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 %99السالم بيننا وبين الـ  من العرب %1الفلسطينيون ونسبتهم نتنياهو: ال ُيعّقل أن يعطل  .1
 اآلخرين من العرب

قال رئيس الحكومة اإلسرائيلية بنيامين نتنياهو، إنه "ال يستطيع" اإلفصاح عن عدد المرات التي زار 
نة ُعمان، ولقاء رئيس المجلس السيادي بها دوال عربية، مستثنيا الزيارة العلنية التي أجراها إلى سلط

 السوداني في أوغندا. 
وقال في مقابلة استثنائية مع قناة "هال" التلفزيونية العربية التي تبث بالعبرية من داخل إسرائيل: 
"صدقوني أن هناك عدد من الزيارات التي أجريها للدول العربية". وقال عن التطبيع "إنه يتسارع 

ربية فقط بسبب التهديد اإليراني المشترك، ولكن أيًضا بسبب شغف الدول الع بشكل متزايد، ليس
 بالتكنولوجيا اإلسرائيلية".

ورأى نتنياهو أن إسرائيل تعيش في وضع ممتاز مقارنة ببعض الدول العربية، بفضل االنفتاح التي 
 تنتهجه في السياسية الخارجية، خاصة مع الدول العربية. 

ي حواراته مع الزعماء العرب "سرا وعالنية" يقترح إقامة سالم معهم قبل حل النزاع وقال أيضا إنه ف
مع الفلسطينيين، ومضى يقول "سنصل أيًضا إلى تسويات وتفاهمات مع الفلسطينيين، ولكن األمر 

. إذا %99عالقتنا مع  %1من العالم العربي، وال يعقل أن ُيحبط  %99متعلق بالزعماء العرب، إنهم 
ا سالما مع الدول العربية في تطبيع تدريجي، فسيساعدنا ذلك أيًضا على الوصول إلى السالم أقمن

مع النسبة المتبقية، مع الفلسطينيين". ومع ذلك، اعترف نتنياهو أنه "لن تتوصل إسرائيل إلى سالم 
على الرغم  كامل مع العالم العربي، حتى حل الصراع مع الفلسطينيين، ولكن يمكننا أن نبدأ بالتطبيع

 من ذلك". 
وكشف نتنياهو أن العرب في إسرائيل، سيتمكنون قريبا من السفر إلى المقدسات اإلسالمية في 
السعودية، بشكل مباشر من إسرائيل. وحتى اآلن، يزور العرب في إسرائيل السعودية بجوازات سفر 

 والسعودية. أردنية مؤقتة، بسبب عدم وجود عالقات دبلوماسية كاملة بين إسرائيل 
وقال نتنياهو "إنني أصنع ثورة في عالقاتنا مع العالم العربي، اليوم ُيحّلق اإلسرائيليون فوق المملكة 
العربية السعودية"، في إشارة لسماح الرياض للخطوط الجوية الهندية، بالسفر عبر أجوائها في 

لى إسرائيل، وقال نتنياهو "قبل أسبوع أصد ر وزير الداخلية اإلسرائيلي مرسوما رحالتها المتجهة من وا 
 بعد التشاور معي، يسمح لإلسرائيليين بزيارة السعودية، وهذا جزء من الثورة". 
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وقال "أعتقد أننا سنصل سريعا إلى وضع يمّكن اإلسرائيليين الوصول إلى رحالت مباشرة إلى 
ب أن يكون وهذا ما سيكون في السعودية للحج، بكلفة مالية أقل من التي يدفعونها اليوم، هذا ما يج

 نهاية المطاف".
ورفض نتنياهو التعليق على عالقته بالقيادة السعودية، فقال "كلما تحدثت أكثر، كلما منحُت 

نا نقيم سنوات، أن 10معلومات أقل. أعتقد اآلن، أن الجميع يدرك أننا نصنع ثورة. لو قلُت قبل 
عالقات مع جميع الدول العربية، باستثناء دولة واحدة أو اثنتين إسالميتين، فإن الناس كانوا سيقولون 

 إنني أتكلم هراء، لكن هذا ما يحدث اليوم". 
ورًدا على ما إذا كان قد تراجع عن تأييده لحل الدولتين، أجاب "لقد أخبرت الرئيس األميركي دونالد 

للتفاوض على أساس خطته المقترحة للسالم بيننا وبين الفلسطينيين المعروفة ترامب، أنني مستعد 
باسم 'صفقة القرن'. إن تردد السلطة الفلسطينية، ُيسبب كارثة للشعب الفلسطيني، إن السلطة 
الفلسطينية لم تكن مستعدة أبًدا للتسوية، فقد توصل الرئيس ترامب إلى خطة تمنحهم الفرصة بالعيش 

 ية وتقرير المصير". بكرامة وطن
وأضاف نتنياهو "هناك شيء واحد ال أخفيه، وهو أن السيطرة األمنية غرب نهر األردن، ستبقى 

سيطرة أمنية -ال سمح هللا–وبحق، في أيدي إسرائيل". وعلل نتنياهو ذلك بأنه "إذا لم تكن هناك 
متطرفة يعادون كل ما  إسرائيل هناك، فعندها سيدخل تنظيم داعش، ستدخل إيران، ستدخل عناصر

 نمثله هنا، وسيكون ذلك وباال على السلطة الفلسطينية أيضا".
وتساءل نتنياهو "هل ينتمي ذلك إلى التعريف الكالسيكي للدولة؟" وأجاب "في الحقيقة ال أعرف، 
ولكن هذا ما وضعه الرئيس ترامب، وأنا مستعد للدخول في مفاوضات على أساسه، وأعتقد أن هذا 

 حيح". أمر ص
، قال نتنياهو "لن نعود إلى 1967وفي تعليقه على تطلعات الفلسطينيين بإقامة دولة على حدود الـ 

ألف  300، القدس )الشرقية( على سبيل المثال، ماذا سُتعيد؟ هناك 1967الوضع الذي كان قبل العام 
ل". وتابع "ال يمكنك إسرائيلي يسكنون هناك، ماذا سنقول لهم؟ سنشّردكم! هذا لن يحدث، إنه خيا

، لكن هذا هو الموقف الرسمي 1917، كما ال يمكنك العودة إلى ما قبل العام 67العودة إلى ما قبل 
للسلطة الفلسطينية، إنهم يقولون إنهم سيلغون وعد بلفور، إنهم يقاضون بريطانيا على وعد بلفور"، 

 معتبرا ذلك "كارثة". 
وأردف قائال "جاء ترامب وطرح اقتراحا آخر عما يؤمن به الفلسطينيون، أعتقد أن المبدأ األكثر أهمية 
هو أواًل وقبل كل شيء، االعتراف بالواقع، واإلدراك بأن هناك شعبين يعيشان جنًبا إلى جنب هنا، 

كل شيء سينهار،  وهناك حاجة إلى إنشاء إطار للتعايش واألمن أيًضا. إذا لم يكن هناك أمن، فإن
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أنظر من حولك، أنظر إلى سوريا، أنظر إلى اليمن، أنظر إلى ما يحدث في العراق، أنظر حتى 
فيما يحدث لألسف في لبنان، ناهيك عن األماكن األخرى، ونقارن ذلك بالوضع في إسرائيل تحت 

ه ناتج عن مزيج سياستي، نحن نعيش هنا بسالم تام كبير جدا نسبيا، إن ذلك ليس وليد الصدفة، إن
من سياستين أنتهجهما: األولى حازمة بشأن األمن، والثاني االنفتاح بالسياسية الخارجية، خصوصا 

 مع الدول العربية". 
 العرب في إسرائيل 

وتطرق نتنياهو، إلى بند في "صفقة القرن" واصفا إياه بـ "الفقاعة". ويدور الحديث عن بند يقترح ضم 
رائيل التي يسكنها عرب، إلى الدولة الفلسطينية الُمستقبلية، مقابل ضم أجزاء منطقة "المثلث" في إس

 في الضفة الغربية إلى إسرائيل. 
وأضاف "الكل يدرك أن هذا البند هراء. آخر شيء أؤمن به هو أنه ينبغي تشريد أي شخص من 

ارات الغامضة التي منزله، ولن يتم ذلك، وال يوجد شيء من هذا في 'صفقة القرن'. هناك بعض العب
 ال معنى لها، ألنه ال يوجد موافقة عليها من أي طرف، هذا لن يحدث". 

 %20ودعا نتنياهو العرب في إسرائيل، الذين يبلغ عددهم المليون ونصف المليون نسمة، ويشّكلون 
، مارس / آذار 2من إجمالي عدد السكان، أن يصوتوا له في االنتخابات الوشيكة التي ستجري في 

مخاطبا المشاهدين العرب "إذا كنُت رئيسا لحكومتكم، فإن السماء هي الحدود لما يمكننا القيام به 
 مًعا". 

وكشف أن "األطباء الذين عالجوا والدي وحماتي هم من العرب في إسرائيل". وتطرق نتنياهو إلى 
ب العربية المنضوية في الميزانيات التي حّولت للعرب في إسرائيل في فترة واليته، مهاجما األحزا

 تحالف "القائمة المشتركة" المناوئة له، متهما إياها بأنها "لم تفعل شيًئا للمواطنين العرب في إسرائيل".
 I24 News ،19/2/2020موقع 

 
 السلطة تخشى على عباس من سيناريو عرفات": الشرق األوسط" .2

ارتفعت جدية التخوفات الفلسطينية على حياة الرئيس محمود عباس بعد اعتماد : كفاح زبون-رام هللا
سر  الحكومة اإلسرائيلية خطابًا يريد أن يظهره غير ذي صلة بالنسبة لعملية السالم. وقال أمين

اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، صائب عريقات، إنهم يريدون جعله غير ذي صلة، كما فعلوا مع 
 الرئيس الشهيد ياسر عرفات.
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وحذر عريقات، أمس، من المس بحياة الرئيس عباس، متهمًا الحكومة اإلسرائيلية بانتهاج سياسة 
ياهو وترمب يريدان تدمير السلطة. نتن»عنصرية تهدف إلى تدمير السلطة الوطنية. وأضاف، أن 

 «.يريدان سلطة خدماتية لشعبنا تحت السيادة اإلسرائيلية
وتصريحات عريقات هي األحدث وتأتي من مسؤول رفيع ومقرب من عباس، ضمن سلسلة 

 تصريحات لمسؤولين فلسطينيين اتهموا إسرائيل بالسعي للتخلص من الرجل الثمانيني.
ول مقربين من عباس منذ رفضه خطة السالم األميركية المعروفة باسم وتسيطر هذه الفكرة على عق

 .صفقة القرن، ويعززون نظريتهم هذه بما واجهه سلفه، الزعيم الفلسطيني ياسر عرفات
الدائم لدى األمم المتحدة « اإلسرائيلي»وسجل أحدث هجوم ضد الرئيس الفلسطيني من ِقبل المندوب 

 لى ضرورة إزاحة الرئيس الفلسطيني محمود عباس، عن منصبه.داني دانون، الذي دعا ضمنًا إ
وأشعل هذا التصريح مخاوف حقيقية في محيط عباس الذي تقدم به العمر. واتهم عضو اللجنة 

، حسين الشيخ إسرائيل بتهديد حياة عباس. وقال إن دعوات تغييبه تشبه «فتح»المركزية لحركة 
رفات، كما حذر عضو اللجة التنفيذية لمنظمة التحرير، أحمد الطريقة التي غيبوا بها الرئيس ياسر ع

السيناريو القديم نفسه الذي استخدمه »مجدالني، من مصير مماثل لعرفات. وقال مجدالني، إن 
االحتالل مع الشهيد عرفات يتم استخدامه حاليًا مع الرئيس عباس، وهذا أمر بات واضحًا للكل 

بأنه لم يعد شريكًا للسالم ويمارس اإلرهاب الدولي  الفلسطيني، وحاليًا يتم وصف عباس
 والشيخ ومجدالني مقربان من عباس.«. والدبلوماسي

وال يتوقف القلق الفلسطيني على تحذيرات سياسية، وهي تحذيرات نقلت من قبل السلطة إلى دول 
ت خلق جسم قريبة، مثل مصر واألردن ودول أخرى، لكن تراقب األجهزة األمنية الفلسطينية محاوال

 بديل.
سرائيل عمال خالل العامين الماضيين «الشرق األوسط»وقال مصدر أمني لـ ، إن الواليات المتحدة وا 

على إنشاء أجسام بديلة وقيادات جديدة، من خالل التواصل مع فلسطينيين في الضفة وغزة وفي 
، فإن اإلسرائيليين وبحسبه«. تملك األجهزة األمنية معلومات وأسماء»الخارج. وأضاف المصدر 

 واألميركيين يحّضرون لمرحلة ما بعد عباس ويأملون بتشكيل قيادة بديلة.
والتحذير من خلق قيادة بديلة ليس أمرًا سريًا؛ فقد بثته الرئاسة الفلسطينية في بيانات متتالية. لكن 

في مرحلة ما  الفلسطينيين ال يعرفون، بمن فيهم مسؤولون، كيف سيتم ترتيب الوضع الداخلي فعالً 
 بعد عباس.

 20/2/2020، الشرق األوسط، لندن
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 باشتباكات بين مسّلحين واألجهزة األمنية الفلسطينية جنوبي جنينمقتل فتى  .3
يوم األربعاء، متأثرًا بجروح أصيب بها خالل ، صباح توفي فتى فلسطيني: جنين ــ سامر خويرة

الفلسطينية في بلدة قباطية جنوبي جنين شمالي الضفة اشتباك مسّلح بين مسلحين واألجهزة األمنية 
 .الغربية المحتلة، أمس الثالثاء.
إّن "المعلومات التي كانت متوفرة لألمن  ب، لـ"العربي الجديد"،وقال محافظ جنين أكرم رجو 

ن يخطط له في بلدة قباطية جنوبي جنين خالل استقبال أسير، الفلسطيني أّن استعراضًا عسكريًا كا
فتدخل األمن الفلسطيني لمنع فوضى السالح، فتعرضت عناصر األمن لرشق بالحجارة من الشبان 

 الصغار، والحقًا وقع تبادل إلطالق النار".
حداث من جهته، طالب رئيس بلدية قباطية بالل عساف، بـ"إجراء تحقيق مهني ومستقل حول األ

صابة شاب آخر بجروح خطيرة ال يزال  المؤسفة التي شهدتها البلدة وتسببت بمقتل الفتى زكارنة، وا 
  يرقد في العناية المركزة إثرها".

 19/2/2020، العربي الجديد، لندن
 

 تشكل خطة لالستيطان والضم واالبرثايد : صفقة القرنعريقات .4
قدم أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات، لوفد من مجلس : أريحا

دونالد ترامب  األمريكيالعموم البريطاني، شرحا عن آخر المستجدات على ضوء طرح إدارة الرئيس 
خطة للسالم بل تشكل خطة لالستيطان والضم ما سمي بصفقة القرن، مشددًا على أنها ال تشكل 

كما قدم عريقات وثائق للوفد بينت أن خطة الضم واالستيطان، احتوت على أكثر من  واالبرثايد.
 ُمخالفة للقانون الدولي، إضافة إلى ملف ُملخص للخطة مع خرائط ووثائق أخرى. 300

الوحيد لإلبقاء على مبدأ الدولتين بات ُيشكل المدخل ، مؤتمر دولي للسالموأكد عريقات أن عقد 
مكانية تحقيق السالم الدائم والعادل.  وا 

 19/2/2020، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
 

 اإلسرائيلي -كيير عشراوي تطالب بمبادرة دولية في مواجهة الحلف األم .5
عشراوي، ضرورة أن تقود أكدت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حنان : رام هللا

فرنسا مبادرة دولية مبنية على القواعد األساسية لمتطلبات السالم المستند الى القانون الدولي وقرارات 
الشرعية الدولية، لمواجهة الخطة األميركية الكارثية والمنحازة لالحتالل، والتي تقضي على احتماالت 

 السالم.
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الفرنسي العام الجديد رينيه تروكاز، بمقر المنظمة، في  وطالبت عشراوي خالل استقبالها القنصل
مدينة رام هللا، اليوم األربعاء، فرنسا بتنفيذ تعهدها السابق باالعتراف بالدولة الفلسطينية وعاصمتها 

 .1967القدس على حدود 
ف وأكدت عشراوي أهمية تشكيل ائتالف دولي في مواجهة القوى المناهضة للسالم التي يمثلها الحل

اإلسرائيلي ـــــ األميركي، مشيدة بدور باريس الفاعل على المستوى اإلقليمي واألوروبي، وموقفها 
 األخير المناهض لـ "صفقة القرن" األميركية في مجلس األمن الدولي.

 19/2/2020، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
 

 لالستيراد المباشر للمنتجات من األسواق العالميةالزراعة "واالقتصاد" تبدآن بمنح التراخيص  .6
أعلنت وزارتا الزراعة واالقتصاد الوطني، مساء اليوم األربعاء، عن البدء الفوري باالستيراد : رام هللا

المباشر للثروة الحيوانية بما في ذلك العجول ولجميع المنتجات والسلع التجارية من جميع دول العالم 
منح التراخيص الالزمة للمستوردين وفقا الحتياجات السوق الفلسطينية، حيث تم دون معيقات، وذلك ب

 استيراد أول شحنة من العجول من البرتغال بشكل مباشر.
جاء ذلك عقب سلسلة من المباحثات المباشرة وغير المباشرة عبر أطراف دولية، أسفرت عن تراجع 

 .باشر للعجول من األسواق العالميةاد المإسرائيل عن إجراءاتها غير القانونية بمنع االستير 
 19/2/2020، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
 السلطة الفلسطينية تنّدد بقرار االحتالل بناء حي يهودي ضخم بالقدس .7

نّددت السلطة الفلسطينية بقرار سلطات االحتالل اإلسرائيلي بناء حّي  :نادية سعد الدين –عمان 
على أرض مخصصة ألن تكون جزءا من الدولة الفلسطينية المستقلة، عبر هدم يهودي ضخم 

عائلة فلسطينية تسكنها حاليا في شمال القدس المحتلة، وتحويل مطار  15عشرات المنازل وطرد 
 ”.استالبا للتاريخ وانتهاكًا للقانون الدولي“جديدة، مما اعتبرته  استيطانيةقلنديا إلى مدينة 

التوسع االستيطاني في شمال القدس دليل فشل المجتمع الدولي “أن ” الخارجية الفلسطينية“واعتبرت 
 ”.في تحقيق السالم على أساس حل الدولتين وفقًا للقرارات األممية والمرجعيات الدولية

تتواصل مع المجتمع الدولي والمحاكم الدولية المختّصة، وفي مقدمتها المحكمة الجنائية “وقالت إنها 
الدولية، لوقف االستيطان اإلسرائيلي، في ظل تنفيذ هذا المخطط االستيطاني البشع وغيره من 

ودعت المجتمع  ”.المشاريع االستيطانية اإلحاللية التي تنفذ في جنوب وشمال الضفة الغربية المحتلة
إلدراك حقيقة مضّي سلطات االحتالل في حّسم قضايا الوضع النهائي التفاوضية بناء على “الدولي 
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الخطة األميركية من جانب واحد وبقوة االحتالل، بعيدًا عن أية مفاوضات أو مؤتمرات سالم أو 
 ”.مواقف وقرارات دولية

 20/2/2020، الغد، عّمان

 
 ستبقى مستمرة مسيرات العودة .. ال بد من مغادرة مربع االنقسام "الصفقة" كي تسقطالحية:  .8

ستبقى مستمرة وأنها قنا: أعلنت حركة المقاومة اإلسالمية "حماس" أن مسيرات العودة في غزة  -غزة 
وأكد خليل الحية القيادي في الحركة خالل مؤتمر نظمته حركة الجهاد  ستستأنف الشهر المقبل.

اإلسالمي بمدينة غزة رفضا لـ"صفقة القرن" أن فلسطين ال تقبل القسمة وال التجزئة، مشددا على أن 
 "صفقة القرن" كي تسقط ال بد من مغادرة مربع االنقسام.

انعقاد مؤتمر وطني إلنقاذ ما يمكن إنقاذه من القضية الفلسطينية في حال لم يتمكن ودعا إلى 
 الفلسطينيون من عقد اإلطار القيادي المؤقت لمنظمة التحرير الفلسطينية.

وقال الحية "إن الخطاب الوطني الفلسطيني يتراجع من يوم إعالن الصفقة"، مؤكدا أن مواجهة 
 وطني يقف أمامها". الصفقة تحتاج إلى "عمل حقيقي

وطالب الحية جماهير الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية بالنزول إلى الشوارع واالنتفاض ضد 
الصفقة وقال "إذا كان شعبنا يملك االنتفاض ضد الصفقة فالمطلوب خطوات وطنية حقيقية وعلى 

حتالل أن يدرك أن الواليات المتحدة أن تشعر أن مصالحها في المنطقة يمكن أن تتضرر وعلى اال
 األرض ستنقلب عليه إذا تقدم خطوة في تطبيق الصفقة".

 19/2/2020، الشرق، الدوحة
 

 باالغتيال تنفي تلقي السنوار وعيسى تهديدا   "القسام" .9
أكد مصدر في كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، عدم صحة ما  :"القدس العربي" -غزة

تردد حول نقل الوفد األمني المصري، تحذيرات لقيادة الحركة، حول وجود نية إسرائيلية الغتيال قائد 
 الحركة في غزة يحيى السنوار والقيادي البارز في الجناح العسكري للحركة مروان عيسى.

الحديث عن اغتيال القادة “المقرب من حماس عن المصدر قوله إن ” نفلسطين اآل“ونقل موقع 
 ”.السنوار وعيسى يدل على عجز وارتباك االحتالل وهي رسائل فارغة

قادتنا مشاريع شهادة، وتلويح العدو ال يخيف أي طفل فلسطيني، وعلى قيادة “وأضاف المصدر: 
، وتابع حديثه ”بقرار ال تطيق دفع ثمن تبعاته العدو الفاشلة أن تجد حال لبالونات غزة قبل أن تفكر

 ”.أعلى ما في خيلهم يركبوا“مستشهدا بالمثل الشعبي: 
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جاء ذلك عقب تقارير ذكرت أن الوفد المصري الذي زار قطاع غزة مؤخرا، عّطل قرارا إسرائيليا 
 ر في غزة.باغتيال القياديين في حماس السنوار وعيسى، باعتبارهما مسؤولين عن التصعيد األخي

 20/2/2020، لندن، القدس العربي
 

 االحتالل يزعم استهداف خلية قنص للجهاد اإلسالمي شرق خانيونس .10
زعم الناطق باسم جيش االحتالل اإلسرائيلي "أفيخاي أدرعي" أن قوات الجيش  الرأي: –غزة 

 استهدفت خلية قنص تابعة لحركة الجهاد اإلسالمي بغزة.
األربعاء، أن قوات جيش االحتالل رصدت خلية قنص تابعة للجهاد اإلسالمي وادعى أدرعي، اليوم 

 قامت بإطالق النار من منطقة خانيونس جنوب القطاع باتجاه قوات االحتالل في أراضينا المحتلة.
وزعم أنه ردًا على ذلك أغارت قوات جيش االحتالل على خلية القنص إلزالة التهديد، مشيرًا على أنه 

 تفاصيل أوفى الحًقا.سيتم نشر 
 19/2/2020، وكالة الرأي الفلسطينية لإلعالم

 
 ولية أحداث قباطيةؤ "الشعبية" تُحّمل أمن السلطة مس .11

غزة: حملت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، أجهزة أمن السلطة المسئولية عن األحداث المؤسفة 
ظروف استشهاد الشاب صالح التي شهدتها بلدة قباطية في جنين، داعية للتحقيق الفوري في 

زكارنة، وتقديم مرتكبيها للعدالة. وتقدمت الجبهة في بيان صحفي صدر عنها األربعاء، بخالص 
العزاء إلى عائلة الشاب المغدور، متمنية الشفاء العاجل للجرحى. واعتبرت الجبهة أن التعامل األمني 

والهراوات احتفال وطني أقيم بمناسبة  والذي صاحبه اقتحام عشرات أفراد األجهزة مدججين بالسالح
تحرر أحد األسرى في البلدة هو السبب المباشر لهذه األحداث المؤسفة. ودعت السلطة إلى التفريق 
ما بين أحداث الشغب والفوضى األمنية التي دائمًا ما تبرر السلطة ممارساتها فيها، وبين مناسبة 

 د ابطال شعبنا.وطنية يتوحد فيها الجميع احتفااًل بتحرر أح
 19/2/2020، فلسطين أون الين

 
 خالل مؤتمر بغزة.. فصائل وقوى تجدد رفضها لـ"صفقة القرن" وتدعو الستعادة الوحدة الوطنية .12

غزة/ جمال غيث: جددت الفصائل والقوى الوطنية واإلسالمية، رفضها المطلق لخطة الرئيس 
الهادفة لتصفية القضية الفلسطينية، داعية  "صفقة القرن" باسماألمريكي دونالد ترامب المعروفة 

الستعادة الوحدة الوطنية على قاعدة المقاومة والتمسك بالحقوق الثابتة للشعب الفلسطيني بعد فشل 
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مشروع التسوية واالعتراف بـ)إسرائيل(. ودعا هؤالء، في اختتام المؤتمر الوطني الذي نظمته حركة 
مودور غرب مدينة غزة، والذي جاء بعنوان: "فلسطين ال تقبل الجهاد االسالمي اليوم في فندق الكو 

نهاء اتفاقية "أوسلو".  القسمة وال التجزئة"، لسحب االعتراف باالحتالل اإلسرائيلي وا 
وحث عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد اإلسالمي خالد البطش، على ضرورة إعادة بناء منظمة 

ني الفلسطيني بعد الضرر والتهتك الذي أصابه بسبب مسيرة التحرير، وا عادة االعتبار للمشروع الوط
التسوية. ودعا البطش خالل تالوة توصيات المؤتمر، إللغاء لجنة التواصل مع المجتمع الصهيوني 
التي شكلتها منظمة التحرير، وتصعيد التحركات الجماهيرية والشعبية في الضفة الغربية وقطاع غزة 

، وجميع الساحات العربية والدولية. وحضر المؤتمر الوطني، قادة 48م والقدس واألراضي المحتلة عا
الفصائل والقوى الوطنية واإلسالمية ووجهاء ومخاتير وممثلين عن مؤسسات المجتمع المدني، ولفيف 

 من أبناء قطاع غزة، رافعين أعالم فلسطين.
 19/2/2020، فلسطين أون الين

 
 الفلسطيني اللبنانيحماس تعلق مشاركتها بلجنة الحوار  .13

أكد نائب المسؤول السياسي لحركة حماس في لبنان جهاد طه على ضرورة تمثيل كل : بيروت
األطر الوطنية واإلسالمية الفلسطينية في لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني خدمة للمصلحة اللبنانية 

ة جميع القضايا الخاصة الفلسطينية، وتعزيزًا لروح التعاون والحوار األخوي في مقاربة ومعالج
 بالوجود الفلسطيني في لبنان.

وأكد طه في بيان صحفي، أّن حماس علقت مشاركتها في لقاء اليوم للجنة الحوار اللبناني 
الفلسطيني بعد تجاهل تمثيل القوى اإلسالمية وأنصار هللا الذين هم جزء من، "هيئة العمل الوطني 

 الدورية المركزية. الفلسطيني المشترك" ويحضرون لقاءاتها
وشدد على أن حماس حريصة على إنجاح عمل لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني، ولهذا كانت قد 

لتدارك  2020/2/19أجرت سلسلة من االتصاالت قبل انعقاد اللقاء المزمع عقده اليوم األربعاء 
  ومعالجة هذه اإلشكالية التي نأمل معالجتها في اللقاءات القادمة.
 19/2/2020، ز الفلسطيني لإلعالمالمرك

 
 ب هي الحلقة األخيرة من مسلسل التآمر على القضيةامبركة: صفقة تر علي  .14

شّدد عضو مكتب العالقات العربية واإلسالمية في حركة "حماس" علي بركة على تمسك : بيروت
 حركته بحق العودة، مؤكدًا أّن "الشعب الفلسطيني لن يتخلى عنه؛ ألنه حق مقدس".
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إلى أن صفقة القرن هي الحلقة  -في حوار خاص أجرته معه شبكة "الجئ نت" اإلخبارية-وأشار 
عندما انعقد  1897األخيرة من مسلسل التآمر على الشعب الفلسطيني والقضية، الذي بدأ منذ عام 

المؤتمر الصهيوني األول في بازل بسويسرا وقرر العمل على إقامة وطن قومي لليهود على أرض 
 سطين.فل

سقاط مشاريع  استراتيجيةوطالب بركة بوضع  سالمية لمواجهة صفقة القرن وا  فلسطينية عربية وا 
التوطين ودعم حق العودة، مشيرًا إلى أن الصفقة تستهدف حق العودة وترفض عودة أي الجئ 

ينيين وهي تدعو إلى توطين الالجئين الفلسط 1948فلسطيني إلى دياره األصلية التي ُأخرج منها عام 
 في الدول المضيفة وخصوصًا الدول العربية.

وأضاف أن المخيمات الفلسطينية هي محطات  .فقة ال تستطيع أن تلغي حق العودةوأكد أن الص
ا ترمز اليوم إلى قضية نضالية على طريق العودة إلى فلسطين، ويجب المحافظة عليها باعتباره

 .الالجئين
 19/2/2020، المركز الفلسطيني لإلعالم

 
 بينيت: سنعطي حماس فرصة أخرى ولن نطلق سراح أسرى مقابل جثث .15

أحزاب اليمين المتطرف "إلى اليمين" ووزير األمن اإلسرائيلي، نفتالي بينيت، عن عّبر رئيس تحالف 
رفضه لخطة "صفقة القرن" التي يطرحها الرئيس األميركي، دونالد ترامب، وهدد بتصعيد العدوان 

 على غزة وتصعيد الغارات ضد إيران في سورية.
األربعاء، إن "خطة  ت" اإللكتروني يوموقال بينيت، في مقابلة أجراها معه موقع "يديعوت أحرونو 

مرة فقط. ومن يوهم نفسه ويعتقد  13مرة، وتعبير السيادة  159’ دولة فلسطينية’ترامب تذكر تعبير 
 أننا ال نتجه نحو دولة فلسطينية، مخطئ".

واعتبر بينيت أنه "لن أسمح بتسليم سنتمتر من أراضي أرض إسرائيل إلى العرب. ويوجد في خطة 
امب خطر هائل وتوجد فيها فرص هائلة )لضم مناطق بالضفة الغربية إلى إسرائيل(. وينبغي تر 

 التصرف بشكل صحيح".
وتابع بينيت، مستغال المقابلة لغايات انتخابية، أنه "من دون بينيت إلى جانب نتنياهو، لن يفرضوا 

هو السيادة على متر واحد هنا سيادة على متر واحد من األرض. واالحتمال الوحيد أن يفرض نتنيا
 من األرض هو بوجود بينيت قوي".

وبحسب بينيت، فإن "جميع األحزاب ضدنا في هذه االنتخابات، وجميعهم يريدون إيقاف اليمين 
األيديولوجي والصهيونية الدينية. وهم يدركون أننا المحرك األيديولوجي للمعسكر القومي كله، 
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 ويدركون أنه من دوننا سيتم تسليم مناطق )للفلسطينيين(، ويكررون اإلفراج عن مخربين، وتعيين
 قضاة ذوي ميول يسارية".

يت إلى التهدئة في قطاع غزة، وقال "إننا نمنح المزيد من الوقت، وفرصة لحماس"، وتطرق بين
عاما من القذائف الصاروخية واإلزعاج غير المتوقف، ُنعّد خطة لتغيير جذري  20مضيفا أنه "بعد 

ذا استأنفوا األعمال العدائية، سيكون بانتظارهم ربيع مؤلم جدا. ولن أقول ماذا سيحدث  للوضع. وا 
 ف سيحدث. والكرة لديهم".وكي

وأضاف أنه "إذا استأنفوا )إطالق( البالونات والقذائف الصاروخية، فسنغلق مساحة الصيد مرة أخرى. 
ذا تم الحفاظ على التهدئة، مثلما هو حاصل في األيام األخيرة، فسيكون الوضع جيدا بالنسبة لهم".  وا 

ثتي الجنديين هدار غولدين وأورون شاؤول، قال وفيما يتعلق بتبادل أسرى، تستعيد إسرائيل فيها ج
بينيت إن "المفهوم كله الذي استخدم في السنوات الخمس األخيرة لم ينجح في إعادة جثتي هدار 
وأورون. وأنا أعمل على خط آخر. ال أريد الدخول في مسار مشابه بشأن تحرير مخربين مقابل 

فقد توقفنا عن إعادة نشطاء حماس بعد  جثث. وأسعى إلى ممارسة رافعات ضغط ذكية عليهم.
نما نسجنهم ونحاكمهم. وأريد أن تتصل عائالتهم مع هنية والسنوار وتقول لهما  تجاوزهم السياج. وا 

 إنهم ال يرون أبنائهم بسببهما".
وفيما يتعلق بإيران، قال بينيت إنه "صّعدنا الضغط ضد إيران في سورية وفي جميع األماكن، حتى 

 ".سوريةيخرجوا من 
 19/2/2020، 48عرب 

 
 جنرال إسرائيلي يدعو إلجراء محادثات مباشرة مع حماس .16

صباح األربعاء، إلى إجراء محادثات مباشرة مع دعا قائد كبير سابق في جيش االحتالل اإلسرائيلي، 
وقال نائب قائد أركان الجيش األسبق يائير جوالن، "إذا أرادت إسرائيل إتمام إجراءات  حركة حماس.

 تفاهمات مع حركة حماس عليها الجلوس مع قيادتها على نفس الطاولة".
 19/2/2020، الملفلسطينية لإلعوكالة الرأي ا

 
 غانتس يرفض دعوة نتنياهو لمناظرة بينهما .17

يوم األربعاء، عن رفضه محاولة رئيس الحكومة لة "كاحول الفان"، بيني غانتس، أعلن رئيس كت
اإلسرائيلية، بنيامين نتنياهو، منع محاكمته، وذلك إثر تقارير تحدثت عن أن نتنياهو سيسعى إلى 
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ي بمنع محاكمة رئيس حكومة أثناء واليته، كما وصف دعوة سن "القانون الفرنسي" الذي يقض
 نتنياهو لمناظرة معه بأنها "خدعة إعالمية لن أشارك فيها".

فزيونية معه، بالقول إن "غانتس يخاف وهو يعرف السبب. ورد نتنياهو على رفض غانتس مناظرة تل
سرائيل بحاجة إلى حكومة يمين قوية وليس إلى حكومة  سرائيل بحاجة إلى قائد قوي وليس جبانا. وا  وا 
ذا كان غانتس يخاف من مواجه مع رئيس الحكومة فكيف سيواجه  تعتمد على القائمة المشتركة. . وا 

 رائيل؟ وأكرر دعوتي لغانتس: تعال إلى مناظرة معي".التحديات الكبرى أمام دولة إس
 19/2/2020، 48عرب 

 

 الطيبي وليبرمان يدعوان نتنياهو إلى مناظرة تلفزيونية .18
عن  دعا أحمد الطيبي عضو الكنيست اإلسرائيلي -ترجمة خاصة بـ"القدس" دوت كوم -رام هللا

مين نتنياهو زعيم حزب الليكود، إلى مناظرة تلفزيونية قبل يوم األربعاء، بنياالقائمة العربية المشتركة، 
وتأتي تغريدة الطيبي في وقت طالب فيه أيًضا  االنتخابات التي ستجري في الثاني من الشهر المقبل.

 أفيغدور ليبرمان زعيم حزب إسرائيل بيتنا، نتنياهو، بمناظرة تلفزيونية.
 19/2/2020القدس، القدس، 

 
 وزراء بالليكود: نتنياهو سيفعل أي شيء للتهرب من المحكمة .19

ب من محاكمته بتهم فساد هر ائيلية، بنيامين نتنياهو، إلى مواصلة التيسعى رئيس الحكومة اإلسر 
 .خطيرة

مستوى من حزب الليكود، ونقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" اليوم، األربعاء، عن وزراء رفيعي ال
عضو كنيست، فإن  61الذي يتزعمه نتنياهو، قولهم إنه في حال فوز كتلة أحزاب اليمين والحريديين بـ

 نتنياهو سيدفع إلى سن "القانون الفرنسي"، الذي يمنع محاكمته طالما يتولى منصب رئيس الحكومة.
ن اإلمكانية األخرى، في حال تشكيله وأضاف الوزراء أنفسهم، الذين لم تذكر الصحيفة هويتهم، أ

الحكومة، هي أن يطلب مجددا الحصول على حصانة من الكنيست بهدف تأجيل محاكمته إلى ما 
بعد نهاية الوالية المقبلة. وقال الوزراء إن "نتنياهو سيفعل أي شيء كي ال يرى القضاة. والفوز )في 

 االنتخابات( يعني أنه سيفعل أي شيء كي ال ُيحاكم".
 19/2/2020، 48عرب 
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 عضوا كنيست: إطالق النار العشوائي في العيسوية يهدف لتيئيس الفلسطينيين .20
بهة، القائمة سليمان وعوفر كسيف )الج –أبرق النائبان عايدة توما  ”:القدس العربي“ –الناصرة 

المشتركة( برسالة لوزير األمن الداخلي اإلسرائيلي غلعاد أردان، يطالبانه فيها بفتح تحقيق رسمي 
صابته إصابة خطيرة في عينه خالل  بحادث إطالق الرصاص المطاطي على الطفل مالك عيسى وا 

 عودته من الدوام المدرسي يوم السبت الماضي في حي العيساوية شرقي القدس.
وفي تعقيبهما على الحادثة قال النائبان في بيان مشترك إن هذه ليست المرة األولى التي تقوم بها 

صابة طفل فلسطيني. ونوها بأن  األمر يتكرر ويعكس “قوات الشرطة اإلسرائيلية بإطالق النار وا 
ين بهدف تيئيسهم وترحيلهم من منازلهم سياسة احتاللية تتمثل في استخدام النار والقوة ضد الفلسطيني

 ”.وأحيائهم
 19/2/2020القدس العربي، لندن، 

 
 متهم بالسرقة” األقصى”عرّاب االقتحامات اإلسرائيلية لـ .21

القدس المحتلة: تتهم شرطة االحتالل اإلسرائيلية، العضو السابق في الكنيست )البرلمان اإلسرائيلي( 
 عّراب االقتحامات للمسجد األقصى، الحاخام يهودا غليك بالسرقة.، و ”الليكود” عن حزب 

وقالت الشرطة اإلسرائيلية، في تصريح مكتوب وصلت نسخة منه لوكالة األناضول إنها اعتقلت 
قامت الشرطة بأعمال تفتيش في شقته، “وأضافت  الحاخام غليك مساء أمس )الثالثاء( من منزله.

 ”.متهم بالسرقة وعرقلة إجراءات قضائية“وتابعت إن غليك  ”.باالستناد إلى أمر محكمة
 19/2/2020القدس العربي، لندن، 

 
 الكشف عن تحقيق إسرائيلي بشأن إمكانية تورط غانتس بقضية فساد .22

كشفت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، اليوم  -ترجمة خاصة بـ"القدس" دوت كوم -رام هللا
الخميس، عن وجود توجهات لدى المستشار القضائي للحكومة اإلسرائيلية أفيحاي ماندلبليت، لفتح 

 أبيض، متورط فيها. -س زعيم حزب أزرق تحقيق في قضية احتيال كبيرة قد يكون بيني غانت
وبحسب الصحيفة، فإن القضية تتعلق بما عرف باسم "شركة البعد الخامس" والتي كان يديرها 
غانتس سابًقا. مشيرًة إلى أنه حتى اآلن ال يوجد ما يثبت تورط غانتس في ملف الفساد الخاص 

 بالشركة.
 20/2/2020، القدس، القدس
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 ـ "كورونا""األمن القومي اإلسرائيلي" يستعد الستقبال إسرائيليين مصابين ب .23
يوم األربعاء، أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو اجتمع بمجلس األمن "، 13أكدت القناة العبرية الـ"

القومي اإلسرائيلي وبعض وزراء حكومته في مستشفى شيبا بمنطقة تل في مدينة تل أبيب، بشكل 
وند برنسيس" السياحية في اليابان، استثنائي، استعدادا الستيعاب اإلسرائيليين من سفينة "دايم

المحجور على ركابها بسبب فيروس "كورونا" الجديد، خاصة وأن المئات من ركابها مصابين بهذا 
 الفيروس.

وأشارت القناة العبرية على موقعها اإللكتروني إلى أن إسرائيل تحاول االنتهاء من تجهيز غرف 
 خاصة للحجر الصحي الستيعاب مواطنيها العائدين من السفينة اليابانية.

 19/2/2020، األيام، رام هللا
 

 إصابة إسرائيلي رابع بفيروس كورونا .24
عن إصابة  أعلن فجر اليوم الخميس، -ترجمة خاصة  -ترجمة خاصة بـ"القدس" دوت كوم  -رام هللا

 إسرائيلي رابع، من بين المتواجدين على متن السفينة السياحية "دايموند برنسيس"، بفيروس كورونا.
وبحسب موقع صحيفة يديعوت أحرونوت، فإن الفحوصات الطبية التي أجريت على الركاب 

ابان حيث اإلسرائيليين، أظهرت إصابة شخص رابع. مشيًرا إلى أنه سيتلقى العالج في مستشفى بالي
 تتمركز السفينة، وأنه لن يعود مع باقي اإلسرائيليين إلى تل أبيب كما هو مخطط له اليوم.

 20/2/2020، القدس، القدس
 

همال طبي .25  تقرير شكاوى الجنود اإلسرائيليين: عنف وعنصرية وا 
دّل تقرير نشرته وزارة األمن اإلسرائيلية اليوم، األربعاء، على تصاعد حاالت العنف : القدس المحتلة

 والعنصرية من جانب ضباط في الجيش اإلسرائيلي بحق جنودهم، خالل العام الفائت.
شكوى،  6114، إنه تم تقديم 2019وقال تقرير مفوض شكاوى الجنود في الجيش اإلسرائيلي للعام 

 %13من الشكاوى إلى تعامل الضباط مع الجنود، و %31ا موثوقة. وتطرقت منها أنه %59تبين 
 من الشكاوى تتعلق بالمجال الطبي.

من الشكاوى قدمها جنود نظاميون. وتبين أن عدد الشكاوى التي قدمها جنود  %55وأفاد التقرير بأن 
 .750وضباط في الخدمة الدائمة لم يتراجع وبلغ عددها 

 19/2/2020، وكالة سما اإلخبارية
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 تقدير إسرائيلي: إسرائيل تريد عباس ضعيفا لكن مسيطرا على الضفة .26
قال كاتب إسرائيلي إن "إسرائيل معنية بوجود رئيس السلطة الفلسطينية : أبو عامرعدنان  -21عربي

محمود عباس ضعيفا، لكنها تريده مسيطرا على الضفة الغربية، رغم وجود قناعة إسرائيلية بأن أي 
ا خطوة ضم في الضفة ستتسبب بمظاهرات شعبية، ولكن يمكن استيعابها. وبعض النظر عم

سيمنع الشارع الفلسطيني من الذهاب لخيارات  -بعكس سلفه ياسر عرفات-سيحصل، فإن عباس 
 عنيفة وقاسية ضد إسرائيل".

"، أن "عباس توقع اندالع 21وأضاف شلومي ألدار بمقاله على موقع المونيتور، ترجمته "عربي
إعالن صفقة القرن، وهم  احتجاج جماهيري يعم شوارع رام هللا وجنين ونابلس والخليل في أعقاب

يرون حلم الدولة التي وعدهم بها يتبخر، دون الذهاب لتنفيذ عمليات مسلحة، رغم أن الصفقة وجهت 
ضربة قاسية لعباس؛ ألنه منذ انتخابه رئيسا وعد الفلسطينيين بإقامة دولة فلسطينية بطرق السالم، 

 وليس باالنتفاضة كما حاول عرفات ذلك".
 20/2/2020، "21موقع "عربي 

 
 على تقديم التسهيالت لغزة  "إسرائيل"تقدير: استنزاف حماس أجبر  .27

قال كاتب إسرائيلي إن "حركة حماس استطاعت بعد خمسة أيام من : عدنان أبو عامر -21عربي
استنزاف إسرائيل أن تحصل منها على تسهيالت إنسانية غير مسبوقة في قطاع غزة، وبعد أن رفعت 
مصر أسعار الغاز الطبيعي الوارد إلى قطاع غزة، فقد شعرت حماس أنها محشورة في الزاوية، وفي 

 ت أزمتها باتجاه إسرائيل، كما هي العادة منذ سنوات".هذه الحالة صّدر 
وأضاف أليئور ليفي، مراسل الشؤون الفلسطينية في صحيفة يديعوت أحرونوت، في تقريره الذي 

"، أن "إسرائيل سارعت إلى فتح أدراجها، وقررت إدخال كميات كبيرة من الغاز 21ترجمته "عربي
طارات السيارات واألموال النقدية ومواد البناء إلى قطاع غزة، من أجل منع التصعيد  غير الطبيعي وا 

المرغوب به، على األقل في المرحلة الحالية، حتى إن تصاريح الدخول إلسرائيل تم زيادتها بصورة 
 دراماتيكية، وهكذا تنجح طريقة الضغط التي تمارسها حماس مرة بعد أخرى".

 19 ،"21موقع "عربي 
 

 تقرير: توترات في قيادة الجيش اإلسرائيلي إثر قرارات كوخافي .28
صل شعبة التخطيط إلى شعبتين تثير قرارات رئيس أركان الجيش اإلسرائيلي، أفيف كوخافي، بشأن ف

منفصلتين، توترا في قيادة الجيش، كونها تغير وجه هيئة األركان العامة، وتنزع صالحيات من 
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األربعاء. وتأتي هذه التغييرات في إطار إعالن  ا ذكر موقع "والال" اإللكتروني يومضباط كبار، حسبم
 للسنوات األربع المقبل.كوخافي، األسبوع الماضي، عن خطة "تنوفا" العسكرية 

وُأطلق على إحدى الشعبتين اسم شعبة بناء قوة متعددة األذرع، وعلى الثانية اسم الشعبة اإلستراتيجية 
يران. كذلك تقرر نقل المسؤولية عن "قيادة العمق" إلى قائد الكليات العسكرية.  وا 

لقوة المتعددة األذرع، تكون مهمته وبين قرارات كوخافي، تعيين ضابط برتبة لواء قائدا لشعبة بناء ا
تسريع إجراءات وتمكين العالقات بين األذرع والُشعب المختلفة، من أجل دفع خطط ومشاريع، خالل 

 والية كوخافي.
ولفت المحلل العسكري في "والال"، أمير بوحبوط، إلى أن "هذه مهمة معقدة، ألن اللواء األرفع، بعد 

المسؤول عن بناء القوة في الجيش اإلسرائيلي كله. وعندما يتم تعيين رئيس أركان الجيش، هو نائبه، 
لواء ال يخضع له مباشرة ويعمل في مجال بناء القوة، فإنه سينخر بشكل أوتوماتيكي بالصالحيات 

 والمسؤوليات، سواء تعمدوا ذلك أو ال".
وأضاف بوحبوط أنه "باإلمكان قول األمر نفسه حول ما سيحدث ألذرع الجو والبحر والبر. ونقل عن 
"ضابط كبير جدا" في قوات االحتياط، اطلع على تفاصيل قرارات كوخافي، قوله إنه "كان يريد أن 

اللواء الذي يكون ذبابة على الحائط" في الغرفة التي ُيبحث فيها تقاسم المسؤوليات والصالحيات بين 
 سيرأس الشعبة الجديدة،، نائب رئيس أركان الجيش أو قائد سالح الجو.

وأكد بوحبوط على وجود خالفات في قيادة الجيش اإلسرائيلي إثر القرار بشأن تشكيل شعبة 
يران.   اإلستراتيجية وا 

نصب قائد "قيادة العمق"، التي يتولى قيادتها ضابط برتبة لواء. ويتعلق قرار ثالث لكوخافي بإلغاء م
وأشار بوحبوط إلى أن أعضاء في هيئة األركان العامة يرون بأن هذا القرار سضعف هذه الشعبة، 

 وأن نقل المسؤولية عليها يدفع قائدها إلى تقسيم اهتمامه بين "قيادة العمق" والكليات العسكرية.
ه القرارات تجعل العالقات في هيئة األركان العامة متوترة، على األقل حتى وكتب بوحبوط أن "هذ

تتضح القرارات وبلورتها في المستوى التكتيكي للمناصب المختلفة التي ُولدت اآلن". وحسب بيان 
الجيش اإلسرائيلي، فإن هذه التغييرات يفترض أن تجري في الصيف المقبل، "األمر الذي يجعل 

 يئة األركان حول إشغال المناصب الجديدة أكثر توترا".المداوالت في ه
 19/2/2020، 48عرب 
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 2019حالة اعتقال في القدس خالل  2,039 :فروانة .29
المختص بشؤون األسرى، إن سلطات االحتالل اإلسرائيلي صعّدت من  قال عبد الناصر فروانة :غزة

اجراءاتها القمعية بحق الفلسطينيين في القدس خالل السنوات القليلة الماضية، ووسعت اعتقاالتها لهم 
 بشكل الفت.

( حالة اعتقال 2,039وبين فروانة في تصريح صحفي له، إلى أنه تم خالل العام المنصرم تسجيل )
ولفت إلى أن االعتقاالت  قدس المحتلة، طالت أطفااًل وشبانًا وشيوخًا ونساًء وفتيات قاصرات.في ال

 .2018( عما ُسجل خالل العام %13شكلت زيادة قدرتها ) 2019بحق المقدسيين خالل العام 
( من %37وأوضح أن نسبة االعتقاالت ارتفعت في القدس خالل العام الماضي وشكّلت ما نسبته )

( حالة 5,509ي حاالت االعتقال التي ُسجلت في كافة المحافظات الفلسطينية والتي بلغت )إجمال
اعتقال، فيما كانت نسبة االعتقاالت في القدس أقل من ذلك خالل العام الذي سبقه حيث شكلت ما 

 .2018( من اجمالي االعتقاالت في العام %27.8نسبته )
قّية األسرى الفلسطينيين من سوء ظروف االعتقال وقال إن األسرى المقدسّيين يعانون كما ب

واالحتجاز وقسوة التعذيب والعزل االنفرادي واالهمال الطبي والحرمان من أبسط الحقوق اإلنسانية 
 كالعالج والتعليم وزيارات األهل والتواصل مع العالم الخارجي وغيره.

واحيها يقبعون في سجون ومعتقالت ( من سكان مدينة القدس وض450وأشار إلى أنه ما يزال قرابة )
( أسرى ضمن 8االحتالل اإلسرائيلي بينهم عشرات األطفال والنساء والفتيات، وأن من بينهم أيضا )

 سنة في السجن بشكل متواصل. 20قائمة عمداء األسرى وهم الذين أمضوا أكثر من 
 19/2/2020، وكالة معا  اإلخبارية

 
 مرحلة خطيرة جرّاء إجراءات التضييق الجديدةاألسرى يواجهون : نادي األسير .30

في بيان له، اليوم األربعاء، إن مرحلة خطيرة يواجهها  قال نادي األسير الرأي: –الضفة المحتلة 
األسرى في سجون االحتالل اإلسرائيلي، بعد قرار اإلدارة فرض مزيد من اإلجراءات التعسفية 

 ا عبر سنوات من النضال واإلضراب عن الطعام.والتضييق عليهم، وسحب منجزاتهم التي حققوه
وتابع، أن اإلجراءات الجديدة تمس بـالحياة التنظيمية لألسرى، وتشمل أصناف المشتريات من 
"الكنتينا"، وكمية الطعام ونوعيته، ومواعيد الفورة ومدتها، وزيارات العائالت، وعدد الكتب، والحياة 

 التعليمية لألسرى.
ر، أن قضية نقل األسرى األطفال من سجن "عوفر" إلى سجن "الدامون" دون واعتبر نادي األسي

 ( يومًا، جزء من التحوالت الخطيرة التي تحاول إدارة سجون االحتالل فرضها.36ممثليهم منذ )
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( طفل، 200( أسيرًا إداريًا، و)450آالف أسير يقبعون في سجون االحتالل، منهم ) 5ُيشار إلى أن 
 ( أسيرة.42و)

 19/2/2020، وكالة الرأي الفلسطينية لإلعالم
 

 االحتالل يصادر صفا  مدرسيا  وينفذ اعتقاالت في الضفة .31
، أمس، غرفة مدرسية متنقلة، جنوبي الضفة «اإلسرائيلي»صادرت قوة من جيش االحتالل  :وكاالت

الغربية المحتلة، بدعوى عدم الترخيص، واعتقلت فلسطينيًا خالل عملية االقتحام. وقال شهود عيان، 
إن القوة العسكرية داهمت مدرسة قرية سوسيا، بمحافظة الخليل، وصادرت غرفة متنقلة تستخدم 

ل مدرسي، وأضاف الشهود، أن القوات أخطرت إدارة المدرسة بوقف العمل في ملعب المدرسة، كفص
 حيث تجرى أعمال تجريف لتسوية الملعب.

وأشار الشهود إلى أن عراكًا باأليدي وقع بين األهالي وقوة االحتالل، أسفر عن اعتقال مواطن. 
طالبًا دروسهم في المدرسة الوحيدة في  90فلسطينيًا، ويتلقى نحو  450ويسكن قرية سوسيا، نحو 

 التجمع السكاني.
وشنت قوات االحتالل، حملة دهم وتفتيش في مناطق مختلفة بالضفة الغربية والقدس، تخللها اعتقال 
عدد من الشبان، فيما يواصل جنود االحتالل محاصرة قرية دير نظام قضاء محافظة رام هللا لليوم 

ش االحتالل في بيان، إن جنوده اعتقلوا عددًا من الشبان جرى تحويلهم الثامن على التوالي. وقال جي
للتحقيق بشبهة حيازة أسلحة ووسائل قتالية والمشاركة في أعمال مقاومة شعبية ضد المستوطنين. 
وقال نادي األسير الفلسطيني، إن قوات االحتالل اعتقلت، سبعة فلسطينيين من الضفة، بينهم والد 

 شهيد.
 20/2/2020، لشارقةالخليج، ا

 
 "روضة"الشرطة اإلسرائيلية تبحث عن أسلحة في حقائب أطفال فلسطينيين داخل  .32

كشفت قناة عبرية، الثالثاء، عن مقطع فيديو يوثق اقتحام الشرطة اإلسرائيلية، روضة أطفال 
 )حضانة( في مدينة عربية )وسط(، وتفتيش حقائب الصغار بحثا عن أسلحة.

الخاصة إن الواقعة حدثت يوم اإلثنين، في مدينة الطيبة العربية، الواقعة بمنطقة ” 13“وقالت القناة 
ولم يحمل عناصر الشرطة تصريحا قضائيا أو أمر تفتيش أو إذنا من وزارة التعليم  المثلث الجنوبي.

 اإلسرائيلية، القتحام روضة األطفال وتفتيش الحقائب، وفق المصدر ذاته.
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 التفتيش لم تسفر عن العثور على شيء.وأوضحت القناة أن عملية  
 20/2/2020، القدس العربي، لندن

 
 العودة حقي" الدولية برعاية نيابيةمؤتمر باألردن إلطالق حملة " .33

يعقد في العاصمة األردنية عّمان، الخميس، مؤتمر إلطالق حملة "العودة حقي وقراري" الدولية التي 
ينظمها مركز العودة الفلسطيني في لندن، وهي حملة لتأكيد حق العودة لالجئين الفلسطينيين، ورفض 

المؤتمر برعاية عن  أعلنت األردني مجلس النواب لجنة فلسطين النيابية فيوكانت  صفقة القرن.
في بيروت،  الحملة ذاتها ستنطلق ومما تجدر اإلشارة إليه أن رئيس مجلس األعيان فيصل الفايز.

وتصل إلى مدينة إسطنبول التركية، ، في السابع والعشرين من شباط/ فبراير الجاري، برعاية نيابية
من جهته قال مدير  ضور السفير الفلسطيني فائد مصطفى.في السادس من آذار/ مارس المقبل، بح

مشيرا ، ستكون على موقع "ماي ريترن"أن المشاركة في الحملة مركز العودة في لندن، طارق حمود، 
للتأكد من التوقيعات اإللكترونية، إلى جانب فرق من الحملة ستجوب  إلى أن هنالك معتمدة قانونياً 
 .الفلسطيني لكترونية في مخيمات اللجوءلجمع التوقيعات الورقية، واإل

 2020/2/19، "21موقع "عربي 
 

 إلسرائيليلنشيد الالجزائر: جدل بسبب اتهام رئيس اللجنة األولمبية بالوقوف   .34
مصطفى براف خالل الجزائرية )خاصة( فيديو لرئيس اللجنة األولمبية  نشرت قناة نوميديا الجزائر:

لنشيد لحضوره فعاليات بطولة الجودو في العاصمة الفرنسية باريس، حيث ظهر وهو يقف 
كذبت فيه الواقعة،  لكن اللجنة األولمبية أصدرت بياناً . ، ما أثار موجة استياء واسعةاإلسرائيلي

 وقالت إن الفيديو مفبرك.
 2020/2/19، القدس العربي، لندن

 
  اواألونرو  غزة مب بإعادة المساعدات لقطاعاديمقراطيون يطالبون إدارة تر نواب  .35

مب، اكي، إدارة الرئيس دونالد تر ينائبًا ديمقراطيًا في مجلس النواب االمر  31طالب : وفا -واشنطن
من وزير  واوطلب بإعادة المساعدات األمريكية إلى قطاع غزة، بسبب األزمة اإلنسانية هناك.

وأكد المشرعون أنه يمكن  مبيو في رسالة اتخاذ "إجراء فوري" الستعادة التمويل.الخارجية مايك بو 
 .األونروا تجنب األزمة الفورية باستئناف المساعدات األمريكية الثنائية لغزة، إضافة إلى تمويل وكالة
 2020/2/20، الحياة الجديدة، رام هللا
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 الواقعالفروف: "صفقة القرن" محاولة غير مثمرة لفرض األمر  .36
بحث وزير الخارجية الروسي، سيرغي الفروف، مع نظيره األردني، أيمن الصفدي، : موسكو

األربعاء، في موسكو، عددا من القضايا الملّحة لألجندتين الثنائية واإلقليمية، بما فيها خطة "صفقة 
وأكد أن  مثمرة.القرن"، والتي جدد الفروف انتقادها، معتبرًا أن سياسة فرض األمر الواقع لن تكون 

وبشكل متتال، إلى القاعدة القانونية الدولية القائمة لتسوية هذا النزاع،  تقليدياً  انتنحاز  روسيا واألردن
 بما فيها القرارات األممية ومبادرة السالم العربية.

 2020/2/19، العربي الجديد، لندن
 

 معاداة السامية في هولندا تسجل أعلى مستويات لها على اإلطالق .37
، أعلى مستوى لها على اإلطالق، وفًقا 2019بلغ عدد الحوادث المعادية للسامية في هولندا في العام 
التلفزيونية  NOS، ونشرت في قناة (CDEC)لمعطيات أصدرها مركز المعلومات والتوثيق اليهودي 

 .2018 عن العام %35زيادة بنسبة ، مما يشكل واقعة 182إذ تم تسجيل صباح الثالثاء. 
 I24 News ،2020/2/18موقع 

 
 فلسطين والغرب: قرن من الغدر .38

 آفي شليم
بالنسبة لليمين اإلسرائيلي انتصارا دبلوماسيا شبيها بوعد بلفور، أما بالنسبة  تعتبر خطة ترامب

 للفلسطينيين فما هي سوى غدر آخر يمارسه الغرب ضدهم.
كان ناعوم تشومسكي قد وصف االستعمار االستيطاني بأنه أشد أشكال اإلمبريالية سادية. من سوء 

ستيطاني الصهيوني واإلمبريالية الغربية في نفس حظ الفلسطينيين أنهم وقعوا ضحية لالستعمار اال
 الوقت على مدى القرن الماضي.

، والذي التزمت الحكومة 1917كان أول وأهم غدر مورس ضد الفلسطينيين هو وعد بلفور في عام 
البريطانية بموجبه بدعم إقامة وطن قومي للشعب اليهودي في فلسطين، شريطة أال يطرأ شيء من 

 من الحقوق المدنية والدينية للمجتمعات غير اليهودية الموجودة في فلسطين."شأنه أن "ينال 
يشكلون أقل من عشرة بالمئة من سكان فلسطين بينما كان العرب يشكلون  1917كان اليهود في عام 

تسعين بالمئة من مجموع السكان. ومع ذلك فقد اختارت بريطانيا االعتراف بحق تقرير المصير 
ة وحرمان األغلبية العظمى من ذلك الحق. وحسبما عبر عن ذلك الكاتب اليهودي لألقلية الضئيل

 آرثر كوستلر فقد "وعد شعب شعبا آخر بأن يمنحه بلد شعب ثالث."
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 خطيئة كبرى
كان وعد بلفور وثيقة استعمارية أوروبية كالسيكية. ولقد حلت في شخصية كاتب الوثيقة، وزير 

جيمز بلفور، الذهنية االستعمارية، والتي ترى أن الحقوق الوطنية الخارجية البريطاني آنذاك آرثر 
 لسكان البالد ال تعني شيئا بالنسبة له.

فقد كتب فيما بعد يقول: "سواء كانت الصهيونية صوابا أم خطأ، جيدة أم سيئة، فهي متجذرة في 
أعمق بكثير من  تقاليد ممتدة عبر األجيال، وفي احتياجات حاضرة، وفي آمال مستقبلية، لمضمون

رغبات وميول سبعمائة ألف عربي يقطنون اآلن تلك األرض الموغلة في القدم." يصعب على المرء 
 أن يجد توضيحا أشد من ذلك لما أطلق عليه إدوارد سعيد عبارة "المعرفة األخالقية لإلمبريالية".

من أسوأ األخطاء  من وجهة نظر المصالح البريطانية، كان وعد بلفور خطيئة كبرى، بل واحدا
االستراتيجية في تاريخ بريطانيا اإلمبريالي. أما من المنظور الصهيوني، فقد مثل فتحا كبيرا على 
طريق إنجاز مشروع الدولة، ومهد السبيل نحو االستيالء الصهيوني المنتظم على البالد، وهي 

 العملية التي استمرت بال هوادة حتى يومنا هذا.
، كانت بريطانيا صاحبة االنتداب على فلسطين، وكان حجر 1948عام وحتى  1920فمنذ عام 

الزاوية في السياسة االنتدابية هو حظر المؤسسات التمثيلية إلى أن غدا اليهود أغلبية. وحينما انتفض 
 قمع الجيش البريطاني ثورتهم بوحشية شديدة. 1936العرب في عام 

نما في الثالثينيات منه، حيث لعبت لم تضع فلسطين في أربعينيات القرن العشرين ك ما هو رائج وا 
ن كانت ال تعترف بذلك حتى اآلن، في خلق المأساة الفلسطينية.  بريطانيا دورا محوريا، وا 

 رابحون وخاسرون
ينسجم الرئيس األمريكي دونالد ترامب تماما مع هذا النمط من خدمة المصالح الصهيونية على 

وبالنسبة  –يته المبسطة للعالم، ال يوجد سوى رابحين وخاسرين حساب الفلسطينيين. فمن خالل رؤ 
له، فإن اإلسرائيليين هم الرابحون بينما الفلسطينيون هم الخاسرون على الدوام. وبذلك تجده قد تخلى 

 تماما عن مجرد التظاهر باإلنصاف والتصرف كوسيط نزيه.
إدارته إال أن انقلبت بشكل سريع  بدال من ذلك، تولى ترامب دور محامي إسرائيل، فما كان من

ومفاجئ على السياسة األمريكية معلنة أن المستوطنات اإلسرائيلية المقامة على األراضي الفلسطينية 
المحتلة باتت مشروعة وأنها ال تشكل عقبة في طريق السالم. لم يكتف ترامب بدعم دولة إسرائيل، 

نتنياهو ومع المستوطنين اليمينيين المتطرفين الذين بل تحالف مع رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين 
 وضعوا نصب أعينهم هدف ضم معظم مناطق الضفة الغربية المحتلة إلى إسرائيل الكبرى.
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منذ أن وصل إلى السلطة، وجه ترامب سلسلة من اللكمات للشعب الفلسطيني، حيث اعترف بالقدس 
حدة من تل أبيب إلى القدس، وأوقف تمويل كاملة عاصمة إلسرائيل، ونقل سفارة الواليات المت

الواليات المتحدة لألونروا، وهي الوكالة التي ترعى شؤون الالجئين الفلسطينيين، وسحب المساعدة 
المالية التي تقدم للسلطة الفلسطينية، واعترف بالسيادة اإلسرائيلية على مرتفعات الجوالن المحتلة، 

 ة في واشنطن.وأغلق مكتب منظمة التحرير الفلسطيني
ثم في الثامن والعشرين من كانون الثاني/ يناير الماضي، كشف ترامب عن خطته المسماة "صفقة 
القرن" والتي طالما روج لها وأجل اإلعالن عنها، واصفا إياها بالفرصة السانحة التي تعود بالخير 

 على الفلسطينيين.
تعترف الخطة بالقدس عاصمة موحدة إلسرائيل وتمنح إسرائيل الحرية المطلقة في ضم المستوطنات 
اليهودية غير المشروعة في الضفة الغربية وكذلك ضم وادي األردن الخصيب الذي يشكل سلة 

من الخبز بالنسبة للمجتمع الفلسطيني. وُتمكن الخطة إسرائيل من االحتفاظ بالسيطرة المطلقة على األ
 في الضفة الغربية وعلى ما فيها من شبكة طرق سريعة وأنفاق وقواعد عسكرية.

 التجرد من األخالق
في ذات الوقت، مطلوب من الفلسطينيين االعتراف بإسرائيل كدولة يهودية والتوقف عن المطالبة 

 بالعدالة إزاء ما ارتكب في حقهم من جرائم حرب.
وره الخطة، فستكون دولة منزوعة السالح، ولها عاصمة تقع في أما الدولة الفلسطينية بحسب ما تتص

ضواحي القدس الشرقية وتقتصر أراضيها على قطاع غزة وبعض الجيوب المتقطعة في الضفة 
الغربية. لن تكون لفلسطين حدود مع أي من الدول العربية المجاورة وال سيطرة لها على مجالها 

 عية األخرى.الجوي وال على مياهها ومواردها الطبي
إنها خطة إلقامة مجموعة من البانتوستانتات الجرداء المحاطة من كل مكان بالجيش اإلسرائيلي 
وبأعداد متزايدة من المستوطنين اليهود. وهي بذلك أشبه ما تكون بالسجن منها بالدولة. ومقابل 

طينيون بتلقي مبلغ الموافقة على هذه الخطة المجحفة، غير المنصفة وغير القانونية، يوعد الفلس
نما دول الخليج.  خمسين مليار دوالر على مدى خمس سنوات، مصدرها ليس الخزانة األمريكية وا 

لم يكن عجبا إذن أن ُيقبل نتنياهو على خطة ترامب بابتهاج شديد، فهي في األساس خطته التي 
ها ستكون بمثابة تحقق له كل ما يتمناه. وفوق كل ذلك، وكما يجمع مؤيدو ومعارضو الخطة، فإن

 المسمار األخير في نعش حل الدولتين وحلم إقامة دولة فلسطينية مستقلة.
وال عجب أيضا أن ُتجمع كل الفصائل الفلسطينية على الرفض الشديد لهذا العرض، وذلك أن ما 
نما خطة منبثقة عن نظام الفصل العنصري )األبارتايد(. إنه  يعرضه ترامب ليس خطة للسالم، وا 
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خضاع ماليين الفلسطينيين للسيطرة اإلسرائيلية محاو  لة سافرة لشرعنة االحتالل غير القانوني وا 
ذ تفوح منها رائحة الذهنية االستعمارية، فإن هذه الخطة تخلو من أي معنى لألخالق وال  الدائمة. وا 

 تتوفر فيها حتى أدنى مستويات الفضيلة اإلنسانية.
سرائيلي انتصارا دبلوماسيا مذهال شبيها بوعد بلفور، أما بالنسبة تعتبر خطة ترامب بالنسبة لليمين اإل

للفلسطينيين فما هي سوى فصل أخير في ملحمة مستمرة على مدى قرن من الزمن شيمتها الخديعة 
 والغدر الذي تمارسه القوى الغربية ضدهم.

 17/2/2020"، ميدل إيست آي"
 19/2/2020، "21موقع "عربي 

 
 فاشلة! صفقة تصفوية .39

 عوني صادق
في إحدى المرات، كنت أقرأ ما جاء في أحد التسريبات، حول موعد إعالن الرئيس األمريكي دونالد 

وفجأة، بينما أنا أقرأ الخبر، اجتاحتني رغبة شديدة في الضحك، «. صفقة القرن»ترامب عن تفاصيل 
جلس معي عن السبب، فأجبته ما لبثت أن انطلقت تلعلع مخترقة الزمان والمكان. سألني من كان ي

 قائاًل: تذكرت نكتة سمعتها في زمن مضى.
أما السبب الحقيقي فكان عبارة تضمنها الخبر المسرب، جاء فيها قول منسوب إلى الرئيس 

«! سترضي جميع األطراف»األمريكي، وهو أن خطة ترامب لتسوية الصراع في الشرق األوسط 
أيًا كان واضعها للتوفيق بين « صفقة»هي مضحكة، فال توجد بالتأكيد  العبارة؟أليست مضحكة هذه 

خصمين، يمكن أن ترضيهما معًا، إال إذا كان موضوع الصفقة ال يعود إلى أي منهما في األصل، 
وعندها يكون ما يمكن أن يحصال عليه، مهما كان، مكسبًا! ويكون ذلك ترجمة حرفية لقاعدة )من ال 

 يملك أعطى لمن ال يستحق(.
اإلعالن عن الصفقة، في ذلك اليوم المشهود في البيت األبيض، تبين للمتابعين أن ترامب  بعد

وأعطى كل شيء لمن ال يستحق! حدث ذلك ألن الوسيط لم يكن « القاعدة»تجاوز كثيرًا حدود تلك 
دخله نزيهًا وال محايدًا، بل كان شريكًا لخصم ال حق له، وألنه منحاز منذ البداية، وكان الهدف من ت

حالل السالم في المنطقة، طبعًا بعد « القضية»تصفية  التي ادعى أنه يريد حل الصراع حولها وا 
 إعطاء كل ذي حق حقه!

 النزيه طريق التصفية ؟« الوسيط»فكيف رسم 
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المستوطنات واألغوار ومعظم الضفة الغربية. وهكذا تكون حصتها قد بلغت " إسرائيل"{ أواًل، أعطى 
من  %11فقط  "غيتو الدولة الفلسطينيةـ"ن الكلية، وأبقى ألصحاب األرض ولسطيمن مساحة فل 89%

 المساحة، فأثبت عدله ونزاهته وحياده!
، وقتل الدولة الفلسطينية المدعاة، «حل الدولتين»{ ثانيًا، من الناحية العملية، قتل ما كان يسمى 

إلى أقل من بلدية تابعة بال حول  عندما كبلها بمجموعة من الشروط، تنزع منها كل سلطة وتحيلها
 وال قوة.

كامل السيطرة على المعابر والحدود، برًا « اإلسرائيلي»{ ثالثًا، جعل الدولة منزوعة السالح، وللجيش 
 وجوًا وبحرًا، إضافة إلى وجوب اعترافها بالدولة اليهودية وقانون القومية... إلخ،

ذا هو جوهر القضية، كما ألغت كل وأية مطالبات { رابعًا، شطبت الصفقة حق عودة الالجئين، وه
من قرارات ذات صلة بهذا « الشرعية الدولية»للشعب الفلسطيني، وكل ما أعطته وما صدر عن 

 الخصوص.
بعد ذلك يقف رئيس السلطة الفلسطينية، رئيس منظمة التحرير، الرئيس محمود عباس من على أهم 

التفاوض فورًا، بحجة أننا نريد السالم، وأننا لسنا عدميين، منبر دولي ويعلن عن استعداده الستئناف 
فشال الصفقة! لكن لم يعد هناك من الشعب الفلسطيني من ال يزال يجهل  وطبعًا بحجة مواجهة وا 
السبيل المضمون المؤدي إلفشال الصفقة التصفوية، وهو إنهاء االنقسام، أو على األقل اتخاذ موقف 

نهاء العمل ب)اتفاق أوسلو( وبنوده، وأولها بند موحد مشترك وجاد إزاء الص التنسيق »فقة، وا 
فشالها، مثل مواجهة االستيطان، مثل «. األمني لذلك قلنا، وقال كثيرون، إن مواجهة الصفقة وا 

مواجهة مصادرة األراضي، مثل مواجهة هدم البيوت، مثل مواجهة اإلرهاب اليهودي، مثل مواجهة 
حتاللية والقمعية التي أقدمت وتقدم عليها حكومات الكيان الغاصب. إن كل السياسات العنصرية واال

، «المجتمع الدولي»كل ذلك في متناول الفلسطيني، وحتى قبل أن يثبت عدم جدوى االعتماد على 
، كان ويبقى الموقف والفعل الفلسطينيان هما أواًل أداة «الشرعية الدولية»وقبل أن يثبت عجز وتواطؤ 

 سبيله إلى استرداد كرامته وحقوقه في وطنه فلسطين.الفلسطيني و 
 20/2/2020الخليج، الشارقة، 

 
 كوخافي يسعى إلى تنفيذ عمليات متعددة األذرع في الحروب القادمة .40

 رون بن يشاي
أيضًا في العامين المقبلين، هي  التحديات التي يواجهها الجيش اإلسرائيلي حاليًا، وسيواجهها

التحديات التي يعرفها الجيش منذ بضع سنوات. أيضًا الساحة الشرق األوسطية بكل مكوناتها يعرفها 
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الجيش اإلسرائيلي، ومن أجل التحضير لمواجهتها ُوضعت الخطط المتعددة السنوات السابقة، وفي 
نفيذ خالل والية رئيس األركان السابق، التي تبلورت ُووضعت في قيد الت« جدعون»مقدمتها خطة 

 غابي أشكنازي، وهيئة أركانه العامة.
بْيد أن رئيس األركان الحالي، اللواء أفيف كوخافي، وهيئة أركانه العامة وصال إلى خالصة بأن هذه 

ليس  -التحديات في شكلها الحالي تفرض على الجيش اإلسرائيلي العمل على القيام بتغيير عميق 
وسائل منصات القتال، بل أيضًا في الطريقة التي يجري فيها تشغيل القوة العسكرية بكل  فقط في
 أذرعتها.

يمكن اختصار ذلك بالقول، إن كوخافي يحاول أن يجري تغييرًا جذريًا في الجيش وأساليب قتاله، 
دون وفي الوقت عينه، المحافظة على جهوزية الجيش لخوض حرب بعد فترة إنذار قصير وحتى من 

إنذار بتاتًا. طبعًا من أجل تحقيق هذين الهدفين، يتعين على الجيش أن يمر بتغييرات في التنظيم 
 وأيضًا في الثقافة التنظيمية.

الرسالة المركزية في التغيير التنظيمي هي أن الجيش سيزيد من التعاون في ساحة المعركة، وأيضًا 
التعاون بين سالح  -ن هذا لم يكن موجودًا من قبل في اإلعداد للحرب بين األذرع المتعددة. ليس أ

الجو وبين كتيبة غوالني كان موجودًا في معركة بنت جبيل في حرب لبنان الثانية )حرب 
( وقبلها. لكن التغيير الذي يريد كوخافي القيام به هو أن تنطلق الوحدات للقتال مسبقًا 2006تموز

لعمل معًا، وخططت معًا للمعركة، ويتحدثون وينسقون كقوة متعددة األذرع، عناصرها تدربت على ا
المعركة فيما بينهم، على أساس المعلومات االستخباراتية التي يتشارك فيها الطيار الموجود في 
الطوافة الحربية مع قائد السرية الذي يتحرك على األرض، ومع قائد سفينة الصواريخ أو مشّغل 

والجميع يقدم له المساعدة  -د بطاريات المدافع المتحركة الصواريخ في السفينة، وأيضًا مع قائ
 إلطالق نيران دقيقة على الهدف.

من أجل تحقيق هذه الرؤية، يتعين على شخص ما أن يخطط لبناء القوة العسكرية على نحو يتيح 
ساعدة للعتاد وأساليب العمل في األلوية المدرعة مثاًل العمل سويًا مع سالح الجو، وتكون مالئمة للم

في االستخبارات والقصف الدقيق، بناء على معلومات استخباراتية يمكن أن تقدمها طائرات يقودها 
 طيارون عن ُبعد في سالح الجو ومدفعية سالح المدفعية.

كي يحدث هذا، ستكون هناك حاجة إلى منظومات اتصاالت مشتركة وتدريبات مشتركة، ومدارس 
لقيادة والتحكم وأمور كثيرة ُأخرى. يجب التفكير طيلة الوقت، ليس مشتركة للقيادة، ووسائل مشتركة ل

فقط في وسائل القتال، بل أيضًا في كيفية إيصالها إلى استنفاد فعال على األرض من خالل الدمج 
 والتنسيق والعمل جميعًا معًا.
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لة مع القسم في لهذه الغاية، تعريف شعبة بناء القوة المتعددة األذرع، وهي التي ستتولى إقامة الص
وزارة الدفاع الذي يتولى تطوير وسائل قتالية، ومع الصناعات األمنية. عمليًا، شعبة التخطيط التي 

، ستكون هي المسؤولة عن تنفيذ الخطة المتعددة السنوات «شعبة بناء القوة»ستغير اسمها إلى 
 )اندفاعة(، التي يقف في مركزها تعدد األذرع.« تنوفا»

غيير التنظيمي أن يمأل الفراغ الذي كان موجودًا حتى اليوم، في أداء هيئة األركان يحاول هذا الت
العامة للجيش التي لم تعمل بما فيه الكفاية في تنظيم المعالجة الصحيحة للبعد االستراتيجي، وفي 

 ، أي إيران.«الدائرة الثالثة»األساس في 
ش اإلسرائيلي بخالف كل ما كان قائمًا في وجهات النظر االستراتيجية ضرورية، اليوم، ألن الجي

عالوة  -العقد الحالي، مطلوب منه معالجة موضوعات استراتيجية وحتى إنشاء دبلوماسية عسكرية 
« البنتاغون«على تلك التي يديرها رئيس الحكومة ووزارة الخارجية. التنسيق مع اإلدارة األميركية و

روس في سورية، ومع مصر في سيناء، ومع في موضوعات الشرق األوسط والسالح، ومع ال
األردن، ومع دول ُأخرى، يتطلب انتباهًا، وموارد واهتمامًا يوميًا يفوق قدرات لواء االتصاالت 

 الخارجية الموجود اليوم في شعبة التخطيط.
ومن المناسب أن يكون هناك لواء، عضو في هيئة األركان العامة يفكر في ويعالج كل النواحي 
االستراتيجية لعمليات الجيش اإلسرائيلي في الدائرة األولى، والثانية وطبعًا الثالثة. االستعداد لمواجهة 

ن التحضيرات، محتملة مع إيران يفرض على الجيش إنفاق ميزانيات ضخمة. جرى القيام بالكثير م
سعي إيران للحصول على سالح نووي، وأيضًا محاوالتها  –لكن معالجة كل المسألة اإليرانية 

كل ذلك  -التمركز في سورية وفتح جبهة إضافية ضد إسرائيل، وتآمر إيران خارج الشرق األوسط 
بة العمليات. يعاَلج من جانب ُشعب متعددة في هيئة األركان العامة، مثل شعبة االستخبارات وشع

لكن حتى اآلن ليس هناك شعبة واحدة تفكر في هذه الجبهة البعيدة، مثل قيادة المنطقة الشمالية التي 
 تفكر في سورية ولبنان.

هذا اللواء االستراتيجي لن يشغل قوة مثل قائد المنطقة الشمالية الذي يشّغل قوات تضعها شعبة 
ن، ويبحث عن فرص ومتعاونون دوليون استراتيجيون، العمليات تحت تصرفه. إنه سيعمل كهيئة أركا

 ويعالج النواقص والخلل في اإلعداد لمواجهة محتملة مع إيران.
هذان التغييران، بحسب تشديد الجيش، أي الحاجة إلى عملية متعددة األذرع، والحاجة إلى انتباه 

لدائرة الثالثة(، هما الخبران كامل في هيئة األركان على المستوى االستراتيجي لمواجهة مع إيران )ا
الّساران األساسيان اللذان تحملهما التغييرات في بنية هيئة األركان العامة المخطط لها في الصيف 

 القادم.
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يشّدد كوخافي طوال الوقت على أن اغتيال سليماني واالضطرابات السياسية في إيران والعراق ولبنان 
يذ التغييرات التي يحتاج إليها الجيش اإلسرائيلي، والتي تفتح نافذة فرصة ضيقة، لكن كافية لتنف

ستسمح له باالنتصار في الحرب المقبلة خالل وقت قصير، ومن دون دفع ثمن في األرواح ودمار 
)اندفاعة(، ويبذل جهدًا هائاًل « تنوفا»كبير في الجبهة الداخلية. لذا، يدفع رئيس األركان قدمًا بخطة 

 تسويقها بصورة مكثفة جدًا. لتحقيقها، وفي المقابل
 «يديعوت»

 20/2/2020، األيام، رام هللا
 

دارة ترامب! .41  صفقة داخل الصفقة: تفاهمات "كاسحة" بين اليمين اإلسرائيلي وا 
 يهوديت اوفنهايمر وافيف تترسكي

أجرى السفير األمريكي دافيد فريدمان توجيهًا ومؤتمرًا ” خطة ترامب للسالم“بعد أسبوعين على نشر 
صحافيًا في معهد أبحاث يميني في القدس. وقبل اختتام أقواله التي شرح فيها الخطة وامتدحها قال: 

… هناك صفقة وهناك صفقة داخل الصفقة. الصفقة نفسها هي الوثيقة الطويلة التي قرأتموها“
أما ما يتعلق بالصفقة داخل … وحسب رأيه، هذه أساس للمفاوضات… دولتين قوميتين” اقتراح“
لصفقة فهذا هو االتفاق الذي توصلنا إليه مع إسرائيل: إذا قامت إسرائيل بتجميد البناء في ا

المستوطنات لمدة أربع سنوات في المناطق التي خصصتها الخطة للفلسطينيين وتعاملت مع الخطة 
ى كقاعدة للمفاوضات، عندها ستعترف الواليات المتحدة بفرض القانون اإلسرائيلي عل” األمريكية“

المنطقة المخصصة إلسرائيل في يهودا والسامرة مثلما يظهر ذلك في خارطة المخطط. وافقت 
الواليات المتحدة على االعتراف بفرض القانون اإلسرائيلي. وال أعرف إذا ما كانت الكلمة تعويضًا، 

اتفاق  من أجل” المفاوضات“ولكنها محفز، من أجل أن تبقي إسرائيل المنطقة المتبقية مفتوحة لـ 
 ”.مستقبلي

من الممكن ومن الواجب معارضة خطة ترامب، ولكن الذي يستخف بالوثيقة سيفوته لب الموضوع. 
أجل، كاقتراح للمفاوضات بين طرفين، الحديث يدور عن وثيقة غير جدية، حيث ال يوجد احتمال 

ى درجة أن عددًا من ألن يوافق الفلسطينيون على خطوط بداية كهذه. الخطة أحادية الجانب تمامًا إل
الدول العربية التي أرادت الوقوف إلى جانب ترامب، اضطرت إلى إدانتها. ولكن إضافة إلى كونها 
فشال أي احتمالية  اقتراحًا لخطة سالم، فإن األمر يتعلق بخطة عمل فعلية لضم المستوطنات وا 

يتحدث عنها فريدمان. وهي ال التي ” الصفقة التي داخل الصفقة“إلقامة الدولة الفلسطينية. هذه هي 
 تثير إال الضحك.
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صفقة “أسس الصفقة في داخل الصفقة كانت مكشوفة لكل من له عينان في رأسه، حتى قبل نشر 
ويبدو أنه لم يكن باإلمكان صياغة خالصتها بصورة أكثر دقة واستهزاء من صياغة ”. القرن

ة األمريكية بالتنسيق مع الحكومة اإلسرائيلية فريدمان. والخطوات أحادية الجانب التي اتخذتها اإلدار 
المتمثلة في نقل السفارة األمريكية إلى القدس، وتقليص المساعدات للسلطة ” الصفقة“قبل نشر 

دارة  الفلسطينية، وانتهاء باالعتراف األمريكي بهضبة الجوالن.. برهنت على أن اليمين اإلسرائيلي وا 
 ول خطوات أحادية الجانب كاسحة وغير قابلة للتغيير.ترامب توصلوا إلى تفاهمات متقدمة ح

وقد أضيفت لهذه الخطوات تصريحات السفير فريدمان والمبعوث غرينبالت بخصوص حق إسرائيل 
في ضم أجزاء من الضفة الغربية، وتصريح وزير الخارجية األمريكي بومبيو بشأن شرعية 

إسرائيلي مشترك إلعادة تنظيم إطار - المستوطنات. في مركز هذه التفاهمات يقف جهد أمريكي
النقاش السياسي وفصل قضاياه الرئيسية )السيادة والحدود والقدس والالجئين( عن المبادئ الملزمة 
لحل الدولتين وعن القانون الدولي، واالنتقال من الضم الزاحف إلى ضم جارف ورسمي وباعتراف 

 أمريكي.
الشرط “ين وطنيين لهما حقوق تاريخية وسياسية متبادلة المقترحة لم تعد تجري بين تجمع” الصفقة“

، بل بين دولة سيادية ورعايا يعتمدون على رحمتها ورحمة دول راعية. ”األساسي ألي عملية سياسية
وحتى لو أن الصفقة كانت تقدم ضريبة كالمية لفكرة الدولة الفلسطينية، فإن الشروط التي تضعها 

 تمامًا.” الصفقة“تحيد ” الصفقة التي داخل الصفقة“رى، تفرغها من مضمونها. بكلمات أخ
عند إعالن الرئيس األمريكي ترامب عن قراره نقل السفارة األمريكية إلى القدس في كانون األول 

لن يؤثر على العملية السياسية أو ” االعتراف بالواقع“، أعلن أيضًا بأن نقل السفارة خطوة لـ 2017
، ثمة خط واحد يربط بين نقل السفارة وا غالق القنصلية األمريكية في شرقي على حدود المدينة. عملياً 

القدس، وأخيرًا إعالن ترامب عن االعتراف بسيادة إسرائيل على جميع القدس، والقول بأن الجدار هو 
 خط الحدود، الذي يبقي حوالي ثلث سكان القدس الفلسطينيين خارج حدود المدينة.

” الواقع“هو إكراه أحادي الجانب وجارف لـ ” االعتراف بالواقع“المسائل. هكذا هو الوضع في جميع 
الذي يرغب فيه طرف واحد. وهو االعتراف الذي يحدد الصورة الكبيرة للنزاع بين إسرائيل 
والفلسطينيين، التي تحكم على اإلسرائيليين والفلسطينيين واقعًا ثابتًا يتمثل بتفاقم وضع السادة 

، ”الصفقة التي توجد داخل الصفقة“، بل ”صفقة“هنا، يجب القول بأنه ال توجد والمحكومين. من 
 التي عليها يجب أن يجري النقاش.

 19/2/2020هآرتس 
 20/2/2020القدس العربي، لندن، 
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