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 "صفقة القرن": تذكرنا بنظام الفصل العنصري ضد   سالةر  خمسون سياسيا  أوروبيا  يوقعون .1
قياديًا أوروبيًا سابقًا، أمس األربعاء، بمبادرة من وزير الخارجية الدنماركي  50وّقع : ناصر السهلي

العامة لألمم المتحدة سابقًا، موينز لوكاتوفت، رسالة مفتوحة تشّبه خطة  السابق وأمين عام الجمعية
اإلمالءات األميركية لتصفية القضية الفلسطينية والمعروفة باسم "صفقة القرن" بأنها أقرب إلى نظام 

 الفصل العنصري وشبيهة بالجبنة السويسرية.
انيا وفرنسا األسبقين، جاك سترو وبادر لوكاتوفت، بعد تواصله مع كّل من وزيري خارجية بريط

وهربرت فيدرين، إلى الطلب من قادة أوروبيين التوقيع على الرسالة التي احتوت في مقدمتها على 
اآلتي: "كأوروبيين ملتزمين بتعزيز القانون الدولي والسالم واألمن في جميع العالم، نعرب عن قلقنا 

مب للمنطقة". ومن بين المشاركين في الرسالة، العميق إزاء خطة الرئيس )األميركي دونالد( ترا
مفوضون ووزراء سابقون وأمين عام حلف شمال األطلسي األسبق، ووّجهها الموقعون عليها إلى 

 زمالئهم في مناصبهم الحالية، كرّد على مشروع ترامب )صفقة القرن(.
ين وضعًا يكونون فيه تحت ويرى الساسة األوروبيون السابقون، أن الخطة األميركية "تقدم للفلسطيني

من وزراء  4االحتالل"، وفقًا لما قاله لوكاتوفت اليوم الخميس، والذي استطاع أيضًا أن يجعل 
الخارجية السابقين لبلده الدنمارك، يوقعون الرسالة، وهم بيير ستي موللر، ومارتن ليدغورد، وأوفه 

 تيارات مختلفة من اليسار إلى المحافظين.إلمان يانسن، وهولغر نيلسن، وينتمي الساسة األربعة إلى 
ويذكر الموقعون على الرسالة األوروبية، أن خطة ترامب "السالم من أجل االزدهار"، تتناقض مع 
المعايير المتفق عليها دوليًا لعملية السالم في المنطقة، وقرارات األمم المتحدة ذات الصلة، بما فيها 



 
 
 
 

 

 5 ص             5173 العدد:             2/28/2020 جمعةلا التاريخ: 

                                    

ولي، الفتين إلى أن ". ويشدد هؤالء على أهمية القانون الد2334القرار الصادر عن مجلس األمن رقم 
الخطة، بدل "تعزيز السالم، فهي تزيد المخاطر بتأجيج الصراع، على حساب المدنيين اإلسرائيليين 
والفلسطينيين، وتترتب على األردن وعموم المنطقة آثار خطيرة"، مذكرين أيضًا بأنها خطة "قوبلت 

 األميركية". بمعارضة واسعة النطاق في المنطقة، وأوروبا، والواليات المتحدة
 واعتبر الموقعون على الرسالة أنها بدل أن تؤدي إلى حّل دولتين، ستقود إلى أبرتهايد.

ويرى هؤالء الساسة الموقعون على الرسالة أّن "صفقة القرن" "لن تسحب المستوطنين وتلغي استعمار 
عليها، وهذا سيؤدي إلى أن نكون، بعبارة أخرى،  الضفة الغربية، بل على العكس، يريدون اإلبقاء

أمام دويلة محلية صغيرة، تخالف كل القرارات الدولية التي جرى تبنيها، وتتحدث عن دولة فلسطينية، 
والتي نرى اليوم أنها عبارة عن قطعة جبن سويسرية مليئة بالثقوب، وال يوجد أي ترابط بين جغرافيا 

 لي، ذلك سيعني أنها ستبقى تحت االحتالل".هذه الدولة مطلقًا، وبشكل عم
ويشدد موينز لوكاتوفت على أن الهدف من الرسالة هو جعل أوروبا تقف بحزم كصف واحد، ولهذا 

قياديًا أوروبيًا سابقًا، بمن فيهم مسؤولو السياسة الخارجية السابقون في االتحاد  50جمعنا تواقيع 
لحالي، فبراير/شباط، السياسات اإلسرائيلية، ووقفوا ضد ضم األوروبي، الذين انتقدوا بداية الشهر ا

 مناطق فلسطينية.
وكان مسؤول السياسات الخارجية واألمن في االتحاد األوروبي، جوزيف بوريل، اعتبر أنه "ال يجب، 
مهما يحصل، أن يجري هذا الضم". ورحبت الرسالة بكالم بوريل عن أن الحّل يقوم على القرارات 

 .1967قامة دولة فلسطينية على األراضي التي احتلت عام الدولية وا  
ويرى وزير الخارجية الدنماركي األسبق، والقيادي في يسار الوسط الحاكم، أن الرسالة "هي أواًل نداء 
للدول األوروبية بأال تحيد عن السياق الذي يعّبر عنه مسؤول السياسات الخارجية جوزيف بوريل، 

اسم االتحاد األوروبي، والدول التي هي خارجه، كالنرويج وبريطانيا، في رفضه للضم، وتمسكه ب
بالحفاظ على السياسات الثابتة ألوروبا، وبنفس الوقت هي رسالة توّد أن ترى االتحاد األوروبي 

 يخطو خطوة أخرى".
سب وعن تلك الخطوة، يقول لوكاتوفت، في حديث للتلفزيون الرسمي الدنماركي، اليوم الخميس: "بح

رأيي، يمكن ألوروبا عمل الكثير، وأكثر مما تقوم به، وبشكل خاص في النواحي االقتصادية، حتى 
شراك الجزء  تستطيع الدولة الفلسطينية الوقوف على قدميها، وبالطبع أن تقوم أوروبا بالتفاعل وا 

 المتمسك بالسالم في المجتمع اإلسرائيلي".
فية التي تناصر القضية الفلسطينية منذ سنوات عدة، وهو ولوكاتوفت واحد من الشخصيات اإلسكندينا

ما عرضه مرارًا وتكرارًا لهجوم من اللوبيات الصهيونية، بما فيها "آيباك"، وجرى اتهام الرجل في 
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مناسبات مختلفة بأنه "معاٍد للسامية" و"يساري متعصب"، بسبب تمسكه بمواقفه المنتقدة لدولة 
 االحتالل.

 27/2/2020العربي الجديد، لندن، 

 
 يصدر قرارا  بإعادة تشكيل مجلس إدارة سلطة النقد الفلسطينية عباس .2

، رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، محمود يةفلسطينالسلطة الأصدر رئيس : رام هللا
 النقد الفلسطينية، برئاسة المحافظ عزام الشوا.عباس، قرارًا يقضي بإعادة تشكيل مجلس إدارة سلطة 

 وسوف يباشر المجلس الجديد أعماله بعد حلف اليمين أمام الرئيس.
استنادًا للنظام األساسي لمنظمة التحرير الفلسطينية، وللقانون  -حسب ما ورد في نصه–وأتى القرار 

 1997( لسنة 2سلطة النقد رقم ) وتعديالته، وبعد االطالع على قانون 2003األساسي المعدل لسنة 
بشأن إعادة تشكيل مجلس إدارة  2016( لسنة 165وتعديالته، واالطالع على القرار الرئاسي رقم )

، وبناء على 27/1/2020سلطة النقد الفلسطينية، وبناء على تنسيب مجلس الوزراء بتاريخ 
 الصالحيات المخولة للسيد الرئيس، وتحقيقًا للمصلحة العامة.

دير بالذكر أن الرئيس كان قد أصدر قبل شهرين مرسومًا رئاسيًا بالتجديد للمحافظ عزام الشوا ج
 .2023لوالية ثانية تمتد حتى العام 

 27/2/2020، والمعلومات الفلسطينية )وفا( األنباء وكالة
 

 موالناأل سرائيليةاإل: ارتفاع االقتطاعات الفلسطينيةالحكومة  .3
دعا مجلس الوزراء نقابة األطباء وجميع النقابات المهنية األخرى إلى "حوار وطني مسؤول : رام هللا

يستشعر مخاطر اللحظة التاريخية التي يمر بها الوطن، والتهديدات الجدية التي تتعرض لها القضية 
دف الفلسطينية، في ضوء الترسيم الجائر لخرائط ُوضعت على مقاسات الصفقة المشؤومة، التي تسته

تقويض حلمنا بإقامة دولتنا على أرضنا وفقًا لقرارات الشرعية الدولية، ووسط استمرار الحصار المالي 
واالقتصادي، على وقع تهديدات لم تتوقف بمواصلة االقتطاعات المالية الجائرة من أموالنا، والتي 

كل شهري مليون شيكل سوف ُتخصم بش 667مليون شيكل العام الماضي إلى  550ارتفعت من 
خالل العام الجاري، وذلك عقابًا لنا على التزامنا الوطني الذي لن نحيد عنه مهما بلغت األكالف 

 تجاه ُأسر الشهداء واألسرى والجرحى".
 27/2/2020، اإلخبارية سماوكالة 

 



 
 
 
 

 

 7 ص             5173 العدد:             2/28/2020 جمعةلا التاريخ: 

                                    

توقع ثالث اتفاقيات دعم من إيرلندا وفرنسا لصالح قطاع المياه في غزة الفلسطينية ة الحكوم .4
 والضفة
 وقعت الحكومة، في مكتب رئيس الوزراء، بمدينة رام هللا، اليوم الخميس، ثالث اتفاقيات دعم: رام هللا

 مقدم من إيرلندا وفرنسا، لصالح قطاع المياه في قطاع غزة والضفة الغربية.
مليون يورو إلقامة محطة طاقة شمسية لصالح  8ووفقا لالتفاقيات، تقوم إيرلندا بتقديم دعم بقيمة 

ميغا واط(، والمساهمة في إنتاج  8-7جة مياه الصرف الصحي شمال غزة، بقدرة )محطة معال
مليون يورو،  2.5كميات إضافية من المياه لالستخدام الزراعي، وتقوم فرنسا بتقديم دعم بقيمة 

 لصالح تعزيز شبكات المياه في جنين وعابود ومشاريع أخرى.
 27/2/2020، والمعلومات الفلسطينية )وفا( األنباءوكالة 

 
 تعلن استئناف تصدير العجول للجانب الفلسطيني "إسرائيل" .5

اعلنت السلطات االسرائيلية عن استئناف تصدير العجول الى الجانب  ":الحياة الجديدة" -رام هللا
وذكر موقع "والاله" العبري أن استئناف التبادل التجاري جاء بعد االتفاق  الفلسطيني اليوم الخميس.

الذي تم بين الطرفين األسبوع الماضي، وبموجبه فتحت، اليوم، سلطات االحتالل المعابر التجارية 
 في ترقوميا وطولكرم امام البضائع الفلسطينية ودخول العجول.

ة بوقف مقاطعة استيراد العجول من اسرائيل منذ وينص االتفاق على أن تقوم السلطة الفلسطيني
، مقابل أن ترفع اسرائيل القيود التي وضعها وزير جيش االحتالل نفتالي بينيت على 2019سبتمبر 

 البضائع الفلسطينية.
 27/2/2020، ، رام هللاالجديدةالحياة 

 
 لة في المستوطناتالمالكي يطالب مفوضية حقوق اإلنسان بتحديث قاعدة بيانات الشركات العام .6

طالب وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، المفوضة السامية لحقوق «: القدس العربي»غزة ـ 
اإلنسان ميشيل باشليت، باالستمرار في عملها لتحديث قاعدة البيانات للشركات العاملة في 

ول العالم، على مع العديد من وزراء خارجية د« صفقة القرن»المستوطنات، بعد أن بحث مخاطر 
وأكد في بيان صحافي، بعد لقائه  لمجلس حقوق اإلنسان في جنيف. 43هامش اجتماعات الدورة الـ 

 في جنيف مع باشليت، أن عدد تلك الشركات يفوق ما تم رصده.
 28/2/2020، لندن، العربيالقدس 
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 2014وحدة سكنية لمتضرري عدوان  270بدء مشروع إنشاء تعلن  في غزة وزارة األشغال .7

وحدة  270أعلنت وزارة األشغال العامة واإلسكان، عن البدء بتنفيذ مشروع إعادة إنشاء أكثر من : غزة
 .2014سكنية، للمهدمة بيوتهم خالل العدوان اإلسرائيلي على قطاع غزة عام 

ماليين دوالر، بتمويل  10وأوضحت والوازرة في تصريحات اليوم الخميس، أن قيمة المشروع بلغت 
 من المملكة العربية السعودية عبر الصندوق السعودي للتنمية.

 27/2/2020، قدس برس

 
 " بشأن موعد زيارة وفد المنظمة لغزةواضحا   األحمد: حتى اآلن لم ترسل حماس "ردا   .8

إن حماس  األحمد،قال عضو اللجنتين المركزية لحركة فتح والتنفيذية لمنظمة التحرير عزام : بيروت
من أجل تنسيق  غزة،لم ترسل حتى اآلن ردا واضحا حول الموعد المناسب لالجتماع المقترح في 

 التحرك المشترك لمواجهة مؤامرات تصفية القضية الفلسطينية، وتوحيد الجهد الفلسطيني المشترك.
اءت تصريحات األحمد، خالل ورشة عمل تنظيمية، ألمناء سر أقاليم حركة التحرير الوطني ج

 في لبنان. سفارة فلسطينالفلسطيني "فتح" في الساحة العربية، ُعقدت يوم الخميس، بمقر 
وشدد على أن المطلوب هو موقف فصائلي فلسطيني موحد، مستند الى موقف شعبي وطني رافض 

ومتمسك بالثوابت الوطنية الفلسطينية، معتبرا أن الموقف األميركي يمثل انحيازا تاما لـ"صفقة القرن"، 
 الى جانب االحتالل وسياساته التوسعية.

 27/2/2020، خباريةوكالة سما اإل
 

 ألف عائلة شهيد 11حماس تختتم حملة لزيارة  .9
اختتمت دائرة العالقات العامة في حركة المقاومة اإٍلسالمية "حماس" حملة "الوفاء لشهداء فلسطين"، 

ألف عائلة شهيد في جميع محافظات قطاع غزة. وقال عضو دائرة  11والتي زارت خاللها نحو 
العالقات العامة في حركة حماس هاني اسليم خالل مؤتمر صحفي نظمته الدائرة اليوم الخميس أمام 
منزل الشهيد أحمد ياسين إن الحركة زارت كل عائالت شهداء غزة من جميع الفصائل الفلسطينية 

بيع الماضية. ونوه أن الحملة شارك فيها "جيش ميداني" من كوادر بال استثناء على مدار األسا
 الحركة، وعمل في كل محافظات ومناطق قطاع غزة.

 27/2/2020، فلسطين أون الين
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 : استمرار لجنة التواصل مع "المجتمع اإلسرائيلي" جريمة"األحرار" .10

ا يسمى بلجنة التواصل مع شدد الناطق باسم حركة األحرار ياسر خلف أن اإلصرار على استمرار م
مجتمع االحتالل جريمة وطنية وطعنة غادرة في خاصرة الشعب الفلسطيني، الفتًا إلى أنها تخدم 
االحتالل وتجمل صورته السوداء الدموية أمام العالم. ونبه خلف في بيان وصل فلسطين أون الين 

ضيته بل في صالح إن هذا الدور ال يصب في صالح الشعب الفلسطيني وق عنه إلىنسخة 
االحتالل. وجدد رفض حركته للجنة التواصل مع المجتمع اإلسرائيلي، مطالًبا بحلها الفوري لما تمثله 
من خدمة مجانية لالحتالل وتجميل لوجهه القبيح أمام العالم عوًضا من عزله وتجريمه وفضحه على 

استمرار وجودها يعطي ذريعة  إجرامه ضد الشعب الفلسطيني. وبين الناطق باسم حركة األحرار أن
 ومبرر ألنظمة التطبيع الستمرار وتعزيز تطبيعهم مع االحتالل.

 27/2/2020، فلسطين أون الين
 

 قدم... االحتالل يسقط طائرة للمقاومة فوق البحر 1,700حلقت بارتفاع  .11
بعد إطالقها " العبرية تفاصيل إعالن االحتالل عن إسقاط طائرة دون طيار 12نشرت القناة ": غزة

وأضافت القناة أن وحدة المراقبة الجوية لجيش االحتالل في جنوب  من قطاع غزة ظهر الخميس.
 فلسطين المحتلة، رصدت طائرة دون طيار تحّلق من قطاع غزة، وتتجه غربًا تجاه البحر المتوسط.

جو" -خ "جو" قدم، وأسقطت بواسطة صارو 1,700وبحسب القناة فإن الطائرة حّلقت على ارتفاع "
وقالت القناة، إن الطائرة حلقت بمستويات مختلفة  ".15أطلق من طائرة حربية إسرائيلية من نوع "اف

 عن المسموح به.
" كم من شاطئ قطاع غزة، وأسقطت بصاروخ من نوع "بيتون" 13وقد جرى إسقاط الطائرة على بعد "

 ن أكثر الصواريخ تطورًا في العالم.من صناعة شركة األسلحة اإلسرائيلية "رفائيل"، وهو يعتبر م
وكان المتحدث باسم جيش االحتالل "أفيخاي أدرعي"، أعلن الخميس، إسقاط طائرة بدون طيار فوق 

وقال أدرعي في تغريدة على حسابه في تويتر: "إن الطائرة ُرصدت وهي تقلع من قطاع  بحر غزة.
 وسط".غزة وتحلق بشكل استثنائي غرًبا فوق البحر األبيض المت

 27/2/2020، المركز الفلسطيني لإلعالم
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 : غزة كالشوكة في حلقنامعاريف .12

اعترف أكاديمي إسرائيلي بارز، بفشل تعامل مختلف زعماء وحكومات "إسرائيل" مع : القدس المحتلة
قطاع غزة، محذرا من خطورة نقل فصائل المقاومة الفلسطينية خبرتها العسكرية إلى الضفة الغربية 

 المحتلة.
ورأى األكاديمي اإلسرائيلي حاييم مسغاف في مقال نشرته صحيفة "معاريف" أنه: "ليس للجرح 

، وهناك عدد ال 1948الملتهب الذي يسمى قطاع غزة، أي سبيل للشفاء؛ فهو معنا منذ نهاية حرب 
 يحصى من محاوالت التصدي له فشلت".

كان بين البارزين في قائمة طويلة من وأضاف: "موشيه دايان )وزير حرب إسرائيلي سابق( 
العسكريين، ممن اعتقدوا بأن لديهم حال جيدا؛ وبعده جاء الكثير"، الفتا أن: "عشرات اآلالف من 
العرب )الفلسطينيين( اندفعوا إلى هناك من المدن التي احتلها الجيش اإلسرائيلي خالل الحرب، 

 سب قوله.أصبحوا الجئين إلى األبد، وبقوا على وضعهم"، بح
وأفاد أن: "مصر لم ترغب في غزة في أي مرة، وحاول مناحيم بيغن )رئيس الوزراء اإلسرائيلي 
األسبق( أن يفرض على أنور السادات )الرئيس المصري األسبق( تلقي المسؤولية عن القطاع في 

كة في إطار اتفاق السالم، لكنه رفض، وكل مناطق سيناء أعيدت إلى مصر، وبقي قطاع غزة كالشو 
ونبه إلى أنه: "في إطار خطة القرن للرئيس األمريكي دونالد ترمب، توجد محاولة لجعله  حلقنا".

جزءا من الدولة الفلسطينية، من خالل ما يسمى "الممر اآلمن"، ولكني ال أرى كيف يمكن لمثل هذا 
الفصائل الممر أن يعمل"، محذرا من أن يتم عبر ما يسمى "الممر األمن"، نقل المنظمات و 

الفلسطينية "مجاالت عملهم الى الضفة"، في إشارة منه إلى محاوالت المقاومة الفلسطينية نقل خبرتها 
 في مقاومة االحتالل إلى الضفة الغربية المحتلة.

وتابع: "كل هذه حقائق ال يمكن الكفر بصحتها؛ ومع ذلك في كل حملة انتخابات تصعد مسألة الحل 
ليس وراء دفة الحكم يطلق الوعود، ولكن الجميع يعرفون بأنه ال يوجد حل للعناوين الرئيسة، فمن 

وأكد الكاتب، أن: "أي حملة أخرى ودخول بري آخر لن يجديا نفعا، والكل يعرف هذا، ومن  حقيقي".
 األفضل لسكان غالف غزة أيضا أن يتعلموا كيف يتعايشوا مع هذا الوضع وانعدام الحل".

تى اآلن كل شيء، فرابين وبيرس سلما السيطرة في القطاع لياسر وأضاف: "جربت إسرائيل ح
عرفات، وهذا لم يجد نفعا، وأرئيل شارون واصل ذات الطريق وأخرج من مستوطنة "غوش قطيف" 

 آالف العائالت اليهودية" التي كانت تستوطن في القطاع.
 27/2/2020، المركز الفلسطيني لإلعالم
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 محولة من إيران لحماسنها أيزعم باالستيالء على أموال  ا  بينيت يوقع قرار  .13

يوم بينيت وزير الجيش اإلسرائيلي،  وقع نفتالي -ترجمة خاصة بـ "القدس" دوت كوم -رام هللا
مليون دوالر بحجة أنها محولة من إيران إلى حركة حماس  4الخميس، قراًرا باالستيالء على مبلغ 

 في غزة.
قرر االستيالء وبين بينيت في تغريدة له عبر تويتر، إن تلك األموال حولت عبر مكتب صرافة وت

 عليها. مشيًرا إلى أنها أموااًل منقولة من الحكومة اإليرانية.
وادعى أن تلك األموال المحولة لحماس تهدف لتطوير البنية التحتية للحركة، ولتصنيع األسلحة 

 والصواريخ ودفع رواتب عناصر الحركة.
وط اإليراني" الذي يغذي أذرعه وأكد على أن إسرائيل ستواصل محاربة "اإلرهاب" ومواجهة "االخطب

 في المنطقة. بحسب قوله.
 27/2/2020القدس، القدس، 

 
 نا الوحيد الذي يصلح رئيس حكومةأليبرمان:  .14

أفيغدور ليبرمان، قنبلة « يسرائيل بيتينو»فّجر رئيس حزب اليهود الروس : نظير مجلي -تل أبيب
سياسية هزت المعركة االنتخابية اإلسرائيلية وأكبر حزبين بشكل خاص، إذ قال إنه لن يوصي رئيس 

ة. فكالهما فاشل: بنيامين نتنياهو شخص لم يعد الدولة بتكليف أيٍّ من المرشحين لتشكيل حكوم
يهمه شيء من مصالح إسرائيل أو وظيفة رئيس الحكومة ويهتم فقط بنفسه وكيف سيتملص من 
محاكمته بتهمة الفساد، وبيني غانتس شخصية ضعيفة عديم التجربة. وكالهما يخضع البتزاز 

 األحزاب الدينية.
رؤوبين رفلين، بعد االنتخابات الجارية، االثنين القادم، ستكون وقال ليبرمان إن توصيته رئيس الدولة 

أنا الوحيد بين المرشحين الذي يصلح ألن يكون »أن يكلفه هو شخصيًا بتشكيل الحكومة. وقال: 
 «.رئيسًا للحكومة

وأكد ليبرمان أن موقفه هذا لم يأِت بغرض التخريب على الجهود لتشكيل الحكومة. وقال في لقاء مع 
لن تكون هناك »، أمس )الخميس(، إنه «يديعوت أحرونوت»التابع لصحيفة « واي نت»موقع 

 اليوم يلهث نتنياهو وغانتس وراء السياسيين»وأضاف: «. انتخابات رابعة، وبالتأكيد ستقوم حكومة
واألحزاب والناخبين. ولكن لهاثهم الحقيقي سيكون بعد االنتخابات. أنا من جهتي أبلغهما من اآلن، 
لن أكون في حكومة واحدة مع نتنياهو شخصيًا، لكنني مستعد ألن أكون مع الليكود من دونه. 
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ه أن يثبت ولست مستعدًا ألن أكون مع القائمة المشتركة )العربية(، في أي تحالف. وأما غانتس فعلي
 «.أنه متحرر من ابتزاز المتدينين

 28/2/2020الشرق األوسط، لندن، 
  

 ألف وحدة استيطانية جديدة بالضفة المحتلة 1.8المصادقة على بناء  .15
يوم الخميس الضوء األخضر لخطة تقضي ببناء ة ت وزارة الحرب اإلسرائيليأعط: فلسطين المحتلة

 ألف وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية المحتلة. 1.8نحو 
وحدة  1776وأعلن وزير الحرب "نافتالي بينيت" على صفحته في فيسبوك، أن القرار يشمل بناء 

وحدة جديدة في مستوطنة "إيلي"، عالوة على  620استيطانية، والمصادقة على الخطة العامة لبناء 
 وحدة أخرى من المقرر بناؤها في مستوطنة "شفوت راحيل". 534

وتعهد "بينيت" في أعقاب قرار المصادقة بمواصلة األنشطة االستيطانية وعدم تسليم أي شبر من 
 األرض للعرب، حسب صحيفة "جيروزاليم بوست".

 27/2/2020، لإلعالم لفلسطينيةوكالة الرأي ا
 

 رئيس سابق لـ "الموساد": قدرات حماس والجهاد تتعاظم .16
قال الرئيس السابق لجهاز الموساد اإلسرائيلي تمير باردو "إنه وبعد كل  :الرأي –القدس المحتلة 

جولة تصعيد بين )إسرائيل( والفصائل الفلسطينية في قطاع غزة فإن القدرات العملياتية لحماس 
 والجهاد اإلسالمي تتعاظم".

استراتيجية "إسرائيل" بالنسبة لقطاع غزة  ووفقا لما أوردته قناة كان العبرية فإن "باردو" تسائل عن
 قائاًل إنه "ال يفهمها، وليس واضحا ما تريده حكومة إسرائيل".

جولة تصعيد مع "إسرائيل" تخللها إطالق الكثير من الصواريخ، وتسببت  13وأكد رئيس الموساد أن 
 بمعاناة كبيرة لمستوطني غالف غزة، وفق قوله.

 27/2/2020، لإلعالم لفلسطينيةوكالة الرأي ا
 

 نتنياهو يحرض ضد العرب مستخدما صورة للطيبي مع أردوغان  .17
القدس: أدخل رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، الرئيس التركي رجب طيب 

 أردوغان، في أتون معركة االنتخابات اإلسرائيلية.
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ونشر نتنياهو على حساباته في شبكة التواصل االجتماعي، صورة للرئيس التركي، وهو يصافح 
، في إشارة إلى ”شركاء غانتس“لعربية( أحمد الطيبي، وكتب فوقها رئيس كتلة القائمة المشتركة )ا

 الوسطي بيني غانتس.” أزرق أبيض“زعيم حزب 
نتنياهو في ضائقة، وهو يحرض “لية، بالقول وعّقب الطيبي على ما نشره رئيس الحكومة اإلسرائي

بكل الوسائل، أنا مستمر بتواصلي مع قيادات ورؤساء المنطقة والعالم والرئيس أردوغان له مواقف 
أقول لنتنياهو، إنني “وأضاف الطيبي  ”.داعمة للقدس والشعب الفلسطيني والسالم العادل ُيشكر عليها

 ”.ابعد االنتخابات سوف أزور تركيا مجدد
ها أنا أقف منتصب القامة، شامخا مع الرئيس “والحقا، نشر الطيبي، على حسابه في تويتر يقول 

 ”.أردوغان الذي خنعت وزحفت أنت لتطلب منه االعتذار
 27/2/2020، القدس العربي، لندن

 
 االحتالل يتجهز لحرب لبنان المقبلة .18

 أنهى االحتالل الخميس مرحلة التدريبات لتحسين جاهزيته استعدادا لحرب لبنان المقبلة.
المدرعات المتواجدة على الجبهة الشمالية وتشمل لواء  36وذكرت مصادر عبرية ان التدريبات للفرقة 

ولواء جوالني، مشيرًا إلى ان التدريبات استمرت لمدة اسبوعين بهدف رفع الجاهزية واستعداد  7
األلوية للحرب المقبلة في لبنان باإلضافة إلى تفعيل منظومة السيطرة والمراقبة الجديدة التابعة لقوات 

 ولواء جوالني. 7البرية والتي ستدخل الخدمة في لواء المدرعات 
 28/2/2020، الحياة الجديدة، رام هللا

 
 مركز إسرائيلي يرصد "التعاون االستراتيجي" مع النظام المصري .19

عرض مركز أبحاث إسرائيلي التعاون االستراتيجي واألمني واالستخباري بين كل من : صالح النعامي
إسرائيل والنظام المصري الحالي بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيرًا إلى أنه يستند إلى تقاسم 
 الطرفين جملة من المصالح االستراتيجية المشتركة، على رأسها مواجهة الحركات اإلسالمية وتركيا

يران وتبني النهج ذاته في إدارة القضية الفلسطينية.  وا 
وفي تقدير موقف أعده السفير اإلسرائيلي األسبق في القاهرة حاييم كورين، قال المركز اإلسرائيلي 
سرائيل يريان في  لدراسة السياسات الخارجية واإلقليمية "متيفيم" إّن كاًل من النظام المصري وا 

يران مصدرًا لتهديد مشترك.الحركات اإلسالمية وتركي  ا وا 
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ولفت كورين، الذي عمل أيضًا سفيرًا في جنوب السودان، ويعمل حاليًا باحثًا في "متيفيم"، إلى أن 
سرائيل يتعاونان بشكل وثيق في إدارة السياسة تجاه قطاع غزة، مبينًا أّن  كال من النظام المصري وا 

ئة بين إسرائيل وحركة "حماس" تندرج في إطار محاوالت القاهرة الدائمة التوصل لتفاهمات تهد
 التعاون المشترك بين الطرفين.

وشدد على أن السالم مع مصر يعد مركبًا مهمًا في استراتيجية األمن القومي اإلسرائيلي وذلك بسبب 
 ثباته وصموده حتى في ظل الهزات التي شهدتها المنطقة على مدى أربعة عقود.

ن االستراتيجي واألمني يتواصل بين القاهرة وتل أبيب على الرغم من وبحسب كورين، فإن التعاو 
طابع السالم البارد بين الطرفين الناجم عن رفض قطاعات واسعة من الشعب المصري التطبيع مع 

 إسرائيل.
سرائيل عكفا على مواجهة تركيا ومحاولة  وحسب المركز، فإن كاًل من النظام المصري الحالي وا 
عزلها إقليميًا عبر بناء تحالفات إقليمية، ناهيك عن أن الجانبين يتبنيان النظرة ذاتها إلى الدور الذي 

 يتوجب على الواليات المتحدة لعبه في المنطقة.
سرائيل يتمثل في جعل التعاون في مجال وأشار إلى أن التحدي الذ ي يقف أمام نظام السيسي وا 

 الطاقة مسارًا نحو تعزيز التطبيع مع المجتمع المصري.
وأوضح أن التعاون مع النظام المصري في مجال الطاقة ساهم في تعزيز مكانة إسرائيل اإلقليمية، 

يب والقاهرة وعددًا من دول المنطقة، مشيرًا إلى تشكل "منتدى غاز الشرق األوسط"، الذي يضم تل أب
 وذلك بعدما وقعت مصر على صفقة لشراء الغاز اإلسرائيلي.

 27/2/2020، العربي الجديد، لندن
 

 وزير الداخلية اإلسرائيلي يمنع دخول األجانب القادمين من إيطاليا للبالد .20
ضي يوم الخميس، أنه سيوقع اليوم على قرار يقاإلسرائيلي، أرييه درعي، صباح  أعلن وزير الداخلية

بمنع األجانب القادمين من إيطاليا إلى البالد مع ارتفاع عدد اإلصابات بفيروس كورونا المستجد 
 إصابة 400حالة من أصل  12حيث بلغت حصيلة الوفيات 

 27/2/2020، 48عرب 
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 شركة "العال" اإلسرائيلية تعلق رحالتها إلى إيطاليا وتايالند بسبب "كورونا" .21
يوم الخميس، تعليق ة الطيران اإلسرائيلية )العال( )شينخوا( أعلنت شرك -"القدس" دوت كوم -رام هللا

 (.19-كورونا )كوفيد رحالتها المقررة إلى كل من إيطاليا وتايالند لتفادي تفشي فيروس
 27/2/2020القدس، القدس، 

 
 "إسرائيل" تزعم أنها قريبة من تطوير لقاح ضد كورونا .22

زعم معهد ميغال الطبي اإلسرائيلي في كريات شمونة، اليوم الخميس،  -"القدس" دوت كوم -رام هللا
 أنه قريب من تطوير لقاح مضاد لفيروس كورونا.

ونقلت قناة مكان اإلسرائيلية الناطقة بالعربية عن دافيد زيغدون مدير المعهد قوله إن الباحثين يسعون 
ضون شهرين ونصف الشهر، والبدء في إجراء تجارب بعد ثالثة إلى تطوير مضاد لكورونا في غ

 أشهر.
واعتبرت القناة أن ذلك بارقة أمل بعد استطاعة علماء إسرائيليين من تطوير اللقاح الذي قد يساهم 

 في التوصل إلى مصل للفيروس المنتشر في العالم.
 27/2/2020القدس، القدس، 

 
 بيرتس: سنعين وزير ا عربي ا في الحكومة المقبلة .23

 -يساري )العمل قال عمير بيرتس زعيم التكتل ال -ترجمة خاصة بـ" القدس" دوت كوم -رام هللا
 يوم الخميس، إنه سيعمل على تعيين وزير عربي في الحكومة المقبلة.ميرتس(،  -جيشر 

وأوضح بيرتس في حديث لموقع يديعوت أحرونوت، إن أحد شروطه للدخول في حكومة بزعامة 
وبين أنه يرشح البروفيسور عليان  أبيض، هو تعيين وزير عربي في الحكومة. -حزب أزرق 

 القريناوي من جامعة بن غوريون ليكون وزيًرا في الحكومة.
 27/2/2020القدس، القدس، 

 
 ألف دوالر تكلفة وجبة العشاء لنتنياهو وزوجته 24 .24

ة الماضية، أن نير العبرية، الليل 13ذكرت قناة  -ترجمة خاصة  -القدس دوت كوم  -رام هللا 
هيفيتز المستشار اإلعالمي السابق لبنيامين نتنياهو رئيس الوزراء اإلسرائيلي، قدم شهادة للشرطة 

ألف  24اإلسرائيلية حول تناول نتنياهو وزوجته العشاء في أحد مطاعم موسكو بتكلفة وصلت إلى 
 دوالر.
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زيارتهما موسكو، حيث تناوال وجبة عشاء  ، خالل2010ووفًقا للقناة، فإن ذلك حدث في شباط/ فبراير 
 وطلبا "سيجار" و "نبيذ" من النوع الفاخر.

 28/2/2020القدس، القدس، 
 

 ليممتعلق بالقومية والجغرافيا ومستوى التع في "إسرائيل" تقرير: متوسط األعمار .25
أظهر تقرير لوزارة الصحة اإلسرائيلية وجود فجوات في متوسط األعمار ونسب األمراض بين وسط 
البالد والمناطق الواقعة خارجها، وبين النساء والرجال، وبين اليهود والعرب. وذكرت صحيفة 

 .2018وقسم من إلى العام  2019ر يتطرق إلى العام "يديعوت أحرونوت" اليوم، الخميس، أن التقري
عاما،  80.9عاما وبين الرجال اليهود  84.8وحسب التقرير، فإن متوسط أعمار النساء اليهوديات 

عاما، فيما  78عاما والرجال العرب المسلمين  82.3بينما متوسط أعمار النساء العربيات المسلمات 
الرجال من عاما. وأضاف التقرير أنه بين النساء و  85.3متوسط أعمار النساء العربيات المسيحيات 

 دون أمراض تتقلص الفجوة، وتعيش النساء ثالثة أشهر أكثر من الرجال.
وتابع التقرير أن متوسط أعمار الرجال المتعلمين، الذين أنهوا المدرسة الثانوية والدراسة األكاديمية، 

سط أعوام من الرجال غير المتعلمين. والفجوة تصل إلى ستة أعوام بين النساء. ومتو  7.8أعلى بـ
عاما. وأشار التقرير إلى أن "ارتفاع  87.9عاما، والنساء المتعلمات  84.5أعمار الرجال المتعلمين 

 مستوى التعليم مرتبط بازدياد الوعي تجاه حياة صحية".
ويتبين أن متوسط األعمار مرتبط أيضا بمنطقة السكن. وأعلى متوسط أعمار هو في منطقة القدس، 

 عاما. 81.3ما سجلت منطقة بئر السبع أدنى متوسط أعمار وهو عاما، بين 84.4ويصل إلى 
عاما، بينما منطقة الرملة  82.9وبين العرب، فإن منطقة صفد سجلت أعلى متوسط أعمار وبلغ 

 عاما. 77.8سجلت أدنى متوسط وهو 
 عاما، فيما سجلت بئر 84.5وسجلت مدينة كفار سابا أعلى متوسط أعمار في المدن الكبرى وبلغ 

 عاما. 81.1السبع أدنى متوسط أعمار: 
ألف نسمة، سجلت مستوطنة "موديعين عيليت" أعلى  50وفي المدن التي يزيد عدد سكانها عن 

 78عاما، وفي المقابل سجلت مدينة أم الفحم أدنى متوسط أعمار وهو  87.6متوسط أعمار وهو 
بينما هذه النسبة ترتفع في  %3.9 عاما. وبلغت نسبة الوفيات في المستوطنات في الضفة الغربية

 .%5.3منطقة بئر السبع إلى 
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وقال التقرير أن الوفيات من جراء أمراض القلب مرتفعة بين العرب أكثر، بينما الوفيات من جراء 
مرض السرطان أعلى بين اليهود. وكلما كانت المدينة أو البلدة في مرتبة منخفضة أكثر في المؤشر 

 دي، يصبح مستوى الوفيات من جراء أمراض القلب أعلى.االقتصا –االجتماعي 
االقتصادي أعلى، يصبح  –وفيما يتعلق بأمراض السرطان، فإنه كلما كان المؤشر االجتماعي 

المكر حيث عدد  –مستوى الوفيات أعلى. ولفت التقرير إلى استثناء قريتي جسر الزرقاء وجديدة 
تفع، رغم أنهما في مرتبة منخفضة في المؤشر الوفيات فيهما من جراء أمراض السرطان مر 

 االقتصادي. –االجتماعي 
. وهذه النسبة بين 2018 – 2014لكل ألف مولود بين العامين  3.1وبلغت نسبة وفيات األطفال 

 بين العرب. 5.4، وترتفع إلى 2.4اليهود تنخفض إلى 
ر الزرقاء أعلى نسبة إصابة وتطرق التقرير إلى مرض السكري وتبين أنه بين العرب، احتلت جس

أم الفحم  ،111.7، تل السبع 122.5شخص، قلنسوة  1,000شخصا بين كل  138.1بالمرض وهي 
 .33.1، بينما في منطقة مرج بن عامر 70.5، هضبة الجوالن 110.9

االقتصادي المتوسط  –وبين اليهود ترتفع نسبة اإلصابة بالسكري في بلدات المؤشر االجتماعي 
ى، وفي بعضها، مثل بلدة كريات مآلخي، يسكن ذوو أصول أثيوبية، أو من أصول روسية، واألدن

 مثل بلدة عراد.
وقال التقرير أن متوسط األعمار في إسرائيل أعلى منه في دول منظمة التعاون االقتصادي والتنمية 

(OECD فالرجال في البالد يعيشون .)ساء في أوروبا.عام قياسا بالن 1.2عام أكثر، والنساء  2.5 

 27/2/2020، 48عرب 

 
 نشطاء إسرائيليون يكافحون من أجل إبقاء غور األردن بيد الفلسطينيين .26

بعة للجيش اإلسرائيلي في غور األردن، مع اقتراب طائرة من دون طيار تان(: وكا )غور األردأم ز 
تشتت قطيع أغنام يرافقه رعاة فلسطينيون لبعض الوقت، بينما توقع الناشط اإلسرائيلي غاي هيرشفيلد 

 مزيدًا من المتاعب.
ويعمل هيرشفيلد مع مجموعة صغيرة من النشطاء اإلسرائيليين الذين يحاولون التصدي للزحف 

ردن الرئيسية، في الضفة الغربية المحتلة. وكان هيرشفيلد يرافق رعاة االستيطاني في منطقة غور األ
أغنام فلسطينيين خرجوا لرعي أغنامهم بالقرب من قواعد عسكرية ومستوطنات إسرائيلية في المنطقة، 

 قبيل اقتراب الطائرة دون طيار.
  28/2/2020، الشرق األوسط، لندن
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 غانتس يكشف عن خطة إسرائيلية لضرب "نووي إيران" .27
أبيض اإلسرائيلي، ورئيس هيئة األركان السابقة للجيش -كشف زعيم تحالف أزرق: 21عربى -لندن

 اإلسرائيلي، بيني غانتس، عن وجود خطة عسكرية لضرب المنشآت النووية في إيران.
اإلسرائيلية: "نمتلك هذا الخيار وسنحتفظ به، وسنعمل  i24NEWSوقال غانتس، في مقابلة مع قناة 

 ، ألننا قد نضطر الستخدامه في يوم من األيام".باستمرار على الحفاظ عليه
وأضاف غانتس: "نأمل أال نضطر إلى اللجوء لهذا الخيار، لكن إذا اضطررنا إلى ذلك، فيسكون 

 لدينا الخيار".
وكان وزير الخارجية في حكومة االحتالل اإلسرائيلية يسرائيل كاتس هدد بمهاجمة إيران وقصفها، 

 وية أو الحصول عليها.لوقفها عن إنتاج أسلحة نو 
وقال  في مقابلة مع صحيفة "كوريير ديال سيرا" اإليطالية، قبل نحو شهرين: "إننا مستعدون لقصف 
إيران، لوقف إمكانياتها المتعلقة باألسلحة النووية"، وأضاف: "لن نسمح إليران بإنتاج أسلحة نووية أو 

 الحصول عليها".
لواليات المتحدة المتشددة ضد طهران، قائال: "طالما أن وانتقد كاتس عدم دعم أوروبا لسياسة ا

اإليرانيين يخدعون أنفسهم باالعتقاد أن لديهم دعما من جانب أوروبا، فسيكون األمر أكثر صعوبة 
 بالنسبة لهم لالعتراف بالهزيمة".

ادة الرئيس وانتقد دوال أوروبية بسبب عدم دعم النهج المتشدد الذي تتبناه الواليات المتحدة، تحت قي
 .2015دونالد ترامب، الذي انسحب من االتفاق النووي عام 

 27/2/2020، "21موقع "عربي 

 
 استطالعات رأي جديدة تظهر تفوق اليمين قبل االنتخابات اإلسرائيلية بأيام .28

أظهرت استطالعات للرأي نشرت الليلة الماضية في  -ترجمة خاصة  -القدس دوت كوم  -رام هللا 
وسائل اإلعالم العبرية المختلفة، أن أحزاب الكتلة اليمينية يتفوقون على كتلة أحزاب الوسط واليسار 

 تركة.إلى جانب القائمة العربية المش
وتأتي هذه االستطالعات التي ستنشر غيرها خالل األيام المقبلة، مع قرب االنتخابات التي ستجري 

 في الثاني من الشهر المقبل.
وتظهر االستطالعات تقارًبا كبيًرا، مع تقدم طفيف لليمين قد يساعده في تشكيل الحكومة المقبلة، 

 ت من أحزاب خارج الكتلة اليمينية باالنضمام لهم.خاصًة إن نجح بإقناع أعضاء ممن وصلوا للكنيس
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ويبدو أن حزب إسرائيل بيتنا بزعامة أفيغدور ليبرمان سيبقى الحزب الذي تحتاجه الكتلتين لتشكيل 
قوة أكبر، حيث بات يصنف في استطالعات الرأي على أنه حزب يميني خارج الكتلة اليمينية 

لسياسات التي يحاول فرضها بشأن بعض القضايا الداخلية الجامعة لكافة األحزاب، بسبب الشروط وا
 والخارجية للدخول في أي حكومة.

 56مقعًدا، مقابل  58ووفًقا الستطالع أجرته قناة ريشت كان العبرية، فإن الكتلة اليمينية ستحصد 
مما  مقاعد وهو عدد أقل 6لكتلة الوسط واليسار، والقائمة المشتركة، بينما سيحصد حزب ليبرمان 

 رصد في استطالعات رأي سابقة، لكنه ال يزال متزًنا ولمقاعده أهمية في دعم تشكيل أي حكومة.
لحزب  34مقعًدا بزعامة بنيامين نتنياهو، مقابل  35ويتبين من االستطالع أن الليكود سيصل إلى 

 أبيض بزعامة بيني غانتس. -أزرق
الجسر  -تكتل اليساري الذي يضم أحزاب )العمل لل 8مقعًدا، مقابل  14وستحصد القائمة المشتركة 

 لكتلة يمينا. 7ميرتس(، ومثلها من المقاعد لكل من أحزاب شاس ويهدوت هتوراة، و -
 على غانتز في مسألة مباراة رئيس الوزراء %10، ويتقدم نتنياهو بنسبة 

 %34يرون أن نتنياهو األفضل ليكون رئيًسا للوزراء، مقابل  %45ووفًقا لذات االستطالع، فإن 
 فضلوا غانتس.

مقعًدا،  57فيما أظهر استطالع آخر نشره موقع صحيفة يسرائيل هيوم، أن كتلة اليمين ستحقق 
 لحزب ليبرمان. 7للوسط واليسار، و 56مقابل 

أبيض،  -مقعًدا، ومثلها لحزب أزرق  33ب الليكود سيصل إلى ووفًقا لالستطالع اآلخر، فإن حز 
، وشاس سيصل 9، وكتلة يمينا إلى 9مقعًدا، فيما سيصل التكتل اليساري إلى  14والقائمة العربية 

 .7مقاعد، ويهدوت هتوراة إلى  8إلى 
 28/2/2020، القدس، القدس

 
 " لفصل القدس عن امتدادها الطبيعيE1تحذيرات من تنفيذ مخطط " .29

ئيلي القائمة على السطو على دفعت التخوفات من سياسة االحتالل اإلسرا: القدس ــ جهاد بركات
المزيد من األراضي الفلسطينية، فاعلين في تجمع جبل البابا البدوي في بلدة العيزرية شرق القدس 
المحتلة وممثلين عن تجمعات أخرى باإلضافة لبلدة العيزرية، إلى عقد مؤتمر صحافي، حذروا فيه 

 3,500بنشر وبدء تنفيذ مخططات بناء  من خطورة إيعاز رئيس وزراء االحتالل، بنيامين نتنياهو،
 " الفاصلة بين وسط الضفة الغربية وجنوبها.1وحدة استيطانية في المنطقة المسماة إسرائيليا "إي 
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"، والقدس 1وحذروا أيضًا من أن البدء الفعلي للبناء إن حصل يعني بدء تنفيذ ما يعرف بمخطط "إي 
 ف دونم وفصل القدس عن امتدادها الطبيعي.أل 65الكبرى، بما يعنيه السيطرة على قرابة 

وكشف رئيس لجنة خدمات تجمع جبل البابا، عطا هللا مزارعة، لـ"العربي الجديد" ما يملكه من 
معلومات حول قرار نتنياهو األخير وآثاره؛ قائاًل: "إن الوحدات من المخطط لها أن تكون إلى الشمال 

نة القدس الطبيعي، وعلى تواصل الضفة الغربية شمالها من التجمع البدوي، وستؤثر على امتداد مدي
 بجنوبها، وفي المقابل تواصل جغرافي بين المستوطنات المقامة ومدينة القدس".

وحذر مزارعة من األثر المباشر على البدو من تنفيذ هذه المخططات؛ مشيرًا إلى أنها ستقضي على 
لك الثروة الحيوانية فضاًل عن السيطرة على التجمعات البدوية والنسيج االجتماعي البدوي، وكذ

األرض، قائال: "وجودنا هنا حماية لألرض، لن يكون امتداد لمدينة القدس دون هذه المنطقة، سيكون 
 مصيرنا مجهواًل".

وأشار مزارعة إلى أن االحتالل يضيق على التجمعات خصوصا خالل السنوات الخمس الماضية 
ة هدم، إضافة إلى الحصار بكل الوسائل ما قلص الثروة الحيوانية عملي 60حيث تم تنفيذ أكثر من 

 وهي عصب حياة المواطن البدوي.
بدوره، قال رئيس بلدية العيزرية، عصام فرعون، خالل المؤتمر الصحافي الذي أقيم قبالة مستوطنة 

سيكون بمثابة  "معاليه أدوميم" المقامة على أراضي الفلسطينيين إن "بدء بناء الوحدات االستيطانية
ألف دونم سيؤدي إلى القضاء  65االستيطاني، الذي ستتجاوز مساحته  1بدء تطبيق مخطط إي 

على إمكانية إقامة دولة فلسطينية متواصلة جغرافيا وسيفصل شمالها عن جنوبها، واألهم فصل قلب 
 القدس عنها".

لـ"العربي الجديد" إن "تنفيذ من جانبه، قال أمين سر حركة فتح في بادية القدس داود الجهالين 
تجمعا بدويا"، محذرا كذلك من إعالن االحتالل قرار بناء  23المخطط المذكور سيؤدي إلى تهجير 

 وحدة استيطانية جنوب شرق القدس. 2,200
 27/2/2020، العربي الجديد، لندن

 

 واجه أطول محاكمة في التاريخأسير ي ..خمسة أسرى يعانون من أوضاع صحية مقلقة .30
أكدت هيئة شؤون األسرى والمحررين أن هناك خمسة أسرى مرضى يقبعون «: القدس العربي»غزة ـ 

في عدة سجون إسرائيلية، يعانون من أوضاع صحية مقلقة، جراء السياسة المتعمدة التي تنتهجها 
إدارة المعتقالت بحقهم، وتجاهل أمراضهم وعدم التعامل معها بشكل جدي، في الوقت الذي دعت 
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فيه عائلة أسير من غزة ممثلي الدول األجنبية للتدخل لنصرة نجلها الذي يواجه أطول محاكمة في 
 التاريخ.

وفي السياق، ناشد والد األسير محمد الحلبي، وهو من قطاع غزة، ممثلي سفراء دول االتحاد 
سرائيل وممثلي األمم المتحدة لحقوق اإلنسان، للوقوف إلى  جانب نجله األوروبي لدى فلسطين وا 

وأشار إلى أنه في الثالث من  المعتقل، وصد الظلم الذي يتعرض له، والمحاكمات غير العادلة.
وهي أطول محكمة عرفها » 135مارس/ آذار المقبل ستكون إسرائيل قد عقدت لنجله المحكمة رقم 

 «.التاريخ
في قطاع غزة، اعتقل في شهر يوليو/ تموز عام « مؤسسة الرؤيا العالمية»واألسير الحلبي مدير 

، ويتهمه االحتالل بتحويل أموال «إيرز»، خالل عودته الى قطاع غزة عبر حاجز بيت حانون 2016
 إلى حركة حماس.

 28/2/2020، العربي، لندنالقدس 
 

 غزة رفع القيود المفروضة على قطاعي االحتالل .31
أزالت سلطات االحتالل القيود والعقوبات التي كانت قد فرضتها قبل أيام ضد  ”:القدس العربي“ -غزة

سكان قطاع غزة، في إطار تدخالت الوسطاء إلعادة تثبيت الهدوء، والعمل بتفاهمات التهدئة 
 .السابقة، بعد جولة التصعيد العسكري األخيرة
الل قرارها السابق، بمنع الصيد وا غالق بحر قطاع غزة ومع صبيحة الخميس، ألغت سلطات االحت

ميال بحريا، بعد أن حرمتهم من العمل على  15بالكامل، وسمحت للصيادين باإلبحار حتى مسافة 
 مدار األيام الثالثة الماضية.

” إيرز“كذلك أعادت سلطات االحتالل، فتح معابر قطاع غزة المغلقة، وهي معبر بيت حانون 
راد، والمعبر التجاري كرم أبو سالم، الواقع جنوب القطاع، بعد أن كانا يعمالن خالل المخصص لألف

دخال الوقود واألدوية  األيام الثالثة الماضية بشكل جزئي ومحدود، لسفر الحاالت االنسانية فقط، وا 
 لسكان غزة.

التوصل وحسب مصادر مطلعة، فإنه سيعاد العمل في المعبر التجاري، وفق آخر ترتيبات جرى 
إليها قبل جولة التصعيد العسكري األخيرة، التي اندلعت األحد الماضي، حيث سبقها توافق انتهت 
بموجبه حالة التواتر على حدود غزة، شريطة أن تقوم إسرائيل بتنفيذ ما عليها من التزامات وردت في 

خاصة مشاريع االغاثة  التفاهمات السابقة الموقعة قبل عدة أشهر، بعد تلكؤها األخير في تنفيذها،
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االنسانية، وكذلك توسيع عملية االستيراد والتصدير للقطاع، بحيث يتم إدخال مواد كانت سلطات 
 االحتالل تمنع دخولها لغزة، وزيادة حجم البضائع وخاصة المزروعات المصدرة من القطاع.

 28/2/2020، العربي، لندنالقدس 
 

 ويـدمـر مـزارع زيتون فـي الضفـةاالحتالل يهدم منازل فلسطينيين  .32
صعدت قوات االحتالل، أمس الخميس، من انتهاكاتها في مختلف محافظات الضفة  :وكاالت

منازل،  3فلسطينيًا، بينهم أسير محرر وفتيان، وهدمت  13المحتلة، ونفذت حمالت اعتقاالت، طالت 
 رمة.فيما أقدم مستوطنون على قطع مئات أشجار الزيتون المعمرة والك

وقالت مصادر إن حمالت الدهم واالعتقاالت شملت شبانًا في مناطق الخليل وقلقيلية والقدس وبيت 
لحم وسلفيت، واعتقل جنود االحتالل ثالثة شبان من مخيم جنين وبلدة كفردان، وأفادت المصادر بأن 

 80ق بمساحة قوات االحتالل اقتحمت قرية الولجة في شمال غرب بيت لحم، وهدمت منزاًل من طاب
 مترًا مربعًا، يقع في منطقة خلة الحور، كما هدمت كراجًا في منطقة خلة السمك.

وقطع مستوطنون، مئات أشجار الزيتون المعمرة والكرمة في أراضي بلدة الخضر، جنوب بيت لحم. 
الجاثمة على أراضي « اليعازار»، بأن مستوطني «وفا»وأفاد الناشط الشبابي عماد دعدوع ل

كرمة، في أراضي المواطنين مروان عبدالسالم صالح،  80شجرة زيتون، و 200اطنين، قطعوا المو 
وأنس فتحي عبدالسالم صالح، الواقعة على مقربة من بوابة المستوطنة. وأشار إلى أن المستوطنين 

 استهدفوا في الفترة األخيرة أراضي المواطنين في الخضر.
 28/2/2020، الخليج، الشارقة

 
 لـ"العربي الجديد": اعتقالي "فركة أذن" من االحتالل اإلسرائيليتفكجي  .33

وصف مدير دائرة الخرائط في "جمعية الدراسات العربية" خليل : القدس المحتلة ــ محمد محسن
تفكجي، اليوم الخميس، قرار اعتقاله من قبل قوات االحتالل اإلسرائيلي، أمس األربعاء، والتحقيق 

ت متواصلة بأنها "فركة أذن"، وتذكير بأّن "االحتالل موجود ويراقب معه على مدى ثالث ساعا
 ويتابع كل شيء".

وأفاد تفكجي، في حديث لـ"العربي الجديد"، بأّن التحقيق معه ترّكز حول اتهامه بأنه "يمس بـاألمن 
يعمل  اإلسرائيلي"، دون أن يوضح المحققون تفاصيل هذه التهمة وما المقصود منها، مشددًا على أّنه

وقال تفكجي: "من الواضح أنهم )اإلسرائيليون( ال يريدون  في وضح النهار وليس لديه ما يخفيه.
بتاتًا وجود أي مؤسسة فلسطينية في القدس تقدم خدماتها للمواطنين، فبعد أن أغلقوا معظم 
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اليوم المؤسسات وحظروا أي أنشطة وفعاليات مهما كانت ثقافية أو فنية أو اجتماعية، يالحقون 
األشخاص القائمين على من تبقى من مؤسسات فلسطينية ويحاولون منعهم من ممارسة أي نشاط 

 من أي نوع كان".
وكانت سلطات االحتالل اإلسرائيلي، قد أطلقت سراح تفكجي، في ساعة متأخرة من مساء أمس 

من البلدة القديمة األربعاء، بعد أن اقتحمت، في وقت سابق، منزله في حي واد الجوز إلى الشمال 
 في القدس المحتلة وقاموا بتفتيش المنزل واعتقاله.

 27/2/2020، العربي الجديد، لندن
 

 "اإلسرائيلية"صحفيا  في السجون  17 :لجنة دعم الصحفيين .34
دانت لجنة دعم الصحفيين بشدة إقدام قوات االحتالل، على اعتقال الصحفي مجاهد بني : وكاالت

مدينة رام هللا إلى مكان سكنه في مدينة نابلس. وأكد رئيس لجنة دعم مفلح خالل توجهه من 
الصحفيين صالح المصري أن سلطات االحتالل تتعمد اعتقال الصحفيين في محاولة منها لحجب 

التي وجهها « التحريض على مواقع التواصل االجتماعي»الحقيقة عن العالم، رافضًا بشدة تهمة 
 .«مفلح»االحتالل بحق الصحفي 

وطالب المصري المؤسسات الدولية بالضغط على االحتالل لوقف عدوانه بحق الصحفيين، وفضحه 
 17لوقف مالحقتها للصحفيين واإلفراج عن « إسرائيل»في كل المحافل الدولية والضغط على 

 صحفيًا ما زالوا معتقلين داخل سجون االحتالل.
 28/2/2020، الخليج، الشارقة

 
 اري تنطلق رسمي ا في لبنانحملة العودة حقي وقر  .35

انطلقت في العاصمة اللبنانية بيروت، اليوم الخميس، حملة "العودة.. حقي وقراري"، : بيروت
بحضور شخصيات رسمية وأهلية لبنانية وفلسطينية، تحت رعاية رئيس لجنة الحوار اللبناني 

 الفلسطيني، الوزير السابق حسن منيمنة.
ودة الفلسطيني، طارق حمود، خالل مؤتمر صحفي، انطالق الحملة وأعلن المدير العام لمركز الع

والتي قال إنها تأتي للتأكيد على حق العودة لالجئين الفلسطينيين في لبنان، في ظل المحاوالت 
 األمريكية لشطبه من خالل "صفقة القرن".
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واجهة التحدي وأضاف أن حملة "العودة حقيق وقراري، تمثل محاولتنا الجادة كشعب )فلسطيني( لم
في سياق العمل الدؤوب لوقف اإلنزياحات في الموقف الدولي ضد حقوقنا الثابتة، وعلى أرضية أننا 

 موحدين في هذا العنوان بكل تفاصيلنا وأطيافنا وأهدافنا".
من جانبه، أشاد منيمنة، بالحملة والقائمين عليها، مؤكًدا أنها تمكن ماليين الفلسطينيين المشردين 

لمشروع االستيطاني الصهيوني في دول الشتات، في رفع أصواتهم للتأكيد على أن فلسطين بفعل ا
بالدهم مهما تفرقت بهم السبل وتوزعت بهم المنافي، وسيعودون إليها يوما مهما طال الزمان أو 

 قصر.
 27/2/2020، قدس برس

 
 لبنان.. عائالت فلسطينية دخلها دوالرين في اليوم! .36

تزيد األزمة االقتصادية التي تعصف بلبنان، منذ شهر تشرين أول/ أكتوبر : )بيروت(محمد شهابي 
، من معاناة الالجئين الفلسطينيين، نتيجة لغياب السيولة المالية، وا غالق عدد كبير من 2019

 المؤسسات التجارية ألبوابها، وتزايد حاالت الصرف الجماعي للموظفين من أعمالهم.
اهد" لحقوق اإلنسان، عاطف بليبل، أفاد بأن "الوضع االقتصادي في لبنان الباحث في مؤسسة "ش

مقبل أو مهدد باإلفالس إذا استمر الحال على ما هو عليه دون إيجاد حلول جريئة تنقذ الوضع من 
وأردف بليبل خالل حديثه مع "قدس برس": "الوضع الفلسطيني مثقل بالمشاكل  ما هو عليه".

 تصاعد األزمة االقتصادية والمالية في لبنان". والهموم، يزيده سوًءا
وأوضح أنه وفي إحصاءات ستنشرها مؤسسة شاهد ضمن الدراسة الحقوقية التي ستطلقها غًدا، تحت 

من الفلسطينيين  %64عنوان "األزمة اللبنانية وتأثيرها على واقع الالجئين الفلسطينيين"، ما يقارب 
 %65من المهن ممنوعين من العمل فيها،  %39وأضاف: " .عاطلين عن العمل )وذلك قبل األزمة(

يعانون من حالة فقر مدقع )هم ليسوا قادرين على تأمين متطلبات غذائية  %9يعانون من حالة فقر، 
 أساسية(".

ونوه "إلى ارتفاع أسعار السلع، خاصة للحوم والخضار، وفقدان عدد من البضائع من األسواق، 
يعانون من انعدام  %24نيين يتمتعون بانعدام األمن الغذائي المتوسط، من الالجئين الفلسطي 38%

واستطرد بليبل: "العديد من العائالت الفلسطينية غير قادرة على تسديد أقساط  أمن غذائي حاد".
 مدارس وجامعات أبنائها، نتيجة عدم استطاعتها سحب أموالها من المصارف".



 
 
 
 

 

 25 ص             5173 العدد:             2/28/2020 جمعةلا التاريخ: 

                                    

ين الفلسطينيين إلى إيجاد بديل يخفف من وطئة األزمة المادية األزمة االقتصادية هذه، دفعت بالالجئ
للدفاع عن حقوق الالجئين"، حالة انتقال ملحوظة  302عليهم، حيث تشهد المخيمات وفًقا لـ "الهيئة 
 لعائالت من خارج المخيم لتعود وتقطن داخله.

ستقرة بين صفوف الالجئين كما أشارت الهيئة، إلى "ارتفاع نسب الكآبة والحاالت النفسية غير الم
نتيجة لتردي األوضاع االجتماعية، باإلضافة إلى اإلقبال على محالت الصاغة لبيع الذهب 

ونبهت إلى  والمجوهرات، أو اإلقبال على بيع أجزاء من أثاث المنازل في محاولة لترتيب األولويات".
 دوالر". 2بح ال يتجاوز أن "دخل الفرد اليومي آلالف الالجئين الفلسطينيين في لبنان أص

 27/2/2020، قدس برس
 

 وحدة استيطانية جديدة 3,500األزهر يدين قرار الحكومة اإلسرائيلية بناء  .37
وحدة سكنية استيطانية جديدة  3500دان األزهر الشريف قرار الحكومة اإلسرائيلية بناء وكاالت: 

بالضفة الغربية المحتلة شرق القدس، معتبرًا هذا القرار تعديًا صارخًا على أراضي الدولة الفلسطينية 
 المحتلة، واستفزازًا لمشاعر الفلسطينيين مسلمين ومسيحيين.

 2020/2/28، الخليج، الشارقة
 

 مع بدء عملية استكشاف النفط إلقليمية للبناننار باتجاه المياه االزورق إسرائيلي يطلق  .38
حربيًا إسرائيليا أطلق عدة طلقات نارية باتجاه  أعلن الجيش اللبناني، الخميس، أن زورقاً : )األناضول(

وأشار إلى أن "زوارق  المياه اإلقليمية اللبنانية بعد خرقه للحدود قبالة منطقة رأس الناقورة )جنوب(.
 اإلسرائيلي اخترقت البقعة البحرية نفسها عدة مرات وألوقات مختلفة )لم يذكرها(".أخرى تابعة للجيش 

عقب بدء لبنان أعمال حفر بئر الستكشاف مصادر يأتي هذا التطور فيما تجدر اإلشارة إلى أن 
 الطاقة )النفط والغاز( في المياه اإلقليمية بالبحر المتوسط.

 2020/2/27، العربي الجديد، لندن
 

 السورية مقتل قيادي بـ"حزب هللا" اللبناني بقصف إسرائيلي على القنيطرةعن  أنباء .39
مسيرة إسرائيلية ذكرت وكالة "سمارت" المحلية أن قصفًا صاروخيًا من طائرة  :عبد الرحمن خضر

في استهدف سيارة المدعو عماد الطويل، مسؤول العمليات الخارجية لـ"حزب هللا" في تل الحمرية 
 ما أدى إلى مقتله على الفور.، القنيطرة، جنوبي سوريةمحافظة 
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 وأضافت أن "الطويل" هو المسؤول عن "البنية التحتية" إليران في سورية. 
 2020/2/27، العربي الجديد، لندن

 
 الداعم لـ"إسرائيل" مؤتمر "إيباك" مرشحين ديمقراطيين يقاطعونربعة أ .40

كية أن مايك بومبيو سيشارك في مؤتمر يالخارجية األمر علنت وزارة أ : سعيد عريقات -واشنطن
أن نائب الرئيس أن البيت األبيض أعلن ، كما إيباك"-كية اإلسرائيلية للعالقات العامةي"اللجنة األمر 
إيمي ، هما انضم مرشحان ديمقراطيان آخران حين في .مؤتمرالأمام  سيلقي خطاباً مايك بينيس 

ليزابيث وارن وقاال انهما لن يشاركا في الى ب ،كلوباشار وبين بوتوجيج قد و  مؤتمر.اليرني ساندرز، وا 
اعتبر الخبراء مقاطعة مؤتمر "إيباك" من قبل مرشحي الرئاسة، سابقة غير معهودة، تعبر عن مدى 

 .في إنهاء االحتالل أثر القاعدة الشابة في الحزب الديمقراطي التي تناصر الحقوق الفلسطينية
 2020/2/27، القدس، القدس

  
 ونروا قد تقلص خدماتها بسبب نقص في التمويلأبو حسنة: وكالة األ  .41

أن الوكالة تواجه أزمة مالية غير  ،ألونروااإلعالمي لالمستشار عدنان أبو حسنة أعلن : )وكاالت(
مسبوقة منذ عقود قد تؤثر في برامجها وعملياتها في مختلف المناطق حال عدم توفير الدعم الالزم 

مليون دوالر من ميزانية قدرها مليار  299حتى اللحظة هناك وعود بمبلغ أضاف موضحًا "و لها. 
ال تمويل حتى وأشار إلى أنه "مليون دوالر.  125وصل منها فقط  2020وأربعمئة مليون للعام 

اللحظة لبرنامج الطوارئ لغزة والضفة ويتم االستدانة من ميزانية البرامج العامة لتغطية نفقات 
 ."الطوارئ فيما ستنفد أموال برامج الطوارئ في سوريا في شهر يونيو القادم

 2020/2/28، الخليج، الشارقة
 

  ونروااأل  وكالةمليون دوالر لـ 22.4اليابان تقدم  .42
مليون دوالر لدعم  22.4الخميس اتفاقية بقيمة  ،ونروااألوقعت اليابان ووكالة : )شينخوا( - رام هللا

 .في مناطق عمليات الوكالة الخمس احتياجات الالجئين الفلسطينيين
 2020/2/27، القدس، القدس
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 في األراضي الفلسطينية االسـتيطانيـة "E1خطـة "األمـم المتحـدة تحـذر مـن تنفـيذ  .43
حذرت األمم المتحدة، على لسان المنسق األممي الخاص لعملية السالم بالشرق األوسط وكاالت: 

االستيطانية، سيقطع الصلة بين شمال   "E1"لخطة  "إسرائيل"نيكوالي ميالدينوف من أن تنفيذ 
 الضفة الغربية وجنوبها، مما يقوض بشكل كبير فرص إقامة دولة فلسطينية متصلة وقابلة للحياة.

 2020/2/28، الشارقة الخليج،
 

 اتهعلى انتهاك االحتالل اإلسرائيليحقوق اإلنسان الدولية تدعو لمساءلة مفوضية  .44
لمجلس حقوق اإلنسان في  43الـ خلص تقرير لمفوضية حقوق اإلنسان ُعرض أمام الدورة: )وكاالت(

األربعاء، إلى استمرار االحتالل اإلسرائيلي بانتهاكات القوانين الدولية المتعلقة بحقوق  ،جنيف
، من دون وجود مؤشرات على 2019و 2018اإلنسان في األرض الفلسطينية المحتلة بين عامي 

فلسطينيًا على يد القوات  131أشار التقرير، إلى استشهاد ما مجموعه حيث  المساءلة والتحقيق.
 .خالل العامين رائيليةاإلس

 2020/2/28، الخليج، الشارقة
 

   مارس في موسكو 2هنية سيجري لقاءات مع "الفروف" بـإسماعيل الخارجية الروسية:  .45
قالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، بأن وزير الخارجية الروسي سيرغي الفروف 

محادثات مع رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" إسماعيل  مارس/ سيجري في الثاني من آذار
سبل استعادة الوحدة الفلسطينية في البرنامج السياسي و  هنية، لبحث "آفاق التسوية العربية اإلسرائيلية"

 لمنظمة التحرير الفلسطينية.
 2020/2/27، فلسطين أون الين

 
 متى ستبدأ المعركة ضد غزة؟ .46

 فايز أبو شمالة د.
يتحدث نتنياهو ووزير حربه نفتالي بينت عن شكل جديد من المعركة ضد أهل غزة، ستختلف عن 

حسم، معركة يحدد زمانها الجيش اإلسرائيلي، الحروب السابقة، معركة تعتمد على المفاجأة، وسرعة ال
ويختار ساحات المعركة ومسافتها، والطريقة العنيفة القاسية التي سيقضي فيها على رجال غزة، وهذه 
المعركة حتمية ال مفر منها، وتم اإلعداد لها بعناية فائقة، وستكون آخر المعارك ضد غزة، ليعم 

 بعدها األمن والسالم!
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تهديدات القادة اإلسرائيليين عن الحرب ضد أهل غزة ليدب في مفاصله الرعب، إن من يدقق في 
ويرهق نفسه في البحث والتحليل والتفكير في نوع الحرب التي يخطط لها جهابذة اإلرهاب، وكم 
ستدمر، وأي شكل من الموت ينتظر رجال غزة أكثر قسوة من الموت قصفًا، وهم هاجعون على 

كة غير تقليدية، فهل صار المدنيون جزءًا منها، وسيتم ترحيلهم مبكرًا من أسرتهم؟ وطالما هي معر 
غزة إلى سيناء، تطبيقًا لصفقة القرن، لتستخدم إسرائيل كل ما لديها من أسلحة الدمار والفتك ضد 

 من يظل على أرض غزة من مدنيين ومقاومين؟
الوقت نفسه ال يمكن أخذها على محمل تهديدات القادة اإلسرائيليين ال يمكن التغافل عنها، ولكن في 

الفعل والتنفيذ، والسيما أن هذه التهديدات اإلرهابية قد جاءت بعد موجة السخرية واالستهزاء بقدرات 
من  %38الجيش التي عمت المجتمع اإلسرائيلي، وبعد استطالعات الرأي التي أظهرت أن 

من  %55وأظهر االستطالع أن نسبة  اإلسرائيليين غير راضين عن أداء وزير الحرب تجاه غزة،
 اإلسرائيليين غير راضين عن سياسة نتانياهو تجاه غزة.

هذه التهديدات من وزير الحرب ورئيس الوزراء جاءت بعد أن استخف وزير الحرب السابق ليبرمان 
بوزير الحرب الحالي، وقال له، أنت لم تردع مقاومة غزة كما وعدت، وقد فشلت أنا من قبلك في 
ردع غزة، بل إن غزة هي التي ردعت إسرائيل، وباللغة نفسها سخر الوزير جاالنت من وزير 

رب، واتهمه بالعجز، وقال له: أنت من طالبت بالتعامل مع البالونات مثل الصواريخ، وحين الح
 صرت وزيرًا فشلت في مواجهة البالونات والصواريخ.

هذه التهديدات جاءت بعد عجز المخابرات اإلسرائيلية عن تحديث معلوماتها عن المقاومة 
 للمواقع ذاتها التي دمرت عدة مرات.الفلسطينية، حتى استخفت الصحف بالقصف اإلسرائيلي 

هذه التهديدات جاءت بعد استخفاف زعيم المعارضة بوزير الحرب، ومطالبته بتدمير المقاومة، فجاء 
، 2014رد وزير الحرب أكثر إهانة للجيش اإلسرائيلي، حين قال: كنت رئيسًا لألركان في حرب 

 أطراف غزة! كلم على 2وارتجفت، ولم توافق على دخول الجيش مسافة 
واألهم من كل ما سبق، فإن هذه التهديدات قد جاءت عشية المظاهرات التي خرجت في الجنوب 
تعيب على القيادة ترددها، وتعيب على الحكومة غياب األمن، وجاءت التهديدات عشية االنتخابات، 

لدينا الخطط وفي ذلك رسالة إلى الناخب اإلسرائيلي، بأن إسرائيل مع نتانياهو وبينت قوية، و 
 العسكرية لتحقيق األمن.

 ولكن السؤال األهم: متى سينفذ رئيس الوزراء ووزير حربه تهديداتهم ضد غزة؟
قبل االنتخابات ال يمكن شن الحرب على غزة، وأثناء االنتخابات ال يمكن، وبعد فرز األصوات 

تنتظر فيها األحزاب تشكل وانتظار النتائج ال يمكن، ولن تشن الحرب في الفترة االنتقالية التي 
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الحكومة، وهل نتانياهو ووزير حربة ضمنا الفوز باالنتخابات؟ وهل سيشكالن الحكومة معًا؟ وهل 
 سيتم تكليف نفتالي بينت بوزارة الحرب مرة أخرى؟

أسئلة لن يجيب عليها نتانياهو وال وزير حربه، وأجاب عنها رئيس األركان السابق اشكنازي حين 
ائيل صار بائسًا، ففي الصباح نعد الدوالرات التي سنرسلها إلى غزة، وفي المساء، نعد قال: حال إسر 

 الصواريخ التي أرسلتها لنا غزة!
 27/2/2020، الين فلسطين أون

 
 فلسطين ومقاومة المبدعين .47

 د. أسعد عبد الرحمن
نيين كانوا من فئة جل من شهدتهم مسيرة حياتي السياسية والثقافية من المناضلين واألصدقاء الفلسطي

الذي وهبني صداقاتهم، « الزمن الجميل»المثقفين المبدعين األفذاذ. ولو نبشت في ذاكرة ذلك 
النبجس بنزيف من ذكرياتي التي تقودني على الفور نحو كوكبة من المبدعين المناضلين الراحلين 

اد، إميل حبيبي، راشد يضيق المقام عن ذكرهم جميعًا، ولتذكرت بكل حنين أصدقاء مثل: توفيق زي
حسين، سميح القاسم، إدوارد سعيد، فدوى طوقان، عبدالرحيم محمود، عبدالكريم الكرمي، ماجد أبو 
شرار، سميرة عزام، غسان كنفاني، كمال ناصر، أحمد دحبور، مصطفى أبوعلي، ناجي العلي، 

بع صديقي األثير جمال بدران، إسماعيل شموط، معين بسيسو، محمود طه، صخر أبو نزار، وبالط
شاعر الثورة »محمود درويش الذي وصفه الكاتب المبدع سمير عطا هللا قبل شهرين من اآلن بـ

وحال محمود هذا هو حال كثير من «! ومحركها ببندقيته التي لم يطلق منها رصاصة واحدة
إطالق »من نضاليتهم، مثلما لم ينتقص « عدم إطالق الرصاص»المبدعين الذين لم ينتقص 

 الذي خاض غماره مثقفون مناضلون آخرون.. من إبداعهم.« الرصاص
لقد كتب العديد من المثقفين والسينمائيين والمصورين والكتاب والصحفيين الفلسطينيين المبدعين 
بدمهم حينما كانت الرصاصات أو القنابل تسقطهم مضرجين بدمائهم، فكانت مقولة الشهيد المبدع 

، وذلك عند تأسيس اتحاد الكتاب والصحفيين الفلسطينيين عام «فلسطينبالدم نكتب ل»حنا مقبل: 
، قاصدًا أن االحتالل وحلفاءه يريقون دماء المبدعين الفلسطينيين )والعرب وغيرهم( تحت مظلة 1973

وعلى طريقها، جاءت « الكلمة المقاومة»ومنذ بداية مسيرة «! اإلرهابي»اتهامهم بالتحريض 
بين الحين واآلخر مبدعًا هنا ومبدعًا هناك، إلسكات أصواتهم المدافعة عن رصاصات الغدر تغتال 

 الحق الفلسطيني.
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لقد ارتبط مفهوم المقاومة في الذهنية العربية والفلسطينية، بمواجهة االحتالل بالبندقية. كما حضر 
شاعة ثقافتها  مفهوم المقاومة في األدب والفلسفة واألديان واألساطير، من خالل تمجيد بطوالتها وا 

جسدة في الدفاع عن كل ما وانتصاراتها. لكننا اليوم نؤكد أيضًا على التجليات اإلنسانية للمقاومة المت
نساني. فالمحبة في زمن التعصب مقاومة ضد الكراهية، وتعزيز ثقافة المساواة  هو نبيل وجميل وا 
والمواَطنة مقاومة ضد التمييز، وتفكيك ثقافة التكفير مقاومة ضد التخلف والظالمية.. وكذلك 

مدمرة مقاومة، وحركة المقاطعة استمرار المعلم الفلسطيني في تدريس طالبه على أطالل مدرسته ال
 ( مقاومة.BDSوسحب االستثمارات من إسرائيل )

ذا كان المبدعون المناضلون من الفلسطينيين، ومعهم قافلة عظيمة من المبدعين العرب، قد قدموا  وا 
طالئع منهم على مذبح مقاومة المحتل، فإن قوافل أخرى مازالت تنتظر على درب معمودية حقوق 

ستمر مهما تكالبت الظروف على هذه القضية.. ومن هؤالء محمد بكري، المبدع فلسطين، وست
لقد «. جنين–جنين »والمخرج والممثل الفلسطيني العنيد في الحق بقلبه وعقله، مخرج وصانع فيلم 

أبدع بكري في عرض شهادات حية لسكان مخيم جنين، موضحًا ما حل به من قتل ودمار خالل 
. يومئذ، كّرس بكري نفسه في قافلة َمن 2002ش االحتالل اإلسرائيلي في أبريل العدوان الذي نفذه جي

باتوا يمثلون الفدائية الثقافية الفنية المبدعة، بأرق وأرقى المعاني. فهو يعمل ويضحي من أجل قضية 
لتزم وطن يسعى ألن يقيم فيه العدالة االجتماعية، ومحاربة العدوانية اإلسرائيلية. إنه فدائي ثقافي م

بتحقيق مشروع وطني، بل كما قال عن نفسه أنه ال يكتفي بثوب العروبة وفلسطين بل يتعداهما إلى 
العالم أجمع. لذلك تخافه دولة االحتالل وتحسب ألف حساب ألدواته الفنية الفتاكة. نعم، تخاف 

اجه. وهو عامًا على إنت 18بعد « جنين-جنين »إسرائيل من محمد بكري، وما تزال تالحقه بسبب 
اليوم، يواجه في حكايته النضالية أنواعًا مختلفة من التنكيل، فقط ألنه عّبر عن آالمه بعد المجزرة 

، وبذلك بات واضحًا أن صرخاته الفنية كانت «جنين-جنين »اإلسرائيلية من خالل فيلمه الوثائقي 
اكمة سياسية ال مؤرقة وموجعة لسلطات االحتالل، فخاضت ضده معركة قضائية، ونصبت له مح

تزال مستمرة، رغم اندراجها تحت بند انتهاك حرية التعبير عن الرأي، وتقييد األعمال الفنية. وما هذا 
التنكيل سوى واحد من تجليات الديمقراطية اإلسرائيلية ضد مبدع فلسطيني كل جريمته أنه كشف 

 سينمائيًا عن واحدة من جرائم االحتالل.. وما أكثرها!
 28/2/2020، بو ظبياالتحاد، أ
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 حملة ساندرز وأزمة الواليات المتحدة .48
 شفيق ناظم الغبرا د.

في األيام األخيرة الكثير من التقدم، فهو بكل المقاييس صاحب  حّقق المرشح الديمقراطي ساندرز
القاعدة الشعبية األهم في الحزب الديمقراطي، إذ يحيط به الشباب والشابات من كل الخلفيات 
واألعمار، كما أنه يخاطب التنوع األمريكي وضرورة تثبيت الحقوق المانعة للعنصرية واالنتهاك. في 

ز قيمًا ديمقراطية بنكهة اشتراكية تركز على العدالة االجتماعية والتعليم األقل هذه الحملة يمثل ساندر 
كلفة والضمان الصحي لكل الناس. ساندرز صاحب أطروحة بدأت تحرك قطاعًا هامًا من المجتمع 

 األمريكي الساعي للتصدي إلعادة انتخاب الرئيس الحالي ترامب.
ى مصراعيه، فبين مدرسة ترامب التي تحابي كبار الشركات لقد انفتح الصراع األمريكي ـ األمريكي عل

من خالل التسهيالت في الضرائب على أمل ان يؤدي هذا لتنشيط االقتصاد وبين مدرسة ساندرز 
الذي يؤكد على ضرورة التركيز على الضمانات للفئات االجتماعية التي تزداد تهميشا يدور الصراع 

حراك هدفه منع استمرار سيطرة أقلية صغيرة من  ويقود ساندرز. الراهن من خالل الحملة االنتخابية
 المواطنين على األغلبية من خالل ملكيتهم لالقتصاد ولشركات وول ستريت.

األمريكي على كل شيء. فهناك قاعدة أمريكية كبيرة مؤيدة لترامب  –ويقع االنقسام األمريكي 
قاعدة تزداد قوة لساندرز، هذه القاعدة تريد واقعا وللمسيحيين اإلنجيليين واللوبي الصهيوني، وهناك 

اقتصاديا وطبقيا ومعيشيا عادال. الخالف يصل لكل القضايا بما فيها السياسة الخارجية المتعلقة 
بالموقف من إسرائيل واحتاللها، وهذا يتضمن الموقف من الصين وأوروبا والحروب التي تخوضها 

 وسط.الواليات المتحدة في منطقة الشرق األ
وبينما يهمل ترامب بصورة شاملة كل القضايا المعلقة بالبيئة، يزداد اهتمام الحملة بقيادة ساندرز 
بقضايا البيئة والمناخ، فساندرز مؤمن بأن عدم االهتمام بالبيئة سوف يؤدي لكارثة إنسانية مدمرة. 

شيء، وفي تدمير إن ساندرز ملتزم بوضع قيود وكوابح على حرية رأس المال في استغالل كل 
 البيئة.

ويرعب حراك ساندرز الحزب الديمقراطي الذي ال يريد أن يرى ساندرز صاحب النكهة اإلشتراكية في 
المقدمة. وبينما يراهن الحزب الديمقراطي على رجل األعمال بلومبيرغ، إال أن بلومبيرغ أخفق بصورة 

عت منذ أيام. لقد دفع بلومبيرغ واضحة في أول مواجهة مع جميع مرشحي الحزب الديمقراطي وق
مئات الماليين في نشر إعالنات حول حملته، لكن ذلك لم يكن عونًا له أمام ضعف موقفه. من جهة 
أخرى إن المرشح بايدن )نائب رئيس الجمهورية السابق( هو اآلخر يزداد ضعفا ويخفق في كسب 

 األصوات المطلوبة للترشح.



 
 
 
 

 

 32 ص             5173 العدد:             2/28/2020 جمعةلا التاريخ: 

                                    

ترتيب الفوز بترشيح حزبه لالنتخابات الرئاسية، فمؤتمر الحزب  وسيواجه ساندرز تحديًا كبيرًا في
، وهناك احتمال يزداد وضوحا بأن ساندرز سيفوز بأغلبية األصوات. بل 2020سيعقد في تموز/يوليو 

هناك خطورة أن يتالعب الحزب الديمقراطي بالنتائج، مستغال بعض الثغرات في قوانين مؤتمر 
ساندرز من الترشح. إن عدم فوز من يأتي بأغلبية أصوات قواعد الحزب، مما قد يؤدي لحرمان 

ن نجح ساندرز في كسب ترشيح الحزب  الحزب قد يفجر الحزب الديمقراطي من الداخل. وا 
الديمقراطي يكون قد خطى خطوة كبيرة في وضع الشروط إلمكانية هزيمة ترامب. بل يبدو من كل 

على هزيمة ترامب وتحديه هو ساندرز وذلك بسبب التوقعات لآلن أن الوحيد القادر موضوعيا 
 قاعدته الشعبية الكبيرة وبسبب قدرته على استقطاب جيل الشباب بوضوح وحزم.

وبينما تخاض معركة االنتخابات األمريكية ال يقدر األمريكيون مدى التدمير الذي ألم بمؤسسات 
حقيقي لمدى الضرر الذي سيلحقه ترامب  الواليات المتحدة األمريكية الديمقراطية، بل ال يوجد تقدير

بمؤسسات الواليات المتحدة السيادية لو أعيد انتخابه. إن أي مراجعة لالستقاالت التي ضربت هذه 
اإلدارة ولطبيعة التعيينات في المؤسسات السيادية تؤكد بأن الوقت ليس لصالح الواليات المتحدة. إن 

فيلة بتدمير مصداقية الواليات المتحدة الدولية باإلضافة سنوات أربعًا أخرى للرئيس ترامب ستكون ك
 لتراجع مكانة وآلية عمل مؤسسات الواليات المتحدة السيادية.

وسيبقى السؤال هل يفوز ساندرز برئاسة الواليات المتحدة في حالة فوزه بترشيح الحزب الديمقراطي 
ر من الحملة االنتخابية. لقد أصبح ؟ سيكون هذا سؤاال مفتوحا لليوم األخي2020في تموز/ يوليو 

النزاع بين األمريكيين حادًا، فهذه حملة تتميز بالخطورة خاصة وأن القواعد االنتخابية تعيش حالة 
توتر لم تعرف الواليات المتحدة مثياًل لها منذ الحرب األهلية في أواسط القرن التاسع عشر. ويجب 

مريكي بسبب القوانين التي تجيز حمله. بين أن يفوز أن ال ننسى أن السالح ينتشر في المجتمع األ
ترامب أو ال يفوز من المؤكد بأن االنتخابات القادمة ستكون نتيجتها متقاربة للغاية. لقد احتدم 
الصراع لدرجة أن الواليات المتحدة قد تشهد نزاعا حتى على نتيجة االنتخابات. األزمة األمريكية في 

 تطور وفي حالة احتراق.
 28/2/2020، قدس العربي، لندنال
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 بعيدا  عن ترامب؟… كيف تبدو العالقة بين إسرائيل والواليات المتحدة .49
 حيمي شليف
الفصل العاشر في سلسلة المناظرات التلفزيونية التي ينشرها الحزب الديمقراطي بمناسبة موسم 

و/أو تغضب اإلسرائيليين على االنتخابات التمهيدية، قدم ليلة األربعاء لحظة قد تحرج و/أو تقلق 
 جانبي المتراس السياسي، وشريحة مهمة من يهود الواليات المتحدة.

المتنافس المتقدم في السباق على ترشح الحزب الديمقراطي للرئاسة، بيرني ساندرز، وصف رئيس 
الذين شاهدوا أمام ماليين الديمقراطيين ” الرجعي والعنصري“الحكومة اإلسرائيلية، بنيامين نتنياهو بـ 

المناظرة، والعشرات من مؤيديه الذين هتفوا في القاعة الموجودة في شارلستون في جنوب كاروالينا. 
 المتنافسون الستة على المنصة لم يحاولوا االحتجاج.

السناتور الذي من فيرمونت ألمح أيضًا بأنه سيفحص إعادة السفارة األمريكية إلى تل أبيب. وشريكته 
ة، لكن األكثر منه اعتدااًل، السناتورة من مساشوستيس، اليزابيث بيرن، تملصت من األيديولوجي

 اإلجابة وقالت إن مكان السفارة سيحدده طرفا النزاع.
رئيس بلدية نيويورك السابق، مايكل بلومبرغ، وهو المرشح األكثر احتمااًل لمعظم اإلسرائيليين، قال 

سترمى في سلة  -هذا ما يمكن أن نفهمه من أقواله-قرن إنه ال يجب إعادة السفارة، لكن صفقة ال
قمامة التاريخ بعد أن تحدث عن إخالء المستوطنات التي خلف جدار الفصل. قدر نتنياهو بأنه لن 

 يتجرأ أي رئيس ديمقراطي على قلب بادرات حسن نية ترامب رأسًا على عقب.
العاصفة التي ثارت في هذا األسبوع في التركيز القصير ولكن غير الدارج على إسرائيل هو نتيجة 

الذي سيعقد األسبوع القادم في واشنطن. إن ” األيباك“أعقاب رفض ساندرز المشاركة في مؤتمر 
برودة المرشحين والجمهور تجاه إسرائيل، التي تحولت لدى ساندرز إلى عداء حقيقي، أبرزت 

ت األخيرة، الذي لعب نتنياهو دورًا االنجراف الذي حدث في تعامل الحزب مع إسرائيل في السنوا
 رئيسيًا في تسريعه وتعميقه.

الدقائق المعدودة التي ُخصصت إلسرائيل أوضحت إلى أي مدى يمكن أن تتحول مكانتها من طرف 
إلى آخر إذا نجح ساندرز أو أي مرشح ديمقراطي في الفوز على ترامب في تشرين الثاني القادم، 

ال في منصب رئيس الحكومة. وقد أوضحت هذه الدقائق بشكل قليل أن خاصة إذا كان نتنياهو ال يز 
احتمالية ترشيح ساندرز قد تحدث عاصفة في العالقة بين إسرائيل والواليات المتحدة. إذ يمكن أن 
توسع الشرخ واالنقسام في نفس الطائفة اليهودية، ليس بسبب كراهية السناتور إلسرائيل نتنياهو، بل 

 وديته. مع ذلك فهذا أمر لم يحدث حتى اآلن.باألساس بسبب يه
 بصورة متسارعة
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بقدر ما يمكن التقدير، فإن مناظرة أمس قبل االنتخابات التمهيدية التي ستجرى في جنوب كاروالينا 
في األسبوع ” الثالثاء العظيم“عن التجديف السريع نحو الفوز في يوم  يوم السبت، لن تحرف ساندرز

القادم. وحسب االستطالعات التي جرت قبل بدء المناظرة، فإن ساندرز يتوقع أن يفوز في معظم 
الواليات التي ستشارك في االنتخابات التمهيدية الثالثاء، وأن يتحول من متقدم إلى مرشح مؤكد 

 لرئاسة.للحزب الديمقراطي ل
ن الضغط على خصوم ساندرز  إن تاريخ المؤسسة الحزبية وجناحها الرئيسي سيحلق عاليًا، وا 
لالنسحاب من السباق من أجل تركيز الجهود على مرشح واحد سيصبح ثقياًل على تحمله. خصوم 
 ساندرز كان عليهم أن يهاجموه معًا أثناء المناظرة التي جرت األسبوع الماضي في الس فيغاس،
بسبب مكانته التي تبلورت كمتقدم في السباق. وبداًل من ذلك، هاجموا بغضب الملياردير بلومبرغ 

 الذي تسلل إلى صفوفهم بفضل ثروته.
، وربما نجحوا في ”سي.بي.اس“وقد حاولوا التغاضي عن ذلك في المواجهة التي أجرتها أمس شبكة 

ذا وضع ساندرز على رأسه. ولكنهم فوتوا هذه إبراز األخطار الكبيرة التي سيلحقها الحزب بنفسه إ
الفرصة. ساندرز سرع خطواته اآلن وراكم الدعم، ال سيما في أوساط الشباب. وحسب كثيرين، من 

 المشكوك وقفه اآلن.
ربما نجح نائب الرئيس السابق جو بايدن، الذي كان ظهوره األكثر إثارة لإلعجاب منذ بدء 

ز نحو القمة. ومن خالل ذلك، أنقذ مكانته من االنهيار القريب. المناظرات، في إبطاء سير ساندر 
كان بايدن بليغًا وحاسمًا، وعلى غير عادته، ربما حصل على تعاطف الجمهور المحلي. نائب 
الرئيس كان متفوقًا حتى وقت متأخر في جنوب كاروالينا على ساندرز بفارق كبير بفضل التعاطف 

ين يشكلون أغلبية الناخبين الديمقراطيين في جنوب كاروالينا. مؤخرًا، الكبير معه في أوساط السود الذ
 بدأ يهبط في االستطالعات إلى درجة التعادل مع ساندرز.

إن ظهور بايدن الواثق قد ينقذه من هزيمة مهينة في جنوب كاروالينا. لم تكن هذه الهزيمة تقتضي 
ير لساندرز. هذا ما سيحدث أيضًا لبيرن انسحابه من التنافس فحسب، بل أيضًا ستسجل كإنجاز كب

إذا تحققت االستطالعات وهزمها السناتور ساندرز في ساحتها الداخلية في ماساشوستيس، حيث 
 ستجد صعوبة في النهوض.

بعد أن هاجمت بليونة حليفها األيديولوجي ساندرز ألنه لم يستطع أن يجمع التحالف المطلوب 
بيرن لغرس أسنانها في بلومبرغ، مثلما اعتادت في المناظرة لإلصالحات المشتركة لهما، عادت 

 السابقة، وكأنها تلمح لساندرز وجمهوره المتحمس عن استعدادها للتجند في صفوف الثورة.
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بايت بوتجيجي، من انديانا، أثار انطباعًا جيدًا ببالغته الجارفة، لكن عدم قدرته على كسر حواجز 
لسود بها تجاهه، حول مكانته إلى مرشح غير واقعي في نظر االغتراب التي يشعر المصوتين ا

ديمقراطيين كثيرين. السناتورة إيمي كلوتشر أملت بالحفاظ على األفضلية الضئيلة التي تقدمت بها 
وبهذا ”. الثالثاء العظيم“في واليتها مينوسوتا، التي ستجري فيها أيضًا االنتخابات التمهيدية في 

 قع لبيرن.ستنجو من المصير المتو 
 المصير المحتم

يجب القول في صالح بلومبرغ بأن ظهوره كان أفضل بكثير من ظهوره األول البائس في المناظرة 
األولى التي شارك بها في األسبوع الماضي. فقد أظهر خبرة في الشؤون الخارجية واالقتصاد وتفاخر 

ديمقراطي، فإن بلومبرغ ينظر اليه بإنجازاته كرئيس لبلدية نيويورك. وطالما يستاء منه الحزب ال
، يمكنه الوقوف في المعركة الثنائية النهائية أمام ساندرز بيقين إذا ”ال مناص منه“كثيرون كمرشح 

 انسحب بايدن من المنافسة.
-كثيرون في الحزب يعارضون ساندرز، سواء بسبب مواقفه الراديكالية أو بسبب تأثيرها الحاسم 

يريد ” ديمقراطيًا اشتراكياً “ت فوزه على ترامب. وهو مرشح يعتبر نفسه على احتماال -حسب رأيهم
تأميم الخدمات الصحية ويسعى إلى زيادة تدخل الحكومة في االقتصاد ويصمم على مواصلة امتداح 
مستبدين يساريين مثل فيدل كاسترو بسبب إنجازاتهم االشتراكية. ساندرز الذي اعتاد على فعل ذلك 

 ماركسيًا، هو متطرف حسب المصطلحات األمريكية. منذ كان في شاباً 
ترشيح ساندرز سيردع ناخبين ديمقراطيين معتدلين عن التصويت له، ويمكن أن يجعلهم يصوتون 
لترامب. وحسب منتقديه، لن يضمن ساندرز فقط استمرار رئاسة ترامب، بل قد يؤدي إلى هزيمة 

فشال ا حتماالت الحزب في السيطرة على مجلس الشيوخ، األغلبية الديمقراطية في مجلس النواب وا 
 سواء كان ذلك اآلن أو مستقباًل.

ساندرز يعرض االستطالعات التي تشير بصورة ثابتة إلى تفوقه على ترامب بصورة متساوية أو 
أكثر من كل منافسيه. واألهم من ذلك هو أن ساندرز يلوح بالحماسة الشديدة التي يثيرها ترشحه في 

اب تحت عمر الثالثين، حماسة كهذه سيتكن الحزب من بث روح المعركة، وتجند آالف أوساط الشب
 المتطوعين وتؤدي إلى استنفاد جميع اإلمكانيات الكامنة لدى المصوتين للحزب.

يبدو أن ساندرز يهدد بأنه إذا توحد حزبه من أجل إحباط ترشحه فسيخلق شرخًا بينه وبين المصوتين 
يشقوا طريقهم بسرعة في هذه األيام نحو حكم لفترة طويلة. ال يأمل أحد في  الشباب الذين يمكن أن

أن يخفف ساندرز مواقفه ويتحول إلى وسط، خصوصًا في هذه المرحلة من السباق، في الوقت الذي 
 يعتمد فيه على حماسة قاعدته األيديولوجية.
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د صعوبة في سماع االنتقاد. ساندرز كان وال زال سياسيًا دوغمائيًا، تحول إلى عجوز متشدد يج
يمانه بصدق نهجه ازداد اآلن بفضل نجاحه في االنتخابات التمهيدية. ولم ينحرف عن المواقف  وا 
التي أوصلته إلى ما هو فيه، بل سيزيدها حدة من أجل اإلغضاب، ومنها العداء الطويل لليسار 

السنوات األخيرة بسبب كراهية  األمريكي تجاه االحتالل اإلسرائيلي في المناطق التي اشتعلت في
 نتنياهو المتقدة، محبوب رئيسهم المكروه ترامب.

اليمين اليهودي من القدس وحتى الس فيغاس ستنقض على أقوال ترامب الشديدة، وعلى صمت 
أصدقائه كمن وجد غنيمة. مقاطع الفيديو من المناظرة سُتخرج في الحملة اليمينية التي استهدفت 

ندرز في منافسة الحزب الديمقراطي من أجل أن يدق إسفينًا بين يهود الواليات استغالل تقدم سا
 المتحدة وحزبهم المفضل وجعلهم يتركونه لصالح الحزب الجمهوري.

الجمهوريون ومؤيدوهم اليهود دائمًا يحلمون بثورة يهودية لصالحهم قبل االنتخابات. ودائمًا يخيب 
وهرية في هذه المرة أيضًا. وينتاب المؤيدين الديمقراطيين أملهم: هكذا سيحدث مع تغييرات غير ج

المتحمسين إلسرائيل قلق من أفعال ساندرز، فهو مرفوض تمامًا مقابل الخوف من خطوات ترامب 
 في الواليات المتحدة إذا فاز بأربع سنوات أخرى في الرئاسة.

تمية تنبع من زيادة قوتهم وتعزز يقول اليمين إن ابتعاد الحزب الديمقراطي عن إسرائيل هو عملية ح
تأثير األقليات التي تشكل القاعدة االنتخابية للديمقراطيين. هم كما يبدو، غير إسرائيليين بتعريفهم. 
ولشديد مفارقة التاريخ اليهودي، فإن شكًا مشتركًا تجاه األقليات يشكل أحد الحلقات القوية التي تربط 

 ئيل ونظيره في أمريكا.بين اليمين القومي المتطرف في إسرا
يسار يلقون عليه معظم المسؤولية عن االغتراب والكراهية التي يشعر  –معارضو نتنياهو من الوسط 

بها معظم الديمقراطيين اليوم تجاه إسرائيل، والتي تصل أكثر إلى ما بعد معسكر مؤيدي ساندرز. 
رئيس الحكومة مع ترامب الذي  عالقات نتنياهو المتكدرة مع معبودهم باراك أوباما وقصة غرام

يكرهونه، حولت نتنياهو إلى شخص غير مرغوب فيه لدى أجزاء واسعة في الحزب. لذلك، يقدر 
 ساندرز أنه سيفوز إذا وصف نتنياهو بالعنصري، وأن خصومه سيخسرون إذا تجرأوا على مخالفته.

 27/2/2020هآرتس 
 28/2/2020، القدس العربي، لندن
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