
     
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 

  
 
 
 
 

  
 

  
  

 

سالمية عدإ ثالث دول فقط  نتنياهو: نقيم عالقات سرية مع دول عربية وإ 

 " دليل إرتهانها لإلدإرة إألمريكيةCIAحماس: لقاءإت إلسلطة مع "

 كارثيةترإمب  إلخريطة إلوإردة في خطة: إشتية

 لتفكيك إلسودإن "إسرإئيل"دحالن بالتخطيط مع محمد يتهم  سودإنيحزب 

محسن أ.د. ... (3)يل إلوزير وإلنظام إلخاص لإلخوإنإلى إنطالقة فتح: خل 1948إلمقاومة إلفلسطينية من 
 محمد صالح

ثات في ميونيخ حول معاريف: مباح
عربية قد تكون بدياًل  -مبادرة أوروبية 

 "صفقة إلقرن"لـ
 

 4... ص 
 

 5164 18/2/2020 ثالثاءال

 



 
 
 
 

 

 2 ص             5164 إلعدد:             2/18/2020 ثالثاءلإ إلتاريخ: 

                                    

  إلسلطة:
 5 كارثيةترإمب  إلخريطة إلوإردة في خطة: إشتية  2.
 5 فلسطينية –إلهباش لصحافيين إسرإئيليين: إلتنسيق إألمني مصلحة إسرإئيلية   3.
 6 "صفقة إلقرن"الب بتحرك عاجل لوقف تنفيذ إلسلطة ُتط  4.
 6 "إسرإئيل"مطالبات للسلطة إلفلسطينية باالنسحاب من معرض "إكسبو دبي" بسبب مشاركة   5.
 7 حزب إلتحرير: إعتدإء إلسلطة على وقفة جنين يكشف زيف رفضها لصفقة ترإمب  6.
 7 ورقة تحليل: إنهاء إلتنسيق إألمني ليس وإرًدإ لدى إلسلطة  7.

 
  إلمقاومة:

 8 رإم هللافي إالحتالل يعثر على جثمان منفذ عملية إطالق نار   8.

 8 " دليل إرتهانها لإلدإرة إألمريكيةCIAحماس: لقاءإت إلسلطة مع "  9.
 9 "صفقة إلقرن"فتح تؤكد على أهمية تصعيد إلفعاليات إلسقاط   10.
 9 إالحتالل يعتقل فلسطينيًا بزعم محاولة إلطعن في إلخليل  11.
 10 إلبردويل: نسعى لتشكيل هيئة وطنية لموإجهة صفقة "ترإمب" وأي عدوإن سيوإجه "بضرإوة"  12.
   

  :إإلسرإئيليإلكيان 
سالمية عدإ ثالث دول فقط  13.  10 نتنياهو: نقيم عالقات سرية مع دول عربية وإ 
 11 منظمة يمينية إسرإئيلية تطالب باقتطاع نصف مليار دوالر من إلسلطة إلفلسطينية  14.
 12 إسرإئيلية لتنظيم رحالت حج مباشرة إلى إلسعودية مساع  15.
 12 باحثون إسرإئيليون يطورون نظاما مستقل إلطاقة الستخرإج إلمياه من إلهوإء  16.
 12 رئيس بلدية سديروت: عملية عسكرية بغزة هي من ستعيد إلهدوء  17.
 13 2019من إلغاز وإلنفط في  "سرإئيل"إمليون دوالر عائدإت  246  18.
 13 رؤساء أحزإب كتلة إليمين يوقعون "وثيقة والء" لنتنياهو  19.
 14 إلكنيست يمنح إلحصانة للوزير إلسابق كاتس  20.
 15 يرفض مقترح إلليكود ويصر على خوض إالنتخابات "عوتسما يهوديت"  21.
 15 جنرإل إسرإئيلي كبير: سالح إلجو ال يستطيع حسم إلمعارك  22.

 
  :إألرض، إلشعب

 17 تضيف "موإجهة إلصفقة" إلى مسماها "مسيرإت إلعودة"  23.



 
 
 
 

 

 3 ص             5164 إلعدد:             2/18/2020 ثالثاءلإ إلتاريخ: 

                                    

 17 ينيون محتجزون في تايالندالجئون فلسط  24.

 18 مسيرة تجوب شوإرع رإم هللا: إلتطبيع خيانة  25.

 18 شمالي إلضفة وتوغل في غزة إعتقاالت وتجريف أرإٍض لمصلحة إلمستوطنات  26.
 

  إألردن:
 19 إإلسرإئيلي من خالل إتفاقية إلغاز مع شركات تدعم إالستيطان بالتعامللمسؤولين أردنيين  إتهامات  27.
 19 إألردن يدين موإفقة تل أبيب على مد "إلقطار إلسريع" للقدس  28.
 19 : أطماع إليهود بمدينة "إلبترإء" إألردنية جديةمحذرإً  أبو محفوظسعود إلنائب   29.

 
  سالمي:عربي، إ

 20 إآلن لكن إلظروف ليست موإتية "إسرإئيل"إلجنرإل سالمي: هناك إمكانات كبيرة للقضاء على   30.

 20 لتفكيك إلسودإن "إسرإئيل"دحالن بالتخطيط مع محمد يتهم  سودإنيحزب   31.
 

  دولي:
 20 وهذإ لن يخدم حل إلقضية إلفلسطينية "إسرإئيل"فقة إلقرن تحتوي على حلول لصالح الفروف: ص  32.
 21 عدوًإ لـ"إسرإئيل" هد  وتع منظمات يهودية في إلواليات إلمتحدة تشيطن بيرني ساندرز  33.

 
  حوإرإت ومقاالت

أ.د.  ...(3)يل إلوزير وإلنظام إلخاص لإلخوإنإلى إنطالقة فتح: خل 1948إلمقاومة إلفلسطينية من   34.
 محسن محمد صالح

21 

 25 *هاني المصري... خطاب إلرئيس في مجلس إألمن.. خطوة إلى إلورإء  35.

 28 عمرو موسى"... صفقة إلقرن"إالشتباك مع   36.

 30 د. يوسف مكي... قة إلقرن وشيطنة إلفلسطينيينصف  37.
 

 32 :كاريكاتير
*** 

 
 
 



 
 
 
 

 

 4 ص             5164 إلعدد:             2/18/2020 ثالثاءلإ إلتاريخ: 

                                    

 
 "صفقة إلقرن"عربية قد تكون بدياًل لـ -مبادرة أوروبية ثات في ميونيخ حول معاريف: مباح .1

د في ن اتصاالت جرت خالل المؤتمر األمني الذي عقأ ذكرت صحيفة معاريفتل أبيب:  -رام هللا 
عربية، قد تكون بدياًل لخطة صفقة القرن المقترحة من جانب  -ميونيخ، لبلورة مبادرة أوروبية 

  كي دونالد ترمب.يالرئيس األمر 
معاريف، فقد برزت تلك المبادرة في اجتماع وزراء خارجية كل من فرنسا وألمانيا ومصر  وبحسب

ض أنه تم بحثها في اجتماع وزراء خارجية واألردن، على هامش المؤتمر األمني في ميونيخ، ويفتر 
 االتحاد األوروبي الذي انعقد أمس )االثنين(.

اإلسرائيلية بأن وزير خارجية لوكسمبورغ جان أسيلبورن بحث « هاآرتس»من جهتها، أفادت صحيفة 
سبانيا والبرتغال وفنلندا و  السويد بالفعل المبادرة مع وزراء خارجية كل من آيرلندا وفرنسا وبلجيكا وا 

 ومالطا وسلوفينيا.
وقال سفير فلسطين لدى االتحاد األوروبي عادل عطية، أمس، إن وزراء خارجية الدول األعضاء 

صفقة »باالتحاد األوروبي اتفقوا خالل االجتماع على مناقشة رؤية االتحاد االستراتيجية على ضوء 
جتماعهم القادم في شهر مارس )آذار( األميركية، وسبل تفعيل اللجنة الرباعية الدولية في ا« القرن

لدعم جهود السالم بموجب »المقبل. وفي ميونيخ، أكد وزير الخارجية الفرنسي أن بالده مستعدة 
القانون الدولي وقرارات مجلس األمن والمفاوضات بين الجانبين، على أساس حل الدولتين، والقدس 

الذي شارك في النقاش الفلسطيني وقال وزير الخارجية األردني أيمن الصفدي، «. عاصمة
، داعيًا المجتمع الدولي إلى تولي «سنرى اآلن كيف تسير األمور، وهناك مقترحات«: »معاريف»لـ

 زمام األمور لمناقشة الحل في إطار الشرعية الدولية.
وأعربت مصادر سياسية إسرائيلية عن قلقها من المبادرة األوروبية، وقالت إنها تعمل على كبحها، 

نها بعثت بعدة رسائل إلى دول قد تدعمها، جاء فيها:  ليس هذا هو الوقت المناسب لالعتراف »وا 
األحادي بدولة فلسطينية، ألن ذلك يحبط إمكانية إجراء مفاوضات مباشرة بين الطرفين حول تسوية 

 «.نهائية
ول إقناع وزراء اليمينية المقربة من نتنياهو، بأن إسرائيل، تحا« يسرائيل هيوم»وأفادت صحيفة 
للمبادرة األميركية، ُمشيرة إلى أنه ُطِلب من السفراء اإلسرائيليين في « بمنح فرصة»خارجية االتحاد 

أوروبا، ممارسة الضغط على وزارات الخارجية في الدول التي يوجدون فيها، لتجنب رفض صفقة 
المطلعة »وصفتها بـ القرن، وتجنب اإلدالء بتصريحات قوية ضدها. ونقلت الصحيفة عن مصادر
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ممثلي إسرائيل مستعدون الستئناف المفاوضات مع »، دون أن ُتسّميها، القول إن «على المحادثات
ن معارضة االتحاد )األوروبي( للخطة ستشجع الرفض الفلسطيني  «.الفلسطينيين، وا 

 2020/2/18، إلشرق إألوسط، لندن
 

 كارثيةترإمب  إلخريطة إلوإردة في خطة: إشتية .2
استقبل رئيس الوزراء محمد اشتية، اليوم االثنين في مكتبه برام هللا، وفدا برلمانيا بريطانيا من : هللا رام

حزب المحافظين على رأسه رئيس لجنة الدفاع في البرلمان توبياس إلوود، وأطلعه على آخر 
 التطورات السياسية.

طة الرئيس األميركي ترمب كارثية إذ وقال رئيس الوزراء خالل االجتماع: "إن الخريطة الواردة في خ
تعكس دولة فلسطينية مقطعة األوصال تربط بينها أنفاق أو جسور، بإمكان إسرائيل إغالقها متى 

 شاءت".
ودعا اشتية برلمان المملكة المتحدة والبرلمانات األوروبية التي صوتت من أجل االعتراف بالدولة 

ذ االعتراف، من أجل حماية حل الدولتين والوقوف إلى الفلسطينية إلى الضغط على حكوماتها لتنفي
 مب للقانون الدولي.اجانب العدالة للشعب الفلسطيني في ظل التهديد الذي تمثله خطة تر 

 17/2/2020، وكالة إألنباء وإلمعلومات إلفلسطينية )وفا(
 

 فلسطينية –إلهباش لصحافيين إسرإئيليين: إلتنسيق إألمني مصلحة إسرإئيلية  .3
قال قاضي القضاء في السلطة الفلسطينية الوزير محمود الهباش في لقاء  ”:القدس العربي“ -صرةالنا

مع صحافيين إسرائيليين في رام هللا إن التنسيق األمني يخدم مصلحة إسرائيلية فلسطينية مشتركة 
تمسك بأن الرئيس عباس م 12وليس مصلحة فلسطينية فحسب، نافيا زعم مراسل القناة اإلسرائيلية 

 بالتنسيق األمني كونه يخدم مصلحته عبر منع حماس من التمدد والتطور في الضفة الغربية.
لجنة التواصل مع المجتمع اإلسرائيلي برئاسة القيادي الفلسطيني “جاء اللقاء في رام هللا من خالل 

اإلعالم وبمشاركة مجموعة كبيرة من ممثلي وسائل ” محمد المدني، داخل قاعة متحف ياسر عرفات
في إسرائيل، الذين التقوا وزير األعالم نبيل أبو ردينة الذي رد على أسئلة الصحافيين والتي شملت 
العديد من الموضوعات التي تهم اإلسرائيليين وبعدها زار الوفد الصحافي متحف الرئيس الشهيد 

 ياسر عرفات.
 18/2/2020، إلعربي، لندنإلقدس 
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 "صفقة إلقرن"لوقف تنفيذ إلسلطة ُتطالب بتحرك عاجل  .4

األمريكية، الهادفة إلى « صفقة القرن»طالبت السلطة الفلسطينية، بتحرك دولي عاجل لوقف تنفيذ 
تصفية القضية الفلسطينية. وأكدت وزارة الخارجية الفلسطينية في بيان، أمس، أن المجتمع الدولي 

الم على أساس حل الدولتين. ورأت ليس لديه متسع من الوقت إلنقاذ ما تبقى من فرص لتحقيق الس
الخطيرة ال « اإلسرائيلية» -أن الصيغ الملتبسة أو المحايدة أو المترددة تجاه هذه المؤامرة األمريكية 

تجدي في وقف االنقالب األمريكي على القانون الدولي والشرعية الدولية وقراراتها، وال تساعد في 
، بل تشجع سلطات االحتالل على التمادي في «اإلسرائيلي»إنقاذ السالم بين الجانبين الفلسطيني و

 تنفيذ هذه الخطة المشؤومة.
ودانت الخارجية، تصريحات رئيس وزراء االحتالل بنيامين نتنياهو االستعمارية التوسعية المعادية 

، «اإلسرائيلية» -للسالم، محذرة مما يجري يوميًا من تطبيق فعلي لبنود الصفقة األمريكية 
 لفرض وقائع جديدة في األرض الفلسطينية المحتلة.« اإلسرائيلية»اوالت والمح

 18/2/2020، إلخليج، إلشارقة
 

 "إسرإئيل"مطالبات للسلطة إلفلسطينية باالنسحاب من معرض "إكسبو دبي" بسبب مشاركة  .5
الفلسطينية  طالبت مؤسسات المجتمع المدني الفلسطينّي، واللجنة الوطنية": العربي الجديد"رام هللا ــ 

(، اليوم اإلثنين، السلطة الفلسطينية وبقية الدول العربية BDSللمقاطعة التي تقود حركة المقاطعة )
(، المقّرر افتتاحه في دبي في World EXPO 2020باالنسحاب الفوري من معرض "إكسبو" العالمي )

حتالل اإلسرائيلي في أشهر، بسبب مشاركة دولة اال 6وسيستمر لمدة  2020أكتوبر/ تشرين األول 
 المعرض وسط حفاوة إماراتية.

 34ووفق بيان صادر عن "بي دي أس" وتلك المؤسسات، فإنه "ألول مرٍة في المنطقة، تنّظم الدورة الـ
من )اإلكسبو( في دبي هذا العام، وتفتتح دولة االحتالل جناحها في المعرض بعنوان )ال جدران، ال 

اإلسرائيلي في محاصرة الفلسطينيين وتضييق الخناق على حياتهم حدود(، بينما يستمّر النظام 
 اليومية في الجدران الواقعية التي شّيدها في األراضي المحتّلة".

واستنكرت المؤسسات المذكورة و"بي دي أس"، "استقبال النظام اإلماراتي لدولة االحتالل، واإلعالن 
للدخول إلى اإلمارات العربية المتحدة بالجواز عن نيته فتح المجال لحملة الجنسية اإلسرائيلية 

 اإلسرائيلي دون معيقات"، مدينة "أّي مشاركة فلسطينية أو عربية في هذا المعرض".
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وطالبت في بيانها "السلطة الفلسطينية باالمتناع عن المشاركة في هذه الفعالية وا عالن انسحابها، 
ال ستفتح بابًا أمام بقية الدول العربية للمش اركة إلى جانب إسرائيل، ومساعدتها في تسويق وا 

التكنولوجيا العسكرية والرقابية التي دفع الشعب الفلسطيني وشعوب كثيرة فاتورة )جدارتها( من 
 دمائهم".

 17/2/2020، إلعربي إلجديد، لندن
 

 حزب إلتحرير: إعتدإء إلسلطة على وقفة جنين يكشف زيف رفضها لصفقة ترإمب .6
ن اعتداء السلطة على وقفة حزب التحرير في مدينة جنين، يكشف زيف رفضها قال حزب التحرير ا

لصفقة ترامب. ووصف حزب التحرير في بيان وصل "فلسطين أون الين" نسخة منه، إن قيام 
السلطة وأجهزتها األمنية صباح أول أمس بنصب الحواجز على مدخل مدينة جنين، ومحاولة عرقلة 

ة ترامب، ومن ثم االعتداء على المشاركين فيها، بـالمشهد المخزي. الوقفة التي دعا لها ضد صفق
وتساءل الحزب في بيانه "ما هو األمر الذي أغاظ السلطة وأجهزتها لتقوم بمهاجمة الناس بهذا 
الشكل الهمجي؟ أهو ارتفاع أصوات الناس بالتكبير؟ أم بسبب رفضهم للحلول السلمية الخيانية؟ أم 

مة اإلسالمية ومناداتها بوجوب سرعة تحرك جيوشها لتحرير األرض بسبب استنصارهم بالأل
المباركة؟! أم بسبب رؤية رايات ال إله اال هللا محمد رسول هللا؟!" واتهم الحزب السلطة وأجهزتها في 

من أرض اإلسراء والمعراج في اتفاقية  %78رفض صفقة ترامب بالكذب، وقال إن" من تنازل عن 
 .في صفقة ترامب" %82يتنازل عن أوسلو ال يضيره أن 

 17/2/2020، فلسطين أون الين
 

 ورقة تحليل: إنهاء إلتنسيق إألمني ليس وإرًدإ لدى إلسلطة .7
ورقة تحليل وأبعاد  -االثنين-في غزة  االستراتيجيةأصدر معهد فلسطين للدراسات ت: وكاال –غزة 

 لك القرار؟".للكاتب ماجد الزبدة، بعنوان "وقف التنسيق األمني.. من يمت
وقال الكاتب الزبدة في ورقته: "اليوم وبعد انجالء الستار عن وهم التسوية مع االحتالل اإلسرائيلي، 
يبدو واضًحا أن إنهاء التنسيق األمني مع جيش االحتالل ليس وارًدا في أذهان قادة السلطة 

االحتالل، ال تحرير الفلسطينية الذين أضحت مصالحهم وارتباطاتهم تدفعهم للتمسك باستمرار 
 األرض وبناء الدولة الفلسطينية المستقلة".

وأضاف "ربما ما يعزز هذا الرأي ما صرح به مسؤول فلسطيني رفيع المستوى لموقع ميدل إيست آي 
البريطاني ونشرته الجزيرة نت في الرابع من فبراير الحالي أنه على الرغم من الكلمات القوية التي 
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اع وزراء الخارجية العرب، فإن قطع العالقات على الفور لم يكن أبًدا جزًءا من قالها عباس في اجتم
 تفكير عباس، وأن األمر كان مجرد تلميح ال أكثر".

وأشار إلى أن قيادة السلطة تدرك جيًدا بأن غالبية الجمهور الفلسطيني تمقت التنسيق األمني 
الرأي التي أجرتها المراكز البحثية وتطالب بإيقافه، ويؤكد هذه الحقيقة جميع استطالعات 

من الفلسطينيين بوقف  %77المتخصصة طيلة السنوات األخيرة، ومنها على سبيل المثال مطالبة 
التنسيق األمني، بحسب استطالع أجراه المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية في رام هللا 

 مطلع فبراير الحالي.
 17/2/2020، إلمركز إلفلسطيني لإلعالم

 
 رإم هللافي إالحتالل يعثر على جثمان منفذ عملية إطالق نار  .8

زعم جيش االحتالل اليوم اإلثنين، أنه عثر على جثمان منفذ عملية إطالق  الرأي:-الضفة المحتلة
 النار عند مفترق منطقة لواء أفرايم اإلقليمي برام هللا قبل أسبوعين.

نه بعد جهد تشغيلي واستخباري قامت به جميع قوات وادعى الجيش وفق موقع "واال" العبري، أ
األمن، وبعد عمليات مسح واسعة النطاق تم العثور على جثة ُيشتبه في كونها لمنفذ عملية إطالق 

وأوضح أنه تم العثور على الجثة بين غطاء نباتي متشابك في منطقة  النار في تقاطع لواء أفرايم.
 .M 16قريبة، وبجوارها بندقية من طراز 

أعلن االرتباط المدني الفلسطيني، مساء اليوم اإلثنين، أن سلطات االحتالل أبلغته  من ناحية أخرى،
عامًا" من مدينة بيتونيا غرب رام هللا بالضفة  53باستشهاد المواطن "فخر محمود أبو زايد قرط" "

هو منفذ عملية  وكان جيش االحتالل ادعى في بيان أصدره في وقٍت سابق أن أبو زايد المحتلة.
 أيام. 10إطالق النار تجاه قوة إسرائيلية بدوليب قرب رام هللا قبل أكثر من 

 17/2/2020وكالة إلرأي إلفلسطينية لإلعالم، 
 

 " دليل إرتهانها لإلدإرة إألمريكيةCIAحماس: لقاءإت إلسلطة مع " .9
رار لقاءات جهاز مخابرات قال الناطق باسم حركة المقاومة اإلسالمية "حماس" فوزي برهوم إن استم

يؤكد االرتهان الخطير للسلطة  CIAالسلطة الفلسطينية في الضفة مع جهاز المخابرات األمريكية الـ
 وأجهزتها األمنية لإلدارة األمريكية.
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وأوضح برهوم في تصريح صحفي اليوم االثنين، أن اللقاءات تأتي في ظل الدور األمريكي المعلن 
وأضاف أن اللقاءات تأكيد على عدم  سطينية وفرض ما يسمى "صفقة القرن".في تصفية القضية الفل

 جدية السلطة ورئيسها محمود عباس في إعالن وقف التواصل واللقاءات مع اإلدارة األمريكية.
واعتبر تلك اللقاءات تأكيًدا على أن وعود عباس مجرد أقوال تفتقر إلى إرادة الترجمة العملية إلى 

ع المطلب الوطني الفلسطيني الجامع بقطع العالقات تماًما مع اإلدارة األمريكية، أفعال منسجمة م
 لما لها من تداعيات خطيرة على مصالح شعبنا وحقوقه وثوابته.

 17/2/2020موقع حركة حماس، 
 

 "صفقة إلقرن"فتح تؤكد على أهمية تصعيد إلفعاليات إلسقاط  .10
ركزية لحركة فتح دالل سالمة، إن الفعاليات الوطنية أكدت عضو اللجنة الم”: القدس العربي“ –غزة 

، ”صفقة القرن“في كافة المناطق الفلسطينية، لمواجهة ” ستكثف من فعالياتها النضالية“واألهلية 
 .خاصة في المناطق المهددة بالضم

وقالت سالمة في تصريحات إلذاعة صوت فلسطين الرسمية، إن البدء بترسيم خرائط الضم، 
بين اإلدارة األمريكية وحكومة االحتالل، من أجل ضم مستوطنات الضفة واالغوار، بالشراكة 

 ها تكثيف الفعاليات النضالية.لسيقاب
تمارسها الواليات المتحدة األمريكية، قالت ” ضغوطات كبيرة“إلى ذلك فقد أشارت سالمة إلى وجود 

مريكية والممارسات اإلسرائيلية، الهادفة للدول الرافضة للعجرفة األ” التهديد واالبتزاز“إنها وصلت لحد 
 ”.تصفية الحق الفلسطيني المتجذر“إلى 

 18/2/2020، إلقدس إلعربي، لندن
 

 إالحتالل يعتقل فلسطينيًا بزعم محاولة إلطعن في إلخليل .11
اعتقلت قوات االحتالل اإلسرائيلي، مساء اليوم االثنين، فلسطينيًا بزعم ": الرأي" –فلسطين المحتلة 

وزعمت شرطة االحتالل في بيان لها، أنها  اولته طعن جندي عند أحد الحواجز بمدينة الخليل.مح
وادعت أن  اعتقلت الفلسطيني عند نقطة تفتيش في الخليل بعدما رفض الخضوع للفحص األمني.

الفلسطيني هاجم أحد عناصر النقطة، مضيفة أنه لدى تفتيشه ُعثر بحوزته على سكين، كان ينوي 
 عملية بواسطتها. تنفيذ

 17/2/2020وكالة إلرأي إلفلسطينية لإلعالم، 
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 إلبردويل: نسعى لتشكيل هيئة وطنية لموإجهة صفقة "ترإمب" وأي عدوإن سيوإجه "بضرإوة" .12
صالح البردويل عن سعي  غزة/ يحيى اليعقوبي: كشف عضو المكتب السياسي لحركة حماس د.

تشكيل هيئة وطنية عليا لمواجهة صفقة "ترامب"، حماس والفصائل الفلسطينية في قطاع غزة ل
فصائل من التي لها وجود ومقاتلون على األرض على  7تتضمن جدواًل وخطة، مشيرًا إلى موافقة 

على غزة سيواجه بضراوة، وأن  عدوان إسرائيليالهيئة. وحذر البردويل في الوقت ذاته، من أن أي 
بنيامين نتنياهو لنفسه للفوز باالنتخابات ستنقلب ضده األهداف التي وضعها رئيس حكومة االحتالل 
 وسيخرج بهزيمة سياسية وعسكرية وانتخابية.

وقال البردويل في حوار خاص مع صحيفة "فلسطين": إن "الهيئة مشابهة للتجمع الوطني المعروف 
طنية لمسيرة المرحلة القادمة اسم "الهيئة الو  تأخذ فيباسم مسيرات العودة وكسر الحصار"، التي قد 

مبينا أن ، العودة ومواجهة الصفقة"، وقد تنضم إليها جهات فلسطينية في لبنان والعالم والضفة الغربية
الفصائل ستفاوض حركة فتح وفصائل منظمة التحرير من أجل االنضمام إلى الهيئة الوطنية. 

زة ورفضوا الجلوس مع وأضاف: "حتى اللحظة لم يبدأ الحوار والتفاوض مع فتح، ألنهم لم يأتوا لغ
 فصائل المقاومة". 

وكشف أن وفد المنظمة يريد االلتقاء الثنائي مع حماس ومناقشة بعض القضايا معها، علما أنه ال 
يوجد بين حماس وفتح أي قضايا خاصة للنقاش كون القضية قضية وطنية عامة، ورفضوا الحوار 

، مردفًا: "هذا لم يشجع بوضع شروط بدأواو الوطني الشامل ورفضوا التعامل مع فصائل المقاومة 
 أحدا على هذا العبث وتضييع الوقت".

 17/2/2020، فلسطين أون الين
 

سالمية عدإ ثالث دول فقط .13  نتنياهو: نقيم عالقات سرية مع دول عربية وإ 
قات قال رئيس الوزراء اإلسرائيلي المنتهية واليته بنيامين نتنياهو، إن تل أبيب تقيم عال: )األناضول(

سالمية، عدا ثالث منها فقط، وذلك في كلمة خالل مؤتمر رؤساء  "سرية" مع دول عربية وا 
 المنظمات اليهودية األميركية بالقدس الغربية.

سالمية وأستطيع أن أقول لكم إن دولة واحدة أو  وأضاف نتنياهو "أطّور عالقات مع دول عربية وا 
في  10ات تتعزز باستمرار"، زاعمًا أن ما يقوله ليس إال دولتين أو ثالث منها فقط ال تقيم معنا عالق

 المائة فقط مما يحدث من عالقات سرية تجمع إسرائيل بدول عربية في المنطقة.
وأضاف "زرت مع سارة )زوجته( سلطنة عمان قبل عام تقريبا وقمنا قبل أسبوعين بزيارة مؤثرة إلى 

 ان(".رئيس مجلس السيادة السوداني )عبد الفتاح البره
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وتابع "السودان هي دولة إسالمية تتحدث العربية استضافت مؤتمر الخرطوم الذي حدد )الالءات 
 الثالث ضد إسرائيل( واآلن يدور الحديث عن إطالق عملية تطبيع مسرعة".

 واعتبر نتنياهو أن "هذه التغيرات العمالقة" تنبثق من كون "إسرائيل قوة يجب أخذها باالعتبار".
ا كالمه إلى الدول العربية "التعاون مع إسرائيل يساعد في ضمان مستقبل شعوبكم وقال موجه

 وأمنها".
ولفت إلى أن "الطائرة اإلسرائيلية األولى حلقت أمس )األحد( في سماء السودان"، مشيرا إلى أن 

ية إلى "السياح اإلسرائيليين يسافرون إلى أميركا الجنوبية للتنزه وقمنا بتقليص مدة الرحالت الجو 
 هناك ثالث ساعات".

وأضاف "إنهم يستطيعون اآلن أن يطيروا مباشرة فوق السودان في الطريق إلى البرازيل أو األرجنتين 
 وهم يستطيعون زيارة دولة أخرى وهي تشاد التي جددت عالقاتها معنا أخيرا".

 17/2/2020إلعربي إلجديد، لندن، 
 

 صف مليار دوالر من إلسلطة إلفلسطينيةمنظمة يمينية إسرإئيلية تطالب باقتطاع ن .14
مليار شيكل )نحو  1.696تل أبيب: طالبت منظمة مقربة من حزب الليكود الحاكم، باحتجاز مبلغ 

 مليون دوالر(، من األموال التي تجبيها إسرائيل لصالح السلطة الفلسطينية. 500
السلطة الفلسطينية مسؤولية »وتستند المنظمة في تبرير دعواها، إلى حكم قضائي إسرائيلي، حّمل 

، وهي عمليات نّفذتها في حينه «2000عملية مسلحة خالل االنتفاضة الثانية في سنة  15وقوع 
عناصر تابعة لفصائل منظمة التحرير الفلسطينية، التي تحكم في الضفة الغربية وعناصر من 

 ، اللتين تحكمان في قطاع غزة.«الجهاد اإلسالمي»و« حماس»حركتي 
موال التي ُتطالب المنظمة باحتجازها هي جزء من إيصاالت ضريبة ورسوم جمركية تجبيها واأل

إسرائيل من العمال والتجار الفلسطينيين، نيابًة عن السلطة الفلسطينية، لكي تنقلها في النهاية إلى 
سطينية األخيرة، بعد خصم عمولة دسمة، وذلك وفقًا لالتفاقيات الموّقعة بين منظمة التحرير الفل

سرائيل، والتي تحدد الترتيبات االقتصادية بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية.  وا 
  18/2/2020إلشرق إألوسط، لندن، 
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 مساع إسرإئيلية لتنظيم رحالت حج مباشرة إلى إلسعودية .15
كشفت مصادر إعالمية إسرائيلية عن مساع رسمية إسرائيلية لتنظيم رحالت حج : وكاالت -الجزيرة 
في أداء فريضة الحج، وذكرت أن تلك  48ة بين إسرائيل وتل أبيب للراغبين من مواطني مباشر 

 المساعي حققت تقدما.
وأوردت تلك المصادر اإلعالمية أن رئيس كتلة الليكود في الكنيست ميكي زوهر توجه إلى رئيس 

إلى السعودية  للتوجه 48الحكومة بنيامين نتنياهو بشأن إمكانية فتح المجال أمام حجاج أراضي 
 ألداء فريضة الحج في رحالت مباشرة من تل أبيب إلى السعودية.

وأشار زوهر إلى أنه تم تحقيق تقدم في الطلب، األمر الذي سيحسم بتدخل نتنياهو في هذا الموضوع 
 الذي وصفه بالمهم.

نه وقال رئيس كتلة الليكود في الكنيست إنه يقدر أن نتنياهو سوف يهتم بنفسه بتذليل أ ي عقبات، وا 
دعاه لالستفادة من اتصاالته مع السعودية من أجل إتاحة الفرصة أمام حجاج الداخل للتوجه إلى 

 السعودية في رحالت مباشرة بسعر معتدل جدا.
 17/2/2020إلجزيرة.نت، 

 
 باحثون إسرإئيليون يطورون نظاما مستقل إلطاقة الستخرإج إلمياه من إلهوإء .16

طور باحثون إسرائيليون نظاما مستقل الطاقة الستخراج  -)شينخوا( -وم"القدس" دوت ك -القدس 
 وجمع المياه من الهواء في المناطق الصحراوية، بحسب معهد إسرائيل للتكنولوجيا )تخنيون(.

وقال المعهد يوم )اإلثنين( في بيان إن التكنولوجيا الجديدة ترتبط بشكل خاص بالمجتمعات الصغيرة 
 عن مصادر المياه، مشيرا إلى أن تكاليف نقل المياه إلى هذه المناطق مكلفة جدا. المعزولة والبعيدة

وبحسب المعهد، فإن النظام الجديد الرخيص يسمح بإنتاج المياه في مواقع استخراجها دون الحاجة 
 إلى طاقة خارجية على عكس األنظمة الموجودة في العالم حاليا.

 17/2/2020إلقدس، إلقدس، 

 

 ة سديروت: عملية عسكرية بغزة هي من ستعيد إلهدوءرئيس بلدي .17
قال رئيس بلدية سديروت اإلسرائيلية ألون ديفيدي، يوم  -ترجمة خاصة -"القدس" دوت كوم -رام هللا

االثنين، "إن عملية عسكرية واسعة ضد حماس في قطاع غزة، هي التي ستعيد الهدوء وتحقق 
 السالم".

 17/2/2020إلقدس، إلقدس، 
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 2019من إلغاز وإلنفط في  "سرإئيل"إمليون دوالر عائدإت  246   .18

أعلنت وزارة الطاقة اإلسرائيلية اليوم اإلثنين أن إجمالي  -)شينخوا( -"القدس" دوت كوم -رام هللا
 .2019مليون دوالر( في  246مليون شيقل )حوالي  842عائدات الغاز الطبيعي والنفط الخام بلغت 

ا السنوي الصادر اليوم، إن إجمالي عائدات الغاز الطبيعي والنفط والمعادن وقالت الوزارة في تقريره
 .2019مليون دوالر في  252والضرائب بلغت حوالي 

مليون دوالر، جاءت من حقل تمار في  244وبلغت معظم عائدات إسرائيل من الغاز الطبيعي حوالي 
 البحر األبيض المتوسط.

مليار متر  10.5بلغت  2019تخرج من حقل تمار في عام وأوضحت أن كمية الغاز الطبيعي المس
 ألف برميل من السائل، الذي تم تكثيفه أثناء عمليات التكرير. 482مكعب، باإلضافة إلى 

 .2018في المائة مقارنة مع عام  2.5وأضافت الوزارة أن إجمالي العائدات انخفض بنسبة 
في المائة،  7.77مريكي مقابل الشيقل بنسبة وتابعت أن ذلك يرجع إلى انخفاض أسعار الدوالر األ
 ونتيجة لالنخفاض المؤقت في االنتاج من حقل تمار.

مليار  1.51وأشارت وزارة الطاقة االسرائيلية إلى أن إيرادات إسرائيل من عائدات شركة تمار بلغت 
 .2013دوالر منذ تشغيلها في عام 

يام تيتس للغاز في البحر األبيض المتوسط ووفقا للتقرير، حقق كل من حقل مجد النفطي وحقل 
 ألف دوالر أمريكي لكل منهما. 790عائدات بنحو 

 95بــ  2019بينما ساهم حقل ليفياثان، وهو أكبر حقل للغاز الطبيعي، والذي بدأ العمل في ديسمبر 
 ألف دوالر من إجمالي اإليرادات.

في  2020ات النفط والغاز الطبيعي في عام وتتوقع وزارة الطاقة اإلسرائيلية زيادة كبيرة في عائد
مليون  438مليار شيقل إسرائيلي )حوالي  1.5أعقاب تشغيل حقل ليفياثان إلى رقم قياسي جديد قدره 

 دوالر(.
 17/2/2020إلقدس، إلقدس، 

 
 رؤساء أحزإب كتلة إليمين يوقعون "وثيقة والء" لنتنياهو .19

لية، أرييه درعي، أمس األحد، إلى "وثيقة والء" أخرى بادر رئيس حزب شاس ووزير الداخلية اإلسرائي
لزعيم حزب الليكود ورئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، طولب قادة أحزاب الحريديين وكتلة أحزاب 
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اليمين المتطرف "إلى اليمين" بالتوقيع عليها، وتقضي بالتعهد بالمشاركة في حكومة يشكلها نتنياهو 
 فقط.

يوما، إنه "نشهد في األيام األخيرة تردد أنباء  15أتي قبل انتخابات الكنيست بـوقالت الوثيقة، التي ت
سيتم دفع تشكيل حكومة بقيادة كاحول الفان  23في وسائل اإلعالم، بأنه بعد انتخابات الكنيست الـ

 وهذه أنباء غير صحيحة أبدا". –’ كتلة اليمين’وبمشاركة أو تأييد أحزاب من 
بودنا التوضيح إثر ذلك، أننا لن ندعم ولن ننضم إلى أي حكومة باستثناء وأضافت الوثيقة أنه "

حكومة يشكلها الليكود ويرأسها رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو. ونشدد على أننا لن ُنجري أي 
 مفاوضات منفصلة من أجل تشكيل حكومة أخرى".

اس و"يهدوت هتوراة" و"إلى وتابع رؤساء أحزاب كتلة اليمين، وهي الليكود واألحزاب الحريدية ش
مقعدا في الكنيست  61اليمين"، أنهم "مقتنعون بأن كتلة اليمين ستنجح في االنتخابات بالوصول إلى 

 وتشكيل حكومة قومية وقوية".
واستغل نتنياهو توقيع "وثيقة الوالء" هذه من أجل مقارعة كتلة "كاحول الفان" برئاسة بيني غانتس، 

لقائمة المشتركة. وقال إنه "بات واضحا أكثر من قبل أن ال توجد إمكانية والتحريض العنصري ضد ا
أمام غانتس لتشكيل حكومة من دون دعم أو امتناع القائمة المشتركة في الكنيست. وحكومة متعلقة 

 بالقائمة المشتركة ستكون خطرا على أمن إسرائيل".
تلة اليمين ستقود إلى انتخابات أخرى )رابعة وردت "كاحول الفان" على "وثيقة الوالء" لنتنياهو بأن "ك

للكنيست("، وأنه "لن تكون لنتنياهو حكومة، مثلما لم يتمكن من تشكيلها بعد جولتي االنتخابات 
مليارات شيكل من أجل التهرب من المحاكمة" بتهم فساد  8األخيرة، التي دهور إسرائيل إليها بتكلفة 

 خطيرة.
 17/2/2020، 48عرب 

 

 يمنح إلحصانة للوزير إلسابق كاتسإلكنيست  .20
منح الكنيست، اليوم اإلثنين، الحصانة البرلمانية للوزير السابق عن حزب الليكود، حاييم كاتس، 

 عارضوا ذلك. 43من أعضاء الكنيست مقابل  62حيث صوت إلى جانب منحه الحصانة 
اتس الذي يواجه تهم وستكون الحصانة سارية المفعول خالل الكنيست الحالي، بحيث يطلب من ك

 فساد، الحصول على الحصانة البرلمانية مجددا في الدورة البرلمانية المقبلة.
 17/2/2020، 48عرب 
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 "عوتسما يهوديت" يرفض مقترح إلليكود ويصر على خوض إالنتخابات .21
رفض رئيس "عوتمسا يهوديت" الذي يرأسه المحامي، إيتمار بن غفير، والمؤلف من نشطاء يمين 

اء سابقين في حزب "كاخ" اإلرهابي الذي أسسه كهانا، مقترح حزب الليكود االنسحاب من وأعض
 المنافسة وعدم خوض انتخابات الكنيست التي ستجري مطلع آذار/مارس المقبل.

وأفادت اإلذاعة اإلسرائيلية الرسمية "كان" أن رئيس الحزب بن غفير رفض مقترح الليكود االنسحاب 
وض انتخابات الكنيست، وذلك مقابل حصوله على تعهد خطي من قيادات من المنافسة وعدم خ

 كتلة اليمين تقضي بخفض نسبة الحسم بعد االنتخابات.
 17/2/2020، 48عرب 

 

 جنرإل إسرإئيلي كبير: سالح إلجو ال يستطيع حسم إلمعارك .22
أهمية سالح في خضم النقاش الذي يخوضه الجيش اإلسرائيلي في السنوات األخيرة حول  تل أبيب:

المدرعات وتفضيل االعتماد على سالح الجو والصواريخ، وجه الجنرال يوسي بيلد، أحد كبار القادة 
العسكريين السابقين، انتقادات شديدة ألولئك الذين يواصلون التمسك بنظريات التخلي عن سالح 

يا والغارات الجوية التأخير الجاري في تطوير هذا السالح لصالح التكنولوج»اليابسة وحذر من أن 
 «.ُيلحق ضررًا كبيرًا بقدرات إسرائيل العسكرية ويجعلها عاجزة عن حسم الحرب

وقال بيلد، الذي كان منافسًا إليهود باراك على رئاسة أركان الجيش وخلع بّزته العسكرية وانضم إلى 
جة في إسرائيل والعالم حزب الليكود آنذاك وأصبح وزيرًا في حكومة بنيامين نتنياهو، إن الفكرة الرائ

باالعتماد على أسلحة الجو خاطئة عمومًا ولكنها بالنسبة إلى الجيش اإلسرائيلي تقترب من الخطيئة، 
 ألن كل التجارب دّلت على أن هذه األسلحة غير كافية.

بواسطة الصواريخ من الطائرات »وأضاف بيلد، في مقابلة إذاعية أثارت ردود فعل في تل أبيب: 
رض، يمكن إلحاق أضرار جسيمة، لكن ال يمكن حسم الحرب. هذا هو أحد أهم الدروس ومن األ

المستفادة من حرب لبنان الثانية ومن العمليات الحربية على قطاع غزة. ففي المرحلة األولى من 
حرب لبنان الثانية، عمل سالح الجو لدينا بشكل رائع، عندما دمر صواريخ )حزب هللا( بعيدة المدى. 

لم يتغلب بالذات على الصواريخ البدائية، التي تم إطالقها على الجليل حتى وقف إطالق النار.  لكنه
من هنا، تسبب )الخبراء( العسكريون الذين سارعوا إلى نعي سالح اليابسة والمناورات البرية 

ي، الكالسيكية، في نهاية القرن الماضي، في دخول سالح المدرعات الممتاز في الجيش اإلسرائيل
إلى حرب لبنان الثانية، دون أن يكون مستعدًا، بسبب تقليص ساعات التدريب. عندما ال يتدربون، 

 «.ينخفض المستوى ويكون التنفيذ سيئاً 
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وأعرب بيلد عن تأييده للجنرال يتسحاق بريك، الذي سبقه في توجيه انتقاداته القاسية إلى الجيش 
ف قادة الجيش اإلسرائيلي بغباء، أيضًا مع بريك. لقد تصر »بسبب إهمال سالح المدرعات، وقال: 

عندما كنت قائد المنطقة  1990إنه رجل مدرعات استثنائي وشخص مصمم مثل الصخر. في عام 
، ألنه كان في نظري صاحب قدرات عالية... ال يجوز 36الشمالية، عّينته قائدًا للفرقة النظامية 

 «.تجاهل انتقاداته
الصواريخ الثقيلة والسريعة والدقيقة، وتكنولوجيا المعدات الحربية العصرية أال تظن أن »وسئل بيلد: 

منذ سنوات »فأجاب: «. الفائقة، التي تتطور بوتيرة متزايدة، تغّير مبنى الجيش ونظريات القتال؟
عامًا. وحتى اآلن، لم تحسم الصواريخ  20بعيدة طوروا أسلحة دقيقة، والصواريخ ليست اختراعًا منذ 

. أتذكر الحرب العالمية الثانية، كطفل في بلجيكا. ألمانيا قصفت لندن بشدة بالصواريخ، لكنها الحرب
لم تحتل إنجلترا. واحتل الجيش األلماني بلجيكا وهولندا ألنه كانت لديه إمكانية الوصول البري 

مانيا النازية، إليهما. من ناحية أخرى، استمرت إنجلترا في القتال، وفي النهاية هزمت مع الحلفاء أل
ألن ذراع اليابسة األلمانية لم يكن لديها خيار حقيقي الحتاللها. في حرب الخليج ضد صدام حسين، 
هاجمت الواليات المتحدة التي تملك أكثر القوات الجوية تطورًا في العالم، مع اإلنجليز والفرنسيين، 

البيضاء. عندما اقتربت ذراع اليابسة يومًا بصواريخ توماهوك ولم يرفع حسين الراية  49بغداد لمدة 
من العاصمة، أدرك أنها كانت نهايته. مع الصواريخ، يمكن التسبب بأضرار جسيمة، لكن ال يمكن 

 «.حسم الحرب
أنا لست ضد التكنولوجيا، ولكني ضد التذاكي. األسلحة الدقيقة تضيف إلى القدرة »وقال بيلد: 

ل إلى خطوط وقف إطالق النار. سالح الجو هو الذراع القتالية، لكّن ذراع اليابسة يجب أن تص
االستراتيجية للجيش اإلسرائيلي والصواريخ الدقيقة مهمة جدًا، لكن التوازن بين األسلحة ُخرق على 
حساب سالح اليابسة وهذا يجب تصحيحه عاجاًل. حسب تقديري، يجب تغيير كل التوازنات القائمة 

يس وسائل أكبر لذراع اليابسة، بما في ذلك ساعات التدريب وأنواع في الجيش اإلسرائيلي اليوم، وتكر 
 «.الذخيرة

التجربة. لست متأكدًا من  –يمكن شراء كل شيء بالمال، باستثناء شيء واحد »واختتم بيلد قائاًل: 
وجود قائد كبير واحد في الجيش اإلسرائيلي اليوم، لديه خبرة في معارك المدرعات المتحركة على 

لفرقة. َمن يّدعون الذكاء، وهم من أتحفظ منهم، يقولون عن هذا النوع من القتال إنه انتهى مستوى ا
ن المتوقع في المستقبل هي الحرب بين الحروب ضد المنظمات غير الحكومية، مثل  زمانه، وا 
)حماس( و)داعش( و)حزب هللا(. هذا بالطبع هراء تام. فقد تتغير العالقات األمنية الحالية مع 

يران. يجب أن نتذكر أنه كانت لدينا عالقات أمنية ممتازة مع تركيا مصر ، مثلما تغيرت مع تركيا وا 
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يران كانت حليفة لنا خالل أيام الشاه، ولو  – أجرينا تدريبات معًا وقمنا بتحسين أسطول دباباتهم. وا 
سيعد بالغ  تأخرت ثورة الخميني، لكان يمكننا أن نواصل تحسين نظامهم األمني إلى مستوى كان

يران لم تبقيا صديقتين، واألخطر أن يعلن –الخطورة اليوم. منذ ذلك الحين انقلب كل شيء  تركيا وا 
قادة إيران عن تطلعهم إلبادتنا، وبصفتي أحد الناجين من المحرقة، أنا أحّذر من أنه ال ينبغي 

 «.االستهتار بهذه التطلعات
 17/2/2020إلشرق إألوسط، لندن، 

 
 تضيف "موإجهة إلصفقة" إلى مسماها "عودةمسيرإت إل" .23

قررت الهيئة الوطنية لمسيرة العودة إجراء تعديل على مسماها لتحمل اسم "الهيئة الوطنية لمسيرة 
 العودة ومواجهة الصفقة" تأكيًدا على الموقف الفلسطيني الموحد في مواجهة "صفقة القرن".

ه، االثنين، استمرار فعالياتها المختلفة وبفعلها وأكدت الهيئة في بيان صحفي وصل "الرأي" نسخة عن
الجماهيري المتعاظم مواصلًة للفعل الشعبي والجماهيري على المستوى الفلسطيني والقومي وفي كافة 

 أماكن التواجد والشتات.
ودعت أبناء شعبنا لتشكيل أوسع حالة من االلتفاف الجماهيري والشعبي، والمشاركة الفاعلة في كافة 

كما دعت الهيئة الحركات والقوى واألحزاب في البلدان  ليات واألنشطة التي تدعو لها الهيئة.الفعا
العربية الشقيقة لالنتصار لنضال الشعب الفلسطيني من خالل قطع الطريق على األنظمة العربية 

 الرسمية على كل محاوالت تنظيم اللقاءات والمؤتمرات التطبيعية مع العدو الصهيوني.
 17/2/2020، إلرأي إلفلسطينية لإلعالموكالة 

 
 الجئون فلسطينيون محتجزون في تايالند .24

أطلقت عائالت الالجئين الفلسطينيين المعتقلين في تايالند نداءات استغاثة إلطالق : كاتيا يوسف
سراحهم. ويعاني بعض هؤالء المحتجزين من ظروف صحية حرجة بسبب األوضاع المزرية داخل 

حاجة ماّسة إلى المساعدة لدفع الكفالة المادية المطلوبة إلطالق سراحهم. كما السجون، وهم في 
يؤّكد أهلهم عجزهم عن دفع الكفالة، ألّن المعتقلين كانوا المعيلين الوحيدين لهم، وليس لديهم أي 

 مصدر آخر للمال.
الموجود في هولندا، لـ يقول المنّسق العام لحملة الوفاء األوروبية، الناشط الفلسطيني أمين أبو راشد، 

"العربي الجديد": "هؤالء الالجئون قصدوا تايالند كونها المعبر األسهل إلى أوروبا، بسبب سرعة 
الحصول على تأشيرة إليها، حتى باتت تعتبر ممرًا لالجئين. في البداية، وصلت أعداد كبيرة من 
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الت استطاعت بعضها إكمال الطريق إلى أوروبا، بسبب قدرتها على دفع المبالغ المطلوبة. أما العائ
اآلخرون، ومعظمهم من ذوي االحتياجات الخاصة أو أولئك الذين يعانون من ظروف صحية 
صعبة، فساهمت األمم المتحدة في توطينهم في بلدان مثل البرازيل وكندا وأميركا وهولندا، التي 

 ت أكبر عدد من الالجئين الفلسطينيين من تايالند".استقبل
ويتوجه أبو راشد إلى تايالند للتنسيق مع المحامي ومتابعة هذه القضية عن كثب، حتى تنتهي هذه 

الجئًا  15المأساة. وُيناشد مد يد العون إلطالق سراح هؤالء المحتجزين الذين يتوزعون كالتالي: 
 والعراق، والجئ سوري، والجئ عراقي. فلسطينيًا من غزة وسورية ولبنان

 18/2/2020، إلعربي إلجديد، لندن
 

 مسيرة تجوب شوإرع رإم هللا: إلتطبيع خيانة .25
تظاهر عشرات الفلسطينيين مساء اليوم االثنين، في مدينة : رام هللا ــ محمود السعدي، جهاد بركات

الذي بلغ ذروته خالل األيام األربعة  رام هللا، وسط الضفة الغربية، رفضا للتطبيع مع اإلسرائيليين
الماضية، مطالبين منظمة التحرير الفلسطينية بحل لجنة التواصل مع المجتمع اإلسرائيلي المنبثقة 

وتجمع  عن المنظمة، وطالبوا كذلك بضرورة رفع الغطاء عن كل من يقوم بالتطبيع مع اإلسرائيليين.
هللا انطالقا من ميدان المنارة، على وقع الهتافات المتظاهرون في مسيرة جابت شوارع مدينة رام 

 .الرافضة للتطبيع
 17/2/2020، إلعربي إلجديد، لندن

 
 إعتقاالت وتجريف أرإٍض لمصلحة إلمستوطنات شمالي إلضفة وتوغل في غزة .26

واصلت جرافات االحتالل، عمليات تجريف في جبل سلمان من أراضي قرية بروين جنوبي وكاالت: 
، األمر الذي سيؤدي إلى «يتسهار»شمالي الضفة؛ بهدف شق شارع وتوسعٍة لمستوطنة  مدينة نابلس

عزل مساحات شاسعة من أراضي الفلسطينيين، وحرمانهم من الوصول إليها، في حين جرفت قوات 
دونمًا من أراضي المواطنين في قريتي اسكاكا وياسوف شرق مدينة سلفيت. وأفاد  50االحتالل، 

، ياسوف خالد عبية، بأن التجريف جاء لمصلحة توسيع وتعبيد طرق مستوطنة رئيس مجلس قروي
 القائمة في الجهة الشرقية من اسكاكا والجنوبية من ياسوف.« نوفي نحمياه»

وتوغلت قوات االحتالل في أراضي المواطنين الزراعية الحدودية شمالي بلدة بيت الهيا شمالي قطاع 
طالق نا ر متقطع في المنطقة المستهدفة. كما أطلقت قوات االحتالل غزة، وسط أعمال تجريف وا 
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المتمركزة في األبراج العسكرية الجاثمة على الشريط الحدودي شرقي مدينة خان يونس جنوبي 
 القطاع النار صوب رعاة أغنام.

 18/2/2020، إلخليج، إلشارقة
 

رإئيلي من خالل إتفاقية إإلس بالتعامل مع شركات تدعم إالستيطانلمسؤولين أردنيين  إتهامات .27
 إلغاز

، صناع القرار في األردن "إسرائيل"اتهمت الحملة الوطنّية األردنّية إلسقاط اتفاقّية الغاز مع : عّمان
لوجود مجموعة "ديليك"، المساهم األكبر في حقل  بخرق القانون الدولي واتفاقّيات جنيف، نظراً 

في  سرائيليمن قائمة الشركات الداعمة لالستيطان اإلالغاز منه، ض "إسرائيل"ليفياثان الذي تستخرج 
 الضفة الغربية.

 2020/2/17، إلعربي إلجديد، لندن
 

 إألردن يدين موإفقة تل أبيب على مد "إلقطار إلسريع" للقدس .28
دان األردن، موافقة سلطات االحتالل اإلسرائيلي، على البدء في أعمال مد طريق "القطار : عّمان

قامة محطات للقطار السريع"، الواصل  بين تل أبيب إلى البلدة القديمة في مدينة القدس المحتلة، وا 
وقال المتحدث باسم الخارجية األردنية، ضيف هللا الفايز، إن "هذه الخطوة أحادية الجانب،  فيها.

مم للقانون الدولي، والقانون الدولي اإلنساني، والقرارات األممية، ومنظمة األ سافراً  وتعد انتهاكاً 
، باعتبارها قوة قائمة "إسرائيل"وشدد على ضرورة تقيد  المتحدة للتربية والعلم والثقافة )يونسكو(".

 باالحتالل، بالتزاماتها بموجب القانون الدولي.
 2020/2/18، قدس برس

 
 : أطماع إليهود بمدينة "إلبترإء" إألردنية جديةمحذرإً  أبو محفوظسعود إلنائب  .29

األحد، مشروع قانون معدل لقانون سلطة  عاد مجلس النواب األردني،: أ وظ(عّمان )حبيب أبو محف
 اعتبرمن جهته، و  اقليم البترا السياحي إلى اللجان، بسبب مخاوف من تملك إسرائيليين في المنطقة.

"هناك مشاريع يهودية توسعية تستهدف أن  عضو كتلة "اإلصالح" النيابية، سعود أبو محفوظ
"الحكومة بإبطال المساعي وأعلن أنه يطالب  ديدًا في مدينة البتراء األثرية".الجنوب األردني تح

مليون يهودي جنوب األردن فهم يخططون لذلك، فإذا استقر اليهود في مكان ال  4الرامية إلسكان 
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وأضاف "اليهود يعتبرون األردن مجالهم الحيوي لدولتهم المزعومة"، مشددا على  يستقر جوارهم".
 يجري في مدينة البتراء األثرية.خطورة ما 

 2020/2/17، قدس برس
 

 إآلن لكن إلظروف ليست موإتية "إسرإئيل"إلجنرإل سالمي: هناك إمكانات كبيرة للقضاء على  .30
في مقابلة ، اعتبر القائد العام لقوات حرس الثورة اإليرانية الجنرال حسين سالمي :)د ب أ( -بيروت

"هناك إمكانات كبيرة للقضاء على إسرائيل، لكن الظروف حتى اآلن ليست ن أمع قناة "الميادين"، 
"يجب أال يعتمد اإلسرائيليون على األمريكيين، فاآلخرون فعلوا : وأضاف مواتية لحدوث هذا األمر".

اعتبر سالمي أن "حزب هللا اليوم أقوى بعشرات ومن جهة أخرى  ذلك ولم يحققوا أي نتيجة".
... ويجب أن ينتبه اإلسرائيليون إلى أنهم يواجهون 2006يه في حرب عام األضعاف مما كان عل

 حزب هللا الذي بات أكثر تسلحًا ومناعة وخبرة".
 2020/2/18، إلقدس، إلقدس

 
 لتفكيك إلسودإن "إسرإئيل"دحالن بالتخطيط مع محمد يتهم  سودإنيحزب  .31

المؤتمر الشعبي "حزب لإلنابة )األناضول(: اتهم بشير آدم رحمة، األمين العام با -الخرطوم
الذي أسسه الراحل حسن الترابي، القيادي الفلسطيني، محمد دحالن، بالتنسيق مع  "السوداني

لتفكيك البالد وتحقيق مخطط بانفصال إقليم دارفور وشرق السودان واالستيالء على البحر  "إسرائيل"
إسرائيل يحقق ما يريده الصهاينة بتفكيك تطبيع السودان مع " كما اعتبر أن األحمر لصالح اإلمارات.

 من اإلمارات ودحالن بشأن االتهامات الموجهة لهم.لم يصدر أي رد هذا مع اإلشارة إلى أن  ."البالد
 2020/2/17، إلقدس إلعربي، لندن

 
 وهذإ لن يخدم حل إلقضية إلفلسطينية "إسرإئيل"الفروف: صفقة إلقرن تحتوي على حلول لصالح  .32

اتهم وزير الخارجية الروسي،  اإليطالية، "الستامبا"ناضول(: في تصريح لصحيفة )األ -موسكو
صفقة " ةسيرغي الفروف، الواليات المتحدة األمريكية بانتهاك القوانين الدولية عبر اإلعالن عن خط

، وأن "إسرائيل"صفقة تحتوي على حلول لصالح الوأشار إلى أن  للسالم في الشرق األوسط." القرن
 ألمر لن يخدم حل القضية الفلسطينية.هذا ا

 2020/2/17، إلقدس إلعربي، لندن
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 ه عدوًإ لـ"إسرإئيل"د  عوت منظمات يهودية في إلواليات إلمتحدة تشيطن بيرني ساندرز .33
تشّن منظمات يهودية في الواليات المتحدة ووسائل اإلعالم الخاضعة لها، هجومًا : صالح النعامي

كية، يلالنتخابات الرئاسية األمر الديمقراطي  ي الحزبمرشحأحد أبرز ، عنيفًا على بيرني ساندرز
، على الرغم من أنه يهودي ويتبنى "إسرائيللـ"على أنه "عدو" لها و  هتقّدمإذ  وتعمل على إفشاله.

نه وُذكر أ تقريبًا اآلراء نفسها التي تتبناها األغلبية الساحقة من اليهود الليبراليين في الواليات المتحدة.
 ألف دوالر لتمويل الدعاية المعادية لساندرز. 800"أيباك" وحدها دفعت منظمة  في نيفادا

 2020/2/17، إلعربي إلجديد، لندن
 

 (3إلى إنطالقة فتح: خليل إلوزير وإلنظام إلخاص لإلخوإن ) 1948إلمقاومة إلفلسطينية من  .34
 محسن محمد صالحأ.د. 

، عبر قطاع 1948لشريف استمر في العمل المقاوم بعد حرب أشرنا في المقال السابق إلى أن كامل ا
غزة وسيناء. ويظهر لنا، من خالل مجموعة من المصادر والمقابالت مع مشاركين في تلك الحداث، 
أن الشريف ورفاقه كانوا يتابعون خطين للعمل العسكري "اإلخواني" المقاوم: األول مرتبط بإنشاء 

القطاع من خالل شباب اإلخوان المسلمين، ليأخذ شكاًل صلبًا وتطوير عمل "النظام الخاص" في 
ن كان يحتاج وقتًا حتى تظهر ثماره، والثاني متابعة العمل العسكري من خالل شبكة  مستقرًا، وا 

نها الشريف في حرب  ، والتي تعتمد أساسًا على عناصر من 1948المجاهدين والعالقات التي َكوَّ
من غير اإلخوان، المستعدين للعمل تحت إشرافهم أو بالتعاون معهم.  اإلخوان األكبر سنًا، وعناصر

وهذه العناصر كانت في غالبها من البدو الجاهزين للقتال، والخبراء بمناطق جنوب فلسطين ذات 
 الذي أنشأه اإلخوان في القطاع. الطبيعة الصحراوية. ونركز في هذا المقال على "النظام الخاص"

 لقطاع:"إلنظام إلخاص" في إ
يذكر أعضاء هذا التنظيم العسكري الخاص الذين قابلهم الباحث )محمد الخضري، وفوزي جبر، 
وخيري األغا، ومحمد صيام( أن هذا العمل كان عماًل سريًا منظمًا جدًا. ولضمان نجاح العمل، لم 

لكن كانت له يكن هذا النشاط موضوعًا تحت إشراف القيادة الرسمية "التقليدية" لإلخوان في غزة. و 
صلة وصل بكامل الشريف في العريش، الذي كانت تتم متابعته تنظيميًا من عضو مكتب اإلرشاد 

 الشيخ محمد فرغلي.
وكان من بين "اإلخوان" الذين نشطوا تحت إمرة الشريف في قطاع غزة خليل الوزير )أبو جهاد(، 

. ويذكر 1951وان سنة في انضمامه لإلخ 1948حيث أسهمت سمعة اإلخوان الطيبة في حرب 
( أنهم في 25/4/1988الوزير )في المقابلة التي أجرتها معه سلوى العمد، ونشرتها جريدة السفير، 
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عندما كانوا َيسألون الناس، كان أغلبهم يقولون لهم إنهم قاتلوا في صفوف اإلخوان  1949سنة 
يف: "لقد استهوتنا تجربة المسلمين. وهذا مما قوى عالقة اإلخوان بالشباب في قطاع غزة. ويض

"اإلخوان" كمجموعة شباب، خاصة وأنه لم تكن في القطاع قوى سياسية سوى "اإلخوان المسلمين" 
والشيوعيين. الشيوعيون كانوا قلة، وكانت لهم نظرة خاصة لألمور، ال تلتقي ومشاعر الناس... أما 

 الكثرة المنفتحة فكانت تنسق مع شباب اإلخوان".
ع كاتب هذه السطور، أكد كامل الشريف وجود هذا العمل المسلح المنظم، وأنه كان له وفي مقابلة م

نقباؤه في كافة مناطق القطاع. وأن األشخاص المعنيين بهذا العمل في القطاع، مثل محمد أبو سيدو 
ر وخليل الوزير )أبو جهاد( كانوا يزورونه بشكل منتظم، الستالم األوامر ولمتابعة العمل. وقد أشا

عدد من أعضاء هذا الجهاز الذين قابلهم الكاتب، أن األوامر كانت تأتي بالفعل من كامل الشريف، 
وكذلك من أخيه محمود الشريف، باإلضافة إلى عباس السيسي )من اإلخوان المصريين( الذي كان 

 يقيم أيضًا في العريش.
لقطاع، فقد كان يعمل سباكًا في وكان أبو سيدو صلة وصٍل رئيسية بين الشريف وبين القيادات في ا

الجيش المصري في العريش، وكان معتادًا على العودة إلى غزة في عطلة نهاية األسبوع. وقد وفر 
له ذلك غطاء مناسبًا لتوصيل المعلومات والتعليمات، ابتداء من رفح مرورًا، بخان يونس، ووصواًل 

 إلى مكان إقامته في غزة.
 يم قطاع غزة إلى ثالث مناطق:من ناحية تنظيمية، تم  تقس

غزة: ويتولى قيادتها خليل الوزير )أبو جهاد(، وكان من بين مساعديه فوزي جبر، ومحمد  -1
 الخضري، ومعاذ عابد، وعبده أبو مريحيل، وحمد العايدي.

 الوسطى )خان يونس(: ويتولى قيادتها خيري األغا. -2
نجار؛ وكان يساعده موسى نصار، وتولى إبراهيم الجنوب )رفح(: ويتولى قيادتها محمد يوسف ال -3

 عاشور في وقت الحق القيادة مكان النجار.
ومن بين أعداد كبيرة من الطالب اإلخوان، كان يتم انتقاء دقيق لألفراد بناء على مواصفات محددة، 

اس خصوصًا أولئك الملتزمين، النشطين، الكتومين، الذين ال يواجهون مشاكل اجتماعية. وكان عب
السيسي وأبو سيدو يتنقالن بين ُشعب اإلخوان لتجنيد األعضاء، ولعب أبو جهاد دورًا نشطًا في 

 تجنيد عدة مجموعات من اإلخوان.
وكان رياض الزعنون عضوًا نشطًا في "الجهاز الخاص"، وكان مسؤواًل عن قسم الطالب في 

لثانوية، وكان من األعضاء الناشطين المدارس المتوسطة والثانوية؛ وكان طالبًا في مدرسة فلسطين ا
 ابراهيم عاشور،ومحمد اإلفرنجي، وعبد هللا صيام.
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 ُأسرة إلحق:
وكانت هناك مجموعة ُينظر إليها كمجموعة غير منضبطة، وكان في عضويتها سليم الزعنون 
و وصالح خلف )أبو إياد( وسعيد المزين )أبو هشام(. وكانت تطلق على نفسها اسم "ُأسرة الحق" أ

"كتيبة الحق". غير أن خليل الوزير تمكن من استيعابها في التنظيم العسكري الخاص..وقد استخدم 
. وقد 1956-1953القسم العسكري اسم "شباب الثأر األحرار" إلصدار بيانات وتصريحات في الفترة 

ي قطاع أشار الباحث زياد أبو عمرو إلى هاتين المجموعتين في دراسته حول اإلخوان المسلمين ف
غزة، غير أنه قدمهما على أنهما مجموعتان تخططان ألعمال عسكرية؛ ولم ُيشر إلى أنهما كانتا 
ضمن التنظيم اإلخواني العسكري في القطاع. وقد ذكر أبو عمرو أسماء أخرى ضمن هاتين 
سماعيل سويرجو، ومحمد النونو، وحسن  المجموعتين، مثل أسعد الصفطاوي، وعمر أبو الخير، وا 

 د الماجد.عب
 عمليات مقاومة:

كانت عملية التدريب متناسبة مع اإلمكانات المحدودة للتنظيم، ومع البيئة السرّية للعمل. غير أنها 
استفادت من إمكانات اإلخوان المصريين، ومن الضباط اإلخوان في الجيش المصري، والمتعاطفين 

كشفية في التدريب الخشن وشبه مع اإلخوان والمقاومة. كما استفادت من غطاء المخيمات ال
 العسكري، لتوفير حدٍّ أدنى مرتبط باللياقة البدنية واالنضباط واالستعداد الرجولي للتضحية.

ويذكر أبو عزة أن االهتمام بالتدريب العسكري كان أمرًا طبيعيًا في الوسط اإلخواني الفلسطيني في 
 قطاع غزة، باعتبار أن حركة اإلخوان هي حركة جهادية.

خوانه بعمليات زراعة ألغام،  ويشير أبو جهاد )في المقابلة التي أجرتها معه سلوى العمد( إلى قيامه وا 
بئر السبع، وفي مكان متقدم من  -في المناطق المقابلة لمنطقة المنطار في غزة، وعلى طريق غزة

في المستعمرات.  الطريق إلى المجدل، ومن المجدل إلى الفالوجة، كما كان يتم نسف أنابيب المياه
 وبحسب الوزير، فإن العمليات تعددت وتوسعت تدريجيًا حتى وصلت إلى منطقة يازور قرب يافا.

أما العملية األبرز التي تحدث عنها أبو جهاد فهي عملية تفجير خزان زوهر، وهو سّد مياه قرب 
جهاد، فقد قامت إحدى  منطقة الفالوجة، وهو جزء من مشروع المياه الُقطري اإلسرائيلي. وبحسب أبي

، 1955شباط/ فبراير  25( في TNTالمجموعات بزرع عدد من "التنكات" المليئة بمادة "تي.إن.تي" )
فانفجر الخزان بشكل هائل، وتدفقت المياه وغطت مساحات واسعة من األرض إلى أن وصلت إلى 

لوزير العمليُة التي منطقة "بيت الهيا"، لتصبُّ بعد ذلك في البحر المتوسط. وهي حسب رأي ا
؛ والتي شكلت نقطة تحول 1955شباط/ فبراير  28استدعت العدوان االنتقامي اإلسرائيلي الكبير في 

في السياسة المصرية. فتحت ضغط المظاهرات الواسعة في القطاع المطالبة بتسليح أهله وتجنيدهم 
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اصر بتكليف مصطفى حافظ بتنفيذ للقتال، والمطالبة بإسقاط مشروع التوطين في سيناء، قام عبد الن
 حرب عصابات ضّد الكيان اإلسرائيلي، كما تّم إلغاء مشروع التوطين في سيناء.

لم نجد في دراسة بني موريس الشاملة، حول االشتباكات الحدودية ومحاوالت اختراق الحدود بين 
ن زوهر التي تحدث عنها ، ما يشير إلى عملية خزا1956-1949البلدان العربية و"إسرائيل" في الفترة 

الوزير؛ كما لم نجد في الوثائق البريطانية ما يشير لذلك في تلك الفترة. ولم يجد الباحث يزيد صايغ 
ن كان ذلك ال ينفي  أيضًا ما يؤكدها، حسبما أشار في كتابه "الكفاح المسلح والبحث عن الدولة"، وا 

شباط/ فبراير  23انية إلى عملية وقعت في ليل أن العملية قد وقعت. وثمة إشارات في الوثائق البريط
لى عملية أخرى أدت لقتل إسرائيلي في منطقة القبيبة بعد  1955 في ريشونالزيون جنوب تل أبيب، وا 

كيلو مترًا  35كيلومترًا جنوب شرق تل أبيب ) 15( على بعد 1955شباط/ فبراير  25ذلك بيومين )
 شمال قطاع غزة(.

يات من شمال غزة، بينما نفذ حمد العايدي عمليات من الوسط، ونفذ إبراهيم نفذ عبد هللا صيام عمل
عاشور عمليات من الجنوب. وكان محمد صيام من بين أولئك األعضاء المسؤولين عن تزويد عبد 
هللا صيام بالسالح والذخيرة، وكان من بين هجماتهم الهجوم على محطة القطارات في المجدل. وقد 

م على منطقة المجدل، حيث نّفذ عمليتين أو ثالثة. وقد قبضت السلطات المصرية ركز عبد هللا صيا
على عبد هللا صيام عندما كان يحاول اجتياز الحدود لتنفيذ إحدى العمليات، كما اعتقل خليل الوزير 
على خلفية اتهامه بإعداد ُلغم، غير أنه تّم "لفلفة" القضية من خالل بعض "الواسطات" واالتصاالت، 

 وأفرج عنه بكفالة مالية بعد أسبوع من اعتقاله.
وأشار موريس، بناء على تقارير المخابرات اإلسرائيلية، إلى أن مجموعة من "اإلخوان المسلمين" 

؛ وأنها كانت تقوم 1954كانت نشيطة على طول خطوط قطاع غزة في النصف الثاني من سنة 
عمرات النقب. وقد الحظت مخابرات الجيش بشكل متكرر بتدمير خطوط المياه المؤدية إلى مست

خفَّت حوادث اختراق الحدود بعد  1955وبداية  1954اإلسرائيلي أنه في النصف الثاني من 
اإلجراءات التي اتخذتها السلطات المصرية، لمنع التسلل، وبعد توجيهها ضربة قاسية لجماعة 

 اإلخوان المسلمين.
 خالصة:

ن كان بذل جهدًا مقدرًا في تجنيد األفراد وتدريبهم، إال أن وعلى أي حال، فإن هذا "النظام  الخاص" وا 
( لم تكن كافية 1954-1952أداءه كان متواضعًا على مستوى تنفيذ العمليات. إذ إن فترته الذهبية )

إلطالق عمل مسلح مقاوم فعال. وأيًا تكن النتيجة، فإن هذا العمل عكس حرص وتوق شباب 
لحة. ونحن عندما نقرأ هذه التجربة، في ضوء أحداث وظروف تلك المرحلة، اإلخوان للمقاومة المس



 
 
 
 

 

 25 ص             5164 إلعدد:             2/18/2020 ثالثاءلإ إلتاريخ: 

                                    

فلعلنا نجد أنفسنا أمام عمل جاد منظم، وأداء عسكري أخذ قصب السبق والمبادرة مقارنة بكافة 
االتجاهات السياسية والحزبية الفلسطينية. هذه التجربة لم تتمكن من النمو، خصوصًا ألسباب متعلقة 

نظام عبد الناصر واإلخوان، لكنها على األقل وّفرت "الحاضنة" األساسية لوالدة حركة بالصراع بين 
 فتح الحقًا.

 يتبع..
 * مالحظة: هذا المقال مستخلص من دراسة للكاتب.

 17/2/2020، "21موقع "عربي 
 

 خطاب إلرئيس في مجلس إألمن.. خطوة إلى إلورإء .35
 *هاني المصري

في خطابه أمام مجلس األمن خطوة إلى الوراء، من خالل تمسكه َتَراَجَع الرئيس محمود عباس 
بنهجه القديم رغم وصوله باعترافه إلى طريق مسدود، محجًما عن األخذ بما هدد به باعتماد نهج 
جديد، حيث ذهب إلى مجلس األمن بوفد صغير كعادته رغم خطورة المرحلة، ال سيما بعد طرح 

ضية الفلسطينية، ال يمثل حتى منظمة التحرير بمختلف رؤية ترامب التي تستهدف تصفية الق
فصائلها، ومن دون تمثيل الفصائل األخرى من داخل المنظمة وخارجها، وال التجمعات والقطاعات 

 المختلفة، وال حتى عائالت وأبناء الشهداء واألسرى والجرحى.
مجلس األمن، وال خطته  واكتفى بترديد رفضه لصفقة ترامب نتنياهو من دون تحديد ماذا يريد من

مقابل الصفقة المسمومة، لدرجة أنه لم يكرر أحاديثه عن تسليم مفاتيح السلطة لالحتالل، أو تغيير 
وظائفها، أو وقف االلتزامات، بما فيها التنسيق األمني، رغم تناقض هذه العبارات مع بعضها 

 س للصمود واالنتصار.البعض. كما لم يتطرق إلى الوحدة الوطنية مع أنها قانون األسا
وبداًل من ذلك قدم خطاًبا ضعيًفا ظهر فيه مستجدًيا )أشكو لمين ... حتى لو كانت األراضي 
"متنازًعا عليها" ... الضباط اإلسرائيليون الذين "دافعوا عن بالدهم" ... "رحمة هللا" على رابين(، 

ولي ومن دون رعاية أميركية متعهًدا بالتمسك بالمفاوضات، ولكن هذه المرة عن طريق مؤتمر د
انفرادية، غير مدرك أن هذا بات هدًفا بعيد المنال إن لم نقل مستحياًل، وبحاجة إلى نضال عنيد 

 ومتعدد األشكال لتغيير موازين القوى، لكي يفرض الحل الفلسطيني في إطار دولي أو من دونه.
مكانية تحقيق الدولة عن  تتناقض مطالبه بمؤتمر دولي مع استمرار تعّلقه بأذيال اتفاق أوسلو وا 

طريق المفاوضات الثنائية )سيبونا نتفاوض مع بعض(، إذ يتحدث عنه مثل العاشق الولهان الذي 
يتغزل بعشيقته طالًبا وّدها المستحيل، متجاوًزا أنه أس البالء، معلًنا استمرار بحثه عن شريك 
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يورك إذا وجد من يفاوضه، وأن هناك فرصة إسرائيلي للسالم، لدرجة أبدى استعداده للبقاء في نيو 
لتحقيق السالم )ال ندري مع من وكيف، في ظل أن التيارات السائدة في إسرائيل تتنافس فيما بينها 
على من هو األكثر تطرًفا ضد الفلسطينيين، والمعني أكثر بتطبيق رؤية ترامب(، إضافة إلى 

دون أن يوضح عن أي "إرهاب" يتحدث، مؤكًدا  مواصلة محاربة "اإلرهاب والعنف" بكل أشكاله، من
 دولة! 133دولة إلى  83عزمه رفع عدد االتفاقات األمنية بهذا الخصوص بين السلطة و

ولعّل لقاء الرئيس عباس بأيهود أولمرت نموذج للسقف الذي ال يتجاوزه، المبني على الوهم بإمكانية 
يين مستفيدون من نظام االمتيازات العنصري، ما تغيير إسرائيل من الداخل، متجاهاًل أن اإلسرائيل

يجعل التغيير ممكًنا أساًسا من الخارج عبر هزيمة المشروع الصهيوني. فأولمرت الذي خرج من 
السجن حديثًا بعد إدانته بالفساد خارج الحياة السياسية، وال يتذكره أحد، وأحياه اللقاء من الرميم، وهو 

يمكن أن يساعد على  -كما قال  -ب بدعم عباس، ألنه وحده من شن العدوان على غزة، ويطال
 تطبيق صفقة ترامب!

وكذلك يشّجع عباس ويوّفر الغطاء للقاءات التطبيعية، مثلما حدث مؤخًرا في تل أبيب ورام هللا مع 
أشخاص من اليسار الصهيوني المضمحل، فمعظم المشاركين في اللقاءات متقاعدون وغير ذي 

قامة الدولة على حدود صلة، وليس صحيحً  ، بل معظمهم ال 1967ا أنهم كلهم مع إنهاء االحتالل وا 
يوافق على ذلك، فمنهم من قال إن الحركة الوطنية الفلسطينية ماتت وأن خطة كلينتون كانت 
الفرصة الفضلى التي حصل وسيحصل عليها الفلسطينيون، ولكنهم لم يملكوا الشجاعة لقبولها 

نهم من تراجع عن تأييد حل الدولتين )يوسي يونا(، ومنهم من يؤيد ضم )شلومو بن عامي(، وم
 المستوطنات الكبرى ويعارض ضم المستوطنات الصغرى )أوفير بينس(.

إن خطورة هذه اللقاءات مع اإلسرائيليين أنها تأتي في وقت تضع فيه اللجان األميركية اإلسرائيلية 
رية، أي لم تستوعب القيادة الدروس والعبر من الحصاد الخرائط لضم األغوار والمستوطنات االستعما

المر من الرهان على ما يسمى مسيرة السالم وتقديم التنازالت وحسن النوايا واعتماد المفاوضات إلى 
األبد. وتكمن خطورتها األشد في أنها تستخدم كجسر للتطبيع العربي. فإذا كان الفلسطينيون 

ولعل ردة الفعل الشعبية الغاضبة على هذه اللقاءات رغم أن بعضها يطّبعون، فلماذا يمتنع العرب؟! 
خّون المشاركين دليل على أن الشعب ال يزال حاضًرا ويقف بالمرصاد، وعلى المطبعين أن يعيدوا 

 حساباتهم، وهم ليسوا مجرد جنود يلبون أي طلب من القيادة.
ها، وشروط التواصل مع اإلسرائيليين. ما سبق يستدعي إعادة النظر في لجنة التواصل، وأسس تشكيل

فمنذ تشكيل اللجنة لم يعد هناك معسكر سالم في إسرائيل، ومعظم لقاءاتها كانت مع شخصيات 
مكانية تغييرها.  هامشية، وتقوم ببث األوهام عبر التغطية على طبيعة إسرائيل وخصائصها وا 
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ر ماذإ حدث؟  كيف نفس 
ستمرار في نهج المفاوضات إلى األبد، واالستمرار بالرهانات ال تزال تؤمن القيادة الفلسطينية باال

الخاسرة على الغير، وعلى االنتخابات اإلسرائيلية لعلها تأتي بحزب "أزرق أبيض" وزعيمه بيني 
غانتس إلى الحكم، مع أنه ومعسكره ال يختلفان كثيًرا عن نتنياهو ومعسكره، وعلى االنتخابات 

د ترامب وتأتي برئيس ديمقراطي، مع أن هذا مستبعد كما تشير مختلف األميركية لعلها تسقط دونال
االستطالعات، أو الرهان حتى على الدولة العميقة، التي "لن تسمح" لترامب بالمضي في دعم 

 إسرائيل بضم األغوار والمستعمرات االستيطانية من دون اتفاق دولي ومشاركة الفلسطينيين.
الماضي عدم االستعداد لمواجهة ما جرى، مع أن مقدماته كانت  وما يفسر استمرار إعادة إنتاج

دراك عباس والمتنفذين بالقرار أن القيام بما يلزم، مثل تغيير المسار، وسحب  واضحة للعيان، وا 
االعتراف بإسرائيل، ووقف التنسيق األمني، والحد الجدي من التبعية االقتصادية؛ يفقد السلطة أهم 

عاًما  14ا، فهي لم تعد تستمد شرعيتها من الشعب. فاالنتخابات لم تعقد منذ مصادر بقائها وشرعيته
هي من دمرتنا،  -وفق هؤالء  –عاًما للرئاسة. وال من المقاومة، "فالمقاومة  15للمجلس التشريعي و

 ونحن ُهزمنا بال شك في االنتفاضة الثانية"، لذلك ال تُنّفذ القرارات الوطنية المتخذة بهذا الخصوص.
أما الحديث عن المقاومة الشعبية فهو لالستهالك الشعبي، بدليل عدم وضع اإلمكانيات تحت 

 تصرفها، وال وضع خطة حقيقية لتجسيدها.
 ما إلعمل؟

، وتوفر إرادة قوّية تقوم بإعادة بناء مؤسسات المنظمة واالستراتيجيةالمطلوب تغيير شامل في الرؤية 
ثل الشعب الفلسطيني كله قواًل وفعاًل، وتغيير جذري في شكل على أسس وطنية، وشراكة حقيقية لتم

السلطة وطبيعتها ووظائفها والتزاماتها وموازنتها، ونقل مهماتها السياسية إلى المنظمة، وتخفيض 
 موازنة األمن، وحل بعض األجهزة األمنية، وتغيير العقيدة األمنية.

ل الرئيس والقيادة، فهي عاجزة ومهترئة وال كما ال بد من توقف الرهان على حدوث التغيير من قب
تستجيب إال بالضغط السياسي والشعبي، وال تريد وال تستطيع إن أرادت إحداث التغيير المطلوب 
بالحد األدنى. فهي تتصرف على أن رفضها لصفقة ترامب أقصى ما يمكن أن تقوم به، وأن أي 

نه ال بد من البحث في كيفية توفير أدوات خطوة جديدة بمنزلة انتحار سياسي كامل. وهذا يعني أ
الضغط والتغيير. أما القوى األخرى فتقف عاجزة وتنتظر الرئيس حتى يتحرك، وتكتفي بالحفاظ على 
ما لديها من مكتسبات )مثل سيطرة حركة حماس على قطاع غزة(، وتوجيه اللوم إليه و"كفى هللا 

 المؤمنين شر القتال".
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مبادرة فاعلة، تتصدى للتحديات  استراتيجيةردة الفعل، واعتماد  الستراتيجيةالحاجة ملحة لتجاوز كلي 
الراهنة، وتشد الخطى نحو المستقبل، ولتوفير أدوات وخطط جديدة، وأشخاص جدد يكافحون لفرض 
إرادة الشعب ومصالحه من خالل تقديم النموذج، وطرح البديل الوطني الواقعي القادر على التغيير 

 ن تبرير لما هو قائم، وال تبشير يقفز عما هو قائم.الممكن من دو 
 *مدير مركز مسارات

ياسات وإلد رإسات   18/2/2020، )مسارإت( إالسترإتيجيةإلمركز إلفلسطيني ألبحاث إلس 
 

 "صفقة إلقرن"إالشتباك مع  .36
 عمرو موسى

، يوم «وسطالشرق األ»قرأت باهتمام كبير ما كتبه الكاتب الممتع األستاذ سمير عطا هللا في 
حقوق الضعف وضعف »فبراير )شباط( الجاري، في عموده األنيق العميق تحت عنوان  13الخميس 

يناير )كانون  31يوم « المصري اليوم»، الذي أشار فيه إلى ما سبق أن صّرحت به لصحيفة «القوة
مستقبل ، داعيًا إلى التفاوض الفوري حول «صفقة القرن»الثاني( الماضي، في ضوء ما ُسمي بـ
 فلسطين وفق شروط ومرجعيات عّددتها.

ذكر الكاتب الكبير أنه بكل بساطة لم يستطع أن يستوعب ما قصدت أو ما ذكرت، ورأى أن ما هو 
معروض على العرب والفلسطينيين ال ُيشكل مدخاًل إلى التفاوض، بل عقبة كبرى في طريقه، وهو 

 .األمر الذي يمكن أن ندير بشأنه نقاشًا موضوعياً 
وفي هذا أراني مدينًا لألستاذ سمير عطا هللا، ومن يرى نفس رأيه ويساوره نفس شعوره، بأن أزيد 

 األمور شرحًا وتأكيدًا. إن ما ذكرت يتلخص في اآلتي:
ليس إال عرضًا « الخطة»أو « الصفقة»* يجب أن نعتبر ما أطلقه الرئيس ترمب تحت عنوان 

 منا القبول أو الرفض أو التعديل. إسرائيليًا مشتركًا ينتظر -أميركيًا 
* إن القبول بالصفقة كما ُطرحت أمر مستحيل يستوي في ذلك الفلسطينيون أو الرأي العام العربي، 

 أو المسلمون، أو معظم دول العالم؛ ومن بينها دول االتحاد األوروبي.
ست مسألة بسيطة، وال * إن عناصر الصفقة المطروحة ال تتفق مع قرارات الشرعية الدولية، وهذه لي

يمكن إزاحتها هكذا. قرارات الشرعية هي قرارات مجلس األمن، واآلراء المعتمدة لمحكمة العدل 
الدولية وأحكامها، وقرارات الجمعية العامة لألمم المتحدة باألغلبية الكاسحة ألعضائها، وقرارات 

ذا باإلضافة إلى بيانات االتحاد مجالس الوكاالت الدولية المتخصصة والمجالس الدولية المعنية. ه
 األوروبي، والتجمعات االقتصادية والسياسية الدولية.
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هذا كله ال يمكن تجاهله أو إلغاؤه أو القفز فوقه، وسوف يظل يشكل جزءًا من ملف هذا النزاع، 
وبمعنى آخر ال يمكن إضفاء الشرعية على بناء المستوطنات في أراٍض محتلة، أو على ضم قرى 

األراضي جزئيًا أو كليًا، ومهما كانت قوة الفرض والقهر يظل عدم الشرعية سيفًا مسلطًا... وهذه لهذه 
حجة مهمة يجب استثمارها، ولكن أين؟ ليس في مناقشة أخرى بالجمعية العامة )وال مانع من ذلك( 

 ولكن على موائد التفاوض المنتجة لوثائق التسويات.
إسرائيلي  -سن إدارة األمور رفض أو تجاهل اقتراح أميركي وفي الوقت نفسه، قد ال يكون من ح
نما يجب العمل على تحويله إلى ورقة ضمن Irrecevableمشترك، واعتباره غير مقبول شكاًل  ، وا 

( والوثائق الشرعية المشار إليها 2002أوراق أخرى؛ وعلى رأسها المبادرة العربية للسالم )بيروت 
 ليجري التفاوض عليها جميعًا.

وثمة نقطة أخرى مهمة تتعلق برعاية المفاوضات المقترحة، والتي يجب أن ُتسند إلى الدول الخمس 
دائمة العضوية في مجلس األمن )روسيا، والصين، وفرنسا، وبريطانيا، والواليات المتحدة(، ومعهم 

حدة واالتحاد ألمانيا، وكذلك الرباعية الدولية التي تضيف إلى الدول الخمس هذه رعاية األمم المت
األوروبي مع وجود عربي. أي إنني أدعو إلى تغيير المرجعية الدولية من رعاية لدولة واحدة إلى 

 رعاية جماعية )مع الواليات المتحدة لكي ال تنفرد بها(.
* ال بد لهذا التفاوض المقترح بين إسرائيل والفلسطينيين من إضافة وجود عربي، وفي ذلك أرى 

واألردن، وكذلك السعودية، ليكون هناك وجود معتبر إلى جانب الفلسطينيين، ضرورة وجود مصر، 
 مثلما أن هناك وجودًا معتبرًا إلى جانب اإلسرائيليين، يأتي على رأسه الواليات المتحدة وبريطانيا.

يسهل جدًا على الساسة المخضرمين صياغة مواقفهم ورؤاهم بالشكل الذي يخدم صورتهم الذهنية 
Imageوصًا إذا كانوا متخففين من أعباء الحكم أو المسؤولية، لكن ما يبدو صعبًا حقيقة هو ، خص

الحفاظ على االلتزام القومي واألخالقي، ومحاولة استثمار الفرص النادرة، في وسط غير مواٍت 
 ومليء بالقيود، عبر اقتراح سياسات واقعية ومنطقية وقابلة لتحقيق األهداف القومية.

الجريء  Engagementذن هو إنني أدعو السياسة العربية ألن تتخذ موقف االشتباك ملخص القول إ
بأن ُتطالب بتعدد الوثائق، وتعدد الرعاة، والتفاوض على هذا األساس. وبالطبع يجب أال تُّقِدم 

 إسرائيل على أي ضم لألراضي أو بناء مستوطنات طالما المفاوضات مستمرة.
لم يطرأ على أسس أفكاري ومواقفي... ولكن الظروف كلها تغيرت،  هذا ويهمني أن أؤكد أن تغيراً 

والمخاطر تضاعفت، ولم يعد الرفض كافيًا. إن الحركة السياسية هي ما أنصح به )بما في ذلك 
نهاء االنقسام(، باإلضافة إلى ما شرحته في لقائي مع  الحركة الفلسطينية نحو االصطفاف الوطني وا 

 أزيده اليوم شرحًا، فشكرًا لألستاذ سمير عطا هللا.، والذي «المصري اليوم»



 
 
 
 

 

 30 ص             5164 إلعدد:             2/18/2020 ثالثاءلإ إلتاريخ: 

                                    

لقد رأينا أن الموقف الرافض الذي خرج به اجتماع جامعة الدول العربية )وهو موقف مشكور، ولكنه 
 weغير مؤثر( لم ينل من اآلخرين أصدقاًء وخصومًا إال مصمصة الشفاه والقول المأثور 

understand ،وأسف واضح، لكنه ال ُيسمن وال ُيغني.، وهو ما يعبر عن إشفاق كبير 
يماني بحقوقه المشروعة، ورغبتي في أن  أقول ذلك كله منطلقًا من حرصي على الشعب المنكوب، وا 

ن إدارة الظهر والرفض، ليسا « الصفقة»نطرق الحديد وهو ساخن، إذ سّخنته أجواء  الحارة، وا 
المنفرد، وال التطبيع المجاني، وال الهرولة  بالضرورة سياسة منتجة... هذا بالطبع ال يعني التنازل

 الممجوجة، إنما يعني الجدية والحركة المفيدة.
 18/2/2020، إلشرق إألوسط، لندن
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 د. يوسف مكي
تتأثر عملية صنع القرار األمريكي، بعناصر وقوى عدة. وغالبًا ال يأتي صنع القرار بصيغة الصدمة، 

 ي حالة تعرض المصالح االستراتيجية للواليات المتحدة لمخاطر واضحة.إال ف
هناك قوى من خارج الدائرة التنفيذية، تعرف بجماعات المصالح، إضافة إلى دور المؤسسات 
التشريعية، كمجلس الشيوخ والكونجرس. لكن التأثير األكبر، في تشكيل العقل األمريكي، منوط 

تتميز به الواليات المتحدة، وتتقدم فيه على جميع دول العالم؛ حيث  بجهاز اإلعالم الهائل، الذي
عادة تشكيلها. كما تشارك مؤسسة هوليوود، وصحف  يلعب الدور األكبر في عملية غسل األدمغة، وا 

 أمريكية كبرى، في تهيئة األمريكيين لقبول القرارات الصعبة.
نات حين تشكلت ألول مرة، وبقيادة أالن وقد برعت هذه األجهزة، وبشكل خاص، منذ بداية الخمسي

 داالس، وكالة االستخبارات المركزية، في شيطنة األفراد والدول المستهدفة.
وتسهم الدوائر األخرى، في تقديم الدعم لوسائل اإلعالم، من خالل تقديم معلومات محرفة، وأحيانًا 

طويلة من التوصيفات غير صحيحة، لتشويه صورة الخصم من جميع الوجوه، ووصمه بقائمة 
 المقذعة؛ بحيث ال يكون هناك أي مجال لتبرير أي من سلوكياته، وقراراته.

قائمة من عمل األمريكيين على شيطنتهم كثيرة، ضمت زعماء من مختلف دول العالم، كالزعيم 
و، اإليطالي موسيليني والصيني ماو تسي تونج والكوري الشمالي كيم أيل سونج، والكوبي فيدل كاستر 

والرئيس البولوني أنور خوجه، والقائد الفيتنامي هوشي منه، وقائد الخمير الحمر في الوس بول 
بوت. ومن الوطن العربي، الرئيس المصري الراحل عبد الناصر، والزعيم الليبي القذافي، والرئيس 

لسطين العراقي صدام حسين، والقائد الفلسطيني ياسر عرفات، ومؤسس الجبهة الشعبية لتحرير ف
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الدكتور جورج حبش. وقائمة من شيطنوا طويلة، تشمل سياسات الدول، ونهجها ورموزها. كما تشمل 
 أفرادًا، وقادة حركات تحرر وطني، تبنوا مواقف معادية للسياسات األمريكية.

بالنسبة للقضية الفلسطينية، وحتى قبل اندالع المقاومة الفلسطينية، كان الفلسطيني، في اإلعالم 
ربي هو العربي، العاجز، عن عمارة األرض. وكانت الداروينية السياسية هي السائدة، فالبقاء الغ

لألصلح، واألقدر على عمارة األرض، والفلسطينيون ليس بمقدورهم القيام بذلك. ومن هنا يستمد 
 الكيان الصهيوني، مشروعية اغتصابه لفلسطين.
لم، بوجود شعب فلسطين، وبأن هذا الشعب قد امتشق وحين اندلعت المقاومة الفلسطينية، مذكرة العا

السالح، ليسترد حقوقه، قفزت اإلدارة األمريكية بتوصيفها للفلسطينيين، من أناس ال حول لهم وال 
قوة، إلى وصمهم باإلرهابيين. ووضعت التخلي عن السالح والمقاومة، واالعتراف باغتصاب 

 بحقوقهم. فلسطين، شرطًا للحديث معهم، وليس لالعتراف
أما الصهاينة، فقد ذهبوا إلى ما هو أبعد من ذلك بكثير. فنفت جولدا مائير وجود الشعب الفلسطيني، 

وحين أكد المقاومون للعالم «. أرض بال شعب لشعب بال أرض»جملة وتفصياًل في مقولتها الشهيرة، 
ثر «. لفلسطيني الميتالفلسطيني الجيد هو ا»بأسره، الحضور الفلسطيني، قالت تعبيرها الشهير  وا 

أشار موشى ديان في مذكراته، إلى أن جيش االحتالل قد تمكن من  1967حزيران هزيمة يونيو/
 هزيمة الجيوش العربية، ألن الشعوب العربية ال تقرأ.

وحين اندلعت المقاومة الفلسطينية، لتذكر العالم، بفلسطين وأن شعبها امتشق السالح ليسترد حقوقه، 
مقاومة، من قبل اإلدارات األمريكية والصهيونية باإلرهاب. واشترطت إدارة الرئيس تم وصم ال

نيكسون، على الفلسطينيين إلقاء السالح واالعتراف بمشروعية اغتصاب الصهاينة ألرضهم. وتحقق 
واالعتراف بوجود دولتين على « اإلرهاب»ذلك منذ مطالع التسعينات، حين أعلن عرفات التوقف عن 

لغاء الميثاق الوطني الفلسطيني.أرض فلس  طين، وا 
مضمون صفقة القرن، هو أن يتخلى الفلسطينيون عن مشروع الدويلة، ويقبلوا بكانتونات متناثرة، 
تحت الوصاية الصهيونية. والتنازل عن القدس وأجزاء كبيرة من الضفة، والتخلي عن حلم السيادة 

، واالعتراف بالمستوطنات، 1948بقوا أحياء منذ نكبة والدولة المستقلة، وترشيق حق الالجئين بالذين 
ورفع الراية البيضاء. يضاف إلى ذلك عدم الحديث عن الشرعية الدولية، وقرارات مجلس األمم وهيئة 

 األمم المتحدة الكثيرة، المتعلقة بالحقوق الفلسطينية.
ذا ما أخذنا مسلسل التنازالت التي قدمها الفلسطينيون للعدو، منذ م نتصف السبعينات من القرن وا 

المنصرم، وتصلب الموقف الصهيوني، فإن صفقة القرن لن تكون المحطة األخيرة، في هذا 
المسلسل. فإذا افترضنا المحال، وهو موافقة الفلسطينيين عليها، فإن الكيان الصهيوني لن يقبل بها. 



 
 
 
 

 

 32 ص             5164 إلعدد:             2/18/2020 ثالثاءلإ إلتاريخ: 

                                    

ذلك، حتى نعود إلى مسلسل آخر فالقبول بها حاليًا، مشروط برفض الفلسطينيين لها. وما أن يتحقق 
 من التنازالت.

رفض شيطنة األمريكيين والصهاينة للقضية الفلسطينية، وتصليب عود المقاومة، واالنطالق من 
سياسة كفاحية جديدة، تتمسك بالحقوق الفلسطينية، كاملة غير منقوصة، هو السبيل لوقف نزيف 

 التفريط، والتمسك بعروبة فلسطين.
 18/2/2020، ةإلخليج، إلشارق
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