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 : سنشن عملية عسكرية ضد غزة إذا لزم األمرا  نتنياهو وبينيت مجدد .1
جدد كل من بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء اإلسرائيلي، ونفتالي بينيت  -"القدس" دوت كوم -رام هللا

 وزير جيشه، اليوم األربعاء، تهديدهما بشن عملية عسكرية ضد قطاع غزة إذا اقتضت الحاجة لذلك.
مناص من شن عملية  إنه ال -كما نقلت عنه قناة مكان اإلسرائيلية الناطقة بالعربية  -وقال نتنياهو 

 عسكرية واسعة في قطاع غزة، تكون مغايرة تماًما مما شهدناه حتى اآلن.
 واستدرك مضيًفا "ذلك ال يعني أننا من دعاة الحرب، ولكن لن نسمح للوضع القائم بأن يستمر".
مات وتابع "إن الضربة التي ستسددها إسرائيل، إذا اقتضت الضرورة، لحركة حماس وغيرها من المنظ

 اإلرهابية، ستكون قاسية أكثر من تصفية قادتها في أسرتهم مثلما جرى قبل عدة أشهر".
 من جانبه قال بينيت، إن إسرائيل ستشن في الوقت والظروف المناسبة حملة عسكرية ضد غزة.

وأضاف "بعد الحملة سيم اتخاذ إجراءات جريئة تهدف الى استتباب الهدوء في جنوب البالد 
 .بالكامل"

وحول االنتقادات بشأن قضية التنكيل بجثمان الشهيد محمد الناعم واالنتقادات الحادة بشأن ما جرى، 
 قال بينيت "سأرسل ألف جرافة إذا ما اقتضى األمر".

 26/2/2020القدس، القدس، 
 

 تخطر شركة "أمازون" بالتوقف الفوري عن دعم النشاط االستيطانيالفلسطينية الحكومة  .2
 (،Amazonأخطرت الحكومة الفلسطينية، اليوم األربعاء، شركة التجارة اإللكترونية األميركية): رام هللا

بالتراجع الفوري عن سياساتها التمييزية غير العادلة، والتي تندرج ضمن دعمها للنشاط االستيطاني 
 المخالف للقانون الدولي.

جاء ذلك عبر رسالة موجهة الى الشركة موقعة من وزير المالية شكري بشارة، ووزير االقتصاد 
مجاني بما يشمل المستعمرات الوطني خالد العسيلي، ردا على قيامها بتقديم خدمة الشحن ال

اإلسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، عبر موقعها اإللكتروني، باعتبارها إجراءات مخالفة للقانون 
وطالب الوزيران الشركة بالتوقف الفوري عن هذه السياسة العنصرية، وأكدا أنه "في حال عدم  الدولي.

 بعة في القانون الدولي".تجاوبها، سيتم اتخاذ اإلجراءات القانونية المت
كما أخطرت وزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات الشركة، وأرسلت مذكرة لالتحاد العالمي للبريد 
توضح فيها خطورة إقدام الشركة على انتهاك القانون الدولي والقرارات الصادرة عن االتحاد فيما 

 لة فلسطين عبر البريد الفلسطيني.في استالم بريد إلى عناوينهم في دو  الفلسطينيينيخص حق 
 26/2/2020، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
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 خطة استيطان جديدة في الضفة "خطورة"وزير الخارجية الفلسطيني يحذر من  .3

أعلن وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، أن المشروع اإلسرائيلي ألعمال بناء جديدة  جنيف:
جدا في الضفة الغربية ستقوض أي أمل لتحقيق حل الدولتين، إسرائيل والدولة  في منطقة حساسة

 الفلسطينية.
وصرح للصحافيين على هامش اجتماع لمجلس حقوق اإلنسان في جنيف، أمس، ونقلتها وكالة 

« 1إي »وحدة سكنية للمستوطنين في منطقة مصنفة  3,500الصحافة الفرنسية، بأن مشروع بناء 
أخطر من أي مشروع استيطاني في الضفة الغربية، وسيقضي حتى على أي إمكانية لتطبيق الخطة 

 المقترحة من الرئيس األميركي دونالد ترمب والتي رفضها الفلسطينيون.
 27/2/2020، الشرق األوسط، لندن

 
 يةمن تنفيذ خططها االستيطان "إسرائيل"منظمة التحرير تدعو االتحاد األوروبي لمنع  .4

د ب أ: دعت منظمة التحرير الفلسطينية األربعاء، االتحاد األوروبي إلى التدخل لمنع  -رام هللا
 إسرائيل من تنفيذ خططها االستيطانية في الضفة الغربية وشرق القدس.

جاء ذلك في رسالة رسمية سلمها أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير صائب عريقات إلى 
وروبي لدى فلسطين سفين كون بورج سدروف، موجهة لمسوول السياسة الخارجية ممثل االتحاد األ

 في االتحاد األوروبي جوزيف بوريل.
التدخل العاجل لمنع “وذكر بيان صادر عن مكتب عريقات أن الرسالة دعت االتحاد األوروبي إلى 

روع االستيطاني حكومة االحتالل االسرائيلي من تنفيذ مخططات االستيطان والضم، خاصة المش
سيدمر أي  E1في حال تنفيذ المشروع االستيطاني االستعماري “وأكد عريقات أنه  ”.E1االستعماري 

 ”.1967فرصة مستقبلية للسالم على أساس مبدأ الدولتين على حدود 
مخطط الضم واالستيطان الذي طرح بغطاء من إدارة الرئيس )األمريكي دونالد( “وشدد على أن 

ليس سوى مشروع الحكومة اإلسرائيلية ومجلس المستوطنات الهادف لتصفية القضية  ترامب
هذه الموامرات تحكم على المنطقة “وقال إن  ”.الفلسطينية وتدمير المشروع الوطني الفلسطيني

 ”.وشعوبها أن تعيش بصراع دائم، وبعيدا عن أسس وركائز السالم العادل والشامل والدائم
 27/2/2020، ن، لندالقدس العربي
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 "كورونا"دول بسبب  تسعع السياحة من تمنالفلسطينية وزارة الصحة  .5
حتى « 19 -كوفيد »قالت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم، إن فلسطين خالية من فيروس  رام هللا:

فحصًا لعينات مشتبه بإصابتها بالفيروس في مختبر الصحة العامة  83حينه، وذلك بعد إجراء 
 المركزي، وكانت جميعها سلبية.

دول ومناطق من دخول األراضي الفلسطينية، وهي  9وقررت الوزارة منع السياح والزوار القادمين من 
يران، وسوريا، ولب نان. كما قررت الصين وهونغ كونغ وكوريا الجنوبية ومكاو وسنغافورة والعراق، وا 

إخضاع الفلسطينيين القادمين من الصين، وكوريا الجنوبية، وماليزيا، واليابان، ومكاو، وسنغافورة، 
يطاليا، للحجر الصحي  يران، وسوريا، ولبنان، والفلبين، والعراق، وا  وتايوان، وتايالند، وهونغ كونغ، وا 

 ل.( يوما بدءًا من آخر يوم أقاموا فيه في هذه الدو 14لمدة )
 27/2/2020، الشرق األوسط، لندن

 
 : فرض الوقائع لن يغير الحقائق الراسخة بحقنا في فلسطينريعي الفلسطينيتشفي ال نواب .6

أكد نواب برلمانيون أّن فرض االحتالل اإلسرائيلي وقائع جديدة وزيادة االستيطان في القدس  :رام هللا
ي أرضه كاملة غير والضفة الغربية لن يغير من حقائق التاريخ الراسخة وحق شعبنا الفلسطيني ف

وشدد النّواب على أّن مسارعة االحتالل لفرض المستوطنات وطرد المواطنين الفلسطينيين،  منقوصة.
خاصة بعد إعالن اإلدارة األمريكية ما يسمى صفقة القرن، لن ينجح في كسر إرادة الصمود لدى 

 أبناء شعبنا الذين يدافعون عن حقهم وحق األمة في فلسطين.
كد النائب عن مدينة القدس أحمد عطون أّن "االحتالل اإلسرائيلي يرى أنَّ الظروف من جهته، أ

مناسبة بشكل كبير لفرض أكبر كم من الوقائع على األرض في موضوع التوسع االستيطاني وبناء 
وأضاف أنَّ االحتالل يرى أنه في  مستوطنات جديدة أو من خالل مصادرة أراٍض وعمليات الهدم".

قليميا، وتواطوا دوليا، يهيئ له أنه يمكنه في فترة ذهبية ، تشهد دعما أمريكيا كبيرا، وانشغاال عربيا وا 
ظل هذه الظروف، شن هجمة استيطانية كبيرة، لتغيير الوقائع على األرض، وحسم قضايا مصيرية، 

 وخاصة في القدس المحتلة.
رحمن زيدان ما قاله النائب بدوره، أكد النائب في المجلس التشريعي عن مدينة طولكرم عبد ال

وأوضح زيدان  عطون، مشيرا إلى أنَّ االستراتيجية اإلسرائيلية قائمة على االحتالل والتطهير العرقي.
أنَّ االحتالل يمضي في تنفيذ هذه االستراتيجية وفق سياسات ثابته لم تخلف حتى في زمان ما 

 يسمى "مفاوضات السالم".
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فلسطيني الرسمي تجاه هذه الحملة االستيطانية المحمومة، والتي وتساءل زيدان عن غياب الرد ال 
 يجب التصدي لها بعمل رسمي وشعبي صادق.

 26/2/2020، المركز الفلسطيني لإلعالم

 
 تهديدات متبادلة ُتظّلل الهدوء في غزة: المواجهة مسألة وقت؟ .7

على مدى يومين من انتهاء جولة التصعيد األخيرة بين المقاومة الفلسطينية والعدو اإلسرائيلي  :غزة
في قطاع غزة، تواصلت التهديدات المتبادلة علنًا أو عبر الوسطاء، في وقت عادت فيه بالتدريج 

قبيل بدء االحتالل التراجع عن خطوات التضييق التي اّتخذها خالل المواجهة،  البالونات المتفجرة،
الجهاد »، الذراع العسكرية لحركة «سرايا القدس»تدريجيًا أيضًا. وفي تقييم للجولة األخيرة، قالت 

، مشيرة إلى «حّولت البلدات المحتلة إلى جحيم ال يصلح للحياة خالل المواجهة»، إنها «اإلسالمي
، الجناح العسكري «كانت على تواصل مفتوح ومستمر مع قيادة كتائب القسام»قيادتها أن 

وخالل حفل تأبين الشهيد محمد الناعم في مدينة خانيونس )جنوب(، جّدد المتحدث «. حماس»لـ
ترسيخ معادلة القصف بالقصف والدم »، تأكيده أنه تّم خالل األيام الفائتة «أبو حمزة»باسم السرايا، 

هًا «دمبال التحية إلى فصائل المقاومة وأذرعها العسكرية التي كانت على تواصل دائم مع »، ُموجِّ
 «.السرايا، وعلى رأسها القسام

بالقرب من منشأة أمنية »وبينما أوردت مصادر عبرية، أمس، أنباء عن سقوط بالونات متفّجرة 
الونات أخرى، نفى مصدر ، إضافة إلى رصد إطالق ب«كلم من غزة 60حّساسة على بعد نحو 

الحديث اإلسرائيلي عن طلب حركته من العدو تخفيف الحصار الذي تّم تشديده « حماس»قيادي في 
عبر إغالق المعابر ومنع الصيد واالمتناع عن إصدار تصاريح للتجار والعمال الغّزيين، كاشفًا أن 

رّدها كان واضحًا، وهو أن  حماس َتلّقت رسالة من االحتالل بأنه ال يرغب في التصعيد، لكن»
«: األخبار»وقال المصدر لـ«. التصعيد سيعود في وقت قصير في حال استمّرت تلك اإلجراءات

حماس لم ولن تستجدي االحتالل، وتعرف كيف تجعله يتراجع... أدوات الضغط الشعبي في »
مميون، أمس، لقاءات إزاء ذلك، بدأ الوسطاء القطريون واأل«. طريقها إلى التفعيل خالل وقت قصير
أن سلطات « حماس»ونقل الوسيط القطري إلى «. العقوبات»مع االحتالل لبحث تراجعه عن 

 االحتالل أبلغته أنها ستتراجع عن خطواتها تدريجيًا قبل غٍد الجمعة، في حال استمرار حالة الهدوء.
 27/2/2020، االخبار، بيروت
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 وترتيبات لزيارة هنية فتححركة الفروف يلتقي قياديا  في  .8
موسكو: يجري وزير الخارجية الروسي سيرغي الفروف محادثات، اليوم، مع عضو اللجنة المركزية 
لحركة فتح حسين الشيخ في إطار تنشيط االتصاالت الروسية مع األطراف الفلسطينية لدفع ملف 

ة اإلسرائيلية بعد إعالن المصالحة، وتوسيع التشاور حول المستجدات على صعيد التسوية الفلسطيني
 الرئيس األميركي دونالد ترمب خطته للسالم في المنطقة.

برئاسة « حماس»، أن وفدا من حركة «الشرق األوسط»في غضون ذلك، أبلغت مصادر روسية 
رئيس المكتب السياسي للحركة إسماعيل هنية، سيزور العاصمة الروسية األسبوع المقبل. وقال 

ري محادثات مع الفروف، االثنين المقبل، ينتظر أن يتركز البحث خاللها المصدر إن الوفد سيج
على الوضع حول التسوية الفلسطينية اإلسرائيلية، والمستجدات بعد إعالن خطة ترمب، والمواقف 
الفلسطينية والعربية حيالها، باإلضافة إلى ملف دفع المصالحة الفلسطينية، مشيرا إلى جهود تبذلها 

 ولة جديدة من الحوارات بين الفصائل الفلسطينية.موسكو لعقد ج
 27/2/2020، الشرق األوسط، لندن

 
 : استمرار عمل لجنة التواصل مع المجتمع اإلسرائيلي مرفوض وطنيا  حماس .9

قاسم: قال الناطق باسم حركة المقاومة اإلسالمية "حماس" األستاذ حازم قاسم إن إصرار رئيس 
اإلبقاء على عمل ما يسمى بلجنة "التواصل مع المجتمع اإلسرائيلي"، السلطة محمود عباس على 

 يخالف اإلجماع الوطني الداعي لحلها.
وأكد قاسم في تصريح صحفي يوم الثالثاء، أن عمل هذه اللجنة تطبيع مرفوض وطنًيا، ويشجع 

ضية بعض األطراف العربية على سياسة التطبيع مع االحتالل بما تحمله من مخاطر على الق
وأوضح أن استمرار عمل هذه اللجنة يوكد عدم جدية رئيس السلطة في اتخاذ أي  الفلسطينية.

خطوات عملية لمواجهة صفقة القرن، ورفضه التعاطي مع كل المطالب الوطنية بالتحلل من 
 االتفاقات مع االحتالل ووقف التنسيق األمني.

 26/2/2020، موقع حركة حماس

 
 على مخطط نتنياهو االستيطاني بالقدس يصادق المجلس األعلى للتخطيط .10

صادق ما يسمى المجلس األعلى للتخطيط التابع  -ترجمة خاصة بـ"القدس" دوت كوم -رام هللا
لإلدارة المدنية اإلسرائيلية، اليوم األربعاء، على مخطط استيطاني كبير كان أعلن عنه بنيامين 

 أيام. 5نتنياهو رئيس الوزراء اإلسرائيلي منذ 
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 عبرية، فإنه تم المصادقة على المخطط المعلن عنه بشكل كامل.وبحسب قناة ريشت كان ال
وكان نتنياهو أعلن عن مخطط إلنشاء حي سكني بهدف توسيع مستوطنة هار حوما من خالل بناء 

وحدة أخرى في مستوطنة جديدة أطلق عليها  3000وحدة استيطانية، واآلخر مخطط بناء  2200
 البناء فيها بضغوط دولية منذ أعوام سابقة.سابقا اسم "جفعات همتوس"، وتم تجميد 

وحدة  1300ومن المفترض أن تصادق اللجنة ذاتها اليوم على مخططات استيطانية أخرى، منها 
 استيطانية في الضفة الغربية.

 26/2/2020القدس، القدس، 
 

 نتنياهو استأجر شركة للتجسس على غانتس .11
وكاالت: أفادت وسائل إعالم إسرائيلية بأن حليفا لرئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين  -تل أبيب 

نتنياهو استأجر موخرا شركة استخباراتية خاصة، لجمع معلومات تضر بسمعة بيني غانتس، 
 المنافس السياسي لنتنياهو.

"هآرتس" اإلعالمية، اليوم التابعة لمجموعة  TheMarkerوكشف تحقيق نشرت نتائجه صحيفة 
 CGIاألربعاء، أن رجال يعد "مقربا جدا من عائلة نتنياهو" تواصل قبل أسابيع مع شركة 

 االستخباراتية بغية استئجارها نيابة عن مجموعة مرتبطة بحزب رئيس الوزراء "الليكود".
وأوكلت إلى الشركة، حسب التقرير، مهمة الحصول على وثائق تخص عالقة مزعومة بين تحالف 

أبيض" الذي يتزعمه غانتس وشركة االتصاالت واإلعالم التابعة لمستشار حملة غانتس، -"أزرق
 رونين تسور.

أبيض" -وُطلب من الشركة، حسب التقرير، الحصول على نسخة من العقد المزعوم بين "أزرق
وشركة تسور، وكذلك التأكد من صحة مزاعم مفادها أن شخصا يعمل في الشركة اإلعالمية قد يخدم 

 مصالح "الليكود".
 27/2/2020، األيام، رام هللا

 
 لقاء إسرائيلي مع العمادي وميالدينوف لبحث أوضاع غزة .12

يوم األربعاء، أن ذكرت إذاعة كان العبرية، صباح  -ترجمة خاصة بـ"القدس" دوت كوم -رام هللا
ركن منسق األنشطة الحكومية اإلسرائيلية في األراضي الفلسطينية، عقد اجتماًعا مع كميل أبو 

السفير القطري محمد العمادي، ونيكوالي ميالدينوف المنسق األممي لعملية السالم في الشرق 
 األوسط.
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 الثالثاء، بحث آخر التطورات في يومماع الذي عقد في مدينة القدس، وبحسب اإلذاعة، فإن االجت
قطاع غزة، ومنها إمكانية إعادة التسهيالت للقطاع بعد أن تقرر وقفها على إثر جولة التصعيد 

 األخيرة.
 26/2/2020القدس، القدس، 

 
 ريفلين يبعث برقية تعزية للرئيس المصري في وفاة مبارك .13

)د ب أ( بعث الرئيس اإلسرائيلي رووفين ريفلين برقية تعزية للرئيس -"القدس" دوت كوم -تل أبيب
في وفاة الرئيس األسبق محمد حسني مبارك الذي توفي أمس عن عمر  المصري عبد الفتاح السيسي

 عاما. 91ناهز 
وقال ريفلين في البرقية :"بالنيابة عن دولة إسرائيل وأصالة عن نفسي، أود أن أتقدم بأصدق التعازي 

 في الراحل الرئيس حسني مبارك لكم ولقرينته السيدة سوزان مبارك ولنجليه وللشعب المصري".
اف :"لقد كان الرئيس مبارك حقا ابنا من أبناء مصر وخادما مخلصا لشعبها. وقد ساهمت وأض

حياته في الخدمة بشكل كبير في تنمية مصر واستقرار المنطقة"، وفقا لنص البرقية الذي أوردته 
 صحيفة "يديعوت أحرونوت" اإلسرائيلية.

 26/2/2020القدس، القدس، 
 

 وزير الخارجية اإلسرائيلي: تصريحات ساندرز مروعة .14
: وصف وزير الخارجية اإلسرائيلي، يسرائيل كاتس، تصريحات السيناتور بيرني )األناضول(-القدس

ية، بأنها ساندرز، الذي يتقدم السباق لنيل ترشيح الحزب الديمقراطي النتخابات الرئاسة األمريك
 ”.ُمرّوعة“

تصريحات ساندرز ُمرّوعة )..( إن له تاريخا “وقال كاتس إلذاعة الجيش اإلسرائيلي، األربعاء: 
 ”.طويال في مهاجمة إسرائيل، واألشياء األكثر قداسة لهويتها وأمنها القومي

( لن يدعموا بطبيعة الحال، فإن األشخاص الذين يدعمون إسرائيل )في الواليات المتحدة“وأضاف: 
 ”.شخًصا يعارض هذه األشياء

 26/2/2020، القدس العربي، لندن
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 تقدير إسرائيلي: الحسم العسكري مع حماس "عبثي" .15
قال كاتب إسرائيلي إن "التسوية المأمولة في قطاع غزة تتراوح بين : عدنان أبو عامر -21عربي

شعار فارغ إلى حقيقة جدية على األرض، ألن ما يمكن وصفها بـ"الجزرات" التي تقدمها إسرائيل 
للفلسطينيين في غزة مثل زيادة تصاريح العمل فيها، توسيع مساحة الصيد، والتبرعات السخية من 

جديا في إزالة الحصار المفروض على القطاع، ألنه يجعل الفلسطينيين في قطر، ال تحقق اختراقا 
 حالة انقطاع تام عن العالم الخارجي، ويخنق اقتصادهم المحلي".

 الحسم
وأضاف عكيفا ألدار، الكاتب المخضرم، والرئيس السابق لمكتب صحيفة هآرتس بواشنطن، في مقاله 

"في الوقت الذي يواجه فيه مستوطنو غالف غزة واقعا  " أنه21على موقع المونيتور، ترجمته "عربي
صعبا من القذائف الصاروخية، يستذكر اإلسرائيليون الشعارات االنتخابية لحزب الليكود الخاصة بغزة 

حين جاء شعار الحزب "بنيامين نتنياهو: قوي أمام  2006في جوالت انتخابية سابقة، السيما في 
 حماس".

أعلن بمدينة عسقالن أننا "سنقضي على حكم حماس،  2009و عشية انتخابات وأشار إلى أن "نتنياه
ونعيد األمن لسكان غالف غزة، عسقالن وأسدود وسديروت وبئر السبع ويبنا، وكل مواطني 

أن حكومة  2009إسرائيل"، وزعم نتنياهو الذي قاد المعارضة بموتمر هرتسيليا المنعقد في فبراير 
اضحا أمام حماس، ألن التهدئة اتي أبرمتها معها تساعدها بتطوير حزب كاديما تظهر ضعفا و 

 برامجها الصاروخية، وزيادة أضرارها المتوقعة".
"المستوطنون  وأوضح ألدار، المصنف ضمن قائمة المحللين األكثر تأثيرا في العالم، ومولف كتاب

ودولة إسرائيل"، الحائز على مبيعات فائقة، وترجم للغات اإلنجليزية واأللمانية والفرنسية والعربية، أن 
"نتنياهو هاجم وزيرة الخارجية تسيفي ليفني ألنها أوقفت حرب الرصاص المصبوب على غزة في 

 دون اإلطاحة بحكم حماس". 2008
سرائيلية دارت دورتها مع خصوم نتنياهو هذه المرة، خاصة وأشار الكاتب إلى أن "السياسة اإل

أفيغدور ليبرمان زعيم حزب إسرائيل بيتنا، خصمه العنيد، الذي فجر قنبلة قبل أيام بكشف النقاب في 
سلوك مخالف لقوانين الرقابة العسكرية أن رئيس جهاز الموساد يوسي كوهين وقائد المنطقة الجنوبية 

 هآرتسي هاليفي زارا قطر سرا بمهمة رسمية كلفهما بها نتنياهو". في الجيش اإلسرائيلي
وزعم ليبرمان أن الوفد اإلسرائيلي أظهر "تحننًا مهينًا" أمام القطريين لالستمرار بضخ األموال لغزة 
التي تسيطر عليها حماس، حتى بعد انتهاء المنحة المقرر أواخر مارس، مما شكل ضربة قوية من 

نتنياهو، واتهمه بالتعامل مع حماس كما لو كانت منظمة تعمل في مجال جودة  ليبرمان لخصمه
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قذيفة صاروخية، وقتلت أربعة إسرائيليين،  1500أكثر من  2019البيئة، مع أن الحركة أطلقت في 
 وتكافئها إسرائيل بمنحها أمواال قطرية".

الصحفية المخضرمة التي حاورت  واستدرك الكاتب بالقول إنه "لألسف، فقد توقعت من رينا متسليخ
مع وزير الخارجية القطري محمد عبد الرحمن آل  2018ليبرمان أن تساله عن سبب لقائه في يونيو 

ثاني في مطار الرنكا القبرصي، حين كان وزيرا للحرب بحكومة نتنياهو، هل طلب منه تقديم الدعم 
 لحماس، وهي ذاتها المنظمة البيئية في غزة؟".

أبيض بيني غانتس ليطلق وعوده بأنه  -وأضاف الكاتب أن "الدور أتى اليوم على زعيم حزب أزرق
"لو قدر له أن يصل السلطة فإن أطفال عسقالن سينامون بهدوء، وأنا أنوي تسوية الوضع بغالف 

ة األسرى اإلسرائيليين، أو الحسم العسكري، فليس هناك من فرصة غزة، سواء بتسوية تضمن إعاد
 لخيار ثالث".

وأكد أن "غانتس جنرال االحتياط السابق، وقائد الجيش، يعلم أكثر من سواه أن مصطلح الحسم 
العسكري قد ال يكون مالئما للمواجهات غير المتناظرة مع منظمات غير دوالنية مثل حماس، ألنها 

 تخوض حرب عصابات أمام الجيش اإلسرائيلي، وهي تقاتلنا وظهرها للبحر".
تجربة العقد األخير مع حماس تشير إلى أن توجهات التسوية معها ليست سوى وختم بالقول إن "

شعار فارغ بدون مضمون، ومن أجل وضع حد لمعاناة مستوطني غالف غزة، فإنه يجب االنتقال 
 من التسويات الموقتة إلى تهدئة بعيدة المدى، تعطي أمال أيضا لسكان قطاع غزة".
 26/2/2020، "21موقع "عربي 

 
 : أبومازن هو الشريك الفلسطيني الوحيد ويجب قطع المحادثات مع حماستسيبير  .16

ميرتس" اليساري في إسرائيل، عمير بيرتس، انه -جيشير-قال رئيس تحالف "العمل: القدس المحتلة
الوحيدة  ن أبو مازن هو الوجهةأضاف بيرتس أو  "يجب علينا قطع المحادثات مع حركة حماس.

وضح أن "الجميع يعلم أو  للتحدث معه، فيجب قطع كل المحادثات التي تأتي ضد مصالح إسرائيل".
ما هي الطريقة التي يتحدث فيها أبو مازن عن إسرائيل، ولكن بالنسبة لي أفضل التعامل معه 

 بالطريقة التي يفهمها أفضل من أن اتحدث بطريقة الصواريخ".
 27/2/2020، وكالة سما اإلخبارية
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 "القائمة المشتركة" دعملاإلحباط سيدفع بعضهم  ..اإلسرائيلية ش االنتخاباتاليساريون على هام .17
يتحول اليسار اإلسرائيلي الذي هيمن في الماضي على الساحة السياسة ب: تل أبي -لندن 

، إلى قوة مهددة بالزوال مع التراجع الكبير لحزب العمل، والجهود الكبرى التي يبذلها حزب اإلسرائيلية
 ميريتس الديمقراطي االجتماعي؛ للحفاظ على تمثيله في الكنيست.

ويتوقع أن تكون انتخابات األسبوع المقبل، وهي الثالثة في إسرائيل في أقل من عام، كسابقاتها، 
بين رئيس الوزراء اليميني بنيامين نتنياهو وحزب أبيض أزرق الوسطي، في منافسة متقاربة النتائج 

حين اليسار يبقى على الهامش. وهذا أبعد ما يكون عن الحقبة التي تربع فيها حزب العمل على قمة 
 56حصد «( ميريتس»، بعد قيادته تحالفًا مع حزب مابام )أحد مكونات 1969العمل السياسي عام 

 ، وهو ما لم يتمكن من تحقيقه أي حزب آخر في إسرائيل حتى اليوم.120ت الـمن مقاعد الكنيس
وفي االنتخابات األخيرة التي جرت في سبتمبر )أيلول(، تقلصت حصة حزب العمل إلى خمسة 

 ثالثة فقط.« ميريتس»مقاعد، في حين نال 
ثير من الحقائب مقعدًا في الكنيست والك 12، حين شغل 1992وبلغ حزب ميريتس أوج نجاحه عام 

الوزارية في االئتالف الذي قاده حزب العمل بقيادة إسحق رابين، ولعب دورًا موثرًا في إبرام اتفاقيات 
 أوسلو للتوصل إلى سالم مع الفلسطينيين.

وتخوض أحزاب العمل، وميريتس، وغيشر اليسارية، االنتخابات، معًا، في الثاني من مارس )آذار( 
 العات الرأي تظهر أن االئتالف لن ينال أكثر من تسعة مقاعد.المقبل، لكن آخر استط

ومع ذلك، يعتقد النائب عن حزب ميريتس، إيالن غيلون، أن االئتالف قادر على تخطي هذه 
التوقعات. وقال لوكالة الصحافة الفرنسية، خالل مهرجان انتخابي في مدينة حيفا الساحلية الشمالية 

 «.، وأن نستمر في التقدممقعداً  15آمل بأن نحصل على »
عامًا، والذي اعتبر أن رسالة  72كما حضر المهرجان عضو حزب العمل أليكس يانيف البالغ 

اليسار طغت عليها تحذيرات اليمين الصاخبة والمتكررة من التهديدات األمنية، وال سيما إيران. 
األحزاب »وتابع، أن «. راناليمين يعلم أنه للفوز باالنتخابات يجب أن يتحدث عن إي»وأضاف، أن 

 «.اليسارية التي تتحدث أكثر عن القضايا االقتصادية واالجتماعية تجد نفسها في الخلف
هذا الشهر، أن اإلحباط سيدفع بعض اليهود اليساريين، إلى تحويل « هآرتس»وذكرت صحيفة 

بية مع حزب دعمهم من حزبي العمل أو ميريتس، إلى القائمة المشتركة، وهي تحالف أحزاب عر 
حداش الشيوعي. ونقلت عن استطالعات رأي داخلية قامت باالطالع عليها، أن القائمة المشتركة، 

 «.مقعدين بفضل أصوات ناخبين من اليهود اليساريين الواهمين والغاضبين»قد تحصل على 
 27/2/2020الشرق األوسط، لندن، 
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 سيناريوهات تمنع الذهاب إلى انتخابات إسرائيلية رابعة ثالثة .18
قالت محللة إسرائيلية للشوون الحزبية إن "هناك ثالثة سيناريوهات : عدنان أبو عامر -21عربي

انتخابية في إسرائيل كفيلة بعدم ذهاب الدولة مجددا إلى جولة انتخابية رابعة في آب/ أغسطس 
 المقبل.

"، أن 21كان، ترجمته "عربي–وأضافت ياعيرا شافيرا، في تقريرها على هيئة البث اإلذاعة والتلفزيوني 
"هذه األيام تشهد بدء العد التنازلي لالنتخابات الثالثة في الثاني من آذار/ مارس القادم، وكان 
يفترض أن تشهد إسرائيل فيها نشاطا حزبيا محموما، وحمالت انتخابية حامية الوطيس، وانتشار 

جميع اإلسرائيليين تعبوا منها خالل  الدعاية االنتخابية في شوارعها، لكن كل ذلك لم يحصل، ألن
، حتى إن نشرات األخبار لم تعد تصدر 2019الدورتين االنتخابيتين السابقتين في أبريل وسبتمبر 

 تطورات االنتخابات في عناوينها األولى".
وأوضحت أن "الخيار األسوأ ما زال بانتظارنا بعد، على اعتبار أننا قد نكون عشية الذهاب إلى 

بات رابعة، ما يطرح التساول الصعب: لماذا وصل اإلسرائيليون إلى هذا المستوى؟ ولماذا لم انتخا
 يطرأ أي تغير جوهري على أوضاعهم؟".

وكشفت النقاب أن "لدى اإلسرائيليين ثالثة سيناريوهات يمكن لها أن تنقذهم من هذا الخيار الصعب، 
 هذه السيناريوهات ال يملك ضمانة كاملة للنجاح".وهو الذهاب إلى انتخابات رابعة، رغم أن أيا من 

وذكرت أن "السيناريو األول خاص بمعسكر اليمين، طبعا من دون أفيغدور ليبرمان، وفي حال 
مقعدا، هذا سيكون سهال أن يقيم اليمين حكومته الجديدة، مع العلم أنه منذ بداية العملية  61حظي بـ

ي المزيد من المقاعد البرلمانية ألي معسكر، رغم أنه ال يمكن االنتخابية لم يعط أي استطالع للرأ
 إلغاء تحقق هذه اإلمكانية رغم صعوبتها".

وأضافت أن "السيناريو الثاني يتمثل في إقامة حكومة لصالح معسكر اليسار، وهذا شرط متعلق بأال 
مقعدا، وهذا متوقع أن يحصل، ألن ليبرمان تعهد بأال يمنح تصويته  61يحصل معسكر اليمين على 

يض، أب–لحكومة تحظى بدعم القامة العربية المشتركة، ولكن لدينا في هذه الحالة أحزاب أزرق 
ميرتس ويسرائيل بيتنا، يمكن لهم أن يتغلبوا على معسكر اليمين، دون غطاء من -غيشر-والعمل

 أعضاء الكنيست العرب".
وأشارت إلى أن "هذا يطلقون عليه في هذه األيام األغلبية اليهودية، وهذا السيناريو يحظى بإمكانية 

عون عن التصويت على هذه الحكومة متواضعة للتحقق، خاصة أن أعضاء الكنيست العرب قد يمتن
من جهة، ولن يعارضوها من جهة أخرى، أي أننا في هذا السيناريو يجب أن يصوت ليبرمان بجانب 
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عدد من أعضاء القائمة المشتركة الذين سيضطرون لدعم رئيس هيئة أركان الجيش اإلسرائيلي 
 ن نكون أمام عائلة كبيرة وسعيدة".السابق بيني غانتس لتشكيل الحكومة القادمة، وفي هذه الحالة ل

وأوضحت أن "السيناريو الثالث هو حكومة الوحدة الوطنية، مع أن هذا السيناريو تحدث عنه 
اإلسرائيليون كثيرا، خاصة عشية ذهابهم للجولة الثانية لالنتخابات في سبتمبر، حيث تحدث غالبية 

ض، حتى إن غانتس وليبرمان قاال عالنية إنهما اإلسرائيليين قبل عدة أشهر عن هذا السيناريو المفتر 
سيقيمان حكومة وحدة، اليوم ال أحد تقريبا من المتنافسين يتحدث عن هذا الخيار؛ ألن المباحثات 

 في المرة السابقة وصلت إلى نهايتها ولم تنجح".
ن أن نعثر على وأكدت أن "بقاء بنيامين نتنياهو زعيما لحزب الليكود الحاكم بجعل من الصعوبة بمكا

اختراق جدي يحقق هذا السيناريو، مع العلم أنه في حال لم ينجح أي حزب في تحقيق وعوده 
لناخبيه، أو أن خارطة المقاعد البرلمانية لم تتغير بصورة جوهرية، فإن هذه السيناريوهات الثالثة 

 ليست كفيلة وحدها بإنقاذ اإلسرائيليين من خيار االنتخابات الرابعة". 
وختمت بالقول إننا "حين تحدثنا عن سيناريو االنتخابات المعادة في الجولة األولى، فقد شكل ذلك 
لإلسرائيليين آنذاك فضيحة، لكنهم اليوم وهم يتوقعون ذهابهم إلى انتخابات رابعة، فإن مستوى 

 الخوف النفسي منها تراجع كثيرا".
 26/2/2020، "21موقع "عربي 

 
 وتفوق معسكر نتنياهو "أزرق أبيض"استطالع: تعادل الليكود و .19

من انتخابات  توقع استطالع ُنشر أمس األربعاء، قبل خمسة أيام :)وكاالت(-فلسطين المحتلة 
مقعدا في  34، بحصول كل منهما على «أزرق أبيض»الكنيست، تعادل حزب الليكود وكتلة 

الكنيست، وأن يتفوق معسكر زعيم الليكود ورئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، على معسكر رئيس 
 61، ما يعني عدم وجود أغلبية 43مقعدا مقابل  57، بيني غانتس، بحصوله على «أزريبق أبيض»

 مقعدا تمكن أحد المعسكرين من تشكيل حكومة جديدة.
اإللكتروني، يظهر ارتفاع قوة الليكود قياسا « والال»إال أن هذا االستطالع أيضا، الذي نشره موقع 

« أزرق أبيض»ما كانت باالستطالعات التي ُنشرت في األشهر األخيرة وحتى قبل عشرة أيام، عند
 مقعدا في أفضل األحوال. 33ا لم يتجاوز الليكود الـمقعدا فيم 35ر من ثتحصل على أك

يهدوت »مقعدا لليكود، يحصل كل من حزب شاس وكتلة  34وحسب االستطالع، فإنه إضافة إلى 
مقاعد. في  7على « إلى اليمين»مقاعد، وتحالف أحزاب اليمين المتطرف  8الحريديان على « هتوراة

 9على « ميرتس –غيشر  –العمل »مقعدا، وتحالف  34على « أزرق أبيض»المقابل، تحصل 
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برئاسة أفيغدور « إسرائيل بيتنا»مقعدا، وحزب  13قوة القائمة المشتركة ثابتة، عند  مقاعد. وتبقى
مقاعد كي يتمكن من  4مقاعد. ويظهر االستطالع أنه فيما يحتاج معسكر نتنياهو إلى  7ليبرمان 

تشكيل حكومة، فإن غانتس لن يتمكن من تشكيل حكومة، حتى لو انضم إليه ليبرمان، وعندها 
مقعدا، وذلك بعدما أعلنت القائمة المشتركة أنها لن تدعم هذا المعسكر خاصة في  50 ستصبح قوته

حال وجود ليبرمان فيه. وفي حال كانت نتائج االنتخابات مطابقة أو قريبة من نتائج هذا 
االستطالع، فهذا يعني استمرار األزمة السياسية اإلسرائيلية الحالية، وربما يقود ذلك إلى جولة 

 ة رابعة.انتخابي
 % 73من المشاركين في االستطالع إنهم يعتزمون التصويت يوم اإلثنين المقبل. وأكد  % 70وقال 

من ناخبي  % 68من ناخبين معسكر غانتس والقائمة المشتركة أنهم يعتزمون التصويت، مقابل 
 اليمين والحريديين.

إنهم « يسار –وسط ال»من ناخبي ما يسمى بمعسكر  % 16من ناخبي اليمين و % 58وقال 
من ناخبي المعسكر اآلخر  % 77من ناخبي اليمين و % 39راضون من أداء نتنياهو، بينما قال 

 إنهم غير راضين من أدائه.
 27/2/2020الدستور، عّمان، 

 
 فلسطينيا  بغزة فقدوا بصرهم على يد االحتالل خالل العامين األخيرين 19: "بتسيلم" .20

كشف مركز المعلومات اإلسرائيلي لحقوق اإلنسان في األراضي المحتلة ": الرأي" –فلسطين المحتلة 
متظاهرًا فلسطينًيا في قطاع غزة فقَدوا البصر في عين واحدة خالل  19اليوم األربعاء أن "بتسيلم" 

العامين األخيرين، نتيجة إطالق قوات االحتالل الرصاص صوبهم على مقربة من الشريط الحدودي 
 في غزة.

ن، مبيًنا أن وأوضح المركز في تقرير له أن هناك اثنان آخران على األقل فقدا البصر في كلتي العيني
وأضاف أن  المأساة الشخصية لكل واحد منهم تضاف إلى الحصيلة الُمرعبة لضحايا المظاهرات.

جريح جراء إصابات األعيرة  2,400جريح بالذخيرة الحية ونحو  8,000شهيد ونحو  200أكثر من 
 جريح جراء إصابات قنابل الغاز. 3,000المعدنية المغلفة بالمطاط ونحو 

عاًما ألحق ضرًرا بالًغا بمستوى الخدمات  13وذكر أن الحصار المفروض على قطاع غزة منذ نحو 
الطبية المقدمة للسكان، حيث يعاني الجهاز الصحي من النقص في األدوية واألطباء والمعدات 

 والتأهيل الطبي.
 26/2/2020، وكالة الرأي الفلسطينية لإلعالم
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 ُتعيث فسادا في المدينة المقدسة وتمضي في سياسة االعتقاالت "إسرائيل" .21
مددت سلطات االحتالل، مساء اليوم، اعتقال  :دياال جويحان -الحياة الجديدة -ةالقدس المحتل

المحامي كمال عبيدات رئيس الغرفة التجارية في القدس الستكمال التحقيق حتى نهار غد الخميس، 
قرار باإلبعاد عن المسجد االقصى ومنع دخول مناطق الضفة الغربية وتسليم الشاب إبراهيم غوشه 

 لمدة شهرين.
كما سلمت شرطة االحتالل الشاب إبراهيم غوشه من سكان حارة السعدية داخل البلدة القديمة في 

 عن المسجد االقصى المبارك ومنع دخول الضفة الغربية لمدة شهرين. باإلبعادالقدس المحتلة قرار 
سلطات االحتالل االستاذ خليل التفكجي خبير الخرائط واالستيطان في  نفسه، أفرجتق في السيا

الكفالة المالية واالستدعاء مرة أخرى  المحتلة بشرطبيت الشرق من سكان واد الجوز في القدس 
 التحقيق. الستكمال

الكائن في بلدة أم الفحم في  شرطة االحتالل منزل عائلة الشاب اسالم غتيت اقتحمتمن جهة أخرى 
الداخل الفلسطيني المحتل والعبث بمحتويات المنزل، كما اعتقلت الفتاة مدلين عيسى من منزلها 

 واقتيادها لغرف التحقيق. 1948الكائن من بلدة كفر قاسم في الداخل الفلسطيني المحتل عام 
 26/2/2020، الحياة الجديدة، رام هللا

 
 مستوطن اقتحموا قبر يوسف بمدينة نابلس 2,000": القناة السابعة" .22

اقتحم آالف المستوطنين، الليلة الماضية، محيط قبر يوسف في مدينة نابلس، تحت حراسة وحماية 
وذكرت القناة السابعة العبرية، صباح اليوم األربعاء، أن الجيش قام  قوات جيش االحتالل اإلسرائيلي.

وأشارت القناة،  مستوطن إلى قبر يوسف بنابلس، بحجة أداء الصلوات هناك. 2,000بتامين اقتحام 
إلى أن مواجهات عنيفة اندلعت الليلة بنابلس، خالل تأمين الجيش القتحام المستوطنين لقبر يوسف، 

 تخللها إطالق النار.
 26/2/2020، وكالة الرأي الفلسطينية لإلعالم

 
صابات واعتقاالت بالجملة ف .23  ي الضفة وتوغل بغزةمواجهات وا 

تواصلت اعتداءات المستوطنين على ممتلكات وعقارات الفلسطينيين، حيث أعطب وكاالت: 
مركبة وخطوا شعارات عنصرية في قرية ياسوف شرق سلفيت. وشن جيش  13مستوطنون، إطارات 

فلسطينيًا  27االحتالل، حملة دهم وتفتيش في مناطق مختلفة بالضفة الغربية والقدس، تخللها اعتقال 
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بينهم فتية ووالد شهيد، فيما توغل االحتالل بآلياته العسكرية في قطاع غزة، كما هاجمت زوارقه، 
 مراكب الصيادين ببحر خان يونس جنوب القطاع.

 27/2/2020، الخليج، الشارقة
 

 أميال في غزة 6نقيب الصيادين لـ"الرأي": إعادة السماح بالصيد على مسافة  .24
قال نقيب الصيادين الفلسطينيين في قطاع غزة، اليوم األربعاء، إن االحتالل اإلسرائيلي  الرأي: -غزة

وأشار "عياش" في تصريح خاص  أميال فقط. 6أعاد السماح بالصيد داخل البحر على مساحة 
لـ"الرأي"، أن االحتالل أبلغ بسريان القرار ابتداًء من الساعة الحادية عشر مساء اليوم، ويشمل كافة 

 مناطق الصيد على طول الساحل.
آالف صياد  4وبين أن منع االحتالل الصيد في البحر يمثل وقف مصدر الدخل الوحيد لنحو 

وذكر أن الشهر الحالي شهد تالعبًا من قبل  فلسطيني في قطاع غزة، وضمهم إلى صفوف البطالة.
مرات، إضافة لمواصلة  6 االحتالل بالقرارات المتعلقة بمسافات الصيد، حيث غير وبدل بها نحو

 االعتداء على الصيادين خالل عملهم.
 26/2/2020، وكالة الرأي الفلسطينية لإلعالم

 
 غزة: مئات الصيادين يتحدون قرار االحتالل منعهم من دخول البحر .25

سعد هللا: تحدى مئات الصيادين، أمس، قرار سلطات االحتالل حظر دخولهم إلى  عيسى -غزة 
بحر غزة الذي اتخذته مساء اإلثنين الماضي، على الرغم من تعرضهم لشتى أنواع االعتداءات من 

 زوارق االحتالل الحربية.
التي تحدت وقدر مسوول لجان الصيادين في اتحاد لجان العمل الزراعي زكريا بكر عدد المراكب 

مركبا دخلت البحر على شكل مجموعات أو بشكل  150قرار سلطات االحتالل أمس، بأكثر من 
فردي في تحد غير مسبوق لبحرية االحتالل التي كثفت من انتشارها في عرض البحر لفرض القرار 

 بالقوة.
منذ اللحظة األولى وقال بكر خالل حديث لـ"األيام" إن الصيادين في هذه المرة قرروا تحدي القرار 

مهما كلف الثمن بالرغم من زج االحتالل بمزيد من قطعه الحربية في عرض البحر وتحديدًا غرب 
 ميناء غزة.

 27/2/2020، األيام، رام هللا
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 تفاقم أزمات الالجئين الفلسطينيين في الشمال السوري .26
هم واحتدام المعارك بين ما بين القصف الجوي المتواصل على مناطق: أحمد المصري -غزة  -إدلب 

قوات النظام السوري ومقاتلي المعارضة، وخلو اليد من المواد اإلغاثية، يعيش الالجئون الفلسطينيون 
لية واإلنسانية عن النازحون إلى الشمال السوري ظروًفا إنسانية قاسية، مع تخلٍّ واضح للمنظمات الدو 

 دورها تجاههم.
للمشاريع اإلنسانية في هيئة فلسطينيي سوريا، الذي يعمل في وقال أيمن الغزي المدير التنفيذي 

الشمال السوري، إن المعارك على األرض واستهداف النظام مناطَق الشمال التي نزح إليها الالجئون، 
شكلت منذ نحو شهرين معضلة حقيقية، وأوجدت ظروفـًا إنسانية قاسية جدا ال يمكن حصرها. 

عائلة فلسطينية نزحت في اآلونة األخيرة من مناطقها  200كثر من وأوضح الغزي لـ"فلسطين" أّن أ
في الشمال تجاه المناطق القريبة من الحدود التركية أقصى الشمال، تفادًيا للقصف واالستهداف 

عائلة فلسطينية، َهجرت من  1,500المتواصل. ولجأ إلى مناطق مدن الشمال السوري ما يقارب 
جنوًبا، وذلك بعد تسويات جرت بين الفصائل المعارضة والنظام مخيماتها في المدن السورية 

من الالجئين الفلسطينيين ال يزالون مهجرين  %40السوري. وأفادت وكالة "األونروا" أخيًرا بأن قرابة 
داخل سوريا، حيث لم يستطيعوا مغادرة البالد، إلى جانب اآلالف الذين تمكنوا بالفعل من المغادرة 

مة السورية وحمالت قصف النظام السوري والروسي واألعمال القتالية بين النظام منذ تصاعد األز 
 والمعارضة.

 26/2/2020، فلسطين أون الين
 

 تحذير من خطورة إجراءات أونروا في غزة .27
حذرت اللجنة المشتركة لالجئين الفلسطينيين من خطورة إجراءات وكالة غوث وتشغيل  الرأي: -غزة

 بقطاع غزة، برفضها تطبيق قرارات الموتمر العام التحادات الموظفين.الالجئين "أونروا" 
وعقدت اللجنة اليوم اجتماًعا طارًئا ناقشت فيه، األوضاع الخطيرة التي تعتري وضع الالجئين 
والموظفين جراء سياسة إدارة الوكالة في قطاع غزة، ومدير عملياتها ماتياس شمالي، برفض تطبيق 

 ام التحادات الموظفين الذي عقد في شهر يوليو/تموز الماضي.قرارات الموتمر الع
ووفق بيان للجنة، فإن القرارات المتفق عليها تتلخص في تنفيذ كافة االتفاقات السابقة مع االتحاد، 
وتوفير األمن الوظيفي للموظفين كافة، وعودة موظفي الطوارئ، وأاّل يزيد موظفي الشواغر عن 

نهاء قضية المف%7و5  صولين، "وغيرها من القرارات التي لم تلتزم إدارة الوكالة بتطبيقها في غزة".، وا 
وقالت "إننا ننظر بخطورة كبيرة لمثل هذه السياسات واإلجراءات وخاصة التوقف عن البحث 
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ألف أسرة مسجلة إلعادة التقييم تنتظر مرور الباحثين عليها، وأن  86االجتماعي، حيث أن هناك 
ضافة أبناء جدد(.ألف أسر  12هناك   ة تستحق االضافة نظًرا لحدوث تغّير على أوضاعها )الزواج وا 

 26/2/2020، وكالة الرأي الفلسطينية لإلعالم
 

 ثانية 64منشور اسرائيلي تحريضي ضد الفلسطينيين كل  .28
منشور تحريضي إسرائيلي ضد  ألف 95أعلن المركز العربي لتطوير اإلعالم االجتماعي أن : رام هللا

 ثانية. 64عبر مواقع التواصل االجتماعي بمعدل منشور كل  2019العرب والفلسطينيين سجلت عام 
في عدد  2018مقارنة مع العام  %30في التقرير أن هناك ارتفاعا ملحوظا بنسبة  ءما جاوأخطر 

 النخب.التغريدات المحرضة ضد العرب في منصة تويتر األكثر تأثيرا بين 
وتشير نتائج الدراسة إلى أن التحريض والعنصرّية في شبكات التواصل االجتماعّي اإلسرائيلّية لعام 

شهد ارتفاعا بنسبة  2019، وصلت ذروتها خالل الجولتين االنتخابيتين اإلسرائيليتين، وأّن عام 2019
العرب والفلسطينيين كل بالخطاب العنيف تجاه العرب والفلسطينّيين، بواقع منشور عنيف ضد  14%

 منشورا عن العرب كان هناك منشور تحريضّي واحد على األقل. 11ثانية، بحيث من بين كل  64
ارتفاعا بعدد ونسبة المنشورات التحريضّية،  2019كذلك، وبالمقارنة مع السنوات الماضية، شهد عام 

ريض ضد الجمهور العربّي ألف منشور عنيف، أي يشمل عنصرّية أو شتائم أو وتح 495حيث ُنشر 
مقارنة بعام  %5، وهو ارتفاع بنسبة 2019مليون منشور عن العرب في  5.4والفلسطيني، من بين 

، 2018مليون منشور عن العرب  4.7ألف منشور عنيف من بين  474الذي ُنشر خالله  2018
 .2017مليون بوست عن العرب  4.1ألف منشور عنيف من بين  445و

نقيب الصحفيين ناصر أبو بكر لـ"الحياة الجديدة" أن الدراسة تشير  أكدوتعقيبا على هذه الدراسة، 
تقودها الحكومة االسرائيلية عبر منصات  الفلسطينيينبشكل واضح إلى حملة اسرائيلية مبرمجة ضد 

م وتوجهها التواصل االجتماعي، الفتا إلى أن الحكومة االسرائيلية هي التي تمتلك وسائل اإلعال
ومنصات التواصل االجتماعي هي احد ادوات اإلعالم الجديد التي تخضع لسيطرة حكومية في 

 اسرائيل.
 26/2/2020، الحياة الجديدة، رام هللا

 
 "العربي الجديد" يستطلع آراء فلسطينيي الداخل بشأن المشاركة في االنتخابات اإلسرائيلية .29

ام من االنتخابات اإلسرائيلية، المقررة يوم اإلثنين المقبل، على بعد خمسة أي: حيفا ــ ناهد درباس
 تتباين اآلراء بين فلسطينيي الداخل حول التصويت بين مويد ومقاطع.
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بالمائة من فلسطينيي الداخل، وكانت نسبة  62وفي االنتخابات األخيرة للكنيست اإلسرائيلي صوت 
 بالمائة من األصوات للقائمة المشتركة. 80

وم الجمعة الماضي، في مدينة طمرة موتمر للقوى السياسية والشعبية المقاطعة النتخابات وعقد، ي
الكنيست، بهدف "االنطالق نحو تنظيم وبناء موسسات الدولة الوطنية الفلسطينية بعيدا عن السقف 
"، السياسي المفروض إسرائيليًا وكنقيض له"، بمشاركة "حركة أبناء البلد"، حزب "الوفاء واإلصالح

 "حركة كفاح" وأوساط وطنية مستقلة.
وعبر موفق نفاع، وهو ناشط في "حركة أبناء البلد"، من مدينة شفاعمرو، عن موقفه المبدئي 
المقاطع النتخابات الكنيست، وقال: "أنا مقاطع النتخابات الكنيست الصهيونية، لعدة أسباب، عدم 

جزءا من الشعب الفلسطيني واألمة العربية. منح الشرعية للموسسة الصهيونية، ولكوني فلسطينيا و 
والكنيست هي باألساس قامت على أنقاض هذا الشعب وقامت لتشرع هذه الدولة وتعطيها الشرعية، 

 فبشكل طبيعي ومنطقي أرفض المشاركة في الكنيست بكافة أشكالها، سواء ترشيح أو تصويت".
إلسرائيلية، أوضح الناشط الفلسطيني أنه "ال وحول تأثير "صفقة القرن" على المشاركة باالنتخابات ا

عالقة لصفقة القرن بموضوع االنتخابات، غير أن هذا يشكل حافزًا للناس التي كانت سوف تصوت 
 النتخابات الكنيست".

بدوره، كتب الصحافي ساهر غزاوي على صفحته في "فيسبوك"، بعد مشاركته في موتمر المقاطعة: 
سنة في ملعب الكنيست الذي  71قاطعون للكنيست( أواًل، بعد تجربة "من وحي الموتمر الوطني )م

هو ليس ملعبنا والخيل فيه ليست خيلنا والقوانين ليست قوانيننا، المطلوب الوقوف لمرة واحدة ووضع 
 هذه التجربة في الميزان وتقييمها لنرى إلى أين وصلنا".

وأن األصل في الدفاع عن ثوابتنا وعن وأضاف "ثانيًا، األصل هو المقاطعة، نقطة أول السطر، 
حقوقنا الوطنية وحقوقنا المشروعة وأيضا الدفاع عن حق شعبنا الفلسطيني، األصل هو المقاطعة 

 وليس الهرولة إلى الكنيست اإلسرائيلي".
وتابع "ثالثًا، الواقعية ليس معناها االستسالم وقبول أمر الواقع الذي ال بديل عنه، والحقوق القومية ال 
يمكن تحقيقها في الكنيست الصهيوني. رابعا، عندما ُسّن قانون القومية العنصري بامتياز، الذي لم 

باألحزاب  6للمشتركة و 13عضوا عربيا في الكنيست ) 19ُيبِق لنا حقا في هذه األرض، كان هناك 
 عضوا عربيا أين التأثير". 18صوتوا ضد القانون وواحد امتنع،  18الصهيونية( 

 26/2/2020، العربي الجديد، لندن
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 "إسرائيل"مبارك أدرك جيدا كيف ينسج العالقة مع كل قادة حسني مستشرق إسرائيلي:  .30
الرئيس إن  ، قي مقال له،أهارون بارنيع سرائيلي في الشوون العربيةاإلخبير القال : عدنان أبو عامر
"مبارك أدرك جيدا كيف ينسج العالقة مع كل قادة إسرائيل: اسحق رابين، اسحق  المصري الراحل

شامير، أريئيل شارون، إيهود أولمرت، إيهود باراك، وحتى مع بنيامين نتنياهو الذي وصفه أمامي 
لوال  وأوضح أن "مبارك دائما ما كرر أمامي أنه عدة مرات بأنه يتحدث كثيرا دون أن يفعل شيئا".

اغتيال رابين لكان قطار السالم وصل إسرائيل وسوريا، حتى في أيام حافظ األسد األب، ألن 
االثنين، رابين واألسد، كانا يطلعاني على كل تفاصيل المفاوضات أوال بأول، وقد أوشكا على تحقيق 

 السالم". 
 2020/2/26، "21موقع "عربي 

 
  تهزوجو استقبال نتنياهو  علىللموافقة  قابوسن اسلطال مبادرة سالم دفعت قناة إسرائيلية: .31

 من وافق بعد تدخل بن سعيد، أن سلطان ُعمان الراحل قابوس، سرائيليةاإل 13كشفت القناة  الناصرة:
بعدما  ،2018في زيارته الرسمية إلى مسقط في  هازوجعلى أن ترافق سارة نتنياهو الموساد رجال 

تدخل رجال الموساد ومساعدون لرئيس حكومة أصرت على الزيارة وأيدها في ذلك نتنياهو، رغم 
االحتالل من أجل إقناعها بالتنازل عن مرافقتها زوجها ألن السلطان قابوس غير متزوج وليس مألوفا 

 قريرالمحرر السياسي في القناة براك رافيد معد التويرجح  أن يصل ضيوف للقصر برفقة زوجاتهم.
عرض مبادرة سالم على نتنياهو  ة السلطان قابوسجاءت بسبب رغبغير المألوفة، أن الموافقة 

في أنه "ويضيف  واستئناف المفاوضات مع السلطة الفلسطينية وفق ما أكدته مصادر إسرائيلية.
صلب مبادرة السلطان قابوس تنظيم موتمر قمة في مسقط يجمع نتنياهو مع الرئيس الفلسطيني 

مود عباس بغية تخفيض حدة التوتر بينهما تمهيدا لطرح مبادرة سالم محتملة من قبل الواليات مح
. وينقل رافيد عن مسوولين إسرائيليين كبار قولهم إن نتنياهو استمع من قابوس للمبادرة ولم "المتحدة

 لمًا أن ع عباس لمسقط فتلقى العرض نفسه ورد باإليجاب.محمود يلتزم، وبعد أيام وصل الرئيس 
السلطان قابوس دعا سارة نتنياهو ، وأن غير صحيح أن األمر أكد ديوان رئيس حكومة االحتالل

 كما تدلل صور وفيديوهات الزيارة. حافالً  واستقبلها استقباالً  شخصياً 
 2020/2/26، القدس العربي، لندن
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 للقدس إذا انتخب رئيسا   األمريكية نقل السفارة ساندرز ينوي مراجعة قراربيرني  .32
الذي يتقدم حاليًا في السباق داخل الحزب الديمقراطي من  أكد السيناتور، بيرني ساندرز،: )وكاالت(

القادمة، أثناء مناظرة متلفزة، أنه سيراجع قرار إدارة األمريكية النتخابات الرئاسية لأجل الترشح 
أعرب من جهة أخرى، و  س إذا انتخب رئيسًا للبالد.الرئيس الحالي دونالد ترامب نقل السفارة إلى القد

بأنه ساندرز عن فخره بأصوله اليهودية، ثم شن هجومًا حادًا جديدًا على بنيامين نتنياهو، واصفًا إياه 
أعتقد أن سياساتنا الخارجية في الشرق األوسط يجب أن " قائالً  وتابع ."عنصري رجعي يدير البالد"

 ."اللية وأمن إسرائيل، إال أنه ال يمكن تجاهل معاناة الشعب الفلسطينيتضمن بشكل تام حماية استق
لم يكن على إدارة ترامب نقل السفارة إلى القدس من دون اعتبر أنه ، مايك بلومبرج، علمًا أن منافسه
هذه الخطوة قد اتخذت وينبغي إبقاء اعتبر أن أي شيء في المقابل، لكن  "إسرائيل"تقديم حكومة 

 ي مكانها الحالي.السفارة ف
 2020/2/27، الخليج، الشارقة

 
 الشعب الفلسطيني وحلم الدولة .33

 عادل سليمان
(، بسقوط دولة 1918نوفمبر/ تشرين الثاني  – 1914انتهت الحرب العالمية األولى )يوليو/ تموز 

الخالفة العثمانية التي كانت تضم تحت عباءتها العالم العربي. وقبيل انتهاء الحرب، اتفقت دول 
على  ،1916الحلفاء التي كانت قد أصبحت قاب قوسين أو أدنى من االنتصار النهائي، في العام 

بيكو، بين كل من بريطانيا وفرنسا،  -إعادة هيكلة ذلك العالم العربي، فيما ُعرفت باتفاقية سايكس 
في شكل دول ودويالٍت ُقطرية. وحدث ذلك في كل العالم العربي، عدا جزء واحد، تم تظليله على 

إلى نهر األردن، بيكو باللون األسود، وهو فلسطين التاريخية، من البحر المتوسط  -خريطة سايكس 
فقد تعمدت االتفاقية ترك تلك المنطقة "ُمجهلة"، وسرعان ما انكشف السبب، عندما أصدرت بريطانيا 

، الذي حمل وعدًا بالعمل 1917نوفمبر/ تشرين الثاني  2التصريح المعروف باسم "وعد بلفور" في 
فسه دخول الجنرال اللنبي، على إنشاء وطن قومي لليهود في فلسطين. وأعقب ذلك الوعد في العام ن

ديسمبر/ كانون  20على رأس الفيلق البريطاني، إلى القدس، ومن ثم احتالل كل فلسطين التاريخية )
 (. 1917األول 

هذا تمهيد مهم للموضوع الخاص بحلم الدولة الفلسطينية الذي ُولد مع نهاية الحرب العالمية األولى، 
 -عربي. وعلى الرغم من كل التحفظات على اتفاقية سايكس وتشكيل الدولة الُقطرية في العالم ال
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بيكو، إال أنها أدت، في نهاية األمر، إلى أن تكون لكل شعب عربي دولة ذات سيادة، ُمعترف بها 
 دوليًا، وتتمتع بعضوية المنظمات اإلقليمية والدولية المختلفة، عدا الشعب الفلسطيني.

ديدة، منذ احتلت بريطانيا كل فلسطين التاريخية، بوالياتها مّر حلم الدولة الفلسطينية بمحطاٍت ع
، 1920المختلفة، ووضعتها تحت االحتالل المباشر، ثم تحت االنتداب، هي وشرق األردن، في العام 

ثم حصلت على موافقة عصبة األمم على وضعها تحت االنتداب، على أساس وعد بلفور )بعد 
نحه الحكم الذاتي بمسمى إمارة شرق األردن( في سبتمبر/ استثناء شرق األردن من االنتداب، وم

، وحتى إعالن الرئيس األميركي، ترامب، أخيرا مشروعه الصهيوأميركي، المعروف 1922أيلول 
بصفقة القرن، بعد أكثر من قرن على والدة حلم الدولة الفلسطينية الذي لم يتحقق. وقد واجه هذا 

بيكو" فلسطين من إعادة هيكلة  –ألولى، عندما استثنت "سايكس الحلم في بدايته العقبة الرئيسية ا
المنطقة، ووضعتها بريطانيا تحت االنتداب، على أساس تنفيذ وعد بلفور، بإتاحة قيام وطن قومي 
لليهود فيها، وبدأ تدفق موجات الهجرة اليهودية إلى فلسطين، برعاية بريطانية وغربية. وعلى الرغم 

ين التصدي لذلك المشروع، إال أن ضعف اإلمكانات وقصورها، وغياب من محاوالت الفلسطيني
المشروعين، الوطني والقومي العربي، واضحي المعالم في مواجهة المشروع الصهيوني، أديا إلى 

 تواري حلم الدولة الفلسطينية في أولى محّطاته.
نوفمبر/  29، في 181دة رقم كانت المحطة الرئيسية الثانية التي وصل اليها الحلم قرار األمم المتح

، بتقسيم فلسطين بين اليهود والعرب. وكان القرار، على الرغم مما تضمنه من 1947تشرين الثاني 
ظلم واضح للشعب الفلسطيني، أول عرض حقيقي يتم طرحه على الشعب الفلسطيني إلقامة الدولة. 

جد جوابًا قاطعًا، لسبب بسيط، أنه ونجد أنفسنا أمام سوال: هل رفض الشعب الفلسطيني القرار؟ لن ن
لم يكن هناك، في ذلك الوقت، كيان ُيمثل الشعب الفلسطيني. وكانت بريطانيا قد أعلنت أنها ستنهي 

. وما أن حل ذلك التاريخ، حتى أعلن بن 1948مايو/ أيار عام  14انتدابها على فلسطين في 
 دولة إسرائيل. غوريون، وكان مسوول الوكالة اليهودية في فلسطين، قيام

على الجانب اآلخر، العربي، لم يتم إعالن قيام دولة فلسطين، ولكن تم إعالن الحرب على 
، أو حرب فلسطين 1948"العصابات الصهيونية" في فلسطين، وهي الحرب التي تعرف بحرب 

دولة  األولى، والتي انتهت بالهزيمة العربية األولى التي ترتبت عليها النكبة. وتم تكريس وجود
إسرائيل، والتي وقعت معها الدول العربية المحيطة بها، مصر واألردن وسورية ولبنان، اتفاقيات 

. والمثير هنا غياب الشعب الفلسطيني، حيث تبّدد حلم الدولة الفلسطينية، مرة 1949الهدنة في العام 
ردن التي ضمت إليها أخرى، عندما تم اقتسام ما بقي من األرض الفلسطينية ما بين إمارة شرق األ

الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية والمسجد األقصى، بعد اتفاق عبد هللا بن الحسين مع 
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أعيان الضفة في موتمر أريحا، على أن يطلبوا االندماج في الدولة األردنية، وتكونت المملكة 
ذلك الوقت، تعليق عضوية  )قّررت جامعة الدول العربية، في 1950األردنية الهاشمية، في العام 

األردن فيها، احتجاجًا على ذلك اإلجراء(. أما قطاع غزة، فقد تم وضعه تحت اإلدارة المصرية، 
وذلك بعد فشل محاولة تشكيل حكومة عموم فلسطين، وتحولت قضية فلسطين، والشعب الفلسطيني، 

 جئين )أونروا(.وحلم الدولة، الى مجرد قضية الجئين ترعاهم وكالة غوث وتشغيل الال
دخلت القضية الفلسطينية بعد ذلك في مسارات ملتبسة، تفتقد روية واضحة ومحّددة، إلقامة "الدولة 
الفلسطينية" ذات السيادة، وتاهت بين شعارات فضفاضة وصراعات بين الُنظم العربية، على الرغم 

سرائيلي زمام المبادرة، عندما من ادعاء الجميع أنها قضية العرب األولى والمركزية. امتلك العدو اإل
، واحتل شبه جزيرة سيناء وقطاع غزة، وأصبح الهم 1956شارك في العدوان الثالثي على مصر 

بقرارات دولية  1957المصري إنهاء ذلك االحتالل والعودة إلى خطوط الهدنة، وهو ما تم في العام 
 وضغط أميركي.

، شهد العالم 1957سرائيلي من سيناء وغزة عام على مدى السنوات العشر التالية لالنسحاب اإل
العربي حالة من الصراعات البينية غير المسبوقة، وانقسم بين تيارين، أحدهما يّدعي القومية 
والتقدمية، وُيصنف اآلخر بالرجعية والعمالة. وكانت قمة ذلك الصراع في حرب اليمن التي اشتعلت 

هور حركة فتح، وبلورة منظمة التحرير الفلسطينية، ، كما تميزت تلك الحقبة بظ1962في العام 
نشاء جيش تحرير فلسطين، برعاية مصرية، وذلك كله والضفة الغربية في إطار المملكة األردنية  وا 

 الهاشمية، وقطاع غزة تحت اإلدارة المصرية، وعلى باقي األرض الفلسطينية دولة إسرائيل.
المبادرة، وفي تلك المرة، في الخامس من يونيو/ حزيران مرة أخرى، ُيمسك العدو اإلسرائيلي بزمام 

، يوجه إلى العالم العربي ضربته القاضية، ويحتل ما تبقى من فلسطين التاريخية، سواء ما كان 1967
مندمجًا مع األردن أو ما كان تحت اإلدارة المصرية. وال يكتفي بذلك، بل يحتل هضبة الجوالن 

 مصرية، وتتحّول القضية إلى "قضية الشرق األوسط".السورية وشبه جزيرة سيناء ال
عالمة فارقة في مسار حلم "الدولة الفلسطينية"، عندما اتفق العرب، عبر  1967كانت هزيمة يونيو 

، 1967موتمرات القمة المختلفة، والمتعددة، على أمرين: أن الهدف القومي هو إزالة آثار عدوان 
ما يعني ضمنيا القبول بإسرائيل على تلك الحدود، وأن منظمة يونيو،  4وعودة إسرائيل إلى حدود 

التحرير الفلسطينية هي الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، وهو ما يعني فك االرتباط 
المصري بقطاع غزة، واالرتباط األردني بالضفة الغربية، وهو ما تم على فترات. وهكذا أصبحت 

ضحة للدولة الفلسطينية المستهدفة على الضفة الغربية وقطاع غزة، هناك، وألول مرة، روية عربية وا
 .1967وبالتحديد على حدودهما مع دولة إسرائيل في الرابع من يونيو/ حزيران 
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، وترتب عليها إنهاء احتالل سيناء، وتوقيع معاهدة سالم 1973وقعت حرب أكتوبر/ تشرين األول 
التحرير الفلسطينية اتفاق أوسلو مع إسرائيل في  . ووقعت منظمة1979إسرائيلية في  -مصرية 

، 2002، ووقعت األردن معاهدة سالم مع إسرائيل في العام التالي، وأطلق العرب، في العام 1993
، في مقابل االعتراف 1967مبادرة للسالم، تدعو إسرائيل إلى االنسحاب من األراضي المحتلة في 

قامة والسالم والتطبيع. وعلى الرغم من ذلك  كله، مضت إسرائيل في خططها لتهويد القدس وا 
المستوطنات على امتداد الضفة الغربية، وحصار قطاع غزة. والفلسطينيون إما صامدون، مقاومون، 
 في قطاع غزة، أو صامتون، مطبعون، في سلطة رام هللا، ولكن كليهما متمسكان بحلم دولة فلسطين.

اقبة، ال يزال متمّسكا بحلم الدولة، يتوارثه جياًل بعد جيل، وألن وألن الشعب الفلسطيني، بأجياله المتع
الحلم قد يمتد ليشمل كل األرض الفلسطينية من البحر إلى النهر، وألن الحركة الصهيونية العالمية 
تدرك خطورة ذلك، جاءت خطتها أخيرا، والتي يديرها الرئيس األميركي ترامب، تحت الفتٍة بّراقة، 

إذا كان الفلسطينيون يحلمون بالدولة، فلنقّدم لهم قطعة من األرض على جزٍء من صفقة القرن، ف
الضفة الغربية، ومعها قطاع غزة، مع ربطهما بنفٍق تحت األرض، ولنطلق عليها دولة فلسطين، 
ها شرق القدس،  ولنسمح لهم بأن تكون عاصمتها في ضاحيٍة من ضواحي القدس الشرقية، ولنسمِّ

مجال جوي، وال مياه إقليمية، وال موانئ ومعابر برية، وأيضًا هي دولة منزوعة  ولكنها دولة بال
 السالح، ولكنها دولة سنعترف بها.

أخيرًا، أيها الفلسطينيون، ستصبح لكم دولة، فلماذا ترفضون؟ هذا ما يقوله ترامب، ويقوله نتنياهو، 
ال سيادة، وال دولة. ولكن يبقى أن بل ويقوله بعض العرب؟ والحقيقة أنه ليس هناك أرض وال حدود و 

هناك شعبا اسمه الشعب الفلسطيني سيبقى مطالبًا بحقه في أرضه، كل أرضه، وفي مقدساته، كل 
مقدساته، وفي سيادته كاملة غير منقوصة، مهما طال الزمن. وحتمًا سينتصر، طالما بقيت مقاومته 

 حية، وستبقى.
 27/2/2020، العربي الجديد، لندن

 
 جهة صفقة القرن: هل تطلق بيروت "جبهة المقاومة الشاملة"؟في موا .34

 قاسم قصير
 ال تزال خطة مواجهة ما سميت "صفقة القرن"، أو الخطة التي أطلقها الرئيس األمريكي دونالد ترامب
ورئيس الحكومة الصهيونية بنيامين نتنياهو منذ حوالي الشهر لتصفية القضية الفلسطينية، محور 
حوار ونقاش في بيروت بين العديد من األوساط اللبنانية والفلسطينية والقومية واإلسالمية. فاللقاءات 
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مواجهة هذه الصفقة  العلنية والسرية ال تزال قائمة ومستمرة بين مختلف القيادات من أجل بحث كيفية
سالميا ودوليا.  واآلليات المطلوبة، لبنانيا وفلسطينيا وعربيا وا 

ورغم انشغال اللبنانيين وقياداتهم ومسووليهم بهمومهم االجتماعية والمالية واالقتصادية والسياسية، 
ساط وصوال لكيفية مواجهة فيروس كورونا، فقد كانت قضية مواجهة الصفقة محور اهتمام هذه األو 

 في األسابيع الماضية.
وألول منذ سنوات طويلة، تتحول القضية الفلسطينية في بيروت إلى عامل وحدة وتوحيد بين مختلف 

 1990و 1975اللبنانية التي تقاتلت طيلة الحرب األهلية ما بين  بين الجهاتاألطراف، وحتى ما 
ظرتها لصفقة القرن وخطورتها بسبب الخالف حول القضية الفلسطينية، والتي توحدت اليوم في ن

 على الوضع اللبناني والفلسطيني والعربي.
وخالل تلك اللقاءات واالجتماعات التي عقدت في األسابيع الماضية ومنذ إعالن الصفقة إلى اليوم، 
 قدمت العديد من األفكار واالقتراحات من أجل مواجهتها ولتوحيد الموقف واألداء في المرحلة المقبلة.

أبرز األفكار واالقتراحات التي قدمت خالل هذه اللقاءات واالجتماعات؟ وهل يمكن تحويها  فما هي
لى أين تتجه األوضاع في المرحلة المقبلة؟  إلى خطة تنفيذية؟ أم ستبقى حبرا على ورق؟ وا 

الفلسطيني الموسع الذي دعت اليه -من أبرز اللقاءات التي عقدت في بيروت كان اللقاء اللبناني
الفلسطيني، التي يرأسها الوزير السابق الدكتور حسن منيمنة وتضم األحزاب -الحوار اللبناني لجنة

اللبنانية الرئيسية والفصائل الفلسطينية المنضوية في إطاري منظمة التحرير الفلسطينية وتحالف 
متكاملة القوى الفلسطينية، وبإشراف الحكومة اللبنانية. وقد أعد المشاركون في اللقاء خطة عمل 

لبنانيا وفلسطينيا وعربيا ودوليا، وأعلنت رفض صفقة القرن بشكل قاطع وأكدت أهمية التحرك في 
 كافة المجاالت لدعم الشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة.

بموازاة ذلك، ُعقد لقاء موسع في سفارة فلسطين في بيروت بدعوة من ملتقى األديان والثقافات للتنمية 
ألمان للسلم األهلي، وبحضور سفير فلسطين في لبنان أشرف دبور وعدد كبير من والحوار وشبكة ا

الشخصيات الدينية واإلعالمية واألكاديمية والفكرية. وجرى االتفاق على التحضير لعقد موتمر موسع 
تحت عنوان: فلسطين تجمعنا أو توحدنا، من أجل رفض صفقة القرن ووضع خطط عمل لمواجهتها 

 عمليا.
دت بيروت اجتماعات ثنائية ومشتركة بين قيادات الفصائل الفلسطينية واألحزاب اللبنانية كما شه

وعدد من الموتمرات والندوات، لبحث أبعاد الصفقة ومخاطرها لبنانيا وفلسطينيا وعربيا، والدعوة 
لتوحيد الموقف الفلسطيني المقاوم وصوال للدعوة إللغاء كل أشكال التنسيق األمني مع العدو 
الصهيوني واالنسحاب من اتفاق أوسلو. كما صدرت بيانات ومواقف من موتمرات القومي اإلسالمي 
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والقومي العربي واألحزاب العربية رفضت الصفقة ودعت لمواجهتها، فيما أقيمت الندوة الشبابية 
عربي. العربية السنوية والتي يقيمها مركز التواصل العربي الدولي بالتعاون مع المنتدى القوي ال
 وكانت صفقة القرن ومواجهة التطبيع مع العدو الصهيوني محور النقاشات بين الشباب العربي.

ومن أبرز االقتراحات التي طرحت كانت الدعوة التي أطلقها أمين عام حزب هللا السيد حسن نصر 
الدعوة  هللا لتشكيل جبهة المقاومة الشاملة والدعوة لمقاطعة البضائع األمريكية. ولم تحظ هذه

سالميا في ظل الصراعات القائمة في المنطقة في أكثر من دول عربية،  باالهتمام المطلوب عربيا وا 
نسانية.  وتحول هذه الصراعات إلى صراعات إقليمية ودولية وما تثيره من أزمات سياسية وا 
تنقلة من بلد لقد أصبح واضحا أن الصراعات التي شهدتها المنطقة طيلة السنوات األخيرة والحوب الم

إلى بلد، واألزمات االجتماعية والسياسية التي تعصف في أكثر من بلد عربي، والمخاوف والهواجس 
التي تثار بين الدول العربية واإلسالمية.. كل ذلك شّكل المقدمة الطبيعية إلطالق صفقة القرن 

ة الخطر اإليراني أو من والتمهيد للتطبيع بين بعض الدول العربية والكيان الصهيوني، بحجة مواجه
 أجل مواجهة المشاريع اإلقليمية والمذهبية.

وعلى ضوء ذلك، فإن الطريق الوحيد من أجل مواجهة صفقة القرن وتشكيل جبهة المقاومة الشاملة 
يبدأ بوقف كل الصراعات واألزمات، ولو أدى ذلك لتقديم التنازالت والتخلي عن بعض المصالح 

ال فإن الصفقة ستنفذ وسيكون هناك من هو مستعد للتصفيق لها وتمريرها،  والحسابات الضيقة، وا 
 ولو على حساب الشعب الفلسطيني والشعوب العربية.

 26/2/2020، "21موقع "عربي 
 

 "الصفقة"في مواجهة  .35
 عوني صادق

، توالت األفكار التي ُفهم منها، أنها «صفقة القرن»منذ أن بدأ الحديث يدور حول ما ُيسمى ب
؛ لكن الشكل الذي قدم به صاحب الصفقة صفقته، «الصفقة»ل السبل التي يمكن عبرها إفشال تتوس

كما المضمون الذي جاء صريحًا واضحًا ليس فيه أي لبس أو غموض على الفهم، كل ذلك تكفل 
 بأن يكون السبيل إلى إفشال الصفقة ماثاًل للعيان ال يحتاج جهدًا إلدراكه.

أمريكية(؛ لتصفية القضية الفلسطينية، وأن -تزيد على كونها خطة )صهيو بداية نوكد أن الصفقة ال
نهاء «الصفقة»هناك سبياًل وحيدًا لمواجهتها؛ يتمثل في وحدة الموقف الفلسطيني، الرافض ل ، وا 

على طريق انتفاضة ثالثة « التنسيق األمني»العمل ب)اتفاق أوسلو( وبنوده، وفي المقدمة منه 
 شاملة.
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مرور أسابيع على اإلعالن، والتوضيحات التي أعطيت حول تفاصيل الخطة، والرفض  اليوم، وبعد
الفلسطيني الشامل لها، أتساءل مع المواطن الفلسطيني في أماكن تواجده: ماذا تم، بعد أن رفض 

من الشعب الفلسطيني، أفرادًا، ومنظمات، وهيئات اعتبارية فلسطينية،  %94الصفقة أكثر من 
 ؟وفصائل مقاومة

، يمكن القول: إن البيانات التي صدرت عن «الصفقة»بالنسبة للموقف الفلسطيني الموحد الرافض ل
التنظيمات والفصائل والهيئات الرسمية وشبه الرسمية واالتحادات الشعبية والمهنية، وأيضًا الوقفات 

شملت معظم االحتجاجية والمواجهات التي وقعت بين المحتجين وقوات األمن واالحتالل، والتي 
، بما يوفر «الصفقة»المدن الفلسطينية، عكست وعبرت عن الموقف الشعبي الموحد الرافض ل

التصفوية. لكن حتى يأخذ هذا الموقف بعده الشعبي « الصفقة»الشرط األول على طريقة مواجهة 
«. ياالنقسام الفلسطين»أن تتخذ خطوات جادة؛ إلنهاء  -كما يرى كثيرون -الحقيقي، كان ال بد 

الحاصل منذ سنوات « االنقسام»كان هذا يقتضي تحركًا سريعًا وجادًا من الحركتين المسوولتين عن 
كان يفترض أن يتوجه إلى غزة لهذا « فتح»(. وكان قد أعلن عن وفد من حركة وحماسوهما: )فتح 

 الغرض؛ لكنه تعطل من دون أي سبب معلن أو معروف، ولم نسمع عن أية خطوات أو إجراءات
 اتخذت بعد ذلك في هذا السبيل.

أما بالنسبة إلنهاء العمل ب)اتفاق أوسلو(، فبعد ما جاء في كلمة الرئيس محمود عباس في األمم 
دارة الرئيس ترامب، والموقف من  وحول « الصفقة»المتحدة عن الموقف من الواليات المتحدة وا 

إلى واقع سياسي، كما حدث في « داتالتهدي»، لم تتخذ خطوة واحدة تحول «إسرائيل»العالقات مع 
كل مرة سبقت وأطلق الرئيس عباس مثل هذه التهديدات، وال حتى عندما اتخذ المجلس المركزي 

« المواقف اللفظية»لمنظمة التحرير قرارات مماثلة قبل أشهر. بكلمات أخرى، لم يقع جديد يتجاوز 
 األمريكية التصفوية.« الصفقة»جادة لالقديمة بالنسبة للشرط الثاني الذي تتطلبه المواجهة ال

هذه النتيجة غير المشجعة، في الجانب الفلسطيني، تضع في المقابل ما يجري في الجانب 
وبشكل يظهر الفرق بين من يقول لينفذ، ومن يقول ليكتفي بالقول، ال ينفذ، فمن جهة « اإلسرائيلي»

إقامة المستوطنات الجديدة؛ بل ولم تتوقف لم تتوقف عمليات توسيع المستوطنات القديمة، وال توقفت 
عمليات مصادرة األراضي المخصصة لالستيطان، ولم تتوقف جرافات هدم البيوت وتهجير السكان، 
وال يكاد بنيامين نتنياهو يفتح فمه إال ليعلن عن مصادقة لبناء مستوطنة جديدة، أو إلصدار قرار 

عو إلى االستغراب، فالرجل يتابع برنامجًا ُوِضع بضم أراض جديدة، والحقيقة ليس في األمر ما يد
 فكرة في رأس ترامب ومعاونيه.« صفقة القرن»ونفذت بعض مراحله قبل أن تكون 
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لقد ثبت عقم أسلوب المفاوضات منذ زمن طويل؛ لكن من ال يمتلك غيره ال يستطيع االستعاضة 
نهاء العمل ب)اتفاق أوسلو( و»عنه، ويبقى  طريقًا إجباريًا « التنسيق األمني»إنهاء االنقسام، وا 

 ، ومن يريد حقًا أن يفشلها.«صفقة القرن»وابتدائيًا لمن يريد حقًا أن يواجه 
 27/2/2020، الخليج، الشارقة
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 ب. ميخائيل
 نعم، هذا بالضبط ما حدث.

هو الخطأ األول؟ النكبة؟ عدم فصل الدين عن الدولة؟ عدم وجود دستور؟ األخطاء الفظيعة ولكن ما 
؟ حرب «يهودية وديمقراطية«في استيعاب المهاجرين؟ تيارات التعليم المتعددة؟ األحالم الوهمية   بـ

فوس التي الزائدة؟ االحتالل؟ الن« يوم الغفران»المفسدة؟ حرب « األيام الستة»سيناء الفاسدة؟ حرب 
ُسّممت؟ الغرائز التي ُحّررت؟ الوثنية اليهودية؟ االستيطان اإلجرامي؟ تجاهل والدة المسخ األصولي 

الوطني؟ الشر الذي ال لبس فيه )وال مناص منه( لالستبداد العسكري في األراضي المحتلة في  –
اء الزاحف للجهاز الشرق؟ الغياب المطلق لضوابط الحكم؟ حلقة الفساد؟ جشع ال يشبع؟ االستخذ

 القضائي؟
ولكن بماذا يهم كل ذلك؟ حقًا بماذا يهم؟ حيث أصبح اآلن كل ذلك خلفنا. أصبح المالذ من هذه 
الشعب المرجانية غير ظاهر للعين. المسار واضح، عنيد، رغم أنه توجد تعرجات هنا وهناك، ولكنه 

 ال ينحرف حتى بدرجة واحدة عن الخط الذي تم وضعه.
ناك من حذروا. وكان هناك من عرفوا ما الذي سيحدث. هرتسل مثال، الذي حلم في لقد كان ه

كوابيسه الوردية بدولة متنورة لليهود والعرب، تحارب حاخام شوفينيا يريد السيطرة عليها، وتنتصر 
 عليه.

أقول لك »رسالة الى هرتسل كتب فيها ما يلي:  1902في آب  أرسلواللورد نتنئيل روتشيلد، الذي 
بصدق إنني أرى من خالل إقامة مستعمرة يهودية، أنها ستكون غيتو مع كل اآلراء السابقة للغيتو. 
دولة يهودية صغيرة وصغيرة جدا، ارثوذكسية وغير ليبرالية، تلفظ من داخلها غير اليهودي 

 «.والمسيحي
في  أرسلالذي  اللورد ادفين مونتيغيو، الوزير اليهودي الوحيد في حكومة جاللة الملك في حينه،

«. السامية حكومة بريطانيا الحالية»الى مجلس الوزراء البريطاني مذكرة بعنوان  1917تشرين االول 
خطأ الحكومة، كتب، يكمن في الموافقة على وعد بلفور، الذي نهايته هي ايجاد قومية مصطنعة في 
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ء المزدوج وتطالب بإرسالهم فلسطين. وبهذا إثارة موجات من الالسامية، التي ستتهم اليهود بالوال
جميعهم إلى فلسطين. ويمكن أن نضيف إلى القائمة المزيد من اليهود القلقين. ولكن بماذا يهم ذلك؟ 

 حقا بماذا يهم؟ لقد أصبح هذا من خلفنا.
كانت هناك أقلية رأت إلى أين تسير الدولة. هناك من نشر بعد ثالثة « األيام الستة»بعد حرب 

السيطرة على االراضي »، ورد فيه 22/9/1967بتاريخ « هآرتس»الحرب إعالنا في  على انتهاء أشهر
البروفيسور اليفوفيتش وموشيه حاييم شبيرا )المفدال( «. المحتلة ستحولنا الى شعب قتلة ومقتولين

وبنحاس سفير واسحق بن اهارون، ويمكن اضافة المزيد من اإلسرائيليين القلقين الى القائمة. ولكن 
 لم يعد ممكنا وقفه.« حائط المبكى»رد الديني الذي تسرب من بين شقوق الما

التتمة كانت كالسيكية. ال توجد أي دولة محتلة لم تسر في هذا المسار: الروح الفظة، فقدان 
المعايير، زيادة العنف والقمع، اإلدمان على السيادة، الكراهية، الشر والجشع. وبعدها، ممتطيا كل 

الى السلطة شخص حقير، فاسد، منفلت العقال، يجمع حوله اتباعا مثله، تجارا  هذه، دائما يصل
للكراهية ومسوقين للشر وراقصين على الدماء وكهنة يقدسون الخالق بالفم ومحتالين في جيوبهم. 
والجمهور دائما أسير سحرهم. ألن الكراهية دائما أقوى من التنور. والمعتقدات هي دائمًا أقوى من 

 البارد. والغرائز منفلتة العقال هي دائما مغرية أكثر من المعايير الكابحة.المنطق 
هكذا وصلنا إلى الحضيض. من هنا نرى الظالم الذي يوجد في قاع الشعب المرجانية. إذًا، ما الذي 

 وهذا سيكون عزاءنا.«. لقد صنع هللا معروفا مع إسرائيل عندما شتتها بين األمم»سيكون فيما بعد؟ 
 «تسهآر »

 27/2/2020، األيام، رام هللا
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