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 جثة شهيدعسقالن ومستوطنات غالف غزة ردًا على التنكيل ب المقاومة تقصف .1
قوات االحتالل قامت باستهداف شبا  في أ  ، غزة م ، 24/2/2020القدس العربي، لندن، ذكرت 

ميطقة حدودنة تقع إلى الشرق م  جيوب قطاع غزة، فجر األحد، ما أدى إلى استشهاد أحدهم 
صابة آخرن  بجراح، قبل أ  تقوم بيقل الشهند بطرنقة وحشنة وبشعة بواسطة جرافة عسكرنة إلى  وا 

 داخل الحدود.
بقذنفة مدفعنة م  قبل قوات االحتالل، المتمركزة قرب  واستشهد شاب، بعد استهدافه بشكل مباشر

وقال شهود عنا  إ  . السناج الحدودي الواقع إلى الشرق م  مدنية خاينويس جيوب قطاع غزة
شابن  آخرن  أصنبا بجراح، عيد محاولتهما يقل جنثما  الشاب الشهند بعندا ع  قوات االحتالل، 

 عنة، م  خالل جرافة عسكرنة ودبابة.التي توغلت داخل أراضي المواطين  الزرا 
وأطلقت قوات االحتالل ينرا  قياصة صوب الشبا  الذن  هبوا اليشال جنثما  الشهند، وأظهرت 
لقطات مصورة، التقطت م  المكا  لحظة الحادنثة، كنف كا  الشبا  الفلسطنينو  نحاولو  حمل 

م  جرافة عسكرنة إسرائنلنة، جنثما  الشهند الذي سقط م  أندنهم مرات عدة، بسبب مالحقتهم 
 حاولت سحقهم.

وتعمدت قوات االحتالل التيكنل بجنثما  الشاب الشهند، حنث ظهر وهو معلق م  رأسه بأسيا  
مقدمة الجرافة اإلسرائنلنة، التي تعاملت مع جنثمايه كأيه ركام ملقى على األرض، وسط صنحات 

 ناج الحدودي.المتواجدن  ع  قرب، حنث يقلته إلى ما بعد ميطقة الس
وزعم جنش االحتالل أ  قوة عسكرنة رصدت شابن  اقتربا م  السناج األميي، وأيهما كايا نحاوال  

 زرع عبوة ياسفة، فأطلقت اليار يحوهما وأصابتهما بشكل مباشر.
ويعى الجياح العسكري لحركة الجهاد اإلسالمي، سرانا القدس، الشاب الشهند، وقال إيه محمد علي 

يه ارتقى  27م )حس  الياع  ”.في جرنمة صهنوينة وحشنة“عامًا(، ونعمل ضم  لواء خاينويس، وا 
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الجرنمة اإلسرائنلنة "ويدد المتحدث باسم حركة الجهاد اإلسالمي، مصعب البرنم، بما وصفها بـ
الند التي “، م  خالل التيكنل بجنثما  أحد الشهداء بعد إصابته شرق خاينويس، وقال: ”الوحشنة

 ”.أبياء وأطفال شعبيا ستقطع امتدت على
، الذي أقدمت علنه قوات االحتالل اإلسرائنلي، "الحادث اإلجرامي"واستيكرت حركة فتح ما وصفته بـ

 .بايتشال جنثما  أحد الشهداء بالجرافة
وحمل الياطق باسم حركة حماس فوزي برهوم االحتالل مسؤولنة الحادنثة، وقال في تصرنح صحافي: 

تالل الصهنويي شاًبا فلسطنيًنا أعزل )..( والتيكنل بجنثته جرنمة بشعة نتحمل إ  تعمد قتل االح“
 ”.العدو الصهنويي تبعاتها ويتائجها

ل  يسمح لحكومة العدو بتغننر “كذلك يددت لجا  المقاومة الشعبنة بما حصل، وقالت في بنا  لها: 
 ”.قواعد االشتباك وتحقنق يصر وهمي لخدمتها في االيتخابات

طلقت م  غزة على إسرائنل صوارنخ أ   ، أ القدسم   ،24/2/2020، لندن، الشرق األوسط وأضافت
مساء أمس األحد بعد صدامات خالل اليهار على الحدود بن  الدولة العبرنة والقطاع كما أفادت 

 مصادر أمينة.
واعترضت صاروخا م  غزة على األراضي اإلسرائنلنة.  20أطلق »وأعل  الجنش اإلسرائنلي لإلعالم 

، كما يقلت وكالة الصحافة الفريسنة. ولم نحدد الجنش «ميها 10ميظومة الدفاع المضادة للصوارنخ 
 يوع المقذوفات لك  مصادر في غزة أشارت إلى إطالق صوارنخ.

« المحتلة»صاروخا يحو مدنية عسقال   20إطالق المقاومة يحو »وباركت حركة الجهاد اإلسالمي، 
يبارك هذا الرد الذي »وقالت في بنا  يقلته وكالة األيباء األلماينة: «. ع غزةومستوطيات غالف قطا

يفذته المقاومة ردا على الجرنمة التي ارتكبها العدو صباح النوم بحق المجاهد في سرانا القدس 
 «.الشهند محمد الياعم والتيكنل بجنثمايه الطاهر

 
 تعطي شرعية ألحد واالستيطان إلى زوال اإلسرائيلية لن –أبو ردينة: الخرائط األميركية  .2

اإلسرائنلنة، التي  –قال الياطق الرسمي باسم الرئاسة يبنل أبو ردنية، إ  الخرائط االمنركنة : رام هللا
تحدث يتيناهو ع  قرب االيتهاء م  رسمها وفق ما نسمى بـ"صفقة القر "، ل  تعطي شرعنة ألحد، 

 وأ  االستنطا  جمنعه إلى زوال.
أبو ردنية: "ال نمك  تحونل هذه الخرائط المخالفة لقرارات الشرعنة الدولنة إلى سناسة أمر  وأضاف

واقع، وأ  الخارطة الوحندة التي نمك  االعتراف بها والتعامل معها هي خارطة دولة فلسطن  على 
 وعاصمتها القدس الشرقنة". 1967حدود عام 
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االمنركي الخطنر، –هذا التصعند اإلسرائنلي  وطالب المجتمع الدولي بالتحرك بشكل فوري لوقف
الذي سنؤدي إلى القضاء على أي فرصة إلحالل السالم العادل والشامل القائم على قرارات الشرعنة 

 الدولنة.
 24/2/2020، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
 تالل: التنكيل بجثة شهيد خانيونس تؤكد فاشية االحالفلسطينية الخارجية .3

قالت وزارة الخارجنة الفلسطنينة، إ  فاشنة االحتالل وايحطاطه األخالقي نظهرا   الرأي: -رام هللا 
مجددا في التيكنل بجنثما  الشهند محمد الياعم، قرب السناج الحدودي شرق خا  نويس، في ميظر 

 تقشعر له األبدا .
صورة اختار بعض قنادات وأيصار وأوضحت الوزارة، في بنا  النوم األحد، أ  هذه اللقطات الم

النمن  المتطرف مشاركتها على حساباتهم عبر وسائل التواصل االجتماعي كما حصل مع عضو 
الكينست "متا  كهايا"، الذي وصف المشاهد بأيها ايعكاس مباشر لوجود "بنينت" في وزارة الجنش"، 

مؤسسة العسكرنة اإلسرائنلنة، وذلك في همجنة علينة تجسد حجم تفشي الكراهنة والعيصرنة في ال
 وهي ما تتم ترجمتها باستمرار عبر عملنات القتل والقمع والتيكنل ضد الفلسطنينن .

واعتبرت الخارجنة ما جرى جرنمة بكل ما تعينه الكلمة م  معيى، وهو ما نعند إلى ذاكرتيا ما 
عدامها مع سبق حصل مع المتضامية األمرنكنة راشنل كوري حن  قامت جرافة إسرائنلنة بج رفها وا 

 .2003اإلصرار والترصد عام 
 23/2/2020، وكالة الرأي الفلسطينية لإلعالم

 
 مليون شيكل ديون المياه في الضفة وغزة 600إشتية: مليار و .4

وفا: طالب رئنس الوزراء محمد إشتنة، البلدنات والهنئات المحلنة بالقنام بواجبها ودورها في  -رام هللا 
في شنكل[  3.42]الدوالر نساوي ملنو  شنكل  600المناه والدنو  التي تقدر بملنار وتحصنل فواتنر 

ملنو  شنكل بحجة معالجة مناه الصرف  150وقال إشتنة: "إسرائنل تقتطع  الضفة وقطاع غزة.
 الصحي، وتسرق أمواليا م  خالل عدم تدقنق الفواتنر".

 24/2/2020، األيام، رام هللا
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 شروع االستيطاني في مطار قلنديا يعزل القدسمنظمة التحرير: الم .5
تطرق التقرنر األسبوعي الذي أعده المكتب الوطيي للدفاع ع  األرض ومقاومة االستنطا ، التابع 

« اإلسرائنلي»لميظمة التحرنر الفلسطنينة، إلى المشروع االستنطايي الذي تعتزم سلطات االحتالل 
 القدس المحتلة. تيفنذه على أرض مطار قليدنا شمال مدنية

شرعت بإعداد الخطط « اإلسرائنلنة»وأوضح التقرنر الصادر، أمس، أ  ما تسمى وزارة اإلسكا  
لبياء مستوطية جدندة على أراضي المطار، وصواًل لجدار الضم والتوسع، الذي سنكو  حدًا فاصاًل 

مل، علمًا أ  رئنس وزراء بن  المستوطية الجدندة والمياطق الفلسطنينة في محنط القدس لعزلها بالكا
 االحتالل بينامن  يتيناهو كا  قد جمد تيفنذ هذا المشروع أكنثر م  مرة.

 23/2/2020، الخليج، الشارقة
 

 وتعلن عن خطة طوارئ خلو األراضي الفلسطينية من فيروس كورونا "الصحة" تؤكد .6
 كورويا الجدند، لكيها أعليتأّكدت السلطة الفلسطنينة خلو األراضي الفلسطنينة م  فنروس : رام هللا

الطوارئ وأغلقت مطاعم وميشآت زارها السناح الكورنو  الجيوبنو . وقالت وزنرة الصحة الفلسطنينة 
وأضافت في مؤتمر «. 19 -كوفند »مي كنلة، أمس، إ  فلسطن  خالنة بالكامل م  فنروس 

تنثبت وجود أنه إصابات في  كل العنيات والفحوصات التي أجرنت لم»صحافي عقدته في رام هللا أ  
المد  الفلسطنينة، وأ  كل اإلجراءات التي تقوم بها الوزارة هي م  باب الوقانة م  المرض 

 «.الوبائي
وقالت كنلة إ  الحكومة أطلقت خطة طوارئ وطينة للتصدي لهذا المرض، وخّصصت منزاينة 

ميه، وتولي متابعة هذا الفنروس خاصة لمواجهته والقنام بحملة توعونة حول أعراضه وطرق الوقانة 
عنية لحاالت نشتبه بإصابتهم  79أهمنة قصوى. وكشفت كنلة ع  إجراء الطواقم الطبنة بالوزارة 

 بالفنروس، وكايت جمنع اليتائج سلبنة، ولم تنثبت إصابة أي ميهم بالفنروس.
 24/2/2020، الشرق األوسط، لندن

 
 وصفقة في غزةيسرائيل هيوم": مساع حثيثة التفاق تهدئة " .7

زعمت صحنفة "نسرائنل هنوم"، النوم األحد، أ  رئنس حركة : القدس المحتلة ــ يضال محمد وتد
"حماس" في غزة، نحنى السيوار، نجري مساعي حنثننثة للتوصل إلى اتفاق تهدئة نشمل أنضًا صفقة 

 لتبادل جنثتي الجيدنن  اإلسرائنلنن  المحتجزن  لدى الحركة.
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ته الصحنفة، أ  جهات رفنعة المستوى في قطاع غزة، أقّرت بأيه تم إحراز تقدم وجاء في تقرنر يشر 
في االتصاالت غنر المباشرة بن  إسرائنل وحركة "حماس" للتوصل إلى تهدئة في قطاع غزة، 

ويقلت الصحنفة، ع  تلك الجهات التي لم  بوساطة كبار مسؤولي جهاز المخابرات المصرنة.
 أنضًا مفاوضات بشأ  جنثث الجيدنن  والمفقودن  اإلسرائنلنن .تسمها، قولها إّيه تجري 

وزعم التقرنر اإلسرائنلي ع  المصادر الفلسطنينة التي تحدث إلنها، أ  الزنارة التي قام بها، أخنرًا، 
مسؤولو  م  المخابرات المصرنة إلى إسرائنل وغزة، والتقوا خاللها بقنادات م  "حماس" ومسؤولن  

ءت لغرض إزالة عوائق ظهرت، أخنرًا، م  ضميها مواصلة مبادرة توفنر فرص عمل إسرائنلنن ، جا
 لسكا  القطاع في المشارنع التي تمولها قطر واألمم المتحدة.

وبحسب الصحنفة اإلسرائنلنة، يقاًل ع  تلك المصادر، فإيه إلى جايب االتصاالت التي نقوم بها 
بن  إسرائنل و"حماس" للوصول إلى معادلة تمك  الوسطاء المصرنو  في القطاع، تجري مفاوضات 

 م  إتمام صفقة إلعادة جنثتي الجيدنن  والمفقودن  اإلسرائنلنن  المحتجزن  في القطاع.
وبحسب مسؤول في "حماس"، قالت الصحنفة يفسها إيها تحدنثت إلنه، فقد وافقت إسرائنل على رفع 

آالف، وميح تسهنالت إضافنة كا   7إلى  عدد تصارنح العمل والدخول م  قطاع غزة إلى إسرائنل
 تم إقرارها، أخنرًا.

وزعمت الصحنفة، أّ  مصدرًا رفنعًا في "حماس"، أبلغها بأ  "نحنى السيوار ورجاله نملكو  حماسًا 
للمضي قدمًا يحو معادلة تمك  م  صفقة تبادل. وأ  حقنقة عدم وجود إسماعنل هينة في القطاع 

 ارضة".تقّلل كنثنرًا م  حجم المع
وبحسب الصحنفة، فإ  إسرائنل معينة بالتوصل إلى صفقة تبادل "في األنام المقبلة"، إال أ  فرص 

 مارس/آذار، تقارب الصفر. 2هذه اإلمكاينة قبل االيتخابات اإلسرائنلنة المقررة في 
 23/2/2020، العربي الجديد، لندن

 
 شهيدين سقطا بغارات إسرائيلية قرب دمشق يتنع" الجهاد" .8

أعليت حركة الجهاد اإلسالمي الفلسطنينة فجر النوم االنثين  استشهاد انثين  م  عياصرها في غارات 
 إسرائنلنة استهدفت محنط العاصمة السورنة دمشق في ساعة متأخرة م  مساء األحد.

عاما(  23عاما( وزناد أحمد ميصور ) 24ويعت الحركة في بنا  لها الشهندن  سلنم أحمد سلنم )
  ارتقنا شهندن  أنثياء العدوا  الصهنويي الغاشم والغادر الذي استهدف دمشق في ساعة متأخرة "اللذن

 م  لنلة األحد".
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وكا  الجنش اإلسرائنلي أعل  في وقت متأخر م  مساء األحد أيه ش  سلسلة غارات استهدفت 
ات استهدفت وأوضح الجنش في بنا  أ  الغار  مواقع تابعة لحركة الجهاد اإلسالمي جيوب دمشق.

وزعم البنا  أ  حركة  مجمعا تستخدمه حركة الجهاد اإلسالمي في ميطقة عادلنة برنف دمشق.
 الجهاد تجري في الموقع المستهدف عملنة بحث وتطونر لوسائل قتالنة تتالءم مع قطاع غزة.

 24/2/2020، الجزيرة نت، الدوحة
 

 تهديدات االحتالل ال تخيفنا ..العاروري: نواجه صفقة القرن بثالثة محاور إلسقاطها .9
أكد يائب رئنس المكتب السناسي لحركة المقاومة اإلسالمنة "حماس" صالح العاروري، أ  الحركة 

 تعمل على مواجهة صفقة القر  عبر نثالنثة محاور مندايًنا ووطيًنا وسناسًنا.
لسطنيي كامل للقنام وطالب العاروري في لقاء مع قياة األقصى النوم السبت، بأ  نكو  هياك توافق ف

بالعمل في هذه المحاور النثالنثة للتصدي لصفقة القر ، داعًنا إلى ضرورة الذهاب إلى إجراءات 
  عملنة متفق علنها.
وأوضح، أ   قال العاروري، إ  مصر وجهت دعوة لقنادة الحركة لزنارة القاهرة.م  جهة أخرى، 

  مصر تعد بمنثابة البنت النثايي للحركة، مشددا وأكد أ الزنارة ستأتي لبحث عدد م  الملفات المهمة.
 على استقرار العالقة وحنونتها.

 22/2/2020، موقع حركة حماس
 

 نافذ عزام: صراعنا مع المحتل طويل ومفتوح .10
أدى المئات م  أبياء محافظة خا  نويس عصر النوم صالة الغائب على الشهند  الرأي: -غزة

ي سرانا القدس في لواء خا  نويس، والذي أرتقى صباح المجاهد، محمد على الياعم أحد مجاهد
وشارك في صالة الغائب حشد مهنب م  قادة وكوادر  النوم إنثر قصف مدفعي شرق المدنية.

 وعياصر ومياصري حركة الجهاد اإلسالمي.
 23/2/2020، وكالة الرأي الفلسطينية لإلعالم

 
 استشهاد شاب فلسطيني برصاص االحتالل في القدس .11

عاًما( ، ظهر  33ماهر نوسف زعاترة ) فلسطنييالشاب الاستشهد : س المحتلة ــ محمد محس القد
النوم السبت، بعد إصابته م  قبل جيود االحتالل اإلسرائنلي، في ميطقة باب األسباط، أحد األبواب 
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 وكا  الشهند قد الرئنسنة للمسجد األقصى المبارك، فنما تعرضت سائحة أجيبنة لإلصابة كذلك.
 أصنب بجروح بالغة الخطورة بعد إطالق جيود االحتالل اليار علنه بزعم محاولته تيفنذ عملنة طع .

 22/2/2020العربي الجديد، لندن، 
 

 فصائل المقاومة: الرهان على الواقع العربي الُمطبع والتنسيق األمني خاسر .12
"اإلسرائنلي" على الواقع  غزة: أكدت فصائل المقاومة الفلسطنينة في قطاع غزة، أ  حالة الرها 

العربي المهرول يحو التطبنع وعلى السناسة السلطة الفلسطنينة بالضفة الغربنة المحتلة المؤندة 
، هو رها  خاسر وشددت الفصائل في بنا  مشترك لها النوم ومشروع المفاوضاتللتيسنق األميي 
يا الكامل بها وستكو  يورًا لكل "دماء الشهداء ستبقى متجذرة في األرض لتؤكد حق األحد، على أ 

مقاوم على أرض فلسطن ". ويبهت إلى أ  محاوالت العدو )االحتالل( فرض معادالت وقواعد 
اشتباك جدندة مع المقاومة "ل  تفلح"، مردفًة: "ل  يقبل بأ  تكو  الدماء الفلسطنينة نثميا للرهايات 

 الصهنوينة الداخلنة".
 23/2/2020، فلسطين أون الين

 
 حتالل يعتقل أربعة شبان بذريعة حيازتهم متفجرات بالخليلاال .13

اعتقلت قوة خاصة تابعة لالحتالل اإلسرائنلي، النوم األحد، أربعة شبا  ": الرأي" –فلسطن  المحتلة 
وادعت قياة "رنشت كا "  م  الخلنل بزعم العنثور على عبوات صغنرة "أكواع متفجرة" بحوزتهم.

وأشارت إلى أيه  عبوات صغنرة. 7ربعة عنثر في ميزل كايوا بداخله على العبرنة، أ  المعتقلن  األ
 جرى يقلهم للتحقنق معهم، وسنتم عرضهم على محكمة "عوفر" العسكرنة.

 23/2/2020، وكالة الرأي الفلسطينية لإلعالم
 

 النطالقتها 51"الديمقراطية" تحيي في رام هللا وغزة الذكرى الـ .14
 51نة(: أحنت الجبهة الدنمقراطنة لتحرنر فلسطن ، أمس، الذكرى الـمحافظات )األنام االلكتروي

 اليطالقتها، بمهرجا  مركزي يظمته في مدنيتي رام هللا وغزة.
وقال عضو اللجية المركزنة لحركة "فتح" عباس زكي، في كلمة ميظمة التحرنر: إ  الجبهة ايطلقت 

المبدئنة الواضحة في الحفاظ على ميظمة لتشكل إضافة يوعنة للعمل الفلسطنيي، منثميًا مواقفها 
 التحرنر الفلسطنينة ممنثاًل شرعنًا ووحندًا للشعب الفلسطنيي.
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م  جايبه، شدد عضو المكتب السناسي للجبهة الدنمقراطنة تنسنر خالد، على ضرورة إيهاء االيقسام 
نل المقاومة الشعبنة واستعادة الوحدة الوطينة، وتوفنر متطلبات الصمود وفق الموارد المتاحة، وتفع

 م  أجل التصدي لـ"صفقة القر ".
بدوره، أكد القنادي في الجبهة الشعبنة عمر شحادة، أ  إسرائنل ومعها الوالنات المتحدة األمنركنة 

 تسعنا  لفرض سناسة الغاب بدناًل ع  القايو  الدولي، م  خالل تطبنق "صفقة القر ".
 23/2/2020، األيام، رام هللا

 
 : سننتهي خالل هذا األسبوع من رسم الخرائطنتنياهو .15

قال بينامن  يتيناهو رئنس الوزراء اإلسرائنلي، النوم  -ترجمة خاصة  -"القدس" دوت كوم  -رام هللا 
األحد، أيه سنتم االيتهاء م  رسم الخرائط الخاصة بالحدود وفق الخطة األمنركنة للسالم "صفقة 

 القر " هذا األسبوع.
هو مزنًدا م  التفاصنل خالل خطاب ألقاه في مستوطية كرنات أربع بعد افتتاحه حي ولم نكشف يتينا

 استنطايي داخل المستوطية.
وقال يتيناهو في كلمته إيه ياضل وعمل م  أجل تطبنق السنادة اإلسرائنلنة. مشنًرا إلى أيه واجه 

 مسبًقا ضغوط لم نواجهها أحد حتى ب  غورنو  يفسه.
على الدفع باتجاه تيفنذ المشارنع التطونرنة الخاصة بالمستوطين  في الخلنل  وأشار إلى أيه سنعمل

 والحرم اإلبراهنمي. مشنًرا إلى أ  الخطة األمنركنة تميح إسرائنل اعتراًفا وحًقا بأراضنها. وفق قوله.
اء وأكد على أ  إسرائنل ل  تتخلى ع  الخلنل التي ستبقى جزًءا ميها، خاصًة وأيها تمنثل أرض األب

 واألجداد. كما قال.
 23/2/2020القدس، القدس، 

 
 بينيت يفتتح حيًا استيطانيًا بالخليل وُيعطي الضوء األخضر لتنفيذ "تطوير اإلبراهيمي"! .16

افتتح يفتالي بنينت، وزنر جنش االحتالل، النوم األحد،  -ترجمة خاصة -"القدس" دوت كوم -رام هللا
 ربع" في الخلنل.حي يوفي كرمنم داخل مستوطية "كرنات أ

وبحسب القياة العبرنة السابعة، فإ  بنينت قال على هامش افتتاح الحي، إيه تم ميح الضوء األخضر 
لتيفنذ مشروع "تطونر اإلبراهنمي"، مشنًرا إلى أيه تم اكتمال التخطنط لذلك، وسنجري العمل على 

 تيفنذه، ونشمل إقامة "مصعد" للمعاقن .
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ى فرض السنادة في الخلنل، بالرغم م  أيها غنر مدرجة في الخارطة وأكد أ  إسرائنل ستعمل عل
 الخاصة بخطة ترامب.

ودافع بنينت ع  اإلجراء الذي قام به جيوده م  خالل سحب جنثما  ياشط فلسطنيي على حدود 
غزة، وهو ما أنثار ردود فعل متبانية، خاصًة م  قبل هنئات حقوقنة نسارنة. وقال: "م  ال نشعر 

 ح فعلنه أ  نقفل التلفاز".باالرتنا
وكايت القياة السابعة كشفت في النثايي م  شهر كايو  النثايي الماضي مخططًا استنطاينًا نهدف إلى 
إجراء تغننرات داخل المسجد اإلبراهنمي، بقنمة يصف ملنو  شنكل، ونتضم  ذلك إقامة مصعد 

 للمعاقن  حركًنا.
 23/2/2020القدس، القدس، 

 
 ة التنكيل بجثمان الشهيد الناعم بخان يونسبينيت يرحب بجريم .17

رحب وزنر األم  اإلسرائنلي، يفتالي بنينت، بتيكنل قوات االحتالل بجنثما  الشهند محمد علي \و
الياعم، في خا  نويس النوم، األحد، بواسطة جرافة عسكرنة سرقت الجنثما  في مشهد بشع للغانة. 

ونتر"، إيه "هكذا نيبغي وهكذا سيفعل. وسيعمل بقوة وقال بنينت حول هذا المشهد، في حسابه في "ت
’ ايعدام اإليساينة’ضد المخربن "، معتبرا أيه "سئميا االيتقادات الميافقة للنسار )اإلسرائنلي( ضد 

 باستخدام جرافة م  أجل إحضار جنثة المخرب إلنيا".
نرا لألم ، في تشرن  وقال بنينت في تصرنحات أطلقها في األسابنع األخنرة، إيه ميذ تعننيه وز 

النثايي/يوفمبر الماضي، "يقطف الحمساونن  لمصلحة بطاقات مساومة"، وأيه "يخّز  جنثث مخربن  
لكي يوجع وممارسة ضغط على الجايب اآلخر"، بادعاء أ  م  شأ  ذلك تسرنع إعادة جنثتي 

 .2014الجيدنن  اإلسرائنلنن  اللتن  تحتجزهما حماس في غزة، ميذ عدوا  العام 
 23/2/2020، 48عرب 

 
 ليبرمان: نتنياهو أوفد رئيس الموساد إلى قطر ليطلب مواصلة تمويل حماس .18

كشف زعنم حزب "إسرائنل بنتيا" أفنغدور لنبرما  أ  رئنس الوزراء بينامن  : وسائل إعالم إسرائنلنة
لدوحة مواصلة يتيناهو أوفد رئنس الموساد نوسي كوهن  وقائدا رفنعا في الجنش إلى قطر لنطلبا م  ا

 دعم حركة "حماس".
للتلفزنو  اإلسرائنلي، نوم السبت، إ  "رئنس الموساد وقائد  12وقال لنبرما  في حدنث للقياة الـ 

القنادة الجيوبنة )للجنش اإلسرائنلي، الجيرال هرتزي هالنفي( قاما قبل أسبوعن  بزنارة لقطر بتكلنف 
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مارس"، مضنفا أ   30تقدنم األموال لحماس بعد م  يتيناهو، وطلبا م  القطرنن  أ  نواصلوا 
 مارس. 30القطرنن  كايوا نعتزمو  وقف التمونل في 

وتابع لنبرما  قائال، إ  "مصر وقطر غاضبتا  م  حماس وكايتا تعتزما  قطع العالقات معها. 
وخ وفجأة ظهر يتيناهو كمدافع ع  حماس كأيها ميظمة بنئنة"، واصفا سناسات يتيناهو بـ "الرض

 لإلرهابنن ".
وكايت اللجية القطرنة إلعمار غزة قد أعليت في دنسمبر الماضي أيها ستواصل إمداد قطاع غزة 

 بالمساعدات حتى أواخر مارس المقبل على األقل.
 22/2/2020موقع روسيا اليوم، 

 
 تقرر التعتيم على مدخوالت تصدير الغاز لمصر واألردن "إسرائيل" .19

ركزنة اإلسرائنلنة أيها قررت الحفاظ على سرنة المعلومات حول حجم أكدت دائرة اإلحصاء الم
تصدنر الغاز م  حقل "لنفناتا " إلى كل م  األرد  ومصر، وذلك خالفا للتقارنر الشهرنة التي 
تيشرها حول حجم تصدنر الغاز م  حقل "تمار"، األصغر بن  االنثين ، علما أ  الشركات يفسها، 

ي التي تستخرج الغاز م  الحقلن . ونصدر حقل "تمار" الغاز إلى "دنلك" و"يوبل إيرجي"، ه
 مصيعن  في األرد ، هما "عرب بوتاس" و"جوردا  برومن ".

 وفسرت دائرة اإلحصاء التعتنم على صادرات الغاز م  حقل "لنفناتا " بـالسرنة التجارنة". 
تيشرها دائرة  –  والمحاجر تحت بيد التعدن –نشار إلى أ  المدخوالت م  تصدنر الغاز الطبنعي 

ملنو   36.8اإلحصاء شهرنا. وتبن  ميها، على سبنل المنثال، أ  المدخول م  تصدنر الغاز بلغ 
. وبلغ مجمل صادرات التعدن  2019ملنو  دوالر في العام  49.2، وارتفع إلى 2018دوالر في العام 

 ملنو  دوالر شهرنا. 25 – 20، أي ما بن  2019ملنو  دوالر في العام  260والمحاجر 
وبدأ تصدنر حقل الغاز "لنفناتا " إلى شركة "دولفنيوس" المصرنة وشركة الكهرباء األردينة، في 

 45إلى  40ملنار متر مكعب سيونا، أي بحجم أكبر بـ 5.5 – 5كايو  النثايي/نيانر الفائت، بحجم 
 مرة م  عقد تصدنر حقل "تمار" إلى األرد .

 23/2/2020، 48عرب 
 

 لقيادة اإلسرائيلية تشجع الجيش على تشديد قمعه عشية االنتخاباتا .20
تل أبنب: أشارت أوساط سناسنة م  قوى السالم وحقوق اإليسا  اإلسرائنلنة، إلى أ  االرتفاع الحاد 
في عدد الفلسطنينن  الذن  نتعرضو  للبطش وزنادة عدد القتلى والجرحى الفلسطنينن  برصاص 



 
 
 
 

 

 14 ص             5169 العدد:             2/24/2020 ثنيناإل  :التاريخ 

                                    

عنة األخرى، التي بلغت أوجًا جدندًا في عملنة التيكنل بجنثة الشاب الشهند االحتالل وأدواته القم
محمد علي الياعم، في خا  نويس جيوب قطاع غزة، بواسطة جرافة عسكرنة، وتصاعد اعتداءات 

ايسجام قنادات عسكرنة منداينة مع الخطاب »المستوطين  في الضفة الغربنة كلها تدل على أ  
 «.قنادة السناسنة الذي نشتد أكنثر وأكنثر مع االقتراب م  موعد االيتخاباتالنمنيي المتشدد في ال

وقالت هذه األوساط، في تصرنحات تعبر ع  القلق م  تبعات هذه الممارسات، إ  وجود رئنس 
وزراء منثل بينامن  يتيناهو، الذي ندنر معركة حناة أو موت حتى ال ندخل إلى السج ، ووجود وزنر 

االستنطا ، يفتالي بينت، على رأس القنادة السناسنة المسؤولة ع  الجنش أم  منثل زعنم حزب 
والمخابرات، تخلق أجواء عامة م  التطرف ضد الفلسطنينن ، وتشجع الجيود على الضغط على 

 الزياد بسهولة بالغة وتعزز الشعور بالقوة والسنطرة بن  صفوف المستوطين .
  24/2/2020الشرق األوسط، لندن، 

 
 بري: لقاء نتنياهو بالبرهان لن يقود للتطبيع مع السودان موقع ع .21

قال رفائنل أهارو  في مقاله على موقع "زم  إسرائنل"، ترجمته : عديا  أبو عامر -21عربي
، إ  "اللقاء األخنر بن  رئنس الحكومة بينامن  يتيناهو والزعنم السودايي عبد الفتاح البرها  21"عربي

بة االيتخابات اإلسرائنلنة، ورغم عدم قدرة البرها  على توفنر البضاعة قوبل بأصداء كبنرة في حق
الالزمة إلسرائنل، وتطبنع العالقات معها، لك  مشكلته أ  والنته السناسنة محدودة بزم  مقند، رغم 

 أيه ال نمك  التقلنل م  أهمنة ذلك اللقاء مع زعنم دولة عربنة لتوها كايت مدعومة م  إنرا ".
"كا  واضحا ا  البرها  الذي اجتمع مع يتيناهو لمدة ساعتن  طلب م  األخنر عدم  وأضاف إيه

إصدار صور لهذا اللقاء، لك  االعتراف السودايي باللقاء شكل اختراقا للعالقات النثيائنة مع إسرائنل، 
ورغم أ  خصوم يتيناهو قللوا م  أهمنة هذا اللقاء باعتبار ما حصل سفرنة عادنة، لك  آخرن  

 ظروا للقاء على أيه خطنر".ي
 23/2/2020، "21موقع "عربي 

 
 وفد من القائمة العربية الموحدة يبحث أزمة كهرباء القدس مع شركة الكهرباء اإلسرائيلية .22

التقى اليائبا  الدكتور أحمد الطنبي، والمحامي أسامة السعدي م   -"القدس" دوت كوم  -القدس 
س إدارة شركة كهرباء محافظة القدس ومدنرها العام م. هشام القائمة العربنة الموحدة برئنس مجل

العمري، والمستشارن  القايوينن  لكهرباء القدس وممنثلن  ع  إدارة شركة كهرباء إسرائنل، بهدف 
بحث أزمة كهرباء القدس وآخر مستجدات أزمتها مع شركة الكهرباء اإلسرائنلنة، ال سنما في ظل 
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ائي ع  الخطوط المزودة لكهرباء القدس دو  سابق إيذار ودو  أي استمرار إجراءات القطع العشو 
 مبرر.

 23/2/2020القدس، القدس، 
 

 سائح كوري بمنشأة عسكرية بالقدس 200االحتالل يقرر عزل  .23
قالت صحنفة "ندنعوت أحرويوت" العبرنة، األحد: إ  الجنش اإلسرائنلي قرر يقل  –القدس المحتلة 

 لجيوبنة إلى الحجر الصحي؛ خوفا م  تفشي وباء كورويا الجدند.سائح قدموا م  كورنا ا 200
 وبحسب الصحنفة؛ سنيقل الجنش اإلسرائنلي السائحن  إلى إحدى الميشآت العسكرنة في القدس.

وأوضحت الصحنفة أ  القرار اتخذ بعد مداوالت أجرتها قنادة الجنش ووزارة الصحة، صباح األحد؛ 
 "إسرائنل".للحنلولة دو  تفشي الوباء في 

سناح م  كورنا الجيوبنة بفنروس كورويا بعد  9ونأتي القرار اإلسرائنلي بعد اإلعال  ع  إصابة 
 عودتهم م  "إسرائنل" إلى بالدهم.

 23/2/2020، المركز الفلسطيني لإلعالم

 
 عزل المزيد من اإلسرائيليين بينهم جنود :ذعر كورونا .24

عزلت الجهات اإلسرائنلنة المختصة، المزند م   -ترجمة خاصة -"القدس" دوت كوم -رام هللا
اإلسرائنلنن  بنيهم جيود، كايوا على اتصال بالوفد الكوري الجيوبي الذي زار مؤخًرا مياطق بالضفة 

 م  أعضاء الوفد مصابو  بفنروس كورويا. عددالغربنة والداخل المحتل، وتبن  أ  
يدًنا مم  عملوا على تأمن  زنارة الوفد الكوري ج 12أيه تم عزل  13وفي آخر التطورات، ذكرت قياة 

نوًما داخل قاعدة  14الجيوبي لميطقة المسجد اإلبراهنمي في الخلنل، مشنرًة إلى أيه سنتم عزلهم لمدة 
إسرائنلي معظمهم م  طالب المدارس كايوا على  200كما تقرر اللنلة الماضنة عزل  عسكرنة.

 تواصل مع الوفد الكوري الجيوبي.
 23/2/2020دس، القدس، الق

 
 استطالع: ال جديد بعد االنتخابات اإلسرائيلية القادمة .25

)د ب أ( أكد استطالع جدند للرأي في إسرائنل أ  االيتخابات  -"القدس" دوت كوم -تل أبنب
البرلماينة المقررة في النثايي م  آذار القادم ل  تأتي بجدند، ما نعيي أيه ل  نكو  هياك أفق قرنبة 

 زمة السناسنة.لحل األ
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ووفقًا الستطالع للرأي، يشرت هنئة البث اإلسرائنلي يتائجه، فإ  أنا م  معسكري النمن ، بزعامة 
رئنس حزب "اللنكود" رئنس الوزراء بينامن  يتيناهو، ومعسكر الوسط والنسار والعرب، بزعامة رئنس 

 120كينست المؤلف م  مقعدًا في ال 60حزب "أزرق أبنض" بنيي جايتس، ل  نتمكيا م  ضما  
 مقعدًا، وبالتالي ل  نتمك  أي ميهما م  تشكنل الحكومة.

كما أظهر االستطالع أ  حزب "إسرائنل بنتيا"، بقنادة أفنغدور لنبرما ، سنحصل على سبعة مقاعد، 
 ما نعيي أيه سنظل رماية المنزا  القادرة على ترجنح أي م  الجايبن  على اآلخر.

نتيا" رفض االيضمام ألي م  المعسكرن  بعد االيتخابات التي جرت في وكا  حزب "إسرائنل ب
أنلول. وكايت مشاركته في أي ميهما كفنلة لميع إسرائنل م  المضي إلجراء ايتخابات نثالنثة خالل 

 عام واحد.
مقعدًا،  34أبنض" على  -مقعدًا، و"أزرق  35وتوقع االستطالع حصول اللنكود ميفردًا على 

 مقعدًا. 14شتركة، على و"القائمة الم

 23/2/2020القدس، القدس، 
 

 مواجهات شعبية توقع عشرات اإلصابات.. واالحتالل ينفذ حمالت اعتقال .26
ايدلعت مواجهات شعبنة في عدة مياطق بالضفة الغربنة، تصدى خاللها  ”:القدس العربي“ –رام هللا 

ل، وطالت عددا م  المواطين ، بنيهم المواطيو  لحمالت الدهم واالعتقال التي يفذتها قوات االحتال
أطفال، في الوقت الذي واصل فنه المستوطيو  هجماتهم ضد العدند م  مياطق الضفة، في إطار 

 مخططاتهم الرامنة لالستنالء علنها، بعد طرد سكايها قسرا.
مع وأصنب عشرات المواطين  والطلبة باالختياق، إضافة إلى طفلة رضنعة، األحد، خالل مواجهات 

قوات االحتالل، التي أطلقت صوبه  قيابل الغاز المسنل للدموع، حن  اقتحمت قرنة دنر يظام 
 ومدرستها المختلطة.

وأصنب عشرات المواطين  باالختياق بالغاز المسنل للدموع، اللنلة، عقب اقتحام قوات االحتالل 
عمدت تلك القوات إطالق قيابل اإلسرائنلي بلدة بنت أمر التابعة لمدنية الخلنل جيوب الضفة، حنث ت

 الغاز صوب المواطين  وميازلهم.
وفي مدنية القدس المحتلة أنضا، عادت جماعات م  المستوطين ، ويفذت عملنة اقتحام لباحات 
المسجد األقصى المبارك، حنث دخلت بحمانة أمينة مشددة، وفرتها شرطة االحتالل الخاصة، وتعمد 

 ”.باب السلسلة“فزازنة في أرجاء المسجد، قبل الخروج م  المستوطيو  القنام بجوالت است
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وضم  هجمات المستوطين ، الهادفة إلى طرد الفلسطنينن  م  مياطق سكياهم في الضفة، لتحونلها 
إلى مستوطيات، كا  عشرات المستوطين  المدججن  بالسالح اقتحموا تحت حمانة جيود االحتالل، 

ية الخلنل، كما اعتدى مستوطيو  على رعاة األغيام جيوبي مدنية لنل السبت، البلدة القدنمة م  مدن
الخلنل، ضم  المساعي الرامنة لتوسنع رقعة االستنطا  في قرى جيوب الخلنل، م  خالل إرغام 

 الفلسطنينن  على الرحنل وترك أراضنهم قسرا.
 24/2/2020، القدس العربي، لندن

 
 ربي المواشي في األغوار الشماليةمستوطنون يغلقون أراضي رعوية واسعة أمام م .27

أغلق مستوطيو ، أمس، مساحات واسعة م  األراضي الرعونة، وطاردوا  كتب محمد بالص، "وفا":
 مربي المواشي شرق خلة مكحول في األغوار الشمالنة، وميعوهم م  رعي مواشنهم هياك.

طاينة، أغلقوا باألسالك وأفاد الياشط الحقوقي عارف دراغمة، بأ  المستوطين  في البؤر االستن
 الشائكة مئات الدويمات الرعونة شرق خلة مكحول وشمال خربة سمرة.

 23/2/2020، األيام، رام هللا
 

ضرابات في غزة ضد إدارة األونروا رفضا لسياسة التقشف وتقليص الخدمات .28  احتجاجات وا 
وكالة غوث وتشغنل  م  المقرر أ  نشرع اتحاد الموظفن  العاملن  في ”:القدس العربي“ –غزة 

الالجئن  الفلسطنينن ، األسبوع الجاري، بعدة فعالنات احتجاجنة، تمهندا إلى توسنعها بشكل أكبر، 
 احتجاجا على رفضهم لسناسات هذه الميظمة، الخاصة بالتوظنف، وعدم التزامها باتفاقنات سابقة.

حتجاجنة الرافضة لقرارات إدارة على تصعند خطواته اال” األويروا“واتفق اتحاد الموظفن  العرب في 
 األخنرة، بعد أ  اتهمها بالتراجع ع  االتفاقنات التي توصال إلنها سابقا.” األويروا“

 24/2/2020، القدس العربي، لندن
 

 المجلس األعلى للقضاء الشرعي: غزة تمر بمرحلة "العنوسة المركبة" .29
ي في قطاع غزة، النوم األحد، إ  قال حس  الجوجو رئنس المجلس األعلى للقضاء الشرع: غزة

عاًما وما فوق  30القطاع نمر بحالة تسمى "العيوسة المركبة"، والتي تعيي عزوف الشباب في س  
 ع  الزواج بسبب افرازات الواقع االقتصادي الصعب، وكذلك عيوسة الفتنات.
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لعام الماضي مقاريًة وبن  الجوجو خالل لقاء مع مسؤول، أ  هياك ايخفاًضا في يسبة الزواج خالل ا
بالعام الذي سبقه، معتبًرا ذلك أيه مؤشر خطنر بفعل الحالة االقتصادنة الصعبة التي نمر بها قطاع 

 غزة، والتي ايعكست سلبًنا على تعداد الزواج.
وأشار إلى أ  هياك ايخفاًضا في معدالت الطالق مقابل الزواج، حنث بلغ عدد حاالت الطالق عام 

 ( حالة طالق.120الة، وتم الرجعة في عدد )ح (3,217) 2019
وبن  الجوجو، أ  حاالت الطالق ال تعود الرتفاع يسبته مقارية بالزواج، بل بسبب ايخفاض الزواج، 
داعًنا الوطينن  والشرفاء الفلسطنينن  للعمل على حل مشاكل الشباب مع توفنر العمل والمسك  

 ومتطلبات الحناة الكرنمة.
المفروض على قطاع غزة والوضع االقتصادي الصعب الذي نعاينه القطاع  وقال "إ  الحصار

تسبب بشكل أساسي في زنادة التفكك المجتمعي واألسري ما ساهم في زنادة حاالت الطالق مقارية 
 بالزواج رغم ايخفاض عدد الحاالت مقارية بالعام الماضي".

 23/2/2020، القدس، القدس

 
 اإلسرائيلي وسع االستيطانتندد بتالدول العربية  جامعة .30

العربنة، بإعال  بينامن  يتيناهو بياء آالف الوحدات االستنطاينة الجدندة  الدول القاهرة: يددت جامعة
في القدس الشرقنة المحتلة، في جبل أبو غينم، وميطقة بنت صفافا، واإلعال  ع  خطة تهدف إلى 

وأكد سعند أبو علي، األمن   ار قليدنا.إقامة حي استنطايي على أراضي مطار القدس الدولي ومط
العام المساعد، أ  هذا اإلعال  نأتي في إطار تواصل وتصاعد العدوا  اإلسرائنلي على حقوق 

 ."صفقة القر "ووجود الشعب الفلسطنيي، وبتشجنع وبرعانة م  اإلدارة األمرنكنة وبتوافق مع 
 2020/2/24، الخليج، الشارقة

 
 في قطاع غزة الجامعات والمقبلين على الزواج قطر توزع مساعدات لطلبة .31

 ألف أسرة غزنة فقنرة 120شرعت اللجية القطرنة إلعمار غزة، بتوزنع مساعدات مالنة على : غزة
دوالر لكل أسرة، في إطار الميحة المالنة المستمرة ميذ أكنثر م  عام، وذلك بعد أ  أعليت  100بواقع 

اللجية ع  توسنع يطاق المساعدات، لتصل هذا الشهر إلى طلبة الجامعات، والشبا  المقبلن  على 
م   األسر المستفندة أ مع اإلشارة إلى  الزواج، وأسر تعايي م  عدم قدرتها على ترمنم ميازلها.

 ألف أسرة. 70يحو الضعف ع  الشهر الماضي، الذي شهد توزنع المساعدات على ب الميحة زادت
 2020/2/24، القدس العربي، لندن
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 اإلمارات ألول مرةدولة اإلعالن عن مشاركة فريق إسرائيلي في سباق دراجات ب .32

نشارك في سباق للدراجات الهوائنة أعليت وزارة الخارجنة اإلسرائنلنة أّ  فرنقًا إسرائنلنًا س: )األياضول(
ن قام في اإلمارات، خالل الشهر الجاري. فنما لم تعّلق السلطات اإلماراتنة حتى الساعة على هذه 

 األيباء.
  2020/2/23، العربي الجديد، لندن

 
 "إسرائيل"قناة عبرية: الفريق األمريكي لرسم الخرائط في طريقه إلى  .33

كل لرسم الخرائط  12ياة ذكرت ق :ترجمة خاصة -رام هللا العبرنة، األحد، أ  الفرنق األمرنكي الذي ش 
ددت وفًقا لصفقة القر ، في طرنقه إلى  قبل حنث ستتم الزنارة  ."إسرائنل"الخاصة بالخارطة التي ح 

رفض مكتب بينامن  يتيناهو التعلنق على اليبأ، لكيه لم نيِف م  جهته  أ سبوع واحد م  االيتخابات.
 ا لم ت علق السفارة األمرنكنة.ذلك، فنم

  2020/2/23، القدس، القدس
 

 1967االتحاد األوروبي لن يعترف بأي تغييرات تطرأ على حدود القدس قبل عام : بوريلجوزيب  .34
)األياضول(: قال الممنثل األعلى لالتحاد األوروبي للسناسة الخارجنة واألمينة، جوزنب  -بروكسل

 مستوطياتها غنر الشرعنة في القدس الشرقنة نهدد حل الدولتن . بورنل، إ  قرار إسرائنل توسنع
، 1967االتحاد األوروبي ل  نعترف بأي تغننرات تطرأ على حدود القدس قبل عام "  إ قائالً وشدد 

 ."ويحث إسرائنل على مراجعة قرارها
 2020/2/24، القدس العربي، لندن

 
  كانية قيام دولة فلسطينية متماسكةستقوض إم االستيطانية الجديدةالوحدات : ألمانيا .35

أعربت ألماينا ع  قلقها العمنق إزاء قرار الحكومة اإلسرائنلنة األخنر بياء وحدات : )وكاالت(
بياء المستوطيات في األراضي المحتلة تيتهك اعتبرت أ  و  استنطاينة جدندة في القدس المحتلة.

مل على فصل القدس ع  الضفة الغربنة، أ  الوحدات الجدندة ستعولفتت إلى القايو  الدولي. 
وبالتالي ستقوض إمكاينة قنام دولة فلسطنينة متماسكة وقابلة للحناة كجزء م  حل الدولتن  

  المتفاوض علنه.

 2020/2/24، الخليج، الشارقة
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 إال بوجود دولتين تكون القدس عاصمة لكلتيهما ال يمكن ضمان سالم عادل ودائمإيطاليا:  .36

دت وزارة الخارجنة اإلنطالنة، أ  المستوطيات في األراضي الفلسطنينة المحتلة، تمنثل أك: )وكاالت(
ما زالت أيها ، كدتعقبة خطنرة أمام احتمال التوصل إلى حل دائم ومقبول م  كال الجايبن . وأ

مقتيعة، أيه ال نمك  ضما  سالم عادل ودائم، نستيد إلى معاننر معترف بها دولنًا وقرارات األمم 
 لمتحدة ذات الصلة، إال بحل قائم على وجود دولتن ، تكو  القدس عاصمة لكلتنهما.ا

 2020/2/24، الخليج، الشارقة
 

 إسبانيا تجدد موقفها حول البناء االستيطاني في فلسطين .37
جددت وزارة الخارجنة االسباينة، إدايتها لبياء المستوطيات في األراضي الفلسطنينة  ت:وكاال

 أيها تخالف القايو  الدولي، وتشكل عقبة أمام حل الدولتن  وفق المعاننر الدولنة.المحتلة، مؤكدة 
إلى ضرورة إعادة اليظر في قرار بياء آالف الوحدات  سرائنلنةحكومة اإلالاألحد، ، ودعت

 .مؤخراً  االستنطاينة
  2020/2/23، وكالة الرأي الفلسطينية لإلعالم

 
 الفلسطيني - للصراع اإلسرائيلي "الجائرة الحلول"البابا فرنسيس يحذر من مغبة  .38

حذر البابا فريسنس، األحد، م  ، في ختام اجتماع لألساقفة م  دول حوض البحر األبنض المتوسط
الفلسطنيي، وقال إيها ل  تكو  سوى مقدمة ألزمات  -للصراع اإلسرائنلي  "الحلول الجائرة"مغبة 

 ويالد ترامب للسالم في الشرق األوسط.جدندة، في إشارة فنما نبدو إلى خطة الرئنس د
 2020/2/24، الخليج، الشارقة

 
 بسوريا "إسرائيل"بالرد على هجمات  عسكرية روسية رفض مقترحاتي: بوتين يديعوت .39

السبت، أ  الرئنس الروسي فالدنمنر بوتن  رفض مقترحات عسكرنة ، كشفت "ندنعوت أحرويوت"
 شأ  الرد على الهجمات اإلسرائنلنة المتكررة على دمشق.تقدم بها قادة القوات الروسنة بسورنا، ب

"القادة العسكرنن  الروس على األرض، المكلفن  بإعادة بياء قوات اليظام السوري، وأشارت إلى أ  
  "بوتن  نتسامح مع العمل إلى أالصحنفة  لفتتو  نعّبرو  ع  رفضهم للهجمات اإلسرائنلنة".

في الوقت الحالي، لكيه إذا استمع إلى مستشارنه الذن   ةلشمالنالعسكري اإلسرائنلي عبر الحدود ا
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نعارضو  هذه العملنات، فإ  إسرائنل نمك  أ  تجد يفسها في موقف خاطئ كيتنجة للغضب 
 الروسي".

 2020/2/22، "21موقع "عربي 
  
 الدولي ضغوط إسرائيلية تلغي كلمة ُمنظمة مؤيدة للفلسطينيين في مجلس األمن .40

فلسطن "، وهي ميظمة غنر  -أكد مسؤول في "الحركة العالمنة للدفاع ع  األطفال  :فرايس برس(
حكومنة، الجمعة، أ  بلجنكا عّدلت دعوة وجهتها إلى أحد مسؤولنها إللقاء خطاب في مجلس األم  

وتؤكد الميظمة أيها تدافع ع  حقوق األطفال  الدولي، بسبب ضغوط مارستها الحكومة اإلسرائنلنة.
اضي الفلسطنينة المحتلة، لك  السلطات اإلسرائنلنة تتهمها بأ  مجالس إدارتها ضمت في في األر 

 الماضي أعضاء مرتبطن  بالجبهة الشعبنة لتحرنر فلسطن .
  2020/2/22، العربي الجديد، لندن

 

 خطة "تنوفا" العسكرية اإلسرائيلية الجديدة: جيش أكثر تكنولوجيًا وأشّد فتكًا!تقرير..  .41
جنش اإلسرائنلي ميذ عقود أ  نقوم بتغننر رؤنته القتالنة وبينة الجنش بما نتالءم مع تغّنر نحاول ال

 التحدنات العسكرنة م  جهة، وتغّنر ما نسمى بـ"بنئة التهدندات" م  جهة أخرى.
وخالل السيوات األخنرة نالئم الجنش في إطار هذا التصور توجهاته القتالنة م  حنث التسلنح، 

حدات القتالنة على تيوعها، وذلك في عهد ما أسماه عالم االجتماع اإلسرائنلي، أوري ب  وأفضلنة الو 
 إلنعازر، بـ"الحروب الجدندة".

ونمك  القول بياء على ذلك إ  الجنش اإلسرائنلي نسعى كل الوقت أل  نعند بياء تصوره ووحداته 
تجايسة، أي بن  جنش يظامي أو وبينته بحسب مرحلة الحروب الجدندة التي تتمنز بالحروب غنر الم

جنش دولة وبن  ميظمة عسكرنة أقل م  جنش يظامي، وصعوبة الوصول إلى يقطة الحسم 
العسكري، فضاًل ع  دخول الجبهة المدينة كجبهة مركزنة، إضافة إلى أهمنة اإلعالم والصورة كجزء 

لما نراه مياسبًا للجنش  م  الحرب أو المعركة. ولذلك قام كل رئنس هنئة أركا  جدند ببياء تصور
اإلسرائنلي بموجب تغنر بنئة التهدند وطبنعة الحرب. وهذا ما فعله منثاًل رئنس هنئة األركا  السابق، 

ملنار  30غادي أنزيكوت، عيدما عرض خطته المسمى "جدعو " والتي وصلت منزاينتها إلى حوالي 
 شنكل.

 سرائيل في المحاور التالية:في المجمل يمكن تحديد خارطة التهديدات العسكرية إل



 
 
 
 

 

 22 ص             5169 العدد:             2/24/2020 ثنيناإل  :التاريخ 

                                    

التهدند اإلنرايي: نتمنثل هذا التهدند في سعّي إنرا  لتطونر قدراتها اليوونة، وتحسن  مدى ودقة  أواًل،
صوارنخها البالستنة، وتعزنز تواجدها في سورنة والعراق ولبيا ، وزنادة دعمها للحركات الفلسطنينة 

 وحزب هللا.
لذي نتمنثل في وجود حركات فلسطنينة مسلحة وميظمة على مستوى التهدند م  الجيوب، وا ثانيًا،

 عال م  الياحنة العسكرنة.
 ، التهدند م  الشمال، والذي نتمنثل في الترساية العسكرنة والصاروخنة لحزب هللا.ثالثاً 

، يشر رئنس هنئة األركا  الحالي، أفنف كوخافي، خطة سمنت بـ"تيوفا" ]رافعة أو على ضوء ذلك
يشاء وحدات جدندة فنه. وأشار إلى أ  م  أبرز ايدفاعة[ ، تهدف إلى إعادة بياء وحدات الجنش وا 

أهدافها زنادة قدرة الكشف ع  قوة العدو وزنادة قدرة التدمنر ألذرع الجنش المتعددة. وأعل  الجنش أ  
ام ببريامج كوخافي نيوي، كجزء م  الخطة، تعنن  لواء نهتم فقط بالقضنة اإلنراينة، بدءًا م  االهتم

طهرا  اليووي وحتى توسعها العسكري حنال إسرائنل. كما سنتم أنضًا إيشاء قنادة ميطقة عسكرنة 
خاصة جدندة للتعامل مع الساحة اإلنراينة. وأشار الجنش إلى أ  كوخافي عرض الخطة أمام كل 

أهداف الخطة م  وزنر الدفاع ورئنس الحكومة وأمام جمنع قادة الجنش اإلسرائنلي، وأكد أ  م  
زنادة قدرة تدمنر أهداف العدو في بدانة أي حرب بسبعة أضعاف القدرة الحالنة، باإلضافة إلى تعزنز 
الهجمات السنبراينة والحرب اإللكتروينة في ساحة القتال، ودعم مندا  المعركة بآالف الطائرات 

طط إجراء تغننرات في مبيى المسّنرة االيتحارنة والصوارنخ المتطورة. كما أشنر إلى أيه م  المخ
القوى العسكرنة، إذ سنتم تعزنز الفرق اليظامنة، وسنقوم الجنش بتجدند أسراب طائرات الهلنكوبتر 
الكبنرة، وسنمتلك أسلحة دقنقة لسالح الجو تضاعف األجهزة المتوفرة حالنًا. ووضع الجنش هدفًا 

منع وتمّك  م  يقل معلومات بصورة فعالة نتمنثل في إقامة بينة تحتنة رقمنة تسّهل التواصل بن  الج
وسرنعة إلى الوحدات الجايبنة. كما تيص الخطة على قنام إسرائنل بإطالق قمر صياعي جدند إلى 

 جايب استخدام أقمار صياعنة صغنرة.
 يمكن تلخيص خطة "تنوفا" في النقاط التالية:

 زنز المياورة العسكرنة وبياء القوة.إضافة جيرالن  إلى سالح البرنة نكويا  مسؤولن  ع  تع أواًل:
 ضابط وضابطة إلى مياصب مهمة. 2000: تقدنم ثانياً 
 : بياء آالف الطائرات الصغنرة االيتحارنة، وصوارنخ متقدمة للوحدات اليظامنة خالل هذا العام.ثالثاً 
وحدات : تأسنس وحدة لواء مرية وسرنعة، بدو  معدات نثقنلة، تعتمد على وحدات "كفنر" و رابعاً 

 احتناط.
 : إقامة وحدتّي طائرات مقاتلة جدندة، وا غالق وحدات قدنمة.خامساً 
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 ".2: إغالق لواءن  م  المدرعات م  يوع "مركفاه سادساً 
 : حجم التسلنح لسالح الجو سوف نتضاعف مرتن .سابعاً 

 قرر كوخافي نشر خطته للسنوات الخمس القادمة، قبل تشكيل حكومة جديدة في إسرائيل.
د عقب مكتب رئنس الحكومة، بينامن  يتيناهو، على الخطة بأيه تم عرضها على رئنس الحكومة، وق

وهو ندعم أغلب مركباتها، ولكيه طلب تعزنز القدرات الهجومنة. غنر أيه بسبب المنزاينة الكبنرة التي 
وموافقة األميي المصغر  -تحتاجها الخطة، فإ  إقرارها نتطلب موافقة المجلس الوزاري السناسي

رئنس الحكومة. وحصلت الخطة على موافقة وزنر الدفاع الحالي يفتالي بنينت، لك  إقرارها كما ذكر 
ال نتعلق فقط بإقرار المجلس المصغر فحسب، بل أنضا بموافقة وزارة المالنة، حنث أيه م  المتوقع 

كالنفها ستكو  مكا  أ  تكو  تكالنف الخطة أعلى م  الخطة السابقة )"جدعو "(. وال شك في أ  ت
صراع بن  الجنش ووزارة المالنة، خصوصا وأ  منزاينة الدولة سوف تشهد في الفترة القادمة تقلنصات 

ملنار دوالر بسبب العجز المالي الذي ارتفع في العام الماضي، ول  تقبل وزارة المالنة  20تصل إلى 
ن ، نتخلى فنها الجنش ع  بعض بتمونل كل الخطة المعروضة، بل ستخضع لتسونة ما بن  الطرف

 مركبات الخطة أفقنًا وعمودنًا.
 أهداف الخطة

تهدف الخطة في األساس إلى جعل الجنش أكنثر تكيولوجنًا وأشّد فتكًا، وهو هدف وضعه كوخافي 
بعند دخوله إلى ميصبه الحالي، حنث صرح بعد استالمه الميصب بأيه سنعمل على جعل الجنش 

وسنع قوة اليار التي نستعملها، وبصورة واسعة ومتعددة في البحر والجو أكنثر فتكًا، م  خالل ت
والنابسة، وفي حرب السانبر والحرب اإللكتروينة. ونشكل الدفاع ع  الحدود ركيا مركزنا في خطة 

للدفاع،  %30للهجوم و %70كوخافي، غنر أ  خطته تعتمد على االستنثمار بالجنش بحنث نكو  
و  إلى أ  هذا التوجه قد ال نيسجم مع تصور يتيناهو حول رؤنته التي تركز ونشنر محللو  إسرائنلن

 في العقد القادم على السانبر، سالح الجو والدفاع الجوي.
في عرضه لخطته الخمسنة، قال كوخافي إ  "تيفنذ الخطة متعددة السيوات "تيوفا" سوف ن مك  

ز القوة الفتاكة للجنش، سواء في الحجم أو الجنش اإلسرائنلي م  اكتساب قدرات كبنرة، فالخطة تعز 
الدقة، وتخلق ظروفًا لتقصنر مدة المعركة، والتحدنات حوليا ال تعطنيا االمكاينة لاليتظار ولذلك 

 وبرغم تعقد التعقندات، فإ  الخطة بدأت ت يفذ".
ة التارنخنة ونعتقد قادة الجنش اإلسرائنلي أ  الفرصة مواتنة لتيفنذ خطة "تيوفا" وذلك بسبب الفرص

السايحة في الشرق األوسط، التي تؤجل أي حرب مرتقبة، ونعود ذلك لعدم رغبة حزب هللا وحماس 
في البدء بمواجهة عسكرنة مع إسرائنل في أعقاب تحس  العالقات بن  إسرائنل ودول عربنة 
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فمنزاينتها أعلى  "معتدلة". ونكم  تحد آخر للخطة وتيفنذها، كما ذكريا، في النثم  المالي الباهظ لها،
م  منزاينة الخطة السابقة، وذلك نعود للغالء، وبكل األحوال فإ  الجنش ال نيوي أ  نحند ع  

كحلو  )أي وزنر الدفاع السابق موشنه  -المنزاينة التي وضعت له للسية الحالنة حسب اتفاق نعلو 
 نعلو  ووزنر المالنة موشنه كحلو (.
الجنش قادر على التغلب على العائق المالي، حنث أيه مع  ونشنر محللو  إسرائنلنو  إلى أ 

الزنادات الخاصة التي ميحتها وزارة المالنة للجنش ومنزاينته، عالوة على الزنادة السيونة لمنزاينته 
بمبلغ ملناري دوالر، وفي حالة لم تيدلع حرب في السية القادمة، فإ  الجنش نستطنع البدء بتيفنذ 

 أ  تتشكل في إسرائنل حكومة نثابتة.خطة "تيوفا"، بشرط 
الجنش اإلسرائنلي مقتيع أ  تيفنذ الخطة سوف ن مك  الجنش م  تحقنق أهدافه أمام سنيارنو 
المواجهة المركزي الذي حدده ليفسه في السيوات الماضنة، وهذا السنيارنو نتمنثل في الممنزات 

 التالنة:
 في يفس الوقت.قدرة الجنش على إدارة معركة على جبهتن   أواًل:
 أ  تكو  إحدى هاتن  الجبهتن  مركزنة والجبهة النثاينة هامشنة. ثانيًا:
إدارة مواجهة عسكرنة أمام عدون  مركزنن  في ذات الوقت، حماس في الجيوب، وحزب هللا  ثالثًا:

 في الشمال.
نرا  قلصوا األفضلنة التي كايت للجنش  تيطلق الخطة م  ادعاء مؤداه أ  حزب هللا وحماس وا 

اإلسرائنلي علنهم، في حن  أ  الخطة المقترحة سوف توّسع الفجوة المطلوبة بن  إسرائنل وبن  هذه 
بعاد الحرب عيها وتعزنز الردع اإلسرائنلي. وتشنر  األطراف بحنث نتم ضما  أم  الدولة، وا 

ة سوف ملنو  شنكل لشراء معدات عسكرن 600التقدنرات إلى أ  الجنش صرف م  منزاينات خاصة 
نتم استعمالها بعد يصف عام، وتشمل شراء طائرات صغنرة ايتحارنة، ووسائل رؤنة لنلنة، وصوارنخ 
ضد الدبابات للوحدات العسكرنة التي تعمل في الجبهات المتقدمة. عالوة على ذلك، فإ  أحد أهداف 

م إبادتها خالل الخطة سنكو  زنادة كبنرة لبيك األهداف التابع لحركة حماس وحزب هللا التي سنت
حرب قادمة معهما، وزنادة القدرة على تدمنر هذه األهداف وزنادة إنقاع الهجمات التي سوف نشيها 

 الجنش اإلسرائنلي خالل الحرب.
على ضوء ما ذكر أعاله، فإ  بياء الجنش بحسب خطة "تيوفا" نهدف إلى تدمنر كلي لنثالنثة مراكز 

 ب هللا.القوة األساسنة التابعة لقوات حماس وحز 
 وتشمل هذه المراكز:

 تدمنر القدرات الصاروخنة لحركة حماس وحزب هللا. أواًل:
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 تدمنر مراكز القنادة والسنطرة التابعة للحركتن  والتي تتولى مهمات التغلغل إلى إسرائنل. ثانيًا:
 نثالنثًا: توجنه ضربة قونة إلى كتائب الرضوا  لحزب هللا ووحدات الكومايدوس لحماس.

تحقنق هذه األهداف م  خالل تعزنز عملنة الدمج والتيسنق والعمل بن  األذرع المختلفة وسنتم 
للجنش اإلسرائنلي، سالح البرنة، الهيدسة، سالح الجو وسالح البحرنة؛ بحنث تشمل عملنات الهجوم 
وسائل تكيولوجنة متقدمة تساهم في كشف سرنع وفّعال للعدو، تدمنره وتحنند حركته م  خالل 

لح بأسلحة دقنقة، فضاًل ع  استعمال أيظمة السانبر ووسائل تمونه سنتم استعمالها خالل التس
الحرب ضد الحركتن . وكل ذلك سوف نزند، حسب ما ترتئنه الخطة، قدرة الفتك القائمة اآل  في 

 الجنش اإلسرائنلي م  خمسة إلى سبعة أضعاف.
 الموارد البشرية في الخطة
يما ستعمل على إبقاء الوضع كما هو تيحو الخطة إلى عدم االست نثمار الزائد في وحدات االحتناط، وا 

علنه اآل ؛ وذلك على الرغم م  أ  القوة البشرنة للجنش اإلسرائنلي ال تزال تعتمد على قوة االحتناط 
ولنس على القوات اليظامنة. وربما نمك  تفسنر ذلك م  خالل التوجه العام للجنش في السيوات 

سنما في الخطة الحالنة التي تركز على الوسائل القتالنة الفتاكة، قوتها التدمنرنة ودقتها  األخنرة، ال
في إصابة األهداف، بحنث نيحو الجنش إلى االعتماد على التكيولوجنا الزائدة في حروبه ولنس على 

ط م  أجل القوة البشرنة، وخصوصا قوة االحتناط. وفي اعتقاديا، فإ  الجنش نحافظ على قوة االحتنا
الحفاظ على يفسه كجنش الشعب م  جهة، والحفاظ م  جهة أخرى على شرعنته الكبنرة اليابعة م  

 كويه نمنثل اإلجماع في المجتمع اإلسرائنلي وفنه تسود المساواة اليسبنة في الحراك داخله.
سوف  على كل حال، في إطار الخطة الجدندة ل  نستنثمر الجنش في تعزنز قوة االحتناط، ال بل

نغلق بعض وحدات االحتناط، كما تشنر الخطة إلى أ  التسلح الجدند الذي سنشترنه الجنش سنذهب 
لى االحتناط بالدرجة النثاينة. كما نيوي الجنش شراء  باألساس إلى القوى اليظامنة بالدرجة األولى، وا 

حتناط. وظهر هذا شاحية سوف نتم تقسنمها بدانة على القوة اليظامنة وبعد ذلك على قوة اال 2500
التوجه في أعقاب عدم الرضى الذي نعبر عيه الجنش م  التدرنبات التي تحصل علنها قوى 
االحتناط، مما نجعلها غنر مستعدة كفانة للحروب القادمة. فضال ع  ذلك، نسعى الجنش لالعتماد 

ش بالشروع على وسائل تكيولوجنة متطورة للكشف ع  عملنات ضد إسرائنل، وهو مشروع بدأ الجن
به في الضفة الغربنة كتجربة سوف نتم تعمنمها على باقي القطاعات، ونؤدي ذلك إلى تقلنص 
الحاجة إلى القوة البشرنة، ال سنما االحتناط في لعب دور في الحفاظ على األم  في الضفة الغربنة 

 وباقي القطاعات.
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اود، وغنرها م  الميظومات كما سنتم إدخال ميظومات جدندة م  أسلحة الدفاع، منثل مقالع د
الدفاعنة المتطورة ضد الصوارنخ والقذائف قصنرة المدى، بحنث تكو  إسرائنل قد حصيت غالفها 
الدفاعي ضد الصوارنخ المتوسطة والقصنرة، فضال ع  المدى البعند والذي توفره ميظومة حنتس 

 الدفاعنة.
 الحرب المقبلة و"توازن الرعب"

ياولت خطة "تيوفا" أ  الرد الذي نقدمه الجنش على التهدند وال سنما في رأت جل التحلنالت التي ت
الجبهة الشمالنة هو تضافر االستخبارات مع قوة هجومنة م  الجو ومياورة برنة في لبيا ، م  أجل 

 احتالل الميطقة التي ت طَلق ميها الصوارنخ.
ت الدولنة في جامعة حنفا، ذكر لك  المتخصص في الشؤو  األمينة أوري بار نوسف، أستاذ العالقا

 أيه ظاهرنًا، نبدو هذا جندًا، لك  نثمة شك في يجاحه.
( أيه إذا كايت االستخبارات احتاجت إلى سيوات 16/2/2020وأضاف في مقال يشره في "هآرتس" )

للعنثور على أيفاق ضخمة في الشمال، فم  المعقول االفتراض أ  قدرتها على العنثور على مواقع 
غر في عمق أرض لبيا  خ زيت فنها الصوارنخ، محدودة أكنثر. ونملك سالح الجو قدرات أيفاق أص

ميصة إطالق صوارنخ في إطار عملنة في بدانة حرب لبيا   44مذهلة، لك  نوجد فارق بن  تدمنر 
ألف صاروخ أو أكنثر، تستطنع إصابة غوش دا .  15(، وبن  تدمنر 2006النثاينة )حرب تموز 

تقّصر مدة الحرب المقبلة، لك  قوات البر ستحتاج إلى وقت لنس قلناًل الحتالل  وخطة "تيوفا" قد
لى أ  تيجز المهمة، فإ  خيادق الصوارنخ ستكو  قد  المياطق التي تطَلق ميها الصوارنخ. وا 
أصبحت خالنة. كذلك األمر فنما نتعلق بميظومة اللنزر. فالرد جند، لك  بشرط أ  تكو  األجواء 

تيشب الحرب، ولنس هياك تسرب لمواد خطرة، ومع توفر عدد م  الشروط، على ما صافنة عيدما 
نبدو قد ال تتوفر في الحرب المقبلة. كما أ  الميظومات الدفاعنة الموجودة )"القبة الحدندنة" و"مقالع 
داود" وغنرهما( جندة العتراض صوارنخ مفردة، ولنس عشرات أو مئات القذائف والصوارنخ، كما هو 

 قع في الحرب المقبلة.متو 
عسكري فعال ضد تهدند الصوارنخ فإيه "ال  -ونعتقد بار نوسف أيه في ظل عدم وجود رد تكيولوجي

مفر م  االستيتاج أيه نوجد بنييا وبن  أعدائيا حالة تواز  رعب. وأصل هذا المصطلح هو في 
درة على تدمنر اآلخر الحرب الباردة، وهو نصف التعادل في القوة بن  الطرفن ، ولكل طرف الق

بواسطة سالح يووي، لك  ال نقدر على ميع أ  نتم تدمنره هو أنضًا. حالنًا أنضًا تستطنع إنرا  
وحلفاؤها إلحاق ضرر بإسرائنل نمك  أ  نكو  غنر محتمل، وهذه القدرة نمك  أ  تزداد. وم  
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إنرا  وحلفائها أنضًا إلى  جهتها، تملك إسرائنل ما نكفي م  القوة القادرة على الرد، وعلى إعادة
 العصر الحجري".

وخلص بار نوسف إلى أ  هذا الوضع نفرض على واضعي سناسة األم  القومي في إسرائنل طرنقة 
أل  هذا االيتصار  -تفكنر لم يعرفها في الماضي: لنس التفكنر في كنف ييتصر في الحرب المقبلة

هيا الردود معقدة ومؤلفة م  استخدام "عصا" بل كنف يميع الحرب المقبلة. و  -سنكو  باهظ النثم 
رادعة غلنظة إلى جايب تقدنم "جزرات" سناسنة، هدفها التخفنف م  حدة اليزاع. وماذا ستتضم  
"العصا" وكنف ستوضح التهدند، وماذا ستكو  "الجزرات" وأي ميها ستكو  فعالة؟ هذه أسئلة مهمة. 

عسكرنة التي نقترحها الجنش  -أل  الحلول التكيو لك  ال شك في أ  الوقت حا  لمياقشتها بهدوء،
 اإلسرائنلي وخبراء خارجنو  هي أنضًا غالنة جدًا، وفي األساس ال تقدم ردًا حقنقنًا على التهدند.

 23/2/2020، رام هللا، المركز الفلسطيني للدراسات اإلسرائيلية )مدار(
 

 تسريبات وتطمينات .42
 فانز أبو شمالة  د.

ت الكتاب والمفكرن  مع الدكتور خلنل الحنة، القنادي في حركة حماس، قال في لقاء ضم عشرا
الرجل: لدنيا قرار داخلي في حركة حماس بأال يهاجم السند محمود عباس، حتى لو هاجميا، وأال 
يتعرض لحركة فتح بأي إساءة، حتى ولو هاجميا بعض قادتهم، وسيستغل أي فرصة تلوح في األفق 

ل  يسمح بحرف البوصلة ع  مواجهة صفقة القر ، ول  يطفئ شمعة األمل في إليهاء االيقسام، و 
إمكاينة العمل الفلسطنيي المشترك، وذلك ضم  قرارات المجلس المركزي لميظمة التحرنر، وضم  
قرارات المجلس الوطيي، والتي طالبت بما يطالب به، م  وقف العمل باتفاقنة أوسلو، ووقف التيسنق 

 مع االحتالل اإلسرائنلي. والتعاو  األميي
ذاك الحس الوطيي الراقي الذي تحدث فنه الدكتور خلنل الحنة، نتياقض كلنًّا مع التسرنبات المونثوقة 

وكل م   CIAع  مضمو  الحوار الذي دار في رام هللا بن  رئنسة المخابرات المركزنة األمرنكنة 
ت الفلسطنينة في النوم التالي لإلعال  السند محمود عباس والسند ماجد فرج رئنس جهاز المخابرا

 ع  صفقة القر ؟
 لقد أكدت رئنسة المخابرات المركزنة األمرنكنة في اللقاء على نثالث يقاط:

 األولى: استمرار العالقة بن  المخابرات األمرنكنة والفلسطنينة.

 النثاينة: عدم توقف الدعم المالي لجهاز المخابرات الفلسطنينة.
 السلطة الفلسطنينة أ  تتفاوض على بعض بيود صفقة القر  مع اإلسرائنلنن .النثالنثة: م  حق 
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 م  جايبه، طمأ  السند محمود عباس رئنسة المخابرات األمرنكنة على نثالث يقاط:
 األولى: استمرار العالقة بن  المخابرات الفلسطنينة والمخابرات المركزنة األمرنكنة.

 ئنلنن ، وعدم التوقف ع  التيسنق والتعاو  األميي.النثاينة: استمرار العالقة مع اإلسرا
النثالنثة: ميع المواجهات بن  الفلسطنينن  وبن  الجنش اإلسرائنلي على الحواجز، وعدم االحتكاك 

 بالمستوطين  على الطرقات.
 ايتهى الحوار بابتسامة عرنضة م  رئنسة المخابرات المركزنة األمرنكنة، وهي تقول:

م، ولكم مطلق الحرنة في مهاجمة صفقة القر  عبر وسائل اإلعالم كما هذا هو المطلوب ميك
 ترغبو ، وال مايع لدى أمرنكا م  حشد الجماهنر الداعمة لكم داخل مد  الضفة الغربنة.

بعد هذه التسرنبات، والتي هي حقنقة تحاكي الواقع، وتلمس بيودها المواط  الفلسطنيي في الضفة 
ه التسرنبات المرعبة، هل تبقى مجال لوحدة وطينة حقنقنة، تتصدى فنها الغربنة وقطاع غزة، بعد هذ

 القوى الفلسطنينة لصفقة القر  صفًّا واحًدا؟
 ملحوظة: أيقل للسند محمود عباس حدنث لنبرما ، وزنر الحرب السابق، والذي قال فنه:

ي غزة، بل ردعت لم نستِطع وزنر الحرب الحالي يفتالي بنينت أ  نردع المقاومة الفلسطنينة ف
المقاومة وزنر الحرب، وأعترف بأييي فشلت شخصنًّا في ردع المقاومة في غزة، التي ردعت إسرائنل 

 كلها!
 23/2/2020، فلسطين أون الين

 
 أوهام يجب أن يتحّرر منها الفلسطيني .43

 وائل قيدنل
، نثم تلتقطه معلًقا منثل األبشع م  مشهد الجّرافة الصهنوينة التي تقتل شاًبا فلسطنيًنا على حدود غزة

طرندة، هي مشاهد الحفاوة الرسمنة العربنة بالقتلة الذن  نيزلو  ضنوًفا على العواصم العربنة، وقتما 
 وكنفما شاءوا.

لنس مطلوًبا م  العدو أال نكو  عدًوا، بل الكارنثة الحقنقنة هي أ  نكو  الشقنق أقرب إلى العدو م  
ميتصف المسافة، بالضبط، بنيهما، مرددًّا مزاعم مضحكة إيه شقنقه، أو بالحد األديى نكو  في 

 نفعلها الستئياس العدو فنكو  أكنثر رأفة مع الشقنق.
في السابق، كا  التطبنع شّرا البد ميه باليسبة أليظمة عربنة ظلت تبّرر سقوطها بأيها إيما تفعلها 

  الكوكب، وأيه محض تجّرع اضطرارا حمانة لشعبها واستقاللها م  غضب الجبابرة الذن  ندنرو 



 
 
 
 

 

 29 ص             5169 العدد:             2/24/2020 ثنيناإل  :التاريخ 

                                    

مؤقت للسم، كي ال نقع الفياء الفلسطنيي. أما اآل  فقد صار التطبنع وسنلة ترّبح سناسي 
 واقتصادي، واستنثمارا في المضمو .

وتبتكر في فيو  المعانرة والتجرنس بالتطبنع في  تتيابز،المنثنر للسخرنة أ  عواصم الحكم العربنة 
طراف أصابعها لممارسته، والتيافس فنما بنيها على م  نطبع أكنثر في وضح اليهار، نثم تتسلل على أ

 جوف اللنل، وهي حالٌة مؤقتة، أظ  أيها ستيتقل م  السرنة إلى العلينة قرنًبا.
وكما قلت، قبل أكنثر م  عام مضى، مع هبوط طائرة رئنس حكومة االحتالل الصهنويي في مطار 

وقطر واإلمارات، يكو  بصدد زلزال عينف، نحمل الكنا   مسقط، مروًرا بأجواء السعودنة والبحرن 
الصهنويي إلى العمق الخلنجي .. وأسوأ ما في األمر أ  التهافت على التطبنع صار جزًءا م  إدارة 

العربنة، مكاندة واستقواًء وحجًزا لألماك  الممنزة في القطار اإلسرائنلي  -الصراعات العربنة 
ت المخرج م  األزمات، تشّد إلنها الرحال، حن  نستعر الصراع بن  األمنركي، وكأ  تل أبنب صار 

 األشقاء العرب.
واآل ، نبدو أ  العرب الرسمنن  قد اختلفوا وتعاركوا حول كل شيء، واتحدوا واتفقوا على تيفنذ ما 
ترنده إسرائنل، وبالتالي بات على المواط  الفلسطنيي المتشبث بأرضه وحقوقه أ  نتحّرر م  

 ة م  األوهام المفروضة علنه، قبل أ  نفّكر في تحرنر أرضه.مجموع
أول هذه األوهام وأخطرها االستمرار في توصنف محمود عباس زعنًما للفلسطنينن ، وممنثاًل حقنقًنا 
آلمال الشعب الفلسطنيي وآالمه، ورمًزا لكفاحه م  أجل قضنته، فمفردات خطاب أبو ماز  تشي بأ  

نة الفلسطنينة باعتبارها قضنة تحّرر وطيي، وكفاًحا م  أجل التخلص م  الرجل ال نيظر إلى القض
االستعمار، ذلك أيه ال نرى االحتالل احتالاًل، وأقصى ما نطمح إلنه هو تهذنب هذا االحتالل، 
وجعله أكنثر تسامًحا مع ضحاناه .. بل أيه أعل  صراحة، في وقت مبكر، أ  مقاومة االحتالل بالقوة 

الم فاضي"، وفًقا لمقولته الشهنرة مع ايطالق مسنرات العودة قبل عامن  "إ  حماس المادنة هو "ك
بدأت تتبّيى المقاومة السلمنة، ونثبت لهم أ  المقاومة السلمنة الشعبنة فعالة أكنثر م  الكالم 

 الفاضي"، في إشارة إلى المقاومة المسلحة.
اهنة االحتالل الصهنويي لها، كما أ  ندرك كل فلسطنيي اآل  أ  كراهنة عباس للمقاومة تفوق كر 

نصل في التحرنض ضدها والسخرنة ميها إلى أبعد مما تصل إلنه إسرائنل ومجموعة الحكام العرب 
 المتواطئن  معها.

نثايي األوهام التي على الفلسطنيي التحّرر ميها اعتقاده بأ  نثّمة يظاًما عربًنا نمك  أ  نكو  ميحاًزا 
و حتى نقف على الحناد بيزاهة، بنيه وبن  العدو، إذ لم نعد نخفى على أحد له في كفاحه المشروع، أ

أ  هذه األيظمة ترى أ  ارتباًطا وجودًنا نجمعها بإسرائنل، وأيها باتت تيظر إلى القضنة الفلسطنينة 
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يظرة إسحاق رابن  إلى غزة قبل عقود، حن  كا  نحلم بطلوع يهار تكو  غزة فنه قد اختفت م  
 ابتلعها البحر.الخرنطة و 

على الشعب الفلسطنيي أ  ندرك اآل ، أكنثر م  أي وقت مضى، سقوط وهم ما تسمى المظلة 
العربنة لمشروعه يحو التحّرر، أل  عواصم عربنة تتيافس على استضافة صهانية، رسمنن  وغنر 
ل رسمنن ، ل  تكو  مشغولة بأكنثر م  الحصول على دور المهّدئ المضمو  الذي نوفر لالحتال

أوقاًتا ممتعة، بتحونل قضنة الشعب الفلسطنيي إلى قضنة أوضاع اقتصادنة سنئة، نمك  معالجتها 
 بضخ بعض المالنن  م  الدوالرات.

 24/2/2020، العربي الجديد، لندن

 
 االنتخابات اإلسرائيلية: تنافس بال فوارق أيديولوجية بين األحزاب .44

 صالح اليعامي
د تدل على تهاوي الفوارق األندنولوجنة بن  األحزاب اإلسرائنلنة، إذا كا  نثمة م  نبحث ع  شواه

فإ  المنثال األوضح تمنثل باصطفاف األحزاب التي تصّيف نسارنة إلى جايب أحزاب الوسط والنمن  
في التيدند بإعال  األمم المتحدة للقائمة السوداء التي تضم الشركات األجيبنة التي تدش  مشارنع في 

 سرائنلنة في أرجاء الضفة الغربنة المحتلة.المستوطيات اإل
في الوقت ذاته، فإ  ممنثلي األحزاب النسارنة نتجاهلو  تمامًا إعاليات كل م  رئنس الوزراء الميتهنة 
والنته، بينامن  يتيناهو، ووزنر حربه يفتالي بنيت، ع  البدء في تيفنذ مشارنع لبياء آالف الوحدات 

هم لم نحتجوا على هذه المشارنع حتى بمسوغ أ  حكومة يتيناهو السكينة في المستوطيات؛ إذ إي
تفضل االستنثمار في هذه المستوطيات على حساب االستنثمار في المياطق التي تعايي م  ضائقة 
اجتماعنة، وعلى وجه الخصوص في األحناء الشعبنة ومد  التطونر داخل إسرائنل. إلى جايب ذلك، 

ار بنيت ميع الفلسطنينن  م  البياء في مياطق "ب" التي تميح اتفاقنة فقد تجاهل النسار اإلسرائنلي قر 
 أوسلو صالحنات إدارنة للسلطة الفلسطنينة فنها.

ولم ت قاَبل اإلجراءات التي ت قدم علنها الحكومة اإلسرائنلنة السترضاء غالة المتطرفن  داخل 
لة االيتخابنة. فعلى سبنل المنثال، المستوطيات، بأي رّد فعل جدّي م  قبل قوى النسار في أوج الحم

تجاهلت األحزاب النسارنة قرار بنيت إلغاء قرار االعتقال اإلداري ضد أحد اإلرهابنن  النهود، على 
الرغم م  أ  جهاز المخابرات الداخلنة "الشاباك" قّدم تقرنرًا مفصاًل ع  العملنات اإلرهابنة التي 

 شارك فنها هذا اإلرهابي ضد الفلسطنينن .
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لك  مما ال شك فنه، أ  أكنثر ما ندل على أ  تصينف األحزاب اإلسرائنلنة إلى "نمن " و"نسار" 
و"وسط" هو تصينف غنر ميطقي وغنر صحنح، حقنقة أ  حركة "منرتس" التي تمنّثل أقصى النسار 
اإلسرائنلي ستخوض االيتخابات المقبلة في قائمة تضم حزب "غنشر"، وهو حزب نمنيي تقوده أورلي 

 لنفي، ابية وزنر الخارجنة اللنكودي السابق دنفند لنفي، إلى جايب حزب "العمل".
وايعكس هذا التحالف على طابع القضانا التي تطرحها األحزاب النثالنثة في الحملة االيتخابنة، إذ ال 
اهتمام بالقضانا المتعلقة باالحتالل وتسونة الصراع ومواقف حكومة النمن . فهذه األحزاب تركز 

شكل خاص على القضانا االجتماعنة واالقتصادنة والدعوة إلى التخلص م  حكم يتيناهو، وهي في ب
 ذلك ال تختلف عّما نطرحه حزب "نسرائنل بنتيا" النمنيي بقنادة وزنر الحرب السابق أفنغدور لنبرما .

، والذي ن قدَّم أما تحالف "كاحول لفا " )أزرق أبنض( الذي نقوده بيي غايتس، ميافس يتيناهو الرئنس
على أيه نمنثل الوسط، فهو في ميافسة مع حزب يتيناهو "اللنكود" في تبيي المواقف النمنينة 
المتشددة. فعلى سبنل المنثال، ال نتردد كل م  تسفي هاوزر ونوعز هيدل، وهما م  قنادات التحالف 

  وتعزنز االستنطا  البارزن ، في طرح المواقف المتطرفة، ونطالبا  "اللنكود" بضم غور األرد
 وفرض المزند م  مظاهر "السنادة" داخل المسجد األقصى.

لنس هذا فحسب، بل إ  تحالف "كاحول لفا " بات نيافس "اللنكود" وقوى النمن  األخرى في تبّيي 
مواقف متشددة إزاء فلسطنيني الداخل، وتحدندًا عبر يزع الشرعنة ع  القائمة العربنة الموحدة 

أيها ال نمك  أ  تكو  ضم  أي حكومة نشّكلها التحالف، إلى جايب أ  هذا التحالف  والتشدند على
تعهد بعدم تشكنل حكومة تقوم على دعم هذه القائمة م  الخارج، كما عكسه كالم غايتس في مقابلته 

 .12األخنرة مع القياة الـ 
بأيها تمنثل "النسار ومما ال شك فنه، أ  هياك عدة أسباب تقف وراء منل األحزاب التي توصف 

والوسط" في إسرائنل للتقاطع مع مواقف "النمن  الدنيي والعلمايي". فهذه األحزاب تعي طابع التحّول 
الذي طرأ على توّجهات المجتمع اإلسرائنلي، الذي بات أكنثر نمنينة بفعل الكنثنر م  التحوالت 

شارة هيا إلى أ  نثالنثة قطاعات دنموغرافنة االجتماعنة واالقتصادنة والدنموغرافنة والنثقافنة. وتكفي اإل
في المائة م  النهود في إسرائنل، تتبّيى مواقف نمنينة، هي: الشرقنو ،  60كبنرة، تمنّثل أكنثر م  

 والمتدنيو ، والمهاجرو  الجدد م  روسنا والدول التي كايت تشّكل االتحاد السوفننتي.
لد ترامب، إلى سدة الحكم في البنت األبنض إلى جايب ذلك، قّلص صعود الرئنس األمنركي، دويا

م  هامش المياورة أمام النسار والوسط في إسرائنل. فتبّيي اإلدارة األمنركنة مواقف النمن  في 
إسرائنل م  القدس واالستنطا  وبقنة مواضنع الصراع أحرج النسار والوسط اإلسرائنلي، وبات م  

 مانز ع  مواقف إدارة ترامب.الصعب على هذه األحزاب أ  تتبّيى مواقف تت
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في الوقت ذاته، إ  استقرار البنئة األمينة في الضفة الغربنة وتراجع المخاطر على العمق اإلسرائنلي 
م  عملنات المقاومة، بفعل تعاو  أجهزة السلطة الفلسطنينة األمينة، لم نوفرا للنسار والوسط 

 تيناهو تأتي بيتائج عكسنة.مسوغات للحدنث ع  أ  سناسات حكومة النمن  بقنادة ي
وال نمك  تجاهل تأنثنر موقف البنئة اإلقلنمنة العربنة في تجفنف بنئة عمل أحزاب النسار والوسط 
داخل إسرائنل. فقد كا  م  العسنر على هذه األحزاب أ  تدل على فشل سناسات الحكومة النمنينة 

  م  "تعزنز عالقات إسرائنل" بالكنثنر م  في الوقت الذي كا  فنه يتيناهو نقّدم األدلة على أيه تمكّ 
 الدول العربنة، م  دو  أ  نبدي أي مروية بشأ  الصراع مع الشعب الفلسطنيي.

 23/2/2020، العربي الجديد، لندن
 

 وعودة سائق الجرافة: لهذا يعّد الوباء اإلسرائيلي أخطر على الفلسطينيين من كورونا "كفر قدوم" .45
 جدعو  لنفي

سائق الجرافة العسكرنة الذي ايقّض أول أمس على شوارع كفر قدوم، ونجب أ  ينثيي نجب أ  يشكر 
علنه: لقد رسم لإلسرائنلنن  والعالم صورة دقنقة ع  الواقع بدرجة مدهشة. شاهدوا الفنلم القصنر الذي 
ايتشر عبر الشبكات االجتماعنة: هذا هو االحتالل.. هكذا نبدو.. هكذا نتصرف.. مدمر وعينف 

فلت العقال. نصعب التفكنر بصورة أكنثر وضوحًا م  هذه اآللة التي تسنر بشكل وحشي في ومي
شوارع قرنة فلسطنينة، وتيدفع يحو الجمهور الهارب الذي نرند اليجاة بحناته، وايسوا البراعة اللغونة: 

ا هو هذه الجرافة تتحدث باسم الجنش اإلسرائنلي أكنثر م  أي متحدث بلنغ. ايسوا الكورويا: هذ
 الوباء الحقنقي، هياك المالنن  مم  نحملويه في إسرائنل.

كفر قدوم قرنة الفلسطنينة تستمر في يضاالتها، وأهلها نحاربو  كل أسبوع م  أجل الشارع الرئنسي 
فنلم قصنر مدته تسع دقائق صوره سكا  القرنة أول أمس ”. كدومنم“الذي تم إغالقه بسبب مستوطية 

لغاضبن  والشجعا  الذن  نرشقو  الحجارة على الجيود الذن  نطلقو  علنهم نظهر عشرات الشباب ا
قيابل الغاز المسنل للدموع. رقصة الموت. ولدا  أطلق الرصاص على رأسنهما هيا مؤخرًا. الجيود 
نطلقو  اليار، والشباب المتظاهرو  نيسحبو . مقالع داود أمام قاذف القيابل، مع نويتا  بولنك مرة 

ى المعارضة، وصراخ مرنر في الخلفنة. بعد ذلك، تظهر الجرافة التي تيدفع بسرعة بن  أخرى بشر 
 المتظاهرن .

وم  مكا  جلوسه المرتفع والمحص  ال نمك  للسائق أ  نمنز إذا كا  ندهس شخصًا ما في طرنقه، 
 بل ال نبدو أ  األمر نقلقه، فالذن  أمامه لنسوا م  بيي البشر، إيما فلسطنينو .
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ا نتعامل اإلنرا  مع المتظاهرن  بهذه الطرنقة، ترتدي إسرائنل قياع الصدمة، أما الجنش عيدم
اإلسرائنلي فمسموح له ذلك. إذا تعنثر شخص أنثياء الهرب نقوم سائق الجرافة بدهسه حتى الموت 
دو  أ  نشعر برجفة في جياح جرافته. لم نك  أحد لنطلق على ذلك عملنة دهس. اإلرهاب 

! وباليسبة لسائق الجرافة فإ  المتظاهرن  لنسوا سوى قطنع نجب صده. حتى فلسطنيي فقط
الحنوايات مميوع صدها بهذا الشكل. ولك  هيا، في كفر قدوم، هذا هو االحتالل وهذه طرق عمله. 
وعلنيا أال يحتّج على الجيدي. وال توجد طرق أخرى لتعزنز االحتالل وقمع المعارضة المبررة التي 

 ننثنرها.
الجرافة لنست طائرة متقدمة تقصف غزة، ولنست صاروخًا ذكنًا نعرف كنفنة اختراق غرفة اليوم،  هذه

بل هي في يهانة المطاف جرافة. جرافة أ عّدت لهدم البنوت وشق الشوارع. وهذا سائقها أنضًا بالتأكند 
ئق تعلنم نتفاخر بخدمته العسكرنة؛ إذ على شخص ما أ  نقوم بالعمل. أول أمس، قرر هذا السا

أهالي كفر قدوم درسًا. كم م  الحجارة تصنب جسم الجرافة، وكم م  اإلطارات ستشتعل في كفر 
 قدوم حتى نتعلموا.

، واسمه الحقنقي موشنه يسنم. ولك  شبكة اتصاالت ”الدب الكردي“م  سبقه في الميصب سّمي 
. الكردي خّرب المخنم على الجنش اإلسرائنلي في مخنم جين  كا  لقبه الدب الكردي. األنام تعود

بنتًا لالجئن  هو  530ومحا ع  سطح األرض ” 9دي “ساعة، فقد جلس في الجرافة  75مدار 
 وأصدقاؤه.

، في ذروة 2002أنار  31وقال إيه كا  نستمتع بكل لحظة، وما آلمه أيهم لم نتركوه نيهي العمل. في 
لذاتي للدب الكردي. ايتقام جرافته عكس الحوار ا” ندنعوت احرويوت“يشرت ” الدرع الواقي“عملنة 

رناح تلك الفترة، وهذه الرناح تهب اآل  أنضًا. ربما تبجح عبنثًا، وربما تحدث بصراحة، وهو نرفع 
على الجرافة، وزجاجة ونسكي في قمرة السائق وأغينة نرددها في قلبه. أراد كردي ” بنتار القدس“علم 

خنم الالجئن  إلى ستاد تندي. رغبته تحققت بشكل جزئي، أ  نحول المتعرج إلى مستقنم وأ  نحول م
 وحصلت وحدته في الجنش على وسام رفنع.

نثالنثة أنام محنت ومحنت. لم أشاهد أي أشخاص أحناء نسقط علنهم البنت. ولك  لو حدث هذا فما “
هدة م  كا  أحد لنميعيي. أيا متأكد م  أ  هياك أشخاصًا ماتوا في البنوت. ولك  كا  نصعب مشا

ذلك. كا  هياك الكنثنر م  الغبار. وكيت أستمتع برؤنة كل بنت نهدم. ألييي عرفت أ  الموت ال 
 شخصًا يهائنًا.  50 – 40نهمهم، فالبنت نؤلمهم أكنثر. عيدما تهدم بنتًا فأيت تدف  
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 ”.يتهتراث الجنش اإلسرائنلي أول أمس تبن  مرة أخرى أيه لم ن”. لقد كيت راضنًا جدًا ومستمتعًا جداً 
 23/2/2020هآرتس 
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