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ويشق الضفة  ..شرقي القدس "1 وحدة استيطانية في منطقة "إي 3,500ببناء يأمر نتنياهو  .1
 الغربية إلى قسمين

في محاولته تجنيد أصوات إضافية من قوى اليمين والمستوطنين، صرح : تل أبيب: نظير مجلي
وحدة استيطانية في  3,500وزراء اإلسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بأنه أصدر تعليمات لبناء رئيس ال

الواقعة بين مستوطنة معاليه أدوميم والقدس الشرقية المحتلة، ما يعني شق  "1 إي E1 منطقة "
الضفة الغربية إلى شقين منفصلين ومنع إقامة دولة فلسطينية متواصلة، وقال إنه عندما يتحدث عن 

لسطينية إنما يضع شروطا قاسية ال يتوقع أن تقبل بها القيادة الفلسطينية، مثل سحب الدعاوى دولة ف
 من محكمة الهاي واالعتراف بإسرائيل دولة يهودية.

وجاءت تصريحات نتنياهو، خالل مهرجان انتخابي، أمس الثالثاء، في الوقت الذي كانت فيه اللجنة 
خضم أعمالها لترسيم حدود إسرائيل بعد ضم المستوطنات األميركية اإلسرائيلية المشتركة في 

في المائة من الضفة الغربية. وقد اختارت اللجنة بدء عملها في ترسيم  30ومناطق تصل إلى حد 
الحدود عند المدينة االستيطانية أرئيل، التي تعتبر جيبا في قلب الضفة الغربية بالقرب من نابلس، 

األخضر. وقال نتنياهو إنه القائد الوحيد في إسرائيل الذي يضمن كيلومترا عن الخط  17على بعد 
نه الوحيد القادر  مصالح إسرائيل االستراتيجية، خصوصا في مجالي األمن واالزدهار االقتصادي، وا 

اليوم، أعطيت تعليمات فورية لنشر »على تجنيد العالم بشرقه وغربه إلى جانب سياسته. وأضاف: 
وكما تعلمون فإنني أعمل بالتنسيق التام مع إدارة الرئيس  E1سكنية في وحدة  3,500خطة بناء لـ

دونالد ترمب، وفقا لخطته المبدعة لتسوية الصراع بيننا وبين الفلسطينيين، المعروفة باسم )صفقة 
القرن( وهي فعال صفقة القرن. لقد استصدرنا إعالنًا رئاسيًا بأن الواليات المتحدة ستعترف بتطبيق 

اإلسرائيلية في غور األردن وشمال البحر الميت وفي جميع المستوطنات اليهودية، صغيرها السيادة 
 «.وكبيرها

يخافون من بند الدولة الفلسطينية في »وتوجه نتنياهو إلى الناخبين اإلسرائيليين في اليمين الذين 
نى بذلك أنه لن ، وراح يشرح لهم كم سيكون صعبا على أي قائد فلسطيني أن يقبل بها، وع«الصفقة

نحن نطلب من الفلسطينيين »تكون هناك مفاوضات جدية على إقامة دولة فلسطينية. وأضاف: 
شروطا عدة حتى نستكمل المفاوضات معهم. أتريدون معرفة كم سيتحمسون للقدوم إلى المفاوضات؟ 

في السجون  إذن اسمعوا ما هي شروطي: عليهم أوال أن يتوقفوا عن دفع رواتب لإلرهابيين األسرى
ولعائالت اإلرهابيين القتلى، وعليهم أن يسحبوا الدعاوى التي رفعوها ضد إسرائيل في محكمة 
الجنايات الدولية في الهاي، وعليهم أن يمتنعوا عن المطالبة باالعتراف بفلسطين كدولة مستقلة في 

حق العودة تمامًا. وعليهم  المؤسسات الدولية، وعليهم أن يعترفوا بإسرائيل كدولة يهودية، ويتخلوا عن
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أن يعترفوا بالقدس الموحدة عاصمة لدولة إسرائيل، وأن يقبلوا بنزع السالح في قطاع غزة كله، وعلى 
رأسه نزع سالح حركة حماس، وعليهم أن يوقفوا التحريض ضدنا، وتطبيق دستور ديمقراطي يضمن 

 «.حرية التعبير وحرية الصحافة وحرية الدين
ر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، دكتور صائب عريقات، مسؤول ملف وقد رد أمين س

عدد ما أعلن عنه االحتالل من وحدات استيطانية هذا األسبوع »المفاوضات، على نتنياهو، فقال إن 
وحدة، وهذه أرقام غير مسبوقة وتتزامن مع قيام نتنياهو والفريق األميركي بزعامة  8,200وصل إلى 

يد فريدمان، بزيارات لعدد من المستوطنات لتنفيذ ما يسمونه تحديد المناطق التي سيتم ضمها إلى ديف
 .مشروع استيطان وليس مشروع تسوية وهذا يدل على أن ما يطرحونه هو«. إسرائيل

، مشروع استيطاني قديم وضعه رئيس الوزراء اإلسرائيلي الراحل إسحق رابين «E1منطقة »يذكر أن 
، لكنه اضطر إلى تجميده بعد االعتراض الفلسطيني الشامل عليه. فالحديث عن 1994في سنة 

في المائة من مساحة الضفة  10منطقة استراتيجية لمستقبل الوجود الفلسطيني، مساحتها تعادل 
ربّية، ويقسمها إلى قسمين لمنع االمتداد الجغرافي للدولة الفلسطينية وخنق القرى الفلسطينية الغ

تدخلت اإلدارة  2012الواقعة فيها. ولكن الحكومات اإلسرائيلية عادت وأثارته من سنة ألخرى، وفي 
 األميركية ومارست الضغوط والتهديدات على حكومة نتنياهو لتجميده من جديد.

 26/2/2020الشرق األوسط، لندن، 
 

 بقرارات التوسع االستيطاني ويةأبو ردينة: قرار نتنياهو يدفع بالمنطقة إلى حافة الها .2
أدان الناطق الرسمي باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة، قرار رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين : رام هللا

شرق مدينة القدس المحتلة،  (E1وحدة استيطانية جديدة في منطقة) 3500نتنياهو بالموافقة على بناء 
 معتبرا انه يأتي في سياق السياسة اإلسرائيلية التي تعمل على دفع األمور نحو الهاوية.

وأضاف ان هذا القرار هو نتيجة للسياسة األميركية المنحازة والخطرة لصالح االحتالل، والتي أدت 
افيا للقرار الصادر عن مجلس إلى وضع يشكل خرقا للقانون الدولي وتجاوزا للخطوط الحمر، ومن

 ، الذي يعتبر االستيطان كله غير شرعي، والذي اتخذ باإلجماع.2334األمن الدولي رقم 
وأكد الناطق الرسمي، أن قرار نتنياهو يعتبر تحديا للبيان الذي صدر باألمس عن مجلس األمن 

القائمة على قرارات  الدولي وباإلجماع، باعتبار االستيطان يمس بحل الدولتين، وبالمفاوضات
 الشرعية الدولية لحل قضايا الوضع النهائي.
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الحكومة اإلسرائيلية من االستمرار بهذه السياسة التصعيدية التي لن تجلب األمن  أبو ردينة حذرو  
 واالستقرار ألحد، بل تعمل على زيادة التوتر والعنف في المنطقة.

 25/2/2020، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
 

 مليون دوالر لدعم الشباب بمشاريع تبدأ هذا العام 100اشتية: الحكومة رصدت  .3
بحث رئيس الوزراء محمد اشتية مع وفد شبابي ريادي من مؤسسي الشركات الناشئة، تعزيز : رام هللا

ي فرص هذا النوع من الشركات وتسهيل مهمتها وتعميم التجربة في فلسطين، وذلك اليوم الثالثاء ف
 مكتبه بمدينة رام هللا، بحضور وزير الريادة والتمكين أسامة السعداوي.

 100سيكون عام الشباب الفلسطيني، وأن الحكومة رصدت مبلغ  2020وأشار اشتية إلى أن عام 
 مليون دوالر لدعم الشباب الفلسطيني في مختلف القضايا، وبمشاريع لهم ستبدأ هذا العام.

"سنعمل على إعادة صياغة المنظومة التعليمية وربطها بسوق العمل، وسيتم وقال رئيس الوزراء: 
قريبا انشاء الكلية الجامعية للتدريب المهني والتقني، باإلضافة إلى البدء ببرنامج تدريبي على برمجة 

 الحاسوب بهدف إعادة توجيه تخصصات خريجي الجامعات العاطلين عن العمل".
مراجعة قانون الشركات وا عادة النظر فيه، من أجل الوصول إلى قانون وأضاف اشتية: "نقوم حاليا ب

 عصري يسهل تنظيم تسجيل وعمل الشركات الناشئة، وتشجيع الريادة بين صفوف الشباب".
 25/2/2020، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
 الدولية الجوفاءعشراوي: التصعيد االستيطاني يجب أن ال يواجه بمزيد من التصريحات  .4

قالت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير حنان عشراوي، إن استمرار إجراءات إسرائيل : رام هللا
المتصاعدة "جعل البيانات الدولية حول االلتزام بحل الدولتين، بما في ذلك البيانات الجوفاء التي 

حقيقي، بالتزامن مع عدم اقترانها صدرت مؤخرا عن مجلس األمن واالتحاد األوروبي تفقد معناها ال
 بعقوبات واضحة ومؤثرة على حكومة اليمين العنصري المتطرف".

ولفتت عشراوي في هذا السياق، في بيان صحفي، مساء اليوم الثالثاء، إلى أن إسرائيل انتهكت 
ومقصود منذ عقود، وارتكبت جرائم حرب ضد الشعب الفلسطيني،  القانون الدولي بشكل ممنهج

وعملت على سرقة أرضه وممتلكاته وموارده ومقدراته دون عقاب وال محاسبة وال مساءلة، متحدية 
 بشكل مستفز ومتزايد المنظومة األممية.

عله على وأضافت:" آن األوان لالعتراف بالحقيقة المؤلمة، أن تقاعس المجتمع الدولي وردود ف
االنتهاكات اإلسرائيلية الممنهجة غير مقبول، وشجع دولة االحتالل على ممارسة المزيد من الغطرسة 
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ومنحها الغطاء والوقت اإلضافي الرتكاب المزيد من الجرائم، وبدال من كف يدها ووضع حد 
وحوله إلى قنبلة لتصرفاتها غير القانونية، أدى لتفاقم الوضع ودفعه نحو المزيد من عدم االستقرار 

 موقوتة".
 25/2/2020، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
 الخارجية الفلسطينية ترحب بتأكيد مجلس األمن على حل الدولتين .5

رحبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، أمس )الثالثاء(، بإصدار مجلس األمن الدولي  رام هللا:
 اإلسرائيلي. -إعالنًا يؤكد على دعم حل الدولتين لحل الصراع الفلسطيني 

يعبر عن اإلجماع الدولي المتمسك »وقالت الوزارة، في بيان صحافي، إن موقف مجلس األمن 
حل الدولتين المستند إلى قرارات الشرعية الدولية وقرارات األمم المتحدة ذات  بعملية السالم بناًء على

قامة »وأضافت، أن هذه القرارات «. الصلة تؤكد جلها حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير وا 
وأعربت  «.، بعاصمتها القدس الشرقية1967دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو )حزيران( عام 

ة، بحسب ما نقلت وكالة األنباء األلمانية، عن أملها أن تكون موافقة الواليات المتحدة األميركية الوزار 
، التي طرحتها «صفقة القرن»على إعالن مجلس األمن، إشارة إلى أنها بدأت تراجع نفسها بشأن 

 «.بكل الخروقات التي وردت فيها للقانون الدولي وقرارات األمم المتحدة ذات الصلة»
 26/2/2020، لشرق األوسط، لندنا

 
 " تدعو لوقف التنسيق األمني وحل لجنة التواصلBDSحركة " .6

(، اليوم الثالثاء، BDSأكدت اللجنة الوطنية الفلسطينية لمقاطعة "إسرائيل" ) الرأي:-الضفة المحتلة
(، BDSإلى هي أوسع تحالف في المجتمع الفلسطيني في الوطن والشتات وقيادة حركة المقاطعة )

 إدانتها للتطبيع بكافة أشكاله، وعلى رأسه "التنسيق األمني".
وقالت اللجنة: "نكرر الدعوة لتصعيد الضغط الشعبي السلمي من أجل التنفيذ الفوري لقرارات 
المجلسين الوطني والمركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية، الممثل الشرعي الوحيد لشعبنا، الداعية لفّك 

تالل"، مطالبة الجماهير الفلسطينية العريضة بحل "لجنة التواصل مع المجتمع االرتباط مع االح
 اإلسرائيلي" كرأس حربة في التطبيع الرسمي الفلسطيني مع االحتالل والحركة الصهيونية.
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للتراجع  ودعت اللجنة الوطنية كل من يشارك في أعمال هذه اللجنة أو غيرها من األطر التطبيعية
علنًا عن التطبيع واالعتذار لشعبنا عن تلك المشاركة، تعزيزًا للوحدة الوطنية في وجه مخططات 

 ترامب.-تصفية القضية الفلسطينية المرتبطة بمشروع نتنياهو
 25/2/2020، وكالة الرأي الفلسطينية لإلعالم

 
 بقائي في الخارج قد يطول ولكن سأعود الى قطاع غزة :هنية .7

نفى رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك"، ما وردت من : موسكو
 إلى قطاع غزة وأنه سوف يستقر في تركيا او قطر. هعودتتسريبات حول عدم 

وقال هنية، في رٍد على سؤال حول ما يدور من حديث بأنه لن يعود إلى قطاع غزة وسيقيم في تركيا 
ن كان البقاء في إقليم ما أو دولة هنا أو  أو قطر: "ال صحة إطالقاً  أنني لن أعود إلى قطاع غزة وا 

 هناك قد يطول حسب االحتياج لذلك دون أن نلتفت كثيرا إلى مثل هذه اإلشاعات".
وتابع قائال: "تلك اإلشاعات لها أهدافها، فأنا من مهمتي أن أتنقل بين أقاليم الحركة وأبناء شعبنا 

وأضاف هنية: "تتوزع حركة  الشتات، لكن وطني فلسطين ومقر إقامتي غزة".وفي مخيمات اللجوء و 
حماس كما الشعب الفلسطيني في مناطق جغرافية مختلفة، وهناك ثقل ألبناء شعبنا في العديد من 

 هذه األماكن".
وقال رئيس المكتب السياسي لحماس: "تتطلب مصلحة القضية الفلسطينية أوال ثم شؤون الحركة 

في أكثر من ساحة ومتابعة األعمال السياسية والقيادية بشكل مباشر، وتم اختيار رئيس  التواجد
الحركة هذه الدورة من داخل األرض المحتلة، حيث التواجد المكثف األكبر للحركة ليقودها على 
أرضه وبين مقاتلي شعبه وحاضنته األوسع ويتنقل إلى العواصم المختلفة لمتابعة باقي متطلبات 

 ل السياسي والتنظيمي".العم
وأشار هنية إلى أن ضمن أهم أهداف هذه الزيارات جولته الخارجية: "هو بحث التطورات المتعلقة 
بالقضية الفلسطينية ومواجهة محاوالت تصفيتها وتعزيز العالقات الثنائية مع هذه الدول ومكوناتها 

 ومتابعة أوضاع الفلسطينيين".
 Sputnik ،25/2/2020 سبوتنيكموقع 
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 حماس: موقفنا ثابت برفض اللقاء مع االحتالل وما ُيروج تضليل .8
أكدت حركة المقاومة اإلسالمية "حماس" موقفها الواضح والثابت برفضها عقد أي لقاءات مع العدو 
الصهيوني، وأنها ضد أي عالقة مع الكيان باعتباره كياًنا مغتصًبا وغير شرعي، وتجرم التطبيع معه 

 جهة كانت.من أي طرف أو 
واستهجنت حركة حماس في تصريح صحفي ما ادعته بعض وسائل اإلعالم من عقد لقاءات مع 
الكيان الصهيوني أو أي من قادته، نافيًة هذه األنباء جملة وتفصياًل، وهي روايات باطلة ال أساس 

 لها من الصحة تستهدف تشويه الحركة ومواقفها ورموزها.
 25/2/2020س، موقع حركة حما

 
 بانتظار مفاوضات القاهرةكواليس تهدئة غزة: تعليق النقاط اإلشكالية  .9

"حرب ال يريدها الجميع لكنهم يحومون حولها"، بهذه العبارة استهل مصدر ": العربي الجديد"القاهرة ــ 
مصري مطلع على مسار مفاوضات الوساطة التي تقودها القاهرة بين فصائل قطاع غزة، واالحتالل 

 ات وقف إطالق النار بين الطرفين.اإلسرائيلي، في معرض رده حول المشهد في القطاع، ومفاوض
وقال المصدر لـ"العربي الجديد"، إن "إسرائيل كانت مستعدة لوقف إطالق النار في اللحظة التي 
تبلغها فيها القاهرة بنجاح جهود الوساطة"، مضيفًا "حركة الجهاد اإلسالمي كالعادة في بادئ األمر 

محدد، وأكد مسؤولو الحركة في اتصاالتهم مع  أبدت موافقة على الهدنة ولكنها رفضت تحديد موعد
الجانب المصري، أنهم عندما سينتهون من ضرباتهم سيبلغون المسؤولين في مصر إلعالن سريان 

 وقف إطالق النار".
وأوضح المصدر أن "الجانب المصري كان متفّهمًا لوجهة نظر قيادة حركة الجهاد والفصائل 

ضب الحكومة اإلسرائيلية، لذلك شهدت الساعات األخيرة قبل المسلحة في غزة، لكن األمر أثار غ
سريان القرار تكثيف الضربات الجوية للطيران اإلسرائيلي على أهداف تابعة للحركة، ضمن بنك 

 األهداف المتوفر لديها".
وأشار المصدر إلى أن "إسرائيل تحاول أخيرًا انتهاج أسلوب التفريق، من خالل تحييد حركة حماس 

عها عن القصف، بشكل يبدو وكأنه متفق عليه، إلحداث الوقيعة بين حماس والجهاد ومواق
اإلسالمي، وهو ما تداركته كتائب القسام التي نّسقت مع سرايا القدس الذراع العسكرية للجهاد، 

 وأطلقت دفعات من الصواريخ ردًا على القصف اإلسرائيلي".
ر بطلب الوساطة المصرية لوقف إطالق النار بعد وكشف المصدر أن الجانب اإلسرائيلي هو من باد

وقوع هجوم بري مشترك من فصائل مسلحة فلسطينية منها "الجهاد" و"حماس"، وليس من بينها 
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"فتح"، على موقع إيرز العسكري، مساء أمس، قائاًل "القاهرة طالبت قيادات الفصائل عبر اتصاالت، 
دوحة، بالوقف الفوري إلطالق النار وتعليق النقاط ومنها ما جرى مع قيادة حماس الموجودة في ال

الخالفية إلى حين الوصول إلى العاصمة المصرية القاهرة والتباحث بشأن تلك النقاط، إضافة إلى 
 األمور األخرى الخاصة بتفاهمات الهدنة طويلة المدى".

وّجه إلى في غضون ذلك، كشف مصدر قيادي في حركة "حماس" أن وفدًا من الحركة بصدد الت
القاهرة، مشيرًا في الوقت ذاته إلى لعب قطر دورًا ليس بالقليل في مفاوضات التهدئة، موضحًا أن 

 الحركة طالبت الجانب المصري ببنود واضحة تضمن عدم تكرار الخروقات اإلسرائيلية.
 26/2/2020، العربي الجديد، لندن

 
 عهد نتنياهو العبرية: حماس تمكنت من ردع "إسرائيل" في 12القناة  .10

تمكنت من  حماسيوم الثالثاء، أن حركة العبرية، مساء  12اعتبرت القناة  الرأي: -الداخل المحتل
بناء وضع يردع "إسرائيل"، في ظل حكم رئيس الوزراء في حكومة االحتالل المنتهية واليته بنيامين 

 نتنياهو.
إن "حماس وصلت إلى درجت أنها تردع إسرائيل، وقالت دانا فايس المراسلة السياسية للقناة العبرية 

وأضافت أن المعادلة واضحة. "إن إدخال حمـاس دائرة  وسكان مستوطنات الجنوب يدفعون الثمن".
ن تلقي الصواريخ -تل أبيب الكبرى-الرد اإلسرائيلي سيؤدي إلى إدخال غوش دان  إلى المالجئ، وا 

 أخرى تجرنا إلى معركة أوسع". على تل أبيب ومطار بن غوريون ستتطلب استجابة
" في الحقيقة خالل عقد من الزمان، وفي ظل حكم نتنياهو،  العبرية: 12وختمت مراسلة القناة 

 تمكنت حمـاس من بناء مثل هذا الوضع لردع إسرائيل" حسب وصفها.
 25/2/2020، وكالة الرأي الفلسطينية لإلعالم

 
 عزام: خيار الجهاد هو الخيار األكثر فاعلية في مواجهة االحتالل نافذ .11

أكد عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد اإلسالم الشيخ نافذ عزام، أن خيار الجهاد  الرأي: -غزة
 والمقاومة للشعب الفلسطيني واألمة كلها هو الخيار االستراتيجي األكثر فاعلية في مواجهة االحتالل.

زام على أن الرهان على مشروع التسوية والمفاوضات أو الرهان على معسكر وشدد الشيخ ع
"إسرائيلي" يصغي لنا أو يعترف بحقوقنا أثبتت خطأها وعلينا أن نلتأم ونتوحد على برنامج يعيد 

 الفاعلية لشعبنا ويحمي حقوقه المقدسة.
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وا من أزماتهم من خالل ووفقا للشيخ عزام، فإن كل من يراهن على االحتالل سيخسرون، ولن يخرج
سرائيل وسيبقى الجهاد الخيار األقدس واألكثر فعالية. وذكر أن "من  حفنة أوهام تقدمها لهم أمريكا وا 

يذهب للتطبيع يخالف الحق ويصبح جزء من الحرب على األمة وحاضرها وتاريخها"، داعيا كل 
 االمة إلى تحفيز الجهود والطاقات نحو فلسطين.

 25/2/2020، لسطينية لإلعالموكالة الرأي الف
 

سقاط حكم حماس .12  شتاينتس: "إسرائيل" أعدت خطة للسيطرة على قطاع غزة بالكامل لعدة أسابيع وا 
القدس: قال وزير الطاقة اإلسرائيلي يوفال شتاينتس، الثالثاء، إن حكومة االحتالل أعدت خطة 

 ”.حماس“للسيطرة على قطاع غزة بالكامل لعدة أسابيع، بهدف إسقاط حكم حركة 
أعدت إسرائيل خطة شاملة للسيطرة على “وأضاف الوزير لهيئة البث اإلسرائيلية )رسمية(، الثالثاء: 

ع غزة لعدة أسابيع من أجل إسقاط حكم حركة حماس وتدمير صناعة الصواريخ إذا لم كامل قطا
 ”.يكن هناك خيار آخر
 ”.غزة ستكون دائما مشكلة“وأفاد شتاينتس بأن 

الحل المؤقت هو محاولة “ودافع عن التوصل إلى اتفاقات تهدئة مع الفصائل الفلسطينية، قائال: 
يعني الهدوء بالنسبة لنا، عدم الركض إلى المالجئ كل أسبوع ومحاوالت التوصل إلى اتفاق، وهو ما 

 ”.قتل الجنود كل شهر
، محّذرا من ”واالتفاق مع غزة يعني أنه إذا كان هناك هدوء، فسنسمح لها بالتنفس اقتصاديا“وتابع: 

 ”.إذا استمروا )الفصائل الفلسطينية( في إطالق النار، فلن يكون هناك اتفاق“أنه 
تغيير القواعد في غزة “ن جهته، دعا وزير الخارجية يسرائيل كاتس، في حديث لهيئة البث، إلى م

 ، دون مزيد من التفاصيل.”وعدم االكتفاء بعمليات عسكرية
 25/2/2020، القدس العربي، لندن

 
 االحتالل يبدأ االستعداد لضم غور األردن ومستوطنات الضفة .13

ذكرت صحيفة "هآرتس" العبرية أن المستويات األمنية في االحتالل بدأت  الرأي:-الداخل المحتل
باالستعداد للتعامل مع موجة تصعيد واسعة في حال أعلنت حكومة االحتالل فرض السيادة على 

 مستوطنات الضفة الغربية.
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بين مختلف وأشارت الصحيفة، إلى أن األذرع األمنية المختلفة لالحتالل ستقيم لجنة إلدارة التعاون  
األذرع األمنية، في حين أن المستويات األمنية تستعد إلمكانية تنفيذ عمليات فدائية، كذلك إمكانية 

طالق صواريخ من القطاع.  اجتاز عدد كبير من سكان قطاع غزة لألراضي المحتلة وا 
رض السيادة وذكرت "هآرتس" أن التقديرات لدى المستويات األمنية اإلسرائيلية تشير إلى أن خطوة ف

 على مستوطنات الضفة الغربية وغور األردن قد تؤدي لموجة تصعيد واسع.
وأشارت الصحيفة إلى أن المستويات األمنية تجهزت لعدة سيناريوهات منها إمكانية قيام أعداد كبيرة 

دود من الفلسطينيين في الضفة الغربية باقتحام المستوطنات، كذلك اقتحام الجئين فلسطينيين من الح
اللبنانية الفلسطينية المحتلة، إضافة لمسيرات واسعة قرب المستوطنات، محاوالت تسلل لمقاومين من 
البحر، إطالق صواريخ من غزة، سوريا ولبنان، وأيضًا تستعد المستويات األمنية إلمكانية تنفيذ 

 لداخل المحتل.عمليات فدائية في مناطق مليئة بالمستوطنين وجنود االحتالل بالضفة الغربية وا
ووفقًا لهآرتس فإن التقديرات تشير إلى أن القدس المحتلة ستشكل الساحة المركزية للتصعيد، ويستعد 

 االحتالل إلمكانية تنفيذ مقدسيين لعمليات فدائية.
وأفادت الصحيفة أن شرطة االحتالل ستكون مسؤولة عن األمن ومواجهة التصعيد في األراضي 

وطنات في الضفة الغربية، بينما سيتولى جيش االحتالل مسؤولية مواجهة المحتلة وداخل المست
التصعيد في المدن الفلسطينية بالضفة الغربية وقطاع غزة، وسيتولى جهاز الشاباك مسؤولية 

 اإلستخبارات بالتعاون مع األقسام المخابراتية في األذرع األمنية األخرى.
 25/2/2020، وكالة الرأي الفلسطينية لإلعالم

 
 مسؤولون إسرائيليون يهددون باغتيال قادة حماس والجهاد في غزة .14

: هدد مسؤولون إسرائيليون، مساء اإلثنين، باستئناف سياسة االغتياالت بحق )األناضول(-تل أبيب
ة، إذا لم يتوقف إطالق الصواريخ تجاه المستوطنات قادة حركتي حماس والجهاد اإلسالمي بقطاع غز 

 والبلدات المحاذية للقطاع.
وخاطب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، قادة الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة، خالل جولة أجراها 

يديعوت “، بحسب صحيفة ”إذا لم يعد الهدوء سيكون الدور عليكم“بمدينة أسدود )جنوب( قائاًل 
 ”.أحرونوت

أريد أن أقول “من جانبه، قال وزير الخارجية اإلسرائيلي يسرائيل كاتس في حديث للصحيفة ذاتها 
لو كنت مكان )زعيم حركة حماس بقطاع غزة يحيي( السنوار، بعدما حدث الليلة، لكنت حذرا،  -لكم

 ”.هو يفهم داللة ذلك
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أؤيد استئناف “لداخلي اإلسرائيلي قوله الرسمية عن جلعاد أردان وزير األمن ا” كان“فيما نقلت قناة 
 ”.االغتياالت بشكل عاجل، لن نذهب إلى معركة واسعة حاليا

، المعارض، بالعودة إلى سياسة ”أبيض -أزرق“وفي سياق متصل، هدد بيني غانتس، زعيم تحالف 
ث للقناة االغتياالت وبشن عملية عسكرية برية بقطاع غزة، وصوال إلى احتالل القطاع. وقال في حدي

في نهاية األمر هناك إنذار سياسي أخير لحماس: إما أن نصل إلى تسوية طويلة “( الخاصة 13)
 ”.المدى أو إلى معركة بشروطنا وفي التوقيت الذي نحدده

الهجمات الشديدة واالغتياالت، مرورا “وأضاف أن هناك خطوات للتعامل مع قطاع غزة بينها 
 ”.الل القطاعباالجتياح البري وصوال إلى احت

 25/2/2020، القدس العربي، لندن
 

 السيسي وعائلة مبارك: حزيٌن لوفاة صديقي الشخصي اً نتنياهو معزي .15
فاة أعلنت قناة "كان" العبرية، عن تعزية رئيس حكومة االحتالل "بنيامين نتنياهو"، بو  الرأي:-وكاالت

وكتب رئيس حكومة االحتالل بنيامين نتنياهو، عبر حسابه  الرئيس المصري األسبق حسني مبارك.
الشخصي في تويتر: "باسم الشعب والحكومة، أوّد أن أعبر عن حزني البالغ على رحيل الرئيس 

 المصري األسبق محمد حسني مبارك".
زعيًما قاد شعبه نحو تحقيق السالم واألمن، وقال نتنياهو: "كان الرئيس مبارك صديًقا شخصًيا لي و 

به مرات عديدة وأخذ انطباًعا  وأوضح أنه كان قد التقى ونحو تحقيق السالم مع إسرائيل". وفق قوله.
كما قّدم  شديًدا عن التزامه بالسالم، مضيًفا: "سنواصل الُمضي قدًما على هذا الطريق المشترك".

ل لى الشعب المصري. بحسب ما غّرد به.التعازي إلى الرئيس السيسي، وا   ى أسرة مبارك وا 
 25/2/2020، لفلسطينية لإلعالموكالة الرأي ا

 
 نتنياهو يمتنع عن المصافحة: شفاء إسرائيلية من كورونا .16

وقع أن يسّرح مستشفى ياباني اليوم، الثالثاء، المواطنة اإلسرائيلية، راحيل بيطون، بعد شفائها من يت
فيروس كورونا المستجد، الذي أصابها أثناء تواجدها في سفينة الترفيه "دياموند برينسيس"، حسبما 

نتنياهو، في األيام ذكرت وسائل إعالم إسرائيلية، فيما يمتنع رئيس الحكومة اإلسرائيلية، بنيامين 
 األخيرة، عن المصافحة تحسبا من الفيروس.

لنت وزارة الصحة اإلسرائيلية، اليوم، أن الدولة ستدفع لكل شخص يضطر إلى في غضون ذلك، أع
التواجد في حجر والتغيب عن عمله. ووفقا للوزارة، فإنه سيتوفر تقرير مرضي لكل شخص يعود من 
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الصين، اليابان، كوريا الجنوبية، تايالند، هونغ كونغ، سنغافورة أو مكاو. كذلك سيتم تعويض 
 مال في حال دخولهم إلى حجر صحي.أصحاب متاجر بال

ويتواجد في حجر صحي أكثر من ألف مواطن في إسرائيل، كونهم يواجهون خطر اإلصابة 
 بالفيروس، وُيمنعون من العمل لمدة أسبوعين.

 25/2/2020، 48عرب 
 

 من الفالشا 43الستمالة الناخب األثيوبي: الليكود يستقدم  سعياً  .17
من يهود الفالشا إلى البالد، على متن رحلة جوية قادمة من مطار  43وصل صباح اليوم الثالثاء، 

العاصمة األثيوبية أديس أبابا، حيث كان في استقبالهم في مطار "بن غوروين" في اللد، العديد من 
 اد عائالتهم الذي هاجروا إلى إسرائيل.أفر 

وعلى الرغم من وجود عائالت في البالد للفالشا الذين تم استجالبهم، سيتم استيعابهم في مركز 
من يهود  400خاص بالمهجرين، علما أنه تم استقدامهم في إطار قرار حكومي باستيعاب نحو 

 السابق إلى البالد. الفالشا ولم شملهم مع عائالتهم التي تم استقدامها في
ويأتي توقيت استجالب الفالشا، في محاولة من رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، تشجيع يهود 
الفالشا في البالد على التصويت لحزب الليكود، في انتخابات الكنيست التي ستجري في الثاني من 

 آذار/مارس المقبل.
 25/2/2020، 48عرب 

 

 الكيانالجيش اإلسرائيلي يرفع القيود في جنوب  .18
الثالثاء، عن عودة الحياة إلى مجراها ورفع كافة القيود التي  أعلن الجيش اإلسرائيلي ظهر يوم

فرضها في جنوب البالد إثر جولة القتال بين جيش االحتالل وحركة الجهاد اإلسالمي الفلسطيني في 
 قطاع غزة.

وقال بيان للجيش إنه "في أعقاب تقييم للوضع في قيادة المنطقة الجنوبية وقيادة الجبهة الداخلية، 
تقرر رفع كافة القيود في السلطات المحلية: أشكلون، نتيفوت، سديروت، المجلس اإلقليمي حوف 
أشكلون، المجلس اإلقليمي أشكول، المجلس اإلقليمي سدوت نيغف، المجلس اإلقليمي شاعر 

 هنيغف".
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وأضاف البيان أنه في وقت سابق اليوم، "تقرر فتح كافة الطرق التي أغلقت في األيام األخيرة في 
 أشكلون". –منطقة غالف غزة، واستئناف حركة القطارات في خط سديروت 

 25/2/2020، 48عرب 
 

 كوري إلى بالدهم خشية الـ"كورونا" 400ترحل  "إسرائيل" .19
سائح كوري جنوبي إلى بالدهم، خوفا من انتشار فيروس "كورونا"  400حلت إسرائيل أكثر من ر 

 مواطن كوري بهذا الفيروس القاتل. 900المستجد، بعد إعالن سيئول عن إصابة حوالي 
وقررت السلطات اإلسرائيلية مؤخرا منع دخول سياح قادمين من كوريا الجنوبية كجزء من إجراءات 

 الوقاية من فيروس "كورونا".
 25/2/2020األيام، رام هللا، 

 
 يتخلى عن شراء مروحية أمريكية الجيش اإلسرائيلي .20

ت صحيفة "إسرائيل ديفنس" أن وزارة حرب االحتالل تخلت مؤقًتا عن زعم الرأي:-الداخل المحتل
  "، والتي كانت مخصصة لنقل القوات الخاصة جوًا.V-22 OSPREYشراء الطائرة المروحية "

وأدعت الصحيفة، أن وزارة الجيش أبلغت الحكومة األمريكية أنه ال يوجد أي جدوى من شراء الطائرة 
( في المرحلة الحالية، وأن الجيش يعطي أولوية لشراء مروحيات النقل TILTROTORالمروحية )

 الثقيلة لتحل محل المروحية القديمة "يسعور".
 25/2/2020، لفلسطينية لإلعالموكالة الرأي ا

 
 القرن" صفقة"الفتات استيطانية تشير لدولة فلسطينية وفق  .21

استيقظ أهالي قصرة، جنوب مدينة نابلس، صباح أمس، على الفتة معلقة على مدخل : وكاالت
البلدة، كتب عليها بثالث لغات: قف! أنت تدخل منطقة الدولة الفلسطينية. هذه المنطقة جزء من 

بعد وقت قصير أزال أهالي قرية قصرة اللوحة «. صفقة القرن»ـالدولة الفلسطينية المستقبلية وفقًا ل
 علقها مجموعة من المستوطنين.التي 

مسؤول ملف االستيطان شمال الضفة، غسان دغلس، أكد أن عصابة من المستوطنين تطلق على 
الفتة على مداخل القرى في أراضي الضفة الغربية، والتي  33وضعت ما يقارب « ريجيفام»نفسها 
 «.ة القرنصفق»ـمن دخولها، كونها مناطق فلسطينية وفقًا ل« اإلسرائيليين»تحذر 

 26/2/2020، الخليج، الشارقة
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 فلسطينيا خالل مواجهات مع الجيش اإلسرائيلي في األغوار الشمالية 56إصابة  .22

فلسطينيا بجراح، وبحاالت اختناق، الثالثاء، خالل مواجهات  56ُأصيب : األغوار/ قيس أبو سمرة
 اندلعت مع قوة إسرائيلية في األغوار الشمالية، شمال شرق الضفة الغربية.

وقالت جمعية الهالل األحمر الفلسطيني، في بيان صحفي تلقت وكالة األناضول نسخة منه، إن 
مصابين بالرصاص  5صاص الحي، ومصابين بجراح بينهم مصاب بالر  6طواقمها تعاملت مع 

 المطاطي خالل مواجهات اندلعت في األغوار الشمالية، تم نقلهم للعالج في المستشفى.
مصابا بحاالت اختناق إثر استنشاقهم الغاز المسيل  50وأوضح البيان أن الطواقم الطبية تعاملت مع 

 تعامل مع البقية ميدانيا.مصابين نقلوا للعالج في المستشفى، فيما تم ال 8للدموع، بينهم 
وحدثت المواجهات، عقب تفريق الجيش اإلسرائيلي مسيرة منددة بصفقة القرن األمريكية المزعومة في 

 األغوار الشمالية، مستخدما الرصاص المطاطي، وقنابل الغاز المسيل للدموع.
كين من الوصول وقال شهود عيان لوكالة األناضول، إن القوات اإلسرائيلية منعت عشرات المشار 

 لمنطقة بردال، حيث كان النشطاء ينوون زراعة األشجار.
 25/2/2020 ،لألنباءناضول وكالة األ 

 
 االحتالل يعلن عن شق شارع التفافي جنوب نابلس لتوسيع االستيطان .23

أعلن وزير مواصالت االحتالل، "بتسلئيل سموتريتش"، من تحالف أحزاب  الرأي:-الضفة المحتلة
المتطرف، اليوم الثالثاء، أنه بدأت، أمس، أعمال لتجريف وشق شارع التفافي على بلدة حوارة اليمين 

 الواقعة جنوب مدينة نابلس في الضفة الغربية ويوصل إلى المستوطنات بهدف توسيعها.
وذكر سموتريتش في بيان أن هذا الشارع االلتفافي يوصل بين مستوطنة "تبواح" ومستوطنة 

"من هذه المرحلة، يتوقع تقدما سريعا وناجعا لتحسين سفر سكان السامرة )أي  "يتسهار"، وأنه
المستوطنين( من حيث السالمة واألمن، وسيشكل محورا رئيسيا بالنسبة لمستوطنات ظهر الجبل" أي 
تلك الواقعة في قلب الضفة الغربية. ويشار إلى أن مستوطنة "يتسهار" تعتبر معقل غالة المستوطنين 

 .2023وأشار سموتريتش إلى أنه يتوقع االنتهاء من شق هذا الشارع االلتفافي في العام  ين.المتطرف
 25/2/2020، وكالة الرأي الفلسطينية لإلعالم
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 تفكجي: مخططات االستيطان بالضفة تجسد التنفيذ العملي لـ"صفقة القرن" .24
الثالثاء، أن سلسلة المشاريع  أكد خبير االستيطان خليل تفكجي اليوم: القدس المحتلة ــ محمد محسن

والمناقصات األخيرة لبناء آالف الوحدات االستيطانية الجديدة في الضفة الغربية وتحديدًا في محيط 
القدس المحتلة، تأتي في سياق التنفيذ العملي لـ"صفقة القرن"، بحيث ستقضي تلك المشاريع إلى األبد 

 ذلك الفلسطينيون.على إمكانية إقامة دولة فلسطينية كما يحلم ب
وتعقيبًا على ما أعلنه رئيس وزراء االحتالل اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو عن إصداره تعليمات بالشروع 

وحدة استيطانية إلى الشرق من القدس المحتلة ضمن المشروع االستيطاني  3,500الفوري في بناء 
E.1 على مدى األيام القليلة الماضية ، قال تفكجي في حديث خاص لـ"العربي الجديد"، "إن ما أعلن

واليوم من بناء آالف الوحدات االستيطانية في القدس والضفة الغربية سيفضي إلى االنتهاء من تنفيذ 
 مشاريع ضخمة منها القدس الكبرى، وضم فعلي لألغوار ومناطق شرق البحر الميت".

امة عن هذا المشروع، حيث ، أوضح تفكجي تفاصيل هE.1وفيما يتعلق بالبناء الجديد في مشروع 
دونمًا من أراضي قرى  12,443على مساحة تبلغ  1994قال: "تم اإلعالن عن هذا المشروع عام 

من  1997)الطور، عناتا، العيزرية، أبو ديس في القدس( ويهدف المخطط الذي صودق عليه عام 
، 2كلم 1قبل وزير الدفاع اإلسرائيلي آنذاك إسحق موردخاي إلى إقامة منطقة صناعية على مساحة 

 فنادق". 10وحدة سكنية، و 4,000و
وعن الخطورة التي يمثلها هذا المشروع، يقول تفكجي: "يعتبر المخطط من أخطر المخططات 

منطقة القدس بشكل كامل وتطويق  اإلسرائيلية في حال تنفيذه، من أجل إغالق المنطقة الشرقية من
المناطق )عناتا، الطور، حزما( وليس هنالك أي إمكانية للتوسع المستقبلي باتجاه الشرق، وأيضا 
مكانية تطورها باتجاه الشرق، وكذلك ربط  ألجل منع إقامة القدس، الشرقية )كعاصمة لفلسطين( وا 

ود بلدية القدس مع المستعمرات داخل حدود جميع المستعمرات الواقعة في المنطقة الشرقية وخارج حد
 بلدية القدس وبالتالي تحويل القرى العربية إلى معازل محاصرة بالمستعمرات".

 25/2/2020، العربي الجديد، لندن
 

 "مشروع المصعد".. مخططات احتاللي جديد لالستيالء على الحرم اإلبراهيمي .25
الل اإلسرائيلي مساعيها الرامية الستكمال غزة/ نور الدين صالح: تواصل سلطات االحت-الخليل

تهويد الحرم اإلبراهيمي في مدينة الخليل جنوبي الضفة الغربية المحتلة، ضمن محاوالتها بسط 
سيطرتها الُمطلقة عليه، وتحويله ألماكن مخصصة للمستوطنين هناك. وكان آخر المشاريع 

ينيت، أنه أعطى الضوء األخضر إلنشاء اإلسرائيلية، ما صرَّح به وزير جيش االحتالل نفتالي ب
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مشروع مصعد ضخم في المسجد اإلبراهيمي بالخليل، على حساب أراٍض يمتلكها فلسطينيون، مشيًرا 
 إلى أنه تم اكتمال التخطيط لذلك. 

مدير الحرم اإلبراهيمي في الخليل الشيخ حفظي أبو اسنينة، استهجن إعالن إنشاء المصعد، وما 
ي الحرم اإلبراهيمي والمسجد األقصى. وأوضح أبو اسنينة لصحيفة "فلسطين"، أن يفعله االحتالل ف

فراغ المنطقة الُمحيطة به من سكانها  االحتالل يسعى للهيمنة والسيطرة التامة على الحرم، وا 
األصليين، معتبًرا مشروع المصعد "تدنيًسا وتغييًرا لمعالم الحرم". وطالب أبو اسنينة، الكل الفلسطيني 

ضرورة إعمار الحرم اإلبراهيمي، وفضح جرائم االحتالل في المحافل الدولية وخاصة منظمة األمم ب
 بية والعلم والثقافة "اليونسكو".المتحدة للتر 

 25/2/2020فلسطين أون الين، 
 

 نظام إلكتروني لتفاصيل ملكيات الالجئين الفلسطينيين وفق وثائق أممية .26
أطلقت مؤسسة ياسر عرفات أول من أمس األحد النظام اإللكتروني بشأن ": العربي الجديد"رام هللا ــ 

وثائق ملكية أراضي الجئي فلسطين، والذي يضم سجل لجنة التوفيق األممية، وأتيح النظام للجمهور 
أمس اإلثنين، وهو يمكن من البحث عن األسماء أو العائالت، ويمكن تخصيص نطاق البحث 

السكاني والحوض، وتظهر النتائج بأسماء مالكي األراضي األصليين،  بتحديد مسبق للقضاء والتجمع
وتشمل عدد القطع، ومساحاتها، ومالكيها، وقيمة األرض مقدرة بالجنيه الفلسطيني كما قدرتها لجنة 

 التوفيق، باإلضافة إلى صور لخرائط قديمة، أو خرائط إلكترونية.
لجنة المركزية لحركة فتح، ناصر القدوة، وقال رئيس مجلس إدارة مؤسسة ياسر عرفات عضو ال

بعد فشلها  1966إلى  1952ن الوثائق "تعود إلى عمل لجنة التوفيق بين عامي إلـ"العربي الجديد"، 
رائيل واألطراف العربية، حيث وجهتها الجمعية في تنفيذ تفويضها بالتوصل إلى حل نهائي بين إس

العامة لألمم المتحدة إلنشاء )مكتب الالجئين( لعمل الترتيبات التي تراها اللجنة ضرورية من أجل 
 ".194من القرار األممي  11تقدير ودفع التعويضات وفقًا للفقرة 

 25/2/2020، العربي الجديد، لندن
 

 في ملف التهدئة بعد تعاظم أدوار دول أخرى لزيارة القاهرة لقيادة حماس عاجلةدعوة  .27
كشفت مصادر مصرية على عالقة بملف الوساطة بين فصائل غزة وحكومة االحتالل : القاهرة

 عاجلة دعوةوجهوا  العامة المصرية اإلسرائيلي، أن مسؤولي الملف الفلسطيني في جهاز المخابرات
، لبحث ملفات التهدئة، وأمن الحدود المشتركة، والمصالحة لزيارة القاهرة  لقيادة حركة حماس
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الداخلية، وذلك بعد تعاظم أدوار دول أخرى، بات بعضها صاحب تأثير كبير في ذلك الملف، في 
وحول ما إذا كانت القاهرة  .، في إشارة إلى قطرظل وجود المكتب السياسي للحركة خارج مصر

يلية بشأن ترتيب لقاءات رفيعة المستوى بين مسؤولي الحركة وقيادات من تحمل أي طلبات إسرائ
"هذا مستبعد في الوقت الراهن"، مشيرة إلى أنه في إحدى  أن سلطات االحتالل، قالت المصادر

الزيارات السابقة لقيادات الحركة طرح عليهم ترتيب لقاء بين رئيس المكتب السياسي للحركة إسماعيل 
رفض قادة الحركة حينها مثل و ، مع مسؤول إسرائيلي كبير كان يزور القاهرة وقتها. هنية، أو نائبه

تلك الخطوة، مؤكدين أن قبولهم بالتفاوض غير المباشر هو مبدأ ثابت، وتغييره يحتاج لقرار مؤسسي 
 تشارك فيه كافة مؤسسة الحركة الشورية.

 2020/2/25، العربي الجديد، لندن
 

 وحدة استيطانية بالقدس 3,500األردن يدين خطط االحتالل بناء  .28
وحدة سكنية  3,500دان األردن، مساء الثالثاء، إعالن سلطات االحتالل اإلسرائيلي بناء : عّمان

هذا اإلعالن  أنوأكد وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي،  شرقي مدينة القدس المحتلة.
"خطوة  أنهكما  نون الدولي والقانون الدولي اإلنساني وقرارات مجلس األمن.خرقًا فاضحًا للقا يعتبر

أحادية شديدة الخطورة تقوض فرص حل الدولتين على أساس قرارات الشرعية الدولية والذي يمثل 
 ."السبيل الوحيد لتحقيق السالم العادل

 2020/2/25، قدس برس موقع
 

 تدعو لنشر قوات حماية دولية في األراضي الفلسطينية العربية الجامعة .29
العربية بتصاعد وتيرة الهجمة االستيطانية اإلسرائيلية الشرسة، التي  الدول نددت جامعة القاهرة:

تهدف إلى تهويد قلب مدينة الخليل، وتهجير سكانها منها، واستمرار اقتحام الحرم اإلبراهيمي، ومنع 
وشدد الدكتور سعيد أبو علي، األمين العام المساعد، في تصريح أمس،  المسلمين من الصالة فيه.

لمذبحة الحرم اإلبراهيمي الشريف، على ضرورة إعادة نشر قوات حماية دولية  26لـبمناسبة الذكرى ا
في الخليل، وأنحاء األراضي الفلسطينية المحتلة؛ لمنع تكرار هذه المذابح والممارسات اإلرهابية التي 

 ترتكب يوميًا في حق الشعب الفلسطيني.
 2020/2/26، الخليج، الشارقة
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 شهيد فلسطيني في غزةبجثمان اإلسرائيلي  حتاللاال تنكيل نكرستي االتحاد األوروبي .30
قال ممثل االتحاد األوروبي بمدينة القدس المحتلة، سفين كوهان فون بورغسدورف، : فلسطين المحتلة

 إن التنكيل بجثة مواطن استشهد في قطاع غزة يتعارض مع جميع مبادئ كرامة واحترام اإلنسان.
لقد أصبح الحد من التصعيد اآلن أمرًا ضروريًا، وبما يحافظ على حياة مواطني غزة  "وأضاف 

 ويخفف من معاناتهم".
 2020/2/25 ،وكالة الرأي الفلسطينية لإلعالم

 
  بناء مستوطنات في القدسبالوقف الفوري ل "إسرائيل" تطالببريطانيا  .31

وحدة  1,077أدانت الحكومة البريطانية قرار الحكومة اإلسرائيلية بالمضي قدما في بناء  :رام هللا
وحدة أخرى جديدة في  2,200سكنية جنوب القدس المحتلة، والذي جاء بعد اإلعالن عن عزمها بناء 

على لسان وزير الدولة البريطاني للشؤون الخارجية جيمس كليفرلي، أن "المستوطنات  توأكد القدس.
الوقف  "إسرائيل"طالب و  تقوض قابلية إقامة دولة فلسطينية في المستقبل وعاصمتها القدس الشرقية".

 الفوري للنشاطات االستيطانية.
 2020/2/25، القدس، القدس

 
 اليمين اإلسرائيلي يعلن فشله في غزة .32

 د. عدنان أبو عامر
جديدا، أعقب جريمة دامية تخرج هذه السطور إلى النشر في حين يشهد قطاع غزة عدوانا إسرائيليا 

بشعة بحق الشهيد محمد الناعم، والالفت أن هذا العدوان يتجدد قبيل وقت قصير فقط من الذهاب 
لالنتخابات اإلسرائيلية، وقد كان متوقعا أال تذهب الحكومة لممارسة سياستها الحربية تجاه غزة، بعد 

 في الجبهة الجنوبية. أن ازدادت القناعات بأنها تحطمت على صخرة األمر الواقع
رغم العدوان المستمر على غزة، فإنه ال يلغي قناعات إسرائيلية تتزايد مع مرور الوقت بأن غزة 
قضت على سياسة اليمين، بعد مرور أحد عشر عاما على تولي نتنياهو رئاسة الحكومة، ووجود 

 بينيت بوزارة الحرب.
لية من مكتبه في الطابق الرابع عشر بمقر وفي حين يواصل وزير الحرب إصدار تهديداته القتا

الوزارة في )تل أبيب(، فإن البالونات الحارقة والقذائف الصاروخية القادمة من غزة يظهر أنها أقوى 
 من ذلك بكثير.
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وفي الوقت الذي يواصل فيه زعماء معسكر اليمين اإلسرائيلي إطالق تهديداتهم ضد غزة، فإنهم هم 
ينيت، يوقعان بأيديهما على نهاية سياسة اليمين التي تواجه انتكاسات ذاتهم، خاصة نتنياهو وب

 متالحقة أمام كل بالون حارق ينطلق من غزة.
من األكيد أنه بعد أحد عشر عاما من حقبة اليمين التي يقودها نتنياهو في )إسرائيل(، بات واضحا 

، 2009لعودة إلى بدايات حكمه في أنه ال يستطيع الصمود أمام الواقع القائم في القطاع، مع أنه با
فقد أعلن أنه سيقضي على حكم حماس في غزة، لكنه اليوم بعد هذه المدة الزمنية الطويلة ما زالت 

 حماس تحكم القطاع.
ساعة ضد إسماعيل هنية، إن لم ُيعد األسرى  48هذا حصل وتكرر مع ليبرمان صاحب تهديد الـ

اإلسرائيليين، واليوم يتكرر األمر ذاته مع بينيت الذي أعلن عن سياسته "جز العشب" أمام حماس، 
 وتفكيك قدراتها العسكرية، إلى حين إخضاعها، لكنه مع ذلك يمضي معها إلى تسوية.

ماء الحكومة، فإنهم في الوقت ذاته يعتقدون أن رغم االنتقادات اإلسرائيلية الموجهة لقادة اليمين وزع
التسوية مع حماس أمر إيجابي، ألنه في الواقع الحالي ال يوجد حل سحري مع غزة، فال يعقل 

أمام كل بالون حارق، لكن المشكلة أن اليمين يواصل إنكار هذا الواقع، ويكابر،  16تشغيل بندقية إم
يواصلون إطالق الشعارات الفارغة باستخدام السياسة القديمة حتى أن بينيت كما ليبرمان كما نتنياهو 

 الجديدة ذاتها، وفي أحيان أخرى يتم الحديث عن اللجوء لسياسة مختلفة.
في هذا الوقت بالذات، وفي موسم االنتخابات يمكن عد هذه الشعارات مفيدة لحصد مزيد من 

، وربما آن أوان النهوض لهؤالء األصوات، لكنها على أرض الواقع ال تقوى على البقاء طويال
 اليمينيين لالعتراف بخطأ سياستهم، التي تصلح لها أوصاف الضعف والخضوع أمام حماس.

 25/2/2020، فلسطين أون الين
 

 الكبير« اإلسرائيلي»القلق  .33
 نبيل سالم
على الرغم من مظاهر القوة التي تتمتع بها، والتي وفرتها لها الدول االستعمارية الغربية ال سيما 

تبدو في مأزق حقيقي إذا ما نظرنا إلى الصراع العربي « إسرائيل»الواليات المتحدة األمريكية، فإن 
والسلوك « سرائيليةاإل»على المستوى االستراتيجي والبعيد، في ظل استمرار العنجهية « اإلسرائيلي»

، والتي تعتقد أنها تستطيع بواسطة «إسرائيل»العدواني الذي تسلكه الطغمة العسكرية الحاكمة في 
 القوة أن تفرض شروطها على المنطقة إلى األبد.
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، «إسرائيل»وفي تقرير له صدر مؤخرًا كشف معهد أبحاث األمن القومي، التقدير االستراتيجي ل
للسنة المقبلة، مبينًا في وثيقة قدمت إلى رئيس الكيان رؤوفين ريفلين، التغيرات  والتهديدات المركزية

، والتهديدات والتوصيات للتعامل مع التحديات األمنية «إسرائيل»االستراتيجية والمركزية المؤثرة في 
 والسياسية.

تهديد المركزي األهم ويبين التقرير المذكور أن الساحة الشمالية، ويقصد بها سوريا تحديدًا، تمثل ال
، وأن األنشطة اإليرانية لتشكيل قوة عسكرية في سوريا، والتي تقابلها أنشطة صارمة «إسرائيل»على 

 للتعامل مع هذا التهديد، قد تؤدي إلى تصعيد في الجبهة الشمالية.« إسرائيل»لحكومة 
معينة أو ساحة  ويوضح التقرير أن مواجهة كهذه في حال اندلعت لن تكون محدودة فقط بقوة
 محددة، وستؤدي إلى مواجهة عسكرية في الجبهة السورية واللبنانية في آن واحد.

ويعتقد باحثو المعهد أن روسيا التي تعتبر الدولة األقوى في المنطقة، ستقف على الحياد، لكنها 
األفضلية  ، وأن هذا المعطى له دالالت كبيرة في ظل«اإلسرائيلية»ستفرض قيودًا على حرية العمل 

 «.إسرائيل»الجوية الواضحة ل
ويزعم الباحثون أن روسيا هي المستفيد األكبر في الشرق األوسط في السنتين األخيرتين، وذلك من 

 خالل إضعاف دور الواليات المتحدة لتحصين قبضتها االستراتيجية في سوريا.
فإنهم أشاروا إلى أن هذه اإلدارة ، «إسرائيل»وعلى الرغم من وصفهم إلدارة ترامب بأنها متعاطفة مع 

تبدو معزولة، وأن تأثيرها في المنطقة ينسحق، وأنها تستثمر أساس مواردها في مناطق أخرى، بعيدة 
 «.اإلسرائيليين»على حد تعبير الباحثين « اإلسرائيلية»عن المصالح 

د يعطي فرصة أكبر ، يبدو أن المعه«اإلسرائيلي»أمام تقديرات شعبة االستخبارات )أمان( والجيش 
 الندالع مواجهة عنيفة على الحدود الشمالية، ستكون األخطر.

أما التهديد الثاني والمتفجر أكثر، فقد اعتبره المعهد بشكل غير مفاجئ قطاع غزة. فعلى الرغم من 
وحماس مصلحة في ذلك، لكن ثمة مجموعة « إسرائيل»ليس لدى « اإلسرائيلي»أنه بحسب التقرير 

تشعل المنطقة من بينها انهيار المصالحة الفلسطينية، وعمليات وصفها الباحثون عوامل قد 
باإلرهابية التي قد تقدم عليها بعض التنظيمات، ناهيك عن الوضع االقتصادي « اإلسرائيليون»

 السلطة الفلسطينية.« إسرائيل»السيئ في قطاع غزة، والتوترات السياسية في مثلث الواليات المتحدة 
ذا م ا أخذنا بعين االعتبار ما يجري في سوريا حاليًا، سواء من حيث استمرار االعتداءات وا 

عليها، والتي تترافق مع تصعيد تركي كلما أحرز الجيش السوري إنجازات جديدة في « اإلسرائيلية»
« ياإلسرائيل»مواجهة التنظيمات اإلرهابية في إدلب وغيرها من المناطق السورية، اكتشفنا مدى القلق 
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من تعافي سوريا، ومحاولة إبقائها بالتعاون مع النظام الحاكم في تركيا برئاسة رجب طيب أردوغان 
 أسيرة صراعات داخلية مزمنة، بدعم أمريكي واضح.

ذا كان هذا الخطر يبدو للوهلة األولى موجهًا ضد سوريا، فإنه بالمحصلة يستهدف جميع العرب  وا 
 ركية على المنطقة.والت« اإلسرائيلية»لفرض الهيمنة 

على الرغم من كل ما تمتلكه من إمكانات عسكرية هائلة، فإنها « إسرائيل»أخيرًا، يمكن القول إن 
تدرك في الوقت ذاته أن صراعها المفتوح مع العرب، ال يمكن أن يحسم لصالحها على المدى البعيد، 

في سالم شامل يضمن الحقوق مهما حققت من انتصارات، وأن الوسيلة الوحيدة لبقائها تكمن فقط 
الوطنية الفلسطينية، باعتبار أن القضية الفلسطينية هي لب الصراع، ويكون مقبواًل من أطراف 

ال فإن المواجهة العسكرية الكبرى التي تتخوف منها  ستقع عاجاًل أو « إسرائيل»الصراع كافة، وا 
على األقل من أجل تقليل خسائرهم في يدركونه، ويعملون « اإلسرائيليون»آجاًل، وهو ما بات القادة 

 حال وقوع هذه المواجهة الكبرى.
 26/2/2020الخليج، الشارقة، 

 
 إهانة الكرامة الفلسطينية المفّجر الحقيقي للتصعيد األخير .34

 ليكس فيشمانأ
ال إيران، وال سورية، ال التسوية، وال حتى االنتخابات. جولة إطالق النار في اليومين األخيرين، 

تجرنا إلى مواجهة عسكرية شاملة هي موضوع المس بالكرامة الوطنية والتي كان يمكن أن 
الفلسطينية، فالمحفل في قيادة الجنوب، الذي أصدر األمر بالدخول في الصباح إلى القطاع وجر 

الذي يخاف الجميع « العريف االستراتيجي»وهي معلقة على كفة الجرافة، هو كذاك « المخرب»جثة 
 ق األوسط، بسبب الجهل وانعدام الحساسية.من أن يفجر ذات يوم الشر 

من أجل استخدامها في مفاوضات مستقبلية « المخربين»عندما أمر وزير الدفاع بينيت بجمع جثث 
، فإنه ال بد لم يقصد تعريض حياة الجنود الذين يدخلون إلى األرض الفلسطينية «حماس»مع 

 لغرض جمع الجثث للخطر.
انة كرامة الميت، أمام عيون الكاميرات، أو إثارة الخواطر في يمكن االفتراض أنه لم يقصد إه

 القطاع. ولكن هذا ما حصل.
بعد بضع دقائق من نشر شريط جر الجثة انفجرت الشبكات في غزة غضبًا. في المخابرات 
اإلسرائيلية كان واضحا أن القصة لن تمر بهدوء: حاول الجيش الشرح بأن النار اندلعت بسبب 

 ، الذين حاولوا زرع عبوة ناسفة على الجدار، ولكن هذا ليس له أساس في الواقع.«بينالمخر »تصفية 
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األوائل الذين يقتلون على الجدار: فقبل شهر فقط قتل ثالثة فلسطينيين في « المخربين»فهؤالء ليسوا 
 «.إعدام»حدث مشابه وصف في الطرف الفلسطيني كـ 
كان  –أما الحالة التي أمامنا فلم تكن حادثا أمنيا آخر  لم تطلق الصواريخ، وانتهى هذا بالمظاهرات.

 هذا مسا بالكرامة الوطنية الفلسطينية.
« الجهاد»إن إهانة الجثة، في كل الثقافات، تخلق غضبا شديدا. وهذه هي القصة الحقيقية. لقد أخذ 

طيني ما كان أن تمنعه؛ ألن الجمهور الفلس« حماس»على عاتقه تنفيذ االنتقام، وما كان يمكن لـ
 ليقف إلى جانبها.

«. تدهورا متحكما به»لقد هاجمت إسرائيل في غزة وفي دمشق، وبدأت، مرة أخرى، في ما يعتبر 
 لشدة الحظ، فإن إصابة الصاروخ روضة األطفال في سديروت انتهت بال شيء.

 ت ستجري.فال سمح هللا لو كان هناك مصابون من األطفال، الشتعلت غزة، ولما كانت االنتخابا
ال تتحكم « حماس»يروي جهاز األمن لنفسه روايات عن تأثير إيراني على منظمات مارقة، وعن أن 

بهم وعن التوقيت السياسي. كله صحيح باستثناء أن ليس لهذا صلة بالحدث الحالي: إذا كان الدرس 
هة: فعندها أيضا الحقيقي من هذا الحدث لم يستوعب، فسنجد أنفسنا في المرة القادمة في قصة مشاب

 ستجمع إسرائيل الجثث، إذ يبدو أنه ستكون احتكاكات أخرى على الجدار طالما ال توجد تسوية.
فهذا األسبوع فقط قال «. حماس»التسوية، كما نفهمها في إسرائيل، ال تشبه التسوية التي تقصدها 

بالكفاح الوطني. إن التسوية من ناحيتهم هي موضوع اقتصادي، وال صلة لها « حماس»زعماء 
في الضفة. « اإلرهاب»، بإعادة األسرى والمفقودين، أو بوقف «الجهاد»غير ملزمة بلجم « حماس»

 بالحصول على امتيازات اقتصادية تسمح لها بتثبيت حكمها.« ملزمة»ولكنها 
والذي عمل عليه في قطر  –« حماس»في هذه األثناء، فإن المال الذي وصل، هذا الشهر، إلى 

استخدم ضمن أمور أخرى لتمويل مئات األعراس  –وقائد المنطقة الجنوبية « الموساد»ًا رئيس كثير 
 بمصلحتهم. مبروك يا قائد المنطقة.« حماس»لألزواج الذين تهتم 

 «يديعوت»
 26/2/2020، األيام، رام هللا

 
 غــزةتخـــفــي عـــن شعـبـهــا حـقـيـقـة مــا يجــري فــي إســرائــيـــل  .35

 اموس هرئيلع
قّدم عضو الكنيست، أفيغدور ليبرمان )إسرائيل بيتنا(، في هذه المرة خدمة عامة حقيقية. النبأ الذي 

، تال شليف، على وشك نشره أوقفت الرقابة العسكرية نشره مدة أسبوعين «والاله»كانت مراسلة 
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هيرتسي هليفي، قاما بزيارة ، يوسي كوهين، وقائد المنطقة الجنوبية، «الموساد»تقريبا؛ وهو أن رئيس 
قطر سّرًا من أجل إقناع رؤساء اإلمارة بمواصلة تمويل عملية التسوية في غزة. ال يقلق وزير الدفاع 
السابق من صغائر مثل تحفظ الرقابة، الذي يمكن مناقشة هل يوجد له مبرر أم ال. يوم السبت 

 «.12حداشوت »الماضي، كشف ليبرمان السر في مقابلة مع 
اف هذا الكشف إلى ما نشر هنا، األسبوع الماضي، حيث يبدو أنه صحيح. رغم إطالق يض

الصواريخ على بلدات غالف غزة، مساء األحد، إال أن الحكومة اإلسرائيلية مستعدة لفعل الكثير من 
أجل أال تشتعل جبهة القطاع قبل الحملة االنتخابية الثالثة للكنيست بعد أيام. هذا موقف مشروع 

ما، بالتأكيد إذا أخذنا في الحسبان البديل الذي يمكن أن يتطور إلى عملية عسكرية كثيرة تما
 اإلصابات وذات احتماالت مشكوك في نجاحها.

واألقل فهمًا هو الفجوة بين الخطاب العلني المتشدد الذي يتبعه رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، 
ين أفعالهما الحقيقية. قام نتنياهو بإرسال كوهين وب« حماس»ووزير الدفاع، نفتالي بينيت، تجاه 

دواليب النظام « تزييت»وهليفي إلى قطر بهدف ضمان تواصل تدفق األموال من الخليج من اجل 
في غزة، وتأجيل المواجهة العسكرية. وهذا بعيد جدا عن تبجح نتنياهو بمفاجأة تعدها إسرائيل 

 ل تغيير قواعد اللعب في القطاع.، والتصريحات المتواترة لبينيت حو «حماس«لـ
يندمج مع خطوات أخرى تم اتخاذها، على « حماس«حفاظ إسرائيل على تأمين المساعدات المالية لـ

عامل من القطاع للعمل في إسرائيل، إضافة إلى الخمسة آالف  2000رأسها قرار السماح بدخول 
وجد فجوة واضحة بين ما قيل حصلوا في السابق على تصاريح في السنة الماضية. هنا أيضا ت

للجمهور وبين الواقع. بشكل رسمي تتحدث إسرائيل )أي جهاز األمن، ألن المستوى السياسي يخشى 
 تماما من التطرق إلى هذا األمر بشكل علني( عن إعطاء التصاريح لرجال أعمال فقط.

زدهرة. ومن هذا إغماض للعيون يعتمد على عرض عبثي بحسبه توجد في غزة سوق اقتصادية م
آالف رجل أعمال، في معظمهم عمال، عدد منهم جاؤوا،  7المشكوك فيه إذا كان يوجد في القطاع 

كما يبدو، للعمل في مستوطنات النقب ألنهم يعودون إلى القطاع كل يوم. زيادة عدد التصاريح 
مع ، الذي يخشى من استغالل العمال من أجل ج«الشاباك»رافقتها معارضة مهنية من قبل 

تم رفضه. « الشاباك»المعلومات ومحاوالت تنفيذ العمليات. خالفا للوضع العادي، يبدو أن موقف 
 وهذا يبرهن على القدر الكبير الذي تستثمر فيه القيادة اإلسرائيلية في التسوية.

ة يؤمن الجيش اإلسرائيلي بالتسوية في غزة، وهو يدفع المستوى السياسي لتنفيذها، ال سيما منذ عملي
الجهاد »في تشرين الثاني الماضي، التي قامت فيها إسرائيل باغتيال قائد « الحزام األسود»

الكبير، بهاء أبو العطا. تشابه المصالح بين المستوى السياسي والمستوى العسكري يقود « اإلسالمي



 
 
 
 

 

 26 ص             5171 العدد:             2/26/2020 ربعاءأل ا التاريخ: 

                                    

ل إلى لّي ابداعي للحقائق يستند على افتراض خاطئ وكأن الجمهور في إسرائيل يخاف من رجا
األعمال الفلسطينيين أقل مما يخاف من العمال. هذا يرتبط بمدى المناورة الكبير الذي منحه الجيش 
لنفسه في تقاريره عن اإلخفاقات األخيرة، من االستخدام الخاطئ للرقابة من اجل إخفاء قضية 
 الطائرات التي غرقت في قاعدة حتسور )مدة ثالثة أيام( وحتى طمس الفشل في إحصاء عدد

 «(.كان»المتجندين األصوليين )تأخير نصف سنة في اإلبالغ عنه، إلى حين نشره في 
يستمر كعادته. في هذه األثناء وفي الوقت الذي تقوم فيه إسرائيل بتوسيع « الجهاد اإلسالمي»

التسهيالت المقدمة لغزة، تستمر محاوالت تنفيذ عمليات على حدود القطاع. يوم الخميس، أبلغ 
، قامت بإطالق النار قرب «الجهاد اإلسالمي»سرائيلي عن إصابة خلية للقناصة من الجيش اإل

، عند اقترابهما من الجدار «الجهاد اإلسالمي»الجدار. وصباح األحد، تم تشخيص فلسطينيين، من 
ومحاولة وضع عبوة ناسفة. ُقتل أحد أعضاء الخلية وأصيب صديقه. جرافة دخلت عسكرية إلى 

 ينية، وأخلت الجثة ونقلتها إلى الطرف اإلسرائيلي.المنطقة الفلسط
ُنشرت أفالم قصيرة عن الحادثة في القطاع، وقد أثارت عاصفة في الشبكات االجتماعية وتهديدات 
باالنتقام من قبل التنظيمات الفلسطينية. الصور غير سهلة على المشاهد، كفة الجرافة تقوم برفع جثة 

ه الفلسطينيون وراءها ويحاولون تخليصها. هذا هو المعنى الفعلي القتيل في الوقت الذي يركض في
بهدف مراكمة المزيد من « المخربين»لتصريحات إسرائيل حول تغيير السياسة وجمع جثث 

هنا تتضح مسألة «. حماس»من اجل المساومة على جثث المفقودين اإلسرائيليين لدى « الذخائر»
ون الجرافة لم يتعرضوا لخطر مبالغ فيه مثل كمين لصواريخ أخرى وهي هل الجنود الذين كانوا يقود

مضادة للدبابات من اجل أخذ جثة، ليس واضحا أي فائدة ستنتج عن االحتفاظ بها، هذا إذا كانت 
 هناك فائدة أصال.

صلية تقدر بعشرين صاروخا، تم اعتراض نصفها « الجهاد اإلسالمي»مساء أول من أمس، أطلق 
ولم يتم اإلبالغ عن أي إصابات نتيجة هذا اإلطالق. ولكن إسرائيل «. بة الحديديةالق»تقريبا بوساطة 

يتوقع أن ترد عليه على كل األحوال. حتى إذا انتهت الجولة الحالية، هناك أسئلة أكثر قسوة. لقد 
أحسن صياغتها رئيس الساحة الفلسطينية السابق في االستخبارات العسكرية، العقيد احتياط ميخائيل 

باألساس تعهدت بوقف إطالق البالونات « حماس»لشتاين. مقابل التسهيالت اإلسرائيلية الكبيرة فإن م
المتفجرة التي قامت بإطالقها بنفسها في كانون الثاني. وفي المقابل، قال ملشتاين للصحيفة، ال 

واصل ، الذي ي«الجهاد»سلطتها على الفصائل الفلسطينية األخرى، وعلى رأسها « حماس»تفرض 
 نشاطاته كالمعتاد.
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في القطاع على وجود تسوية، فإن صالح العاروري، « حماس»في الوقت الذي ال يصادق فيه قادة 
في الخارج، يعلن عن نشاط عنيف في الضفة الغربية. واألكثر من ذلك: تستعد « حماس»من قادة 

ها في نهاية السنة الماضية التي أوقفت –لالحتفال بالذكرى السنوية للمظاهرات على الجدار « حماس»
 آذار. 30بتجمع كبير في  –

التوصل إلى وقف إطالق نار طويل المدى في القطاع هو بالتأكيد هدف مرغوب فيه. خالفا لعدد 
من الخطوات األخرى لحكومة نتنياهو، هنا تم اتخاذ مخاطرة مبررة بهدف التوصل إلى البديل األقل 

ولكن في الطريق الى هناك، ال تبلغ القيادة في إسرائيل الجمهور سوءًا من بين الخيارات المختلفة. 
كل الحقيقة، حيث تتجاهل عوامل تحذير يمكن أن تدل على أن األمر يتعلق بارتجال قصير المدى 

 نهايته االنهيار.
 «هآرتس»

 25/2/2020، األيام، رام هللا
 :ركاريكاتي .36
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