رئنس مجلس مجمع مستوطيات  -ترجمة خاصة -"القدس" دوت كوم -رام هللا

أشكول المحاذي لحدود جيوب قطاع غزة، إيه ل  نكو  هياك أي هجوم على غزة قبل االيتخابات 
 في النثايي م  آذار المقبل. المقرر عقدها

وأوضح نركويي في حدنث إلذاعة الجنش اإلسرائنلي، صباح نوم االنثين ، أ  خنار العملنة العسكرنة 
بغزة قبل االيتخابات سنكو  فقط في حال وقع حدث غنر عادي، مرجحا أ  تبقى األوضاع كما هي 

 رنة قبل االيتخابات.وأ  ال نقع أي هجوم قد ندفع جنش االحتالل إلى ش  عملنة عسك
 17/2/2020القدس، القدس، 

 
 ليبرمان: نحن في نهاية عهد نتنياهو وتنّحيه سيسهل تشكيل الحكومة .21

وكاالت: وجه رئنس حزب "نسرائنل بنتيو"، أفنغدور لنبرما ، ايتقادات شدندة اللهجة إلى  -تل أبنب
لتيحي، فنما رد حزب اللنكود على هذه رئنس الحكومة اإلسرائنلنة بينامن  يتيناهو، داعنًا إناه إلى ا

 االيتقادات قائاًل إ  "لنبرما  تموضع في معسكر النسار".
وردت تصرنحات لنبرما ، أمس، خالل فعالنات بريامج "السبت النثقافي"، التي أقنمت في مدنية 

 ى".شوهم، حنث قال "يح  في يهانة عهد يتيناهو. آمل حقًا أ  نقوم بعمل جند ليا جمنعًا ونتيح
وأضاف لنبرما  إيه "إذا تيحى يتيناهو واعتزل السناسة، فسنكو  م  السهل للغانة تشكنل ائتالف 

 حكومي".
وواصل لنبرما  هجومه على يتيناهو، قائاًل "أيا ال أفهم العالقة بن  يتيناهو والنمن ، يتيناهو جلس 

في الوقت الذي استسلم فنه مع عرفات ووقع اتفاق الخلنل وصوت لفك االرتباط مع غزة"، مضنفًا "
 يتيناهو للحرندنن  فإ  "نسرائنل بنتيو" نواصل الحركة التحرنرنة".

 16/2/2020األيام، رام هللا، 
 

 مخاوف إسرائيلية من اعتراف دول أوروبية بدولة فلسطين .22
تسود في إسرائنل مخاوف جدنة م  إقدام دول أوروبنة على االعتراف بدولة فلسطن  : صالح اليعامي

ردًا على إعال  الرئنس األمنركي دويالد ترامب خطة إمالءاته لتصفنة القضنة الفلسطنينة المعروفة 
 بـ"صفقة القر ".

وذكر موقع صحنفة "ندنعوت أحريوت" أ  مسؤولن  كبارا في إسرائنل حصلوا على معلومات مفادها 
وروبنن  إلى عشاء عمل بأ  جا  أسلبور ، وزنر خارجنة "لوكسمبورغ"، دعا عددًا م  يظرائه األ
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مساء أمس األحد، بهدف التوافق على موقف نؤند االعتراف بالدولة الفلسطنينة ردًا على خطة 
 ترامب.

سباينا  ويقلت الصحنفة ع  مصادر رسمنة في تل أبنب قولها إ  وزراء خارجنة كل م  فريسا وا 
 ظر أ  نوافقوا على حضور لقاء أسلبور .وفيليدا وأنرليدا والبرتغال ومالطا والسوند وسلوفاينا م  الميت

وحسب المصادر، فإيه حتى لو لم توافق جمنع هذه الدول على طلب أسلبور  باالعتراف بدولة 
 فلسطن ، فأيه في حكم المؤكد أ  معظمها ستفصح ع  مواقف "رافضة بقوة" لخطة ترامب.
 16/2/2020العربي الجديد، لندن، 

 
 يروس كورونا على متن السفينة السياحية قبالة اليابانأول حاالت إصابة إسرائيلية لف .23

)د ب أ(: ذكرت وزارة الصحة اإلسرائنلنة أيه تم تحدند أول حاالت إصابة بفنروس كورويا -طوكنو
لأليباء األحد ع  الوزارة ” بلومبرغ“ويقلت وكالة  بن  الركاب على مت  سفنية سناحنة قبالة النابا .

دنامويد “  أظهرت الفحوصات إصابتهم بالفنروس، وتم يقلهم م  السفنية قولها إ  نثالنثة إسرائنلنن
 وذكرت الوزارة أيه تم إبالغها إ  الحاالت بسنطة. إلى مستشفى في النابا .” برنيسنس

 16/2/2020القدس العربي، لندن، 
 

 االحتالل يدعي "إحباط" تهريب هواتف محمولة لسجن مجدو .24
إعالم عبرنة، اليقاب ع  أ  ما نسمى إدارة السجو  التابعة كشفت وسائل : وكاالت –الياصرة  

، 48لالحتالل، اعتقلت حارس أم  إسرائنلي )سجا ( في سج  مجدو، شمال فلسطن  المحتلة عام 
 بتهمة تهرنب هواتف خلونة ألسرى فلسطنينن .

رنحة ش 15هاتفا خلونا، و 11وزعمت صحنفة "نسرائنل هنوم" العبرنة، أ  سلطات السج  ضبطت 
 مع أسنر فلسطنيي كا  نخفنها داخل جسده.

 16/2/2020، المركز الفلسطيني لإلعالم
 

 سالح البر.. الذراع األهم في هيكلية جيش االحتالل اإلسرائيلي .25
سالح البر هو أحد أسلحة الجنش الصهنويي النثالنثة، سالح البر وسالح البحر وسالح الجو،  -غزة 

 ي الجنش.ونعد سالح البر القوة الضاربة ف
م وسمي باسم "العملنات المنداينة"، وفق ما أعده فرنق الترجمة في 1983تم تأسنس سالح البر عام 

شبكة فلسطن  للحوار التابعة "للمركز الفلسطنيي لإلعالم"، ونعد قائد سالح البر عضو هنئة األركا  
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هو ضابط في الجنش (، 1966العامة للجنش، ونشغل هذا الميصب الجيرال نوئنل سترنك )موالند 
 برتبة لواء.

فنلق  -فنلق المدرعات -سالح المدفعنة -سالح المشاة -ونيقسم سالح البر إلى أربعة أقسام:
 .سالح االستخبارات المنداينة -الهيدسة

 16/2/2020، المركز الفلسطيني لإلعالم
 

 مناورات إسرائيلية في مستوطنات الضفة الغربية .26
تبدأ صباح النوم االنثين ، مياورات إسرائنلنة واسعة  -ترجمة خاصة  -القدس دوت كوم  -رام هللا 

في مستوطيات الضفة الغربنة بالتيسنق بن  ما نسمى قنادة الجبهة الداخلنة، والميطقة المركزنة أو 
 الوسطى.

وبحسب الياطق باسم الجنش اإلسرائنلي، فإ  المياورات سنتم خاللها إطالق صفارات اإليذار في 
 م  هذا الصباح. 10:20وحتى الساعة  9:30الضفة ما بن  الساعة  مستوطيات

وأشار إلى أيه سنتم تفعنل الصفارات على فترات وأوقات مختلفة ولنس بشكل دائم وسنشمل غالبنة 
 المستوطيات.

 16/2/2020القدس، القدس، 
 

 مناورة إسرائيلية تحاكي مهاجمة حزب هللا منصات غاز .27
سرائنل"، أمس، بأ  سالح البحرنة اإلسرائنلي نقوم بإجراء مياورات أفادت صحنفة "تانمز أوف إ

بحرنة تهدف إلى محاكاة حرب محتملة مع حزب هللا، ولالستعداد لمواجهة أي سنيارنوهات متوقعة 
 م  الحزب اللبيايي.

 وأوردت الصحنفة أ  البحرنة اإلسرائنلنة قامت بإجراء مياورات عسكرنة، األسبوع الماضي، بمشاركة
واسعة م  السف  الصاروخنة في البحرنة اإلسرائنلنة، استعدادا لمواجهة هجمات افتراضنة على سف  

 وميشآت بحرنة إسرائنلنة باستخدام صوارنخ وقوارب وطائرات مسنرة متفجرة.
وذكرت الصحنفة أ  ميصات الغاز الطبنعي اإلسرائنلي نعتبرها حزب هللا هدفا مشروعا ومرجحا حال 

ب مع الجنش اإلسرائنلي، وبا  حس  يصر هللا، األمن  العام لحزب هللا اللبيايي، قد وقوع أي حر 
 صرح بذلك، غنر مرة.



 
 
 
 

 

 17 ص             5163 العدد:             2/17/2020 نثنيناإل  التاريخ: 

                                    

المضاد للغواصات في البحرنة اإلسرائنلنة، الجيرال غاي باراك، أ   34ويقلت ع  قائد السرب الـ
ة األولى "حزب هللا" نرى أ  ميصات الغاز في المتوسط هدف محتمل ومرجح، سواء في الساع

 للحرب أو في النوم العاشر، على سبنل المنثال.
 15/2/2020األيام، رام هللا، 

 
 2019بالمئة في الربع األخير من  4.8نمو االقتصاد اإلسرائيلي  .28

قال المكتب المركزي لإلحصاءات نوم األحد إ  التقدنرات المبدئنة تشنر إلى أ   -رونترز -تل أبنب
في المئة في الربع األخنر م  العام  4.8عدل سيوي فاق التوقعات وبلغ االقتصاد اإلسرائنلي يما بم

 الماضي بفضل مبنعات السنارات في أواخر السية قبل سرنا  زنادة ضرنبنة.
وقال المكتب إ  مكاسب كبنرة تحققت في االستهالك الخاص واالستنثمار في األصول النثابتة مع 

 .زنادات أصغر في الصادرات واإليفاق الحكومي
وباستبعاد صافي الضرنبة على الواردات في األشهر النثالنثة األخنرة م  العام الماضي والتي أقبل 

في  3.3بلغ معدل اليمو  2020اإلسرائنلنو  خاللها على شراء السنارات قبل سرنا  زنادة ضرنبنة في 
 المئة.

 المئة في الربع األخنر.في  3.8وبلغ متوسط توقعات االقتصادنن  لليمو في استطالع أجرته رونترز 
 16/2/2020الحياة الجديدة، رام هللا، 

 
 الطيبي: سكان المنثلث ليسوا قطع شطرنج يتالعب بهم نتنياهو وكوشنر .29

قال أحمد الطنبي، العضو العربي في الكينست  -ترجمة خاصة -"القدس" دوت كوم -رام هللا
قطع شطريج نتالعب بهم كل م   اإلسرائنلي، السبت، إ  سكا  المنثلث في الخط األخضر لنسوا

بينامن  يتيناهو، رئنس الوزراء اإلسرائنلي، وجارند كوشير، المستشار األول للرئنس األمنركي دويالد 
 مب.اتر 

جاءت أقوال الطنبي تعقنًبا على ما تتضميه الخطة األمنركنة المسماة "صفقة القر " بشأ  يقل سكا  
 الخطة، حسب ما يقل عيه موقع صحنفة "معارنف" العبرنة. المنثلث للدولة الفلسطنينة المحددة وفق

 15/2/2020القدس، القدس، 
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 هآرتس: عشرات الطلبات قدمت للجنايات الدولية لمساعدة "إسرائيل" .30
ذكرت صحنفة هآرتس العبرنة، أ  العشرات م   -ترجمة خاصة  -القدس دوت كوم  -رام هللا 

دولنة، لاليضمام إلنها لتكو  "صدنقة المحكمة" في الطلبات غمرت أماية المحكمة الجيائنة ال
اإلجراءات المتعلقة بفحص صالحنة السلطة القضائنة للمحكمة الدولنة في اليظر بالقضانا المتعلقة 

 باألراضي الفلسطنينة.
وبحسب الصحنفة العبرنة، فإ  عدد كبنر م  الدول والميظمات الحقوقنة م  جمنع أيحاء العالم، 

في المياقشات حول السلطة اإلقلنمنة للمحكمة. مشنرًة إلى أ  معظمها تؤند الموقف  سعت للمشاركة
 اإلسرائنلي.

وأشارت إلى أ  إسرائنل التي تمنل إلى مقاطعة المياقشات حتى ال تضفي علنها الشرعنة، جيدت 
 عدًدا كبنًرا م  جهات ال تمنثلها بشكل رسمي م  أجل تأنند موقفها.

ياع الدول التي تدعم موقفها بااليضمام لتلك قإسرائنل استغرقت جهًدا كبنًرا إلووفًقا للصحنفة، فإ  
 اإلجراءات، وخاصًة البلدا  اللنبرالنة يسبًنا والتي لها وز  كبنر في المجتمع الدولي منثل ألماينا.

وأشارت إلى أ  الفرنق اإلسرائنلي المسؤول ع  القضنة، عمل على توظنف خبراء مشهورن  في 
  الدولي ميهم أشخاص كايوا سابًقا في مهام دولنة م  الخارجنة األمنركنة وغنرها، وقد ايضموا القايو 

بالفعل إلى الجايب اإلسرائنلي، واعتبروا خالل تقدنم طلباتهم أ  المحكمة ال تستطنع تحدند الحدود 
لى تآكل وضعها الدقنقة لألقالنم طالما أيها تخضع لخالف سناسي، وأ  محاولة القنام بذلك ستؤدي إ

 المحاند.
وم  بن  الطلبات المقدمة لاليضمام للمحكمة، كا  م  رنتشارد فولك األستاذ في القايو  الدولي، 
والذي سبق وأ  عنيته األمم المتحدة في ميصب المقرر الخاص المعيي بحقوق اإليسا  في األرض 

بق على جمنع األراضي التي الفلسطنينة المحتلة، والذي قال في طلبه إ  اختصاص المحكمة نيط
 تعتبر محتلة بموجب القايو  الدولي.

كما قدم دنيس روس الدبلوماسي األمنركي السابق طلًبا جادل فنه بأ  معرفته باتفاقنات أوسلو تسمح 
له بالتعبنر ع  رأنه بشأ  إسهامه في سنادة السلطة الفلسطنينة على المياطق، وذلك بالرغم م  أ  

منركي األسبق بنل كلنيتو  والذي عمل معه روس، لم تعترف بسلطة المحكمة على إدارة الرئنس األ
 اإلطالق.

ووفًقا للصحنفة، فإ  المفاجأة كايت بشكل خاص م  قبل دائرة المستشار القايويي العام للدفاع لدى 
ة (، والتي رأت في طلبها أ  إدارة مسألة سلطة اختصاص المحكمOPCDالمحكمة الجيائنة الدولنة )

نجب أ  ال نتم تحدندها مسبًقا، بل نجب مياقشتها خالل الئحة االتهام، وذلك لحمانة حق المتهمن  
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في المستقبل بإنثارة القضنة في محاكماتهم، أل  محكمة الجيانات الدولنة تحاكم أشخاًصا معنين  في 
 قضانا معنية ولنس دول.

 16/2/2020القدس، القدس، 
 

 : المملكة تشبه أميركا أكنثر من الشرق األوسطمدون إسرائيلي زار السعودية .31
وصف مدو  إسرائنلي ندعى ألنكس لنفشن ، زار  -ترجمة خاصة  -القدس دوت كوم  -رام هللا 

المملكة العربنة السعودنة ميذ أنام، بأيها دولة تشبه الوالنات المتحدة األمنركنة، أكنثر مما تشبه دول 
 الشرق األوسط.

لصحنفة ندنعوت أحرويوت، يشر النوم االنثين ، أيه توجه إلى السعودنة وأوضح لنفشن  في حدنث 
بجواز سفره الروسي، إال أيه تبن  للسلطات المحلنة عبر أحد المعابر الحدودنة أيه لم نك  علنه أي 
ختم مغادرة م  قبرص بعد وصوله ميها عبر طائرة، فأظهر لهم جواز السفر اإلسرائنلي، وابتسم له 

 ي المملكة، وقالوا له هذه المرة ستدخل السعودنة كإسرائنلي. وفق زعمه.رجال األم  ف
وادعى لنفشن  أيه أول م  دخل السعودنة كإسرائنلي مستخدًما اإلذ  الجدند للسماح لإلسرائنلنن  

 بدخول المملكة. مشنًرا إلى أيه قام بجولة رائعة في السعودنة.
على الرغم م  عدم اعتنادهم على وجود  ووصف سكا  السعودنة بأيهم ودودو  بشكل خاص،

 السناح ميذ سيوات طونلة جًدا.
وزعم أ  السعودنن  الذن  قابلهم وعرفوا أيه م  إسرائنل، أبدوا اهتمامهم به وبالعالقات بن  البلدن ، 

 وقالوا له إ  حلمهم هو المجيء إلى إسرائنل كسائحن . وفق إدعائه.
مة ومختلفة، تشبه أمنركا أكنثر م  الشرق األوسط، هياك الكنثنر وقال "المملكة العربنة السعودنة ضخ

م  األوروبنن  واألمنركنن  الذن  نأتو  إلى العمل، والرواتب التي نحصلو  علنها هيا مجيوية وتبدأ 
وبن  أ  بعض القواعد ال زالت فاعلة منثل إغالق المطاعم والمحال عيد  آالف دوالر شهرًنا". 10م  

ال نمك  مشاهدته في دول منثل العراق وسورنا والنم  ولنبنا والتي أشار إلى أيه  الصالة، وهو أمر
 زارها في رحالت مختلفة سابًقا.

 17/2/2020القدس، القدس، 
 

 الشرطة اإلسرائيلية تحتجز فتاة ألقت تفاحة على نتنياهو .32
يحو رئنس الوزراء )األياضول(: احتجزت الشرطة اإلسرائنلنة، مساء السبت، فتاة ألقت تفاحة -القدس

عيدما -اإلسرائنلنة، نبدو أ  الفتاة ” جورزالنم بوست“لك  حسب صحنفة  اإلسرائنلي بينامن  يتيناهو.
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كايت تقصد رئنس بلدنة يتاينا منرنام فنربرغ، الذي كا  نتواجد إلى جوار يتيناهو في  -ألقت التفاحة
 المؤتمر االيتخابي.

 16/2/2020القدس العربي، لندن، 
 

 يؤيدون حكومة برئاسة غانتس بدعم خارجي من المشتركة %25طالع: است .33
التلفزنوينة اإلسرائنلنة، النوم األحد، تشكنل  12م  المشاركن  في استطالع يشرته القياة  %25أند 

نمن  "كاحول الفا "، بنيي غايتس، بدعم خارجي م   –حكومة ضنقة برئاسة رئنس كتلة الوسط 
 جايب القائمة المشتركة.

 %6نسار، وقال  –م  مؤندي تشكنل حكومة كهذه أيفسهم بأيهم نيتمو  إلى الوسط  %58ووصف 
 إيهم نمنينو .

م   %81على سؤال بهذا الخصوص إيهم نعارضو  تشكنل حكومة كهذه. ووصف  %58وأجاب 
 م  المعارضن  لتشكنل حكومة كهذه إيهم نيتمو  إلى %22المعارضن  أيفسهم بأيهم نمنينو ، وقال 

 %20قالوا إيهم نيتمو  لكتلة النمن ، و %13إيه لنس لدنهم موقف، و %19نسار. وقال  –الوسط 
 نسار. –لكتلة الوسط 

نشار إلى أ  غايتس أعل  أيه على خالف واسع مع القائمة المشتركة بكل ما نتعلق بالمواقف 
هم في حكومة نشكلها، السناسنة، وطالب اليواب العرب بالتيكر لقومنتهم، وقال إيهم نرفض إشراك

فنما ادعى رئنس المشتركة، أنم  عودة، أ  القائمة ل  توصي بتكلنف غايتس بتشكنل حكومة، 
 تشمل رئنس حزب "نسرائنل بنتنيو"، أفنغدور لنبرما .

م  الياخبن  الحرندنن  إيهم ال  %30وفي استطالع آخر، يشره موقع "والال" اإللكترويي، النوم، قال 
في "كاحول الفا "، نائنر لبند، الذي نرفض حزب شاس  2نشارك فنها القنادي رقم نرفضو  حكومة 

 وكتلة "نهدوت هتوراة" الحرندنن  وجوده في حكومة نشاركا  فنها.
ووفقا لالستطالع، الذي أجراه معهد االستطالعات "أسكارنا" الحرندي، قبل أسبوعن  م  ايتخابات 

ندنن  قالوا إيهم ال نعرفو  ما إذا "كا  شرعنا أ  تجلس م  الياخبن  الحر  %27.9الكينست، فإ  
 أجابوا بأ  الجلوس مع لبند شرعي. %7.7األحزاب الحرندنة في حكومة مع نائنر لبند" و

م  الياخبن  الحرندنن  إمكاينة مشاركة لبند في حكومة تشارك األحزاب الحرندنة  %64.4ورفض 
ا إيهم "ال نعرفو " أجابوا بهذا الشكل أليهم نعتمدو  على فنها. وم  الجائز أ  الياخبن  الذن  قالو 

 موقف الحاخامات م  هذه المسألة ولنس لدنهم موقف حول هذا الموضوع.
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وتبن  م  االستطالع أ  المعارضة لمشاركة لبند في حكومة نشارك فنها الحرندنن  تتراجع كلما 
ل. كذلك فإ  المعارضة بن  الحرندنن  ايفخض س  الياخب، وأ  الشبا  نعارضو  هذه اإلمكاينة أق

الشرقنن ، مؤندي شاس، أكبر م  معارضة الحرندنن  األشكياز، مؤندي "نهدوت هتوراة. وقد عارض 
 م  ياخبي "نهدوت هتوراة" إمكاينة مشاركة لبند. %64.2م  ياخبي شاس و 76%

بعد أ  رفض السيوات  وتلمح يتائج هذا االستطالع إلى تغننرات في المجتمع الحرندي بشكل عام،
الماضنة أنة إمكاينة لمشاركة لبند، في أعقاب سلسلة خطوات قادها ضد الحرندنن ، أنثياء مشاركته 

 في حكومة برئاسة بينامن  يتيناهو، وبنيها فرض التجيند اإللزامي للجنش على الشبا  الحرندنن .
بلدة. وحسب معهد  33في رجال وامرأة حرندنن   650وأجري االستطالع على عنية مؤلفة م  

أصحاب حق اقتراع.  506,000، بنيهم 1,125,000"أسكارنا"، فإ  عدد الحرندنن  في إسرائنل نبلغ 
( لصالح "نهدوت هتوراة في ايتخابات الكينست األخنرة، في %55م  الحرندنن  ) 268,775وصوت 

 أنلول/سبتمبر الماضي.
لشاس،  %24قالوا إيهم سنصوتو  لصالح "نهدوت هتوراة، و %53.7وحسب االستطالع، فإ  

 إيهم ل  نصوتوا. %6.7لم نقرروا لم  سنصوتوا، بنيما قال  %11.4و
 16/2/2020، 48عرب 

 
 إلنهاء جرائم التعذيب بحق أبنائهم "إسرائيل"عائالت األسرى تدعو المجتمع الدولي للضغط على  .34

ضوا للتعذنب في سجو  االحتالل، المجتمع الدولي والمؤسسات دعا أهالي األسرى الذن  تعر : رام هللا
الحقوقنة للضغط على إسرائنل إليهاء جرنمة التعذنب بحق األسرى، ووضع حد للحصاية التي نتمتع 

 بها المحققن  في سجو  االحتالل.
ما وتطرق أهالي األسرى خالل مؤتمر صحفي يظم، النوم السبت، في بلدنة رام هللا، إلى تفاصنل 

 تعرض له األسرى م  تعذنب جسدي ويفسي، وضرورة االلتفاف حولهم وا عالء صوتهم.
وقال رئنس هنئة شؤو  األسرى والمحررن  قدري أبو بكر إ  مسألة التحقنق العينف لنست بالسناسة 
الجدندة على حكومة االحتالل، فميذ بدانة االحتالل سقط عشرات األسرى يتنجة التعذنب الوحشي، 

إلى أيه في الفترة األخنرة، وتحدندا خالل فترة اعتقال سامر العربند، حنث صدر قرار بالتحقنق مشنرا 
 معه، وأعطت محكمة االحتالل المحققن  كل الصالحنات اليتزاع االفادات ميه.

م  جايبها، أوضحت وزنرة الصحة مي كنلة أ  سلطات االحتالل تمارس التعذنب بشكل مميهج 
مر الذي خلف العدند م  االعاقات الجسدنة واليفسنة بحقهم، ما نستوجب وعلى يطاق واسع، األ

 على الجمنع التدخل للجم السلطات ومحاسبتهم على جرائمهم.
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ولفتت الى أ  الوزارة تقوم بكل ما نلزم لعالج الذن  تعرضوا للتعذنب في سجو  االحتالل، والعمل 
فة إلى التيسنق الدائم للتواصل مع المؤسسات على إعادة تأهنلهم بالتعاو  مع كافة الجهات، إضا

 الحقوقنة م  أجل وضعهم في صورة ما نتعرض له األسرى.
بدوره، قال عضو الحملة الوطينة السترداد جنثامن  الشهداء عنسى قراقع إ  سناسة التعذنب مستمرة 

بهدف ولكيها تصاعدت بشكل ملحوظ يتنجة عدم وجود رادع لحكومة االحتالل، وبات التعذنب 
 التسلنة واشباع الرغبات، وهي وسنلة لتدمنر األسنر جسدنا ومعيونا، ولنس م  أجل يزع اعترافات.

 15/2/2020، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
 

 فلسطينيو العراق: التضييق علينا دوافعه سياسية وال تنازل عن حق العودة .35
ني العراق في يادي حنفا شرقي العاصمة العراقنة بغداد، تجمع عدد م  فلسطني: بغداد ــ محمد الملحم

للتيدند بالتضننق الذي فرضته مفوضنة شؤو  الالجئن  األممنة علنهم خالل الفترة األخنرة، مطالبن  
 في الوقت ذاته بحق العودة إلى فلسطن .

طلقت األسبوع وأقنم التجمع الفلسطنيي داخل "يادي حنفا الرناضي" في بغداد، بدعوة م  ياشطن  أ
الماضي، للفت األيظار تجاه سلسلة المضانقات التي تعرضوا لها خالل الفترة الماضنة على ند 
مفوضنة شؤو  الالجئن  التابعة لألمم المتحدة، والتي قامت بإلغاء بدالت السك  لمئات الفلسطنينن  

أ  تكو  لتصحنح في العراق، مع تأخنر غنر مبرر لمقابالت مقررة مسبقا معهم م  المفترض 
 موقفهم القايويي واإليسايي.

وغابت ع  التجمع السفارة الفلسطنينة في بغداد، إذ لم نحضر السفنر أحمد العقل، أو أي م  
موظفي السفارة رغم علمهم المسبق بمكا  وموعد التجمع، والذي رفع المشاركو  فنه شعارات م  

يطالب بحق العودة إلى وطييا"، كما طالبوا بإطالق بنيها، "ال يرند شنئا. أعندويا إلى فلسطن "، و"
سراح معتقلن  في السجو  العراقنة، وبعضهم معتقل ميذ الغزو األمنركي، فضال ع  إجالء مصنر 

 م  تم اختطافهم.
وتراجع عدد الفلسطنينن  في العراق كنثنرًا بعد االحتالل األمنركي عقب سلسلة استهدافات أدت إلى 

صابة واعتقا ، يفذتها 2006ل المئات ميهم، نثم تبعتها حملة طرد وتهجنر لآلالف بعد عام مقتل وا 
 ملنشنات مسلحة.

 16/2/2020، لندن، العربي الجديد
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 مواطنا بينهم فتية من الضفة 11االحتالل يعتقل  .36
مواطيا م  الضفة،  11اعتقلت قوات االحتالل اإلسرائنلي، اللنلة الماضنة، والنوم األحد، : رام هللا

وقال يادي األسنر، في بنا ، إ  أربعة شبا  جرى اعتقالهم م  بنت لحم، فنما جرى  يهم فتنة.بن
اعتقال لنثالنثة مواطين  م  الخلنل، ُنضاف إلى معتقلن  م  بلدة نعبد جيوب غرب جين . وم  بلدة 

ل النومن  ُنشار إلى أ  قوات االحتالل اعتقلت خال. سلوا  بمدنية القدس، اعتقل االحتالل نثالنثة فتنة
 مواطيا م  الضفة، بنيهم أطفال، غالبنتهم م  الخلنل. 19الماضنن  

 15/2/2020، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
 

 وب نابلسجن جيش االحتالل يجرف مساحات من أراضي بورين .37
يوب "األنام"، وفا: جرفت قوات االحتالل، أمس، مساحات م  أراضي قرنة بورن  ج -محافظات 

يابلس، وأعادت إغالق المدخل الرئنسي لقرنة دنر يظام غرب رام هللا، وداهمت عددًا م  المحالت 
التجارنة في بلدة الخضر جيوب بنت لحم، كما الحقت رعاة الماشنة في ميطقة "البرج" باألغوار 

 الشمالنة، فنما أغلقت مجموعة م  المستوطين  طرنقًا زراعنة جيوب الخلنل.
 17/2/2020، ام هللااأليام، ر 

 
 : ال يمكن تحقيق السالم من دون زوال االحتاللوزير خارجية األردن .38

إ  ، خالل مؤتمر منويخ لألم ، أنم  الصفدياألرديي بن  قال وزنر الخارجنة وشؤو  المغتر : منويخ
خطورة التحدنات التي تهدد العملنة السلمنة تتطلب أ  نتحرك المجتمع الدولي بشكل فاعل وسرنع 

وأكد أ  حل الدولتن  وفق قرارات  إلنجاد أفق حقنقي للتقدم يحو السالم العادل الذي تقبله الشعوب.
 هو سبنل السالم الدائم الذي نشكل ضرورة لكل الميطقة.، لسالم العربنةالشرعنة الدولنة ومبادرة ا

أ  أي اعتقاد أ  السالم الشامل نمك  أ  نتحقق عبر القفز فوق القضنة الفلسطنينة وهم  م  وحّذر
 م  دو  زوال االحتالل. هالسالم ال نمك  تحقنقوشدد على أ   ال قاعدة له.

 2020/2/16، الغد، عّمان
 

  "مليونية حق العودة"دنيون يطلقون نّواب أر  .39
لجمع ملنو  توقنع  "العودة.. حقي وقراري"أعل  يّواب أردينو ، أمس األحد، إطالق حملة  عّما :

حول حق العودة والتعونض لكافة الالجئن  الفلسطنينن ، وتسلنمها إلى األمم المتحدة. وقال رئنس 



 
 
 
 

 

 24 ص             5163 العدد:             2/17/2020 نثنيناإل  التاريخ: 

                                    

ستيطلق م  األرد ، الخمنس المقبل؛ وتيتهي  لجية فلسطن  البرلماينة نحنى السعود، إ  الحملة
 بتسلنم حصنلتها إلى مركز العودة الفلسطنيي في ليد ؛ قبل إرسالها إلى الميظمة األممنة.
 2020/2/17، الخليج، الشارقة

 
 التي ستنتج عن صفقة القرن المخاطر المائيةخبير أردني يحذر من  .40

م  تجاهل صفقة القر  ، الدكتور حازم الياصر وزنر المناه األرديي األسبقو خبنر العما : حذر 
 بسبب المخاطر المائنة التي تيتج عيها. برفض هذه الصفقة تماماً  للملف المائي، مطالبا بالده رسمناً 

واعتبر أ  تجاهل الملف المائي نيم بوضوح ع  سوء ينة تجاه إقامة الدولة الفلسطنينة على حدود 
بأ  دولة فلسطن  ل  تقوم  ئمن  على صفقة القر  نعلمو  جدناً أوضح بأ  القاو  الرابع م  حزنرا .

صفقة لم الضم   "إسرائنل"أ  مبنيًا  بدو  مخطط مائي طونل األمد قابل لالستمرار واالستدامة.
تغنرت في ظل وجود  االستراتنجنةتتخذ م  المناه ومواردها مياطق حدودنة مع الفلسطنينن  أل  

صفقة ركزت في مشارنعها على شبكات المناه والخطوط الياقلة م  الوالحظ أ   فائض م  الغاز.
الداخل اإلسرائنلي باتجاه الضفة وسنياء وغزة واألرد  وتجاهلت بالوقت يفسه االتفاقنات المبرمة 

 سابقا وم  بنيها اتفاق ياقل البحرن .
  2020/2/16، القدس العربي، لندن

 
  رائيلية تستهدف لبنان: صفقة القرن هي صفقة إسأمين عام حزب هللا .41

ذكر األمن  العام لحزب هللا في لبيا  حس  يصرهللا، "إ  صفقة القر  لنست صفقة ألّيه لم  وكاالت:
نحصل تشاور مع الفلسطنينن  حولها بل هي خطة إسرائنلنة تبياها ترامب لتصفنة القضنة 

ألراضي اللبياينة المحتلة الفلسطنينة". وأضاف "خطة ترامب تطال لبيا  في جوايب عدة فهي تعطي ا
"إذا  بالقول هياك رفض شامل للتوطن ". مستطردا وفي لبيا  ،إلسرائنل فضال ع  توطن  الالجئن 

 كا  هياك في لبيا  م  نتحدث ع  مخاوف م  التوطن  علنيا احترام تلك الهواجس". 
 2020/2/16، وكالة الرأي الفلسطينية لإلعالم

 
 فاخوريعامر العميل سراح إلطالق  انعلى لبن كية جديدةيضغوط أمر  .42

كنة إلطالق سراح العمنل نالضغوط األمر  جان  شاهن  على خطاألمرنكي دخلت عضو الكويغرس 
وقالت في مقابلة مع محطة  .هعامر فاخوري، مهّددة بالئحة عقوبات تطال المسؤولن  ع  سجي

. "اك عواقب بسبب هذا االحتجازعلى الحكومة اللبياينة أ  تفهم أيه ستكو  هي" أ ، "فوكس ينوز"
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كنة أ  تعمل ما في وسعها، بما في ذلك العقوبات، إلعادته إلى نعلى الحكومة األمر "أ  كما 
 ."عائلته

 2020/2/17، االخبار، بيروت
 

  باتت مفتوحة أمام الطائرات اإلسرائيلية حرونوت: األجواء السودانيةأ يديعوت .43
عوت أحرويوت، األحد، أ  طائرة إسرائنلنة، استخدمت أجواء كشف موقع ندن: ترجمة خاصة -رام هللا

ألول مرة ميذ وذلك  السودا  لدى عودتها م  جمهورنة الكويغو الدنمقراطنة يهانة األسبوع الماضي.
 لقاء يتيناهو، مع رئنس مجلس السنادة في السودا  عبد الفتاح البرها ، في أوغيدا ميذ أسابنع.

ساعات، في حن  عادت باستخدام  7في الذهاب شقت طرنقها ليحو  وأوضح الموقع، أ  الطائرة
 ساعات ويصف. 5المجال السودايي بوقت استمر 

 2020/2/16، القدس، القدس
 

 : الدول العربية لم ولن تتخلى عن حل الدولتيناألمني مؤتمر ميونيخفي  أبو الغيط .44
ينة ُعقدت ضم  فاعلنات مؤتمر خالل جلسة لمياقشة القضنة الفلسطن: سوس  أبو حسن  - القاهرة

إ  الفلسطنينن  عايوا  ،األمن  العام لجامعة الدول العربنة ،قال أحمد أبو الغنطاألميي، منوينخ 
الكنثنر م  الخسارة، ولكيهم لم ُنهزموا ول  نستسلموا، ُمضنفًا أيه إذا قرر الفلسطنينو  شنئا بخصوص 

 رافضًا ما ُننثار حول اختفاء القضنة الفلسطنينة. مستقبلهم فإ  الدول العربنة كلها سوف تؤندهم،
وحذر خالل مداخلته م  أ  بدنل حل الدولتن  معروٌف، وهو حل الدولة الواحدة التي تضم شعبن ، 
ِعلمًا بأ  الشعب الفلسطنيي سوف نكو  أكنثر عددًا في المستقبل القرنب، وم  نثمَّ فإ  هذه الدولة ل  

على أ  مبادرة السالم العربنة ُتمنثل أسس التسونة السلمنة مع نط أبو الغوشدد  تكو  دنمقراطنة.
أ  مواقف الفلسطنينن  الفتًا ألى م  وجهة اليظر العربنة، ولك  اإلسرائنلنن  لم نقبلوا بها،  "إسرائنل"

خالل جوالت التفاوض المختلفة مع اإلسرائنلنن  عكست قدرًا هائاًل م  العقالينة واالعتدال، إذ قبلوا 
لطمأية األخنرة، بل قبلوا حتى  "إسرائنل"ولة ميزوعة السالح، وقبلوا بوجود قواٍت دولنة بنيهم وبن  بد

 كنة.نأ  تكو  هذه القوات م  حلف الياتو أو م  الوالنات المتحدة األمر 
  2020/2/16، الشرق األوسط، لندن
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 لفلسطينيةللشروط ا وزير الخارجية السعودي: أي اتفاق سالم يجب أن يكون وفقاً  .45
قال وزنر الخارجنة السعودنة األمنر فنصل ب  فرحا ، إ  تطونر العالقات : ترجمة خاصة -رام هللا 
في تصرنح وأكد  ، سنكو  فقط بعد توقنع اتفاق سالم مع الفلسطنينن ."إسرائنل"و سعودنةبن  ال

 أ  نكو  وفقاً  أي اتفاق سالم نجبأ  خاص لمراسل صحنفة معارنف خالل مؤتمر منوينخ األميي، 
 للشروط الفلسطنينة.

 2020/2/16، العربي الجديد، لندن
 

 : صفقة القرن ستؤدي إلى مزيد من "العنف"وزير خارجية إيران .46
قال محمد جواد ظرنف وزنر الخارجنة اإلنرايي، إ  خطة السالم التي : ترجمة خاصة -رام هللا 

وقد تمتد  "إسرائنل"د م  العيف ضد كي دويالد ترامب، ستؤدي إلى مزننوضعها الرئنس األمر 
ورفض في تصرنح لمراسل صحنفة معارنف على هامش مشاركته في مؤتمر منوينخ  للميطقة.

 األميي، إلقاء اللوم على أي أعمال "عيف" في الشرق األوسط، ضد إنرا .
 2020/2/16، القدس، القدس

 
 المصرية واألممية بعد إخفاق الجهودمحاولة قطرية لتهدئة األوضاع في قطاع غزة  .47

أ  الميدوب القطري، محمد العمادي، سنصل إلى غزة يهانة األسبوع الجاري في محاولة جدندة  ُذكر
لتهدئة األوضاع بعد إخفاق الجهود المصرنة واألممنة، كما أيه سنعمل على صرف دفعة جدندة م  

سبوعن ، أي إلى ما بعد ايتهاء ، لك  الزنارة قد تتأّجل أفلسطنينة الميحة القطرنة لسبعن  ألف أسرة
 االيتخابات اإلسرائنلنة، كي ال تشّكل حرجًا ليتيناهو.

 2020/2/17، االخبار، بيروت
 

 هاضدقرار ضغوط إسرائيلية لمنع صدور األوروبي يبحنثون خطة "صفقة القرن" و وزراء االتحاد  .48
 نة دول االتحاد األوروبيوزراء خارج، أ  وكاالتيقاًل ع   2020/2/17، الخليج، الشارقةيشرت 

 إلى إحباط قرار ضد الصفقة. "إسرائنل"، فنما تسعى " األمرنكنةصفقة القر " و  النوم خطةنبحنثس
وذكرت صحنفة هآرتس، امس األحد، أ  الخطوات التي قد نتم إقرارها لنست واضحة بعد، لك  على 

أ  االتحاد األوروبي نعارض ما نبدو أيها ستكو  في الجايب التصرنحي، منثل اإلعال  رسمنًا، 
، أو اتخاذ قرار بإعادة اليظر في موقف االتحاد األوروبي م  الصراع الفلسطنيي "صفقة القر "

 اإلسرائنلي. 
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صحنفة "هآرتس" كشفت اليقاب ع  أ  ، أ  الياصرةم   2020/2/17، قدس برسموقع وذكر 
جتماع بتعزنز مبادرة العتراف الل امجموعة م  الدول األوروبنة بقنادة لوكسمبورغ سنطالبو  خال

ولفتت إلى أ  "إسرائنل قلقة م  المبادرة  مشترك بـ"الدولة الفلسطنينة" كرد ضد خطة "صفقة القر ".
وتعمل على كبحها. ولذلك قامت بتمرنر رسائل إلى دول م  الممك  أ  تؤند العملنة؛ جاء فنها أ  

بالدولة الفلسطنينة، أل  هذا نمك  أ  نحبط  هذا لنس الوقت المياسب لالعتراف أحادي الجايب
 مفاوضات مباشرة بن  األطراف حول تسونة يهائنة".

 
  وزيرة خارجية السويد: نحتاج لحل يساهم فيه الفلسطينيون وليس فرض خطة عليهم .49

قالت وزنرة خارجنة السوند آ  لنيدي "إييا يحتاج إلى حل نساهم فنه الفلسطنينو  بشكل م: ستوكهول
وأضافت، في مقابلة خاصة مع تلفزنو   ر ولنس فرض خطة علنهم دو  مشاركتهم فنها".مباش

وأكدت أ   فلسطن ، "إييا يرند أ  نكو  االتحاد األوروبي أكنثر يشاطا ونساهم في هذه القضنة".
، تعنشا  جيبا لجيب في "إسرائنل"حل الدولتن ، فلسطن  و تأنند لجهة الموقف السوندي واضح جداً 

مشنرة . ، وتكو  القدس عاصمة مشتركة للدولتن أما  ضم  حدود آمية ومعترف بها دولناً سالم و 
 كنة ال تعتمد على القرارات الدولنة بشأ  الحدود المتفق علنها بن  الطرفن .نإلى أ  الخطة األمر 

 2020/2/16، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
 

 ون بالعودة لطاولة المفاوضاتكندا: نجاح أو فشل صفقة القرن مره .50
، إ  يجاح أو قوله رئنس الوزراء الكيدي، جاست  ترودو ع  " العبريi24 newsموقع ": يقل أوتاوا

فشل خطة السالم األمرنكنة "صفقة القر " مرهو  بقدرتها في إعادة الفلسطنينن  واإلسرائنلنن  إلى 
حول إمكاينة و  فإ  ذلك ال نتحقق اآل ". "لك  على ما نبدو مستدركًا بالقول طاولة المفاوضات.

مشاركة كيدا في مبادرة سالم متعددة األطراف، قال ترودو إيه سندعم "كل مبادرة م  شأيها الدفع 
 بحل الدولتن  للشعبن ".

 2020/2/15، قدس برسموقع 
 

 االتحاد العام لنقابات عمال البرتغال يدين "صفقة القرن" .51
( "صفقة القر " األمرنكنة، وطالب بإيهاء CGTPيقابات عمال البرتغال )دا  االتحاد العام ل :لشبوية

االحتالل االسرائنلي والوقف الفوري لالستنطا ، وبإقامة دولة فلسطنينة على حدود الرابع م  
حزنرا ، وعاصمتها القدس الشرقنة، وااللتزام بقرارات الشرعنة الدولنة المتعلقة بالصراع العربي 
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جاء ذلك ضم  أولى قرارات مؤتمر االتحاد الميعقد حالنًا في العاصمة البرتغالنة  وقد اإلسرائنلي.
 لشبوية، والذي شارك فنه األمن  العام التحاد يقابات عمال فلسطن  شاهر سعد.

 2020/2/16، القدس، القدس
 

 لتعاطفها مع الشعب الفلسطيني ةيعادي نائبة أمريكي سرائيلياللوبي اإل .52
على اليائبة  كنة اإلسرائنلنة )انباك( هجوماً نلجية الشؤو  العامة األمر  شيت: وفا –واشيط  

الدنمقراطنة بنتي مكولوم بسبب تعاطفها مع الشعب الفلسطنيي عبر اعاليات مدفوعة النثم  يشرتها 
"اإلعاليات المسنئة هي سمة وسخة ودائمة للحناة إ  قالت مكولوم م  جهتها  على موقع "فنسبوك".

مرنكنة، ولك  اإلعاليات التي تيشرها )انباك( وصلت إلى مستونات جدندة م  السناسنة األ
فوجئ اللوبي اإلسرائنلي بالهجوم المضاد م  قبل البرلماينة، وسحب على إلى ذلك،  االيحطاط".

الفور اإلعاليات، لكيه زعم أيهم "نشعرو  بالقلق إزاء عدد صغنر م  الدنمقراطنن  الذن  نقوضو  
سرائنل". العالقة بن   الوالنات المتحدة وا 

 2020/2/16، الشرق، الدوحة
 

  "فاينانشيال تايمز": أمازون تستغل نفوذها التجاري لمساومة الفلسطينيين على دولتهم .53
إ  شركة أمازو  تستغل يفوذها  ،في تحقنق يشرته األحدالبرنطاينة، "فانيايشنال تانمز"  قالت صحنفة

على عياون   "إسرائنل"لى هونتهم ودولتهم، إذ تطالبهم بوضع اسم التجاري لمساومة الفلسطنينن  ع
الشحيات المرسلة إلنهم بالبرند لنستفندوا م  الخدمة المجاينة المقدمة لسكا  المستوطيات اإلسرائنلنة. 

الياطق باسم "أمازو "، ينك كابلن ، أّ  "هذا التياقض عبارة ع  مشكلة لوجستنة، م  جهته ادعى 
"في يوفمبر عرضًا للشح  المجايي للعمالء موضحًا أيهم أطلقوا  على أي اعتبار آخر".ولنس عالمة 

 داخل إسرائنل، لك  هذا العرض ال نشمل األراضي الفلسطنينة". 
 2020/2/17، العربي الجديد، لندن

 
 عّباس ورفضه المائع الخطة األميركية .54

 لمنس أيدويي
لرئنس الفلسطنيي محمود عّباس )أبو ماز (، فإ  استمراره في إعال  بغض اليظر ع  الموقف م  ا

اإلسرائنلنة للسالم في الشرق األوسط ضروري، وفي غانة األهمنة، بل  –رفضه الخطة األمنركنة 
هو الموقف األهم بن  المواقف الرسمنة العربنة، ولك  الموقف اللفظي، م  دو  تقدنم رؤنة 
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تصفنة القضنة الفلسطنينة مضنعة للوقت، وتمننع للموقف الشعبي استراتنجنة لمواجهة مخّطط 
 الفلسطنيي، فالمطلوب هو االستيهاض الشعبي، ولنس االحتواء والتخدنر. 

األخطر هو طبنعنة المياورات التي تتبعها القنادة الفلسطنينة، وخصوصا أبو ماز ، والتي تُفقد 
 أدوات له، فالمسألة مصنرنة، ال تحتمل "الفهلوة" الرفض قنمته، وتقّزمه إلى مجرد تهدند كالمي، ال

والتكتنكات اإلعالمنة قصنرة اليظر. وقد تجّسدت هذه العقلنة التي تفتقر إلى الجّدنة في خطاب 
الرئنس أمام مجلس األم  في األمم المتحدة، حاول يسف الروانة األمنركنة اإلسرائنلنة لكيه في 

وضع هذا الموقف في سناق الخطة األمنركنة م  "رفض الوقت يفسه تسّبب بضرر كبنر، حن  
 اإلرهاب"، بهدف تقدنم السلطة مجّددا ضامية ألم  إسرائنل.

نبدو أ  أبو ماز  ال نمكيه اإلفالت م  عقدة إنثبات حس  السلوك للجايبن ، اإلسرائنلي واألمنركي، 
مستحقا للحرنة ولحقوقه  وكأ  األمر نتعلق بخلٍل عيد الشعب الفلسطنيي نجب إصالحه، حتى نكو 

اإليساينة والوطينة. تعبنرات الرئنس الفلسطنيي التي عيت، ضمينا، شنطية المقاومة ووضعها في 
خاية اإلرهاب ُمذّلة ومرفوضة، وتتعارض مع مننثاق األمم المتحدة الذي نقول، بوضوح بحق أي 

مل المسلح ضد قوات شعب نرزح تحت االحتالل باستعمال كل وسائل المقاومة، بما فنها الع
االحتالل. ولك  عباس المسكو  بعقلنة "أوسلو" اختار الشروط األمينة اإلسرائنلنة مرجعنًة، واختار 

 لغة العدو المحتل بتجرنم مقاومة الشعب الفلسطنيي تارنخًا وحاضرًا ومستقباًل.
ستراتنجنة، لك  لنس المقصود الدعوة إلى الكفاح المسلح، فلكل مرحلة ظروفها، وتحتاج قرارات ا

التأكند على شرعنة كل أشكال المقاومة هو تأكند على شرعنة حقوق الشعب الفلسطنيي، خصوصا 
أ  إسرائنل وأمنركا تحاوال  تقونض كل أشكال المقاومة الفلسطنينة وتجرنمها. م  حق التلفزنو  

سحب االستنثمارات الفلسطنيي الرسمي بّث برامج ع  تارنخ اليكبة، وع  محاربة حركة المقاطعة و 
)إل بي دي إس( م  الكنا  الصهنويي في كل مكا ، وكذلك حق السلطة يفسها بالذهاب إلى 
محكمة الجيانات الدولنة لمقاضاة مجرمي الحرب اإلسرائنلنن ، إذ إ  القبول بالمفهوم األميي 

ينة يفسها، وكل األمنركي في إطار "مكافحة اإلرهاب" هو سحب شرعنة الروانة الفلسطن –اإلسرائنلي 
وسائل مواجهة الخطة التي نرفضها الرئنس الفلسطنيي. ونجب التذكنر أ  المقاومة المسلحة وضعت 
فلسطن  على خرنطة العالم السناسنة بعد اليكبة، وهو أمر نعرفه أبو ماز  تماما، أليه صّوت في 

. 1965س السية عام حنيها على بدء حركة فتح عملنات مسلحة، كإعال  رسمي اليطالقها لنلة رأ
ونجب التذكنر بأيه في غناب قنادة موحدة وذات رؤنة تحّررنة، ل  نيتظر الشباب والشابات 
الفلسطنينو  والفلسطنينات قرارا رسمنا ببدء عملناٍت ضد الجنش المحتل، والوضع مرّشح لعودة 
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د باسل األعرج، وكل العملنات الفردنة التي شهديا عددا ميها في األعوام الماضنة، فيموذج الشهن
 شاب اختار أ  نرفع السالح بوجه المحتل، راسخ في أذها  الجنل الجدند.

وعلنه، إ  تبّجح الرئنس الفلسطنيي بمعلومات شاركها مع جهاز الشاباك )األم  الداخلي( اإلسرائنلي 
جعله مهن  ومشن . قد ال نكو  الكفاح المسلح األيسب في هذه المرحلة، ولك  قد تيضج ظروف ت

خنار الشعب الفلسطنيي، إذ إ  الخطة األمنركنة هي إعال  حرب شاملة ومتسارعة، وم  دو  
تجمنل أو مواربة على وجود الشعب الفلسطنيي يفسه. وشاء أبو ماز  أم أبى، فإ  استمرار منثل هذا 

األميي  التعاو  األميي هو مشاركة في هذه الحرب اإلجرامنة على الشعب الفلسطنيي، فوقف التعاو 
مع الجايب اإلسرائنلي نجب أ  نكو  عملنًا ولنس لفظنًا، ولم نر الفلسطنينو  أو العالم مؤّشرا على 
صدقنة كالم القنادة الفلسطنينة بقطع االتصاالت مع دولة االحتالل، فكنف تيتظر م  الدول العربنة 

ي والسلطة الفلسطنينة التي تجاهر بالتطبنع مع إسرائنل، بل وأنضا العمل ضد الشعب الفلسطني
يفسها، أ  ترتدع إذا كا  رئنس فلسطن  نتحّدث وفقا لمفهوم األم  اإلسرائنلي؟ ال نعيي ذلك إعطاء 
يما ال نحق للرئنس  تبرنرات لعملنة التطبنع المتسارعة وااليخراط في المخطط األمنركي، وا 

نلنة، خصوصا أ  الوالنات الفلسطنيي، وألي مسؤول فلسطنيي، ترونج العالقات األمينة اإلسرائ
سرائنل تحاوال  مأسسة الحلف األميي العربي اإلسرائنلي، تقونضا لألم  االستراتنجي  المتحدة وا 

 للشعب الفلسطنيي، واألم  القومي العربي.
نعنق استمرار المطالبة بحقوق الشعب الفلسطنيي المخطط األمنركي اإلسرائنلي تقونض األم  

ذلك ألغراض إسرائنل ومصالحها. ولذا يرى محاوالت فصل فلسطن  ع  القومي العربي، وتوظنف 
محنطها العربي، وبث نثقافة التطبنع، أي جعل االحتالل اإلسرائنلي لفلسطن  أمرًا طبنعنًا، ال عالقة 
له بالحقوق المشروعة والقايوينة وغنر القابلة للتصّرف لشعٍب تحت االحتالل، بل وهدف لعملنة 

ينة إحاللنة عيصرنة مميهجة، واستبدال الحقائق بروانة كاذبة مشّوهة ع  أحقاد استعمارنة استنطا
شعوب "متخلفة" و"عدم قبولها اآلخر"، ورفضها الحضارة والمدينة"، بغرض قتل الروانة الفلسطنينة 

 والفكرة التحّررنة واالستقاللنة في الوعي العربي.
. ولنس المقصود هيا السلطة الوطينة وقنادة حركة القنادة الفلسطنينة مطالبة بالوعي الكامل لدورها

حماس والفصائل الفلسطنينة، بل كل اليخب الفلسطنينة، فال نمك  الهروب م  هذا الدور الطلنعي. 
ولنست الدعوة هيا إلى ايتفاضة فلسطنينة نثالنثة، مع أييا يرى ايتفاضات صغنرة هيا وهياك، 

أييا في خارج أرض فلسطن ، ال نحق ليا أ  يدفع فااليتفاضة ال تحدث بكبسة زر، إضافة إلى 
يما في  الشعب الفلسطنيي إلى أتو  التضحنات، ويح  يشجع م  بعند، كأييا يشهد مباراة كرة قدم. وا 
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حال ايطالقة ايتفاضة، فالخوف علنها م  قرارات السلطة الفلسطنينة يفسها، وم  حصار عربي 
 سنسعى إلى خيقها.

سنق األميي، وتيسنق اجتماعات للفلسطنينن  في كل العالم، وجعل حق عودة المطلوب أواًل وقف التي
الالجئن  الفلسطنينن  شعارا موحدا لكل فئات الشعب، فهذا الحق هو جوهر القضنة الفلسطنينة. أما 
حل السلطة الوطينة فنجب أ  نكو  خطوة ضم  استراتنجنة تحّررنة مدروسة، خصوصا أ  بعضهم 

لسلطة الفلسطنينة، لتورنط األرد  في قبول اإلدارة األمينة لما نتبقى م  أخذ ندعو إلى حل ا
األراضي الفلسطنينة، بعد عملنات الضم والقضم اإلسرائنلنة. السلطة فاشلة وعاجزة، بل معرقلة لرؤنة 
تحّررنة. هذا صحنح، ولك  آ  األوا  للضغط باتجاه بريامج استراتنجي، نقّرر فنه الشعب الفلسطنيي 

عادة االعتبار لميظمة التحرنر الفلسطنينة، بوصفها إطارا جامعا كل  خطواته، بما فنها حّل السلطة، وا 
 ال نقصي أحدا م  الشعب الفلسطنيي، ونمنثل الجنل الجدند م  الفلسطنينن .

لنس المقام هيا هو التقلنل م  أهمنة رفض الرئنس أبو ماز  الخطة األمنركنة، وال رفضه استقبال 
إلدارة األمنركنة، ولكيه ما نزال نعّبر ع  عقلنة مهادية ومحبطة، ال نمك  أ  تقود هذه مسؤولي ا

المرحلة. تعب أبو ماز ، وفشل رهايه على اتفاق أوسلو، بل كايت لهذا الرها  يتائج مدمرة. ونجب 
 ها.أ  ُنخلي مكايه لقنادة فلسطنينة جماعنة، نكو  جنل الشباب عمادها، وال نكو  اإلحباط عيواي

 16/2/2020، العربي الجديد، لندن
 

 هذا ما سيوقف هرولة بعض العرب نحو "الكيان" .55
 ناسر الزعاترة
كا  لقاء رئنس مجلس السنادة في السودا  )عبد الفتاح البرها ( مع يتيناهو في عيتنبي بأوغيدا؛ 

 .مفاجئا بكل المعاننر السناسنة، رغم وجود مؤشرات سابقة على اتصاالت بن  الطرفن 
ومصدر المفاجأة أيه جاء بعد أنام فقط م  إعال  "صفقة القر "؛ بما ايطوت علنه م  وقاحة 
استنثيائنة دفعت اليظام العربي الرسمي )منّثله االجتماع الوزاري للجامعة العربنة( إلى رفضها، وم  

 ورائه ميظمة التعاو  اإلسالمي.
عربي كا  نحمل سمات االيبطاح؛ ربما  والحال أ  المواقف المذكورة التي بدت مفاجئة م  وضع

ساهمت في التعجنل بلقاء البرها  مع يتيناهو، وبالطبع م  أجل تضمند جراح يتيناهو، وربما ترامب 
أنضا )صحنفة "معارنف" الصهنوينة، وصفت قرار الجامعة العربنة بأيه صفعة لترامب(، ال سنما أ  

تيناهو الذي طالما استخدم التطبنع العربي مع كلنهما نحتاجا  ذلك في سناق ايتخابي، بخاصة ي
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كنايه في سناق دعانته النومنة، ال سنما أيه ندرك أهمنة األمر لمجتمع نعنش وسط غابة م  العداء 
 والرفض.

لم نخرج المشهد العربي م  صدمة لقاء البرها  مع يتيناهو، حتى توالت األيباء ع  لقاءات متوقعة 
 القاهرة، وا   لم تنثبت إلى اآل .لزعماء عرب مع يتيناهو في 

باليسبة للقاء البرها  مع يتيناهو، لم يك  في حاجة إلى تقارنر إعالمنة وصحفنة، وكالم لمصادر 
م  هيا وهياك، حتى يعرف أ  اللقاء قد تم بتوجنه م  المحور العربي إناه، والذي كا  نميح ترامب 

ور السفراء النثالنثة )اإلمارات، ُعما  والبحرن ( ويتيناهو إشارات تأنند لـ"صفقة القر "، بدلنل حض
 لحفل إعاليها، بجايب البنايات األولنة المسايدة لها مع بعض التحفظات.

إ  االيتفاضة الشاملة في فلسطن ، هي وحدها الكفنلة بوقف التطبنع، وهي وحدها التي ستميع  
 وضع صفقة القر  موضع التطبنق التدرنجي دو  توقنع

دايي الجدند كا  وسنبقى أسنر المحور الجدند؛ ألسباب مالنة واقتصادنة بطبنعة الحال، اليظام السو 
وهو محور له أولوناته المعروفة )اإلسالم السناسي، تركنا، ربنع العرب، بجايب إنرا  بطبنعة 
الحال(، وهو ذاته المحور المتورط في التطبنع، والذي نذهب بعندا في التشجنع علنه، وقد نساهم 

حقا في ترتنبات إقلنمنة تلتف على الرفض الفلسطنيي والعربي للصفقة، بحنث نجري وضعها ال
 موضع التطبنق العملي، م  دو  الحاجة إلى توقنع م  أحد.

ويعلم أ  هذا المحور هو الذي سبق أ  اقترح "أبو دنس" عاصمة للكنا  الفلسطنيي، وا   أيكر ذلك، 
د عباس في سناقات شتى، وا   تكّرم علنه األخنر وهو الذي ضغط وال زال نضغط على محمو 

 بتصرنحات متوالنة تستر عورته أمام الياس.
ولما كا  مشهد االلتفاف على رفض الصفقة بالغ الخطورة، وقد نفضي كما أشريا إلى وضعها 
 موضع التطبنع دو  حاجة إلى توقنع؛ فإ  الرد على ذلك لم نعد هامشنا، بل هو أكنثر م  ضرورة.

ا هذا الوضع الذي يعنشه النوم إلى مشهد مشابه في أكنثر التفاصنل؛ كا  العرب نعنشويه بعد نعندي
، حنث تقدمت عالقات الكنا  الصهنويي مع 2000، وحتى العام 1993تقدم مسار "أوسلو" ما بن  

 الوضع العربي واإلفرنقي والدولي على يحو دراماتنكي، لك  الوضع العربي الرسمي كا  أكنثر عافنة
بكنثنر مما هو علنه اآل ؛ بخاصة المصري، فكا  الوصف الذي اشتهر حنيها )الهرولة(، وكايت 
مساعي لجمها عبر تحالف مصري سعودي سوري، لك  ذلك لم نك  كافنا، إذ أ  ما أوقف الهرولة 

 .2000على يحو حاسم هي ايتفاضة األقصى بعد قمة كامب دنفند صنف العام 
غة األهمنة على هذا الصعند؛ تقول إ  االيتفاضة الشاملة في فلسطن ، هي كل ذلك نميحيا يظرنة بال

وحدها الكفنلة بوقف التطبنع، وهي وحدها التي ستميع وضع صفقة القر  موضع التطبنق التدرنجي 
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ذا كا  عباس نقف حائال دويها،  دو  توقنع، وهي التي ستعند ترتنب الوصلة العربنة واإلسالمنة. وا 
  نلتقي كل شرفاء الشعب الفلسطنيي، بما فنهم أبياء فتح على قلب الطاولة في فال مياص م  أ

وجهه )أو خلنفته إذا تدخل القدر( ووجه االحتالل، وم  نتواطؤو  معه، والتحالف المندايي في 
 االيتفاضة، تماما كما حصل في ايتفاضة األقصى.

ا، م  دو  أ  ييسى أ  ليشاطات القوى هذه هي ضرورة الوقت الراه ، وال وجود ألولونة تتقدم علنه
 الحّنة في األمة دور كبنر في لجم مسنرة التطبنع الرسمي.

 16/2/2020، "21موقع "عربي 
 

 عوائق في طريق خطة كوخافي .56
 عاموس هرئنل
بصورة مفاجئة تقرنبًا، أعل  الجنش اإلسرائنلي، هذا االسبوع، عودة يافذة الفرص االستراتنجنة. قبل 

، والهزة في إنرا االتفاق اليووي سنئ الصنت مع  –وات أدت تطورات إقلنمنة مهمة يحو خمس سي
الى االفتراض بأيه ال تلوح في األفق حرب شاملة. ولهذا السبب اقترح الجنش  –العالم العربي 

الى ضرورة تطونر  إنرا اإلسرائنلي في حنيه تحونل مبالغ كبنرة م  االستعداد للهجوم المحتمل على 
 رات العملناتنة البرنة.القد

تحت قنادة رئنس االركا  « جدعو »الخطة متعددة السيوات  إطاروهذا ما حدث بدعم الحكومة، في 
السابق، غادي آنزيكوت، والذي نرند، اآل ، ورننثه، أفنف كوخافي، إطالق الخطة متعددة السيوات 

 نر قدرات متيوعة اضافنة.، التي هي أنضا تعتمد على تخصنص مبالغ كبنرة لتطو «زخم»القادمة 
ذا تم تطبنق هذه الخطة فهذا سنكو  التغننر االساسي باليسبة للوضع في األشهر األخنرة، ميذ أ   وا 
تم جّر هنئة االركا  رغم أيفها لتستخدم كجوقة مرافقة في التخونفات م  حرب رئنس الحكومة 

سوار في سورنة ونتم يصب صوارنخ بينامن  يتيناهو. في الوقت الذي نقف فنه االنراينو  على األ
بعندة المدى في النم  وفي الخلفنة نعتمل الخوف م  استئياف المشروع اليووي العسكري، خلق 
يتيناهو االيطباع بأ  تدهورا سرنعا سنؤدي الى حرب اقلنمنة تعتبر سنيارنو معقواًل. هذا السنيارنو 

 رنعًا بشروطه ورئاسته.الى االئتالف س« ازرق ابنض»نلزم بشكل طبنعي ايضمام 
ولك  الرسالة التي تصل اآل  م  هنئة األركا  العامة هي أكنثر تعقندا وربما أكنثر دقة، وهي أ  

تقع تحت ضغط اقتصادي كبنر، وهي ال تزال تسارع يحو الذرة؛ خطر حرب تقلندنة مع  إنرا 
يتعاش؛ االرد  ومصر الجنوش في احدى الدول المجاورة لنس مرتفعا، والجنش السوري بدأ في اال

لهما اتفاقات سالم مع إسرائنل، وحتى نثورات ضد االيظمة فنها ل  تؤدي على الفور الى مواجهة 
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عسكرنة. الخطر الرئنسي نتعلق بتدهور غنر متعمد في قطاع غزة أو على الحدود الشمالنة، حنث 
 بضع سيوات.نمك  أ  نؤدي الى ايدالع حرب. ولك  هذا التطور نوجد على االجيدة ميذ 

هذه الظروف تمّك  الجنش اإلسرائنلي، حسب رأي كوخافي، م  تكرنس المزند م  الوقت واالموال 
لعملنة بياء طونلة المدى. وهو نمنل الى أخذ األخطار م  أجل أ  نميح الجنش زخمًا في السباق 

قوة »وعلى رأسهم امام العدو، ووضعه في وضع افضل، ازاء القدرات التي نطورها بالتدرنج االعداء 
جنوش »في الجايب النثايي نقف ما نسمنه رئنس االركا  «. حماس«و« حزب هللا«و« القدس

ميظمات متيانثرة، تمتلك مخاز  سالح وصوارنخ بكمنات أكبر مما تمتلكه دول الميطقة.  -« االرهاب
تبلور في هذه التيظنمات تستخدم أيظمة دفاع في المياطق الحضرنة التي نصعب التعامل معها و 

بوساطة قوات كومايدوز. والى جايب تهدند  باألساسالمقابل انضا قدرات القتحام هجومي، 
الصوارنخ للجبهة الداخلنة فإ  تفوق إسرائنل التقلندي سنتم تحدنه بخطوات مضادة: في الجو 

 )صوارنخ مضادة للطائرات(، في السانبر، وبوساطة الحرب االلكتروينة.
ة السيوات نوجد، حسب رأي كوخافي، استعداد لحرب فجائنة، الى جايب في مركز الخطة متعدد

الحاجة الى التغنر استعدادا لحرب مستقبلنة. ال نوجد تياقض بنيهما. بدأ الجنش اإلسرائنلي بخطوات 
لتحسن  القدرة على كشف ايظمة العدو )التي في معظمها توجد داخل التجمعات السكاينة المكتظة(، 

معلومات وضرب فعال وأسرع لعدد كبنر م  االهداف. جزء كبنر م  الخطة نستيد وتحلنل سرنع لل
الى تحقنق هذه القدرات، التي توجد اآل  في االساس في القنادات في الخلف، وانصالها الى مستوى 
الشارع، أي الى الوحدة الفرعنة االصغر التي تحارب داخل شارع معن ، في مدنية أو مخنم 

ذا برفع الحواجز بصورة تكو  فنها جمنع االدوات المختلفة وجمنع الوحدات مرتبطة لالجئن . نرتبط ه
 في اليهانة معا م  خالل شبكة اتصاالت مشتركة.

 الجندي الموجود في الدبابة سينتظر
كوخافي م  كبار هواة التفكنك والتركنب. هكذا تعامل مع مياصبه الكبنرة، وميها رئنس االستخبارات 

شدة مع الخطة متعددة  أكنثرد الميطقة الشمالنة. وهكذا هو نفعل، اآل ، بصورة العسكرنة وقائ
السيوات. ورئنس االركا  هو رجل تسونق ال نيقطع، ونستنثمر جهودا كبنرة في الترونج لخطته. 
القنادة العلنا، كما نبدو، تقف حول الخطة متعددة السيوات. المعروضات بال شك تبدو ممتازة. ومع 

لخطة الشك. في لقاء استمر خمس ساعات مع مراسلن ، هذا االسبوع، لم تذكر وحدات ذلك تنثنر ا
االحتناط ولو مرة واحدة. وقرار تقلنص عدد الدبابات مرة اخرى سنقض مضاجع جيود مدرعات 

 قدامى بالتأكند.
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  فوق هذه الخطة تحلق نثالث عالمات استفهام رئنسنة. االولى اقتصادنة: تتحدث وزارة المالنة ع
ملنار شنكل  30ملنار شنكل م  منزاينة الدولة لتغطنة العجز، هذه السية، و 20الحاجة الى تقلنص 

في السية القادمة. وهذا ال نتساوق مع وعود رئنس الحكومة باالهتمام باحتناجات الجنش. فالجنش 
الى جايب ملنار دوالر في السية م  اموال المساعدات األمنركنة  3.8نمكيه حقا االعتماد على 

اضافة خاصة تبلغ ملناري شنكل تمت المصادقة له علنها، هذه السية، اضافة الى موارد م  اعادة 
توزنعات داخلنة في المنزاينة. ولك  كل ذلك غنر كاف م  اجل احداث نثورة حقنقنة، منثلما نخطط 

حالي على االقل رئنس االركا . هذه االمور مرتبطة بالمزند م  االموال التي ستتأخر في الوقت ال
 الى حن  أ  نتضح الوضع السناسي.

العالمة النثاينة هي العيصر البشري. الخطة متعددة السيوات والملنئة بالتكيولوجنا المتطورة، لذلك هي 
ترتبط بجيود وضباط نكويو  مدربن  وأذكناء بما فنه الكفانة م  اجل تشغنل الوسائل الجدندة. هيا 

مدى، آخذة في التفاقم، وتتعلق سواء بالدافعنة للخدمة أو بالرغبة في توجد للجنش مشكلة طونلة ال
التوقنع على الخدمة الدائمة. دو  وجود عدد كاف م  الجيود ذوي المؤهالت المياسبة فإ  هذه 

 االمور ل  تتحرك بالوتنرة التي نطمح النها رئنس االركا .
 بإعادة. البرامج المختلفة تعد في كل مرة عالمة االستفهام النثالنثة ترافق رئنس االركا  م  عقدن 

سالح البر الى مكايته ووضع الهجوم البري الكبنر في مكا  متقدم في سلم االولونات. هذه االمور 
م  ألف صاروخ على الجبهة الداخلنة في كل  أكنثر إطالقنمك  أ  تحدث م  تلقاء يفسها، ازاء 

أي خنار عدا المصادقة على عملنة برنة واسعة. نوم م  انام الحرب، ول  نكو  للحكومة ببساطة 
، والحروب النثالث االخنرة في غزة(، 2006ولك  في جمنع العملنات االخنرة )حرب لبيا  النثاينة في 

تواضعا، والحكومات ترددت. وفي يهانة المطاف اختارت االمتياع ع   أكنثرفإ  التهدند البري كا  
كنثنرة وايتقادات م  قبل الجمهور. ربما أ  الجنش عمل على القنام بعملنات كبنرة خوفا م  خسائر 

 م  الغمد. بإخراجهشحذ االدوات في حال أ  السناسنن  ببساطة لم نسمحوا 
هذه لنست اوقاتًا مرنحة لكوخافي. فم  جهة نستمر عدم الوضوح في المنزاينة حول الخطة متعددة 

كوابح ازاء مغامرات عسكرنة محتملة السيوات. وم  جهة اخرى هياك حاجة الى الضغط على ال
سنجر النها المستوى السناسي )ما زليا يذكر لنلة الصوارنخ على اسدود قبل االيتخابات االخنرة في 
انلول(. وم  جهة نثالنثة، نلوح الخطر بأ  يتيناهو بشكل خاص سنعود وسنحاول تكرنس الجنش 

 حملته االيتخابنة. ألغراض
وجد الجنش يفسه في سلسلة م  القضانا التي تهز مصداقنته في يظر في الخلفنة نتطور قلق آخر. 

ع  الجمهور  أخفىالجمهور. هذا حدث حول غرق الطائرات في قاعدة سالح الجو حتسور )الذي 
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نثالنثة انام(، وقضنة تضخنم معطنات تجيند االصولنن ، وحول موضوع أقل اهمنة بكنثنر نثارت 
نميح « مسار ابداعي»نة يوعا كنرل، التي كشفت وجود فضنحة بسبب االحتفاالت بتجيند المغي

 مجيدن  مشهورن  اعفاءات مرفوضة. انضا هذه القضنة الصغنرة لم ترق لرئنس االركا .
 «هآرتس»

 15/2/2020، األيام، رام هللا

 
 في محاولة يائسة: عباس أمام االختبار األخير في األمم المتحدة .57

 روينت مرزا 
قال ”. سلمو . والمسلم الذي نقول بأيه ضد النهود أو ضد التوراة هو كافرلسيا ضد النهود. يح  م“

هذا لنس مفتنًا مسلمًا، بل محمود عباس، رئنس السلطة الفلسطنينة. كا  هذا جزءًا م  الخطاب 
الذي ألقاه في مجلس األم  في األسبوع الماضي. هذه جملة شجاعة وبعندة المدى ولم ُتسمع م  

 سطنيي، وال حتى م  ناسر عرفات الذي وقع على اتفاق أوسلو.قبل م  أي زعنم فل
هذه كايت أقوااًل تلقائنة، ونبدو أيها لم تك  في خطابه المكتوب. ولنس مؤكدًا أ  م  صاغوا 
الخطاب قد فرحوا لسماعها. هذه الجملة نمك  أ  تنثنر ايتقادًا شدندًا ضد عباس م  قبل تيظنمات 

فرصة لتوحند الصفوف وجر ” خطة القر “أسها حماس، التي تعتبر المعارضة الفلسطنينة، وعلى ر 
 السلطة الفلسطنينة إلى تحطنم األدوات مع إسرائنل.

ولك  أبو ماز  غنر قلق مما تفكر فنه المعارضة، واألكنثر أهمنة باليسبة له هو إقياع أعضاء مجلس 
ل عدد م  قادتها مأسورن  بكراهنة األم  ودول الرباعنة بأ  السلطة الفلسطنينة، ال حماس التي ما زا

النهود، هي العيوا  الوحند لقنادة التسونة السناسنة. نفضل أبو ماز  إدارة صراع دبلوماسي وسناسي 
ضد خطة القر  بدل ضبطه بعياق الدب الذي تقترحه تيظنمات المعارضة الفلسطنينة م  النسار 

لنك  ما نكو .. ل  يتوجه لألعمال “جملة والنمن ، وااليجرار إلى مواجهة عينفة مع إسرائنل. و 
، تلك دوت في خطابه مرة تلو األخرى إضافة إلى أقواله ع  السالم ”اإلرهابنة. فيح  لسيا إرهابنن 

والشراكة والجنرة الحسية، في محاولة نائسة إلقياع مجلس األم  بأ  الوقت قد حا  لمكافأته ومكافأة 
 السلطة الفلسطنينة على هذا الموقف.

م  الصعب عدم التأنثر م  استمرار هذا الشخص الذي نطرق ميذ أكنثر م  عقد باب األمم المتحدة 
م  أجل إقياع الدول األعضاء فنها بميحه أماًل للشعب الفلسطنيي واالعتراف بحقه في إقامة دولته 

 في 2014إلى جايب دولة إسرائنل. وفي خطابه الذي ألقاه في أنلول  1967على حدود حزنرا  
الجمعنة العمومنة لألمم المتحدة، اقتبس محمود عباس م  قصندة الشاعر الفلسطنيي محمود 
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ال تقتلوا أمل “وفي هذه المرة، أراد التوسل: ”. يح  مصابو  بمرض ال شفاء ميه، األمل“درونش: 
 ”.الشعب الفلسطنيي

ود عباس نواصل القدوم الجمعنة العمومنة لألمم المتحدة تحولت إلى حائط مبكى الفلسطنينن ، ومحم
إلى هذا الحائط مرة تلو األخرى، رغم معرفته بأيه ال نوجد أي احتمال للحصول على أي شيء 
طالما هياك حق فنتو أمرنكي. عباس خائب األمل م  األمرنكنن ، لكيه حافظ في هذا الخطاب على 

لنست فعل ترامب، بل ، لكيه حرص على القول بأيها ”ال لخطة القر “ضبط اليفس. وقد عاد وقال 
ترامب لنس شخصًا كهذا. فأيا أعرفه. كايت بنييا محادنثات جندة “يتنجة يصائح سنئة قدمت له. 

 300، قال محمود عباس، وأوضح أ  هياك أعضاء في الكويغرس وفي مجلس الشنوخ، و”جداً 
 ضابط كبنر خدموا في الجنش اإلسرائنلي نقفو  إلى جايبه في اليضال ضد الخطة.

ذا محم ود عباس نرند اإلقياع بأ  خطة أحادنة الجايب تفرض على الفلسطنينن  ل  تصيع السالم. وا 
فقد الشعب الفلسطنيي أمله، فكل شيء سنتفجر. وم  أجل التخلص م  التأنثنر السنئ للمستشارن  

ضل م  األمرنكنن ، ربما بدأ نفهم بأ  علنه أ  نقيع اإلسرائنلنن  ودول الرباعنة بأ  الطرنقة األف
 أجل التقدم يحو السالم واألم  هي إجراء المفاوضات المباشرة أو م  خالل مؤتمر دولي.

نذّكر محمود عباس أعضاء مجلس األم  بمحاولة إسرائنل والفلسطنينن  الياجحة في المفاوضات 
ى أنضًا األفضل. وقد التق” االتفاق االيتقالي“المباشرة التي أدت إلى اتفاق أوسلو، الذي نطلق علنه 

رئنس الحكومة األسبق إنهود أولمرت، وتوصل معه إلى تفاهمات ربما كايت ستؤدي إلى اتفاق لوال 
المحاكمة وعقوبة السج  التي فرضت على أولمرت. اللقاء الحالي نمك  أ  نعطي إشارات للجمهور 

 اإلسرائنلي بأ  محمود عباس نرند العودة إلى تلك التفاهمات.
ناسنة، نفهم عباس بأيه قد فوت عددًا م  الفرص لتحقنق حل سناسي، وال نجدر في يهانة حناته الس

به أ  نضع يفسه في صف واحد مع الحاج أمن  الحسنيي، الذي أيزل رفضه لخطة التقسنم اليكبة 
على الفلسطنينن . وهو بالتأكند نسمع يصائح السناسنن  الفلسطنينن  المخضرمن  منثل زناد أبو زناد، 

 خطة القر  حتى ال نكو  هذا خطأ منثل رفض خطة التقسنم.بأال نرفض 
الكنثنر م  االيتقاد للخطة، ولكيه نعتقد بأ  الطرنقة األفضل والياجعة لمواجهتها هي ” أبو زناد”لـ

الموافقة على األجزاء الجندة فنها واليضال م  أجل تحسن  األجزاء السنئة م  خالل مؤتمر قمة 
وساط الكنثنرن  زعنمًا رمادنًا وورننثًا غنر ياجح لعرفات، حنث حدث دولي. عباس الذي نعتبر في أ

االيقسام الوطيي األشد واألكنثر إنالمًا للشعب الفلسطنيي في والنته، نقف اآل  أمام االختبار األخنر، 
 وربما األهم في حناته السناسنة.
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أما عباس ”(. شجعا سالم ال“أظهر عرفات شجاعة كبنرة عيدما وقع على اتفاق أوسلو )بل وسماه 
وهذا االتفاق إذا تم ”. شطارة“ما نسمويه بالعربنة  –فسنحتاج إلى واقعنة سناسنة وذكاء سناسي 

 ”.سالم الحكماء“التوقنع علنه نمك  أ  يسمنه 
 16/2/2020هآرتس 

 17/2/2020، العربي، لندنالقدس 
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