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إنهاء االحتالل اإلسرائيلي وإقامة دولة فلسطينية على إىل الداعي  موقفها الثابت
  وعاصمتها القدس الشرقية. 1967حدود 

 ،وحذّر أبو ردينة من أنه إذا ما تم إعالن هذه الصفقة بهذه الصيغ املرفوضة
فستعلن القيادة الفلسطينية سلسلة إجراءات حتافظ فيها على حقوق الفلسطينيين 

  الشرعية، وستطالب إسرائيل بتحمّل مسؤولياتها كاملة كسلطة احتالل. 

أعلن الرئيس األميركي دونالد ترامب أن جميع التقارير بشأن  ،خرىمن ناحية أُ
  جمرد تكهنات."صفقة القرن" ليست إالّ تتفصيال

على موقع التواصل  اخلاصل ترامب يف تغريدة نشرها يف حسابه وقا
االجتماعي "تويتر" مساء أمس: "إن الواليات املتحدة تتطلع إىل استقبال رئيس 

بني غانتس � أزرق أبيض‹احلكومة اإلسرائيلية بنيامين نتنياهو ورئيس حتالف 
طتنا للسالم خ تيف البيت األبيض األسبوع املقبل. إن التقارير بشأن تفصيال

   جمرد تكهنات".إالّ االتي مل نكشف عنها بعد وتوقيت إعالنها ليس

وقالت مصادر رفيعة املستوى يف حتالف "أزرق أبيض" إنه يجب التأكد مما إذا 
كية جادة وصادقة أم أنها جمرد مناورة انتخابية يركانت خطة السالم األم

أن توقيت الزيارة يف وأشارت هذه املصادر إىل لرئيس احلكومة نتنياهو. 
واشنطن يتزامن مع عقد جلسة للهيئة العامة للكنيست من أجل الدفع قدماً بإقامة 
جلنة الكنيست التي ستناقش طلب نتنياهو احلصول على حصانة برملانية جتنّبه 

لكن هذه املصادر أكدت يف املثول أمام احملاكمة بشبهة ارتكاب خمالفات فساد. 
لرئيس األميركي بدعوة غانتس إىل واشنطن لكونه املرشح الوقت عينه أن قيام ا

إمكان غانتس استبدال نتنياهو يف ظهر أن لرئاسة احلكومة إىل جانب نتنياهو تُ 
  بعد االنتخابات املقبلة.

وأضافت املصادر نفسها أنه يف حال شملت اخلطة إخالء مستوطنات أو إقامة 
  نتنياهو مع معسكر اليمين. د عالقاتدولة فلسطينية فهذا من شأنه أن يعقّ

"صفقة القرن" تأتي يف ظل  تويبدو أن نية اإلدارة األميركية نشر تفصيال
تصريحات أدىل بها عدد من الساسة اإلسرائيليين مؤخراً بشأن ضم أراض من 
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أعلن نتنياهو نيته بسط السيادة  إذالضفة الغربية اىل السيادة اإلسرائيلية، 
دن وشمال البحر امليت وجميع املستوطنات يف الضفة غور األر علىاإلسرائيلية 

 إنه أوضح إالّ ،الغربية، وأعلن غانتس نيته ضم غور األردن وشمال البحر امليت
ما أعلن وزير الدفاع نفتايل بينأنه سيفعل ذلك بعد نيل موافقة اجملتمع الدويل، 

  ية.الغرب بينت ضرورة بسط السيادة اإلسرائيلية على مناطق ج يف الضفة

شر يف حزيران/يونيو الفائت خالل وكان الشق االقتصادي لـ"صفقة القرن" نُ 
قد يف البحرين، وينص على تأسيس صندوق استثمار دويل تبلغ مؤتمر عُ
مليار دوالر إلقامة مشاريع إنمائية لتحسين االقتصاد الفلسطيني  50ميزانيته 

  واالستثمار يف دول جماورة.
  

  بوتين وماكرون على هامش[عباس يجتمع مع كل من 
  مشاركتهما يف املنتدى الدويل للمحرقة النازية]

  
  24/1/2020"هآرتس"، 

  
ذكر بيان صادر عن رئاسة السلطة الفلسطينية أن رئيس السلطة حممود عباس 
عقد أمس (اخلميس) اجتماعاً مع الرئيس الروسي فالديمير بوتين يف قصر 

إعالن اسرائيل نيتها ضم أراض  يف لهحثا خالتباالرئاسة يف مدينة بيت حلم 
 فلسطينية و"صفقة القرن" التي يمكن أن يعلنها الرئيس األميركي دونالد ترامب.

لشعب الفلسطيني اوأضاف البيان أن عباس أعرب عن شكره لبوتين على دعمه 
  سياسياً واقتصادياً وثقافياً ومالياً وأمنياً.

الفلسطينية جذوراً تاريخية  -وقال الرئيس الروسي إن للعالقات الروسية
وعميقة، وأكد استعداد روسيا لتعزيز العالقات بين اجلانبين فيما يتعلق 

  اإلسرائيلية. -باالقتصاد واجملال اإلنساين وقضايا التسوية الفلسطينية

وكان بيان سابق صادر عن رئاسة السلطة الفلسطينية ذكر أن عباس عقد يف رام 
اجتماعاً مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أكد الله أول أمس (األربعاء) 
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خالله رئيس السلطة أهمية الدور الفرنسي واألوروبي إلنقاذ عملية السالم بين 
  .الفلسطينيين وإسرائيل

وأضاف البيان أن عباس أعرب عن شكره للرئيس الفرنسي على مواقف بالده 
عية والقانون الدويل، الداعمة إلحالل السالم وفق حل الدولتين وقرارات الشر

كما  .ومواقفها الداعمة لفلسطين يف العديد من اجملاالت السياسية واالقتصادية
أكد عباس أهمية الدور الفرنسي واألوروبي إلنقاذ العملية السياسية من املأزق 

بعد مواقف اإلدارة  وخصوصاً ت اإلسرائيلي، ناء التعالذي وصلت إليه جرّ
ما أفقدها دورها كوسيط وحيد  ، وهوإسرائيل ةحصلاألميركية املنحازة مل

  .للعملية السياسية

وكان بوتين وماكرون وصال إىل إسرائيل للمشاركة يف املنتدى الدويل للمحرقة 
عاماً على حترير معسكر  75قد يف القدس يف مناسبة ذكرى مرور النازية الذي عُ

  أوشفيتز النازي يف بولندا.
  

  الدويل للمحرقة النازية:[نتنياهو يف ختام املنتدى 
  إيران أكثر األنظمة معاداة للسامية على وجه األرض]

  
  24/1/2020"يديعوت أحرونوت"، 

  
قال رئيس احلكومة اإلسرائيلية بنيامين نتنياهو إن إيران هي أكثر األنظمة 

  معاداة للسامية على وجه األرض. 

ياد فشيم" لضحايا وجاءت أقوال نتنياهو هذه يف سياق خطاب ألقاه يف متحف "
احملرقة النازية يف القدس يف ختام أعمال املنتدى الدويل للمحرقة أمس 

مل ير بعد موقفاً موحداً وحازماً  ه(اخلميس)، وأكد فيه أيضاً أنه يشعر بالقلق ألن
والذي يسعى علنا لتطوير  ،ضد النظام األكثر معاداة للسامية على هذا الكوكب

  ولة اليهودية الواحدة والوحيدة.بادة الدإلو ،أسلحة نووية
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وأضاف نتنياهو أن إسرائيل حتيي الرئيس األميركي دونالد ترامب ونائبه مايك 
 تصديهما لطغاة طهران. على بينس 

وألقى نائب الرئيس األميركي مايك بينس خطاباً دعا فيه إىل الوقوف أمام إيران 
حملرقة النازية كجزء من ووصفها بأنها الدولة الوحيدة يف العامل التي تنكر ا

 وتهدد بتدمير إسرائيل. ،سياستها اخلارجية

كما ألقى الرئيس الروسي فالديمير بوتين خطاباً دعا فيه إىل عقد قمة للدول 
األعضاء يف األمم املتحدة بما يف ذلك روسيا والواليات املتحدة والصين 

بالذاكرة التاريخية الية من أجل االلتزام احل 2020وبريطانيا وفرنسا خالل سنة 
  .ومناقشة سبل حماية السالم وحفظ احلضارة

وقال بوتين إن نسيان املاضي واالنقسام أمام التهديدات يمكن أن يؤديا إىل 
تداعيات هائلة ومن الضروري أن تكون لدى اجلميع شجاعة كافية لتأكيد ذلك 

  وفعل كل شيء ممكن حلماية السالم والدفاع عنه. ةمباشر

وذلك إلحياء  ،زعيم دولة 40 أكثر منوشارك يف املنتدى الدويل للمحرقة النازية 
  سنة على حترير معسكر أوشفيتز النازي يف بولندا. 75ذكرى مرور 

  
  [نتنياهو يجتمع مع بوتين ويشكره على
  العالقة الشجاعة بين روسيا وإسرائيل]

  
  24/1/2020"يسرائيل هيوم"، 

  
ئيلية بنيامين نتنياهو إن االجتماع الذي عقده مع قال رئيس احلكومة اإلسرا

الرئيس الروسي فالديمير بوتين يف ديوان رئاسة احلكومة يف القدس صباح 
أمس (اخلميس) كان مؤثراً جداً، وأشار إىل أن والدة اإلسرائيلية نعمة يسسخار 
املعتقلة يف روسيا انضمت إىل االجتماع وقال لها بوتين إن كل شيء سيكون 

 ى ما يرام.عل



املصدرعند االقتباس يرجى ذكر   
 
7 

واستقبل نتنياهو بوتين فور وصوله إىل إسرائيل صباح أمس يف زيارة تستمر 
  قد يف القدس. يوماً واحداً للمشاركة يف املنتدى الدويل للمحرقة النازية الذي عُ

وشكر نتنياهو بوتين يف تصريحات أدىل بها إىل وسائل إعالم يف مستهل 
وأكد أنها تخدم الشعبين  ،سيا وإسرائيلعلى العالقة الشجاعة بين رو االجتماع،

  واالستقرار والسالم يف منطقة الشرق األوسط.

وانضمت اىل االجتماع بين بوتين ونتنياهو والدة اإلسرائيلية املعتقلة يف روسيا 
  االتصاالت ملنحها العفو.  آخر طالعها علىنعمة يسسخار إل

اإلسرائيلية إن تقدماً كبيرًا وقالت مصادر مسؤولة يف ديوان رئاسة احلكومة 
  حدث يف هذه القضية بفضل العالقات القريبة والشخصية بين نتنياهو وبوتين.

وافتتح الرئيس الروسي أمس النصب التذكاري لضحايا معركة ليننغراد يف 
  مدينة القدس يف احتفال شارك فيه رئيس احلكومة نتنياهو.

  
  مقعداً  55[استطالع قناة التلفزة "كان": 

  ملعسكر أحزاب اليمين واحلريديم]
  

  24/1/2020"معاريف"، 
  

أظهر استطالع للرأي العام أجرته قناة التلفزة اإلسرائيلية "كان" [تابعة لهيئة 
البث الرسمية اجلديدة] أمس (اخلميس) أنه يف حال إجراء االنتخابات العامة 

ر أحزاب مقعداً، ومعسك 39للكنيست اآلن سيحصل معسكر أحزاب اليمين على 
مقعداً، ويحصل حزبا اليهود احلريديم [املتشددون  44اليسار على  - الوسط

مقعداً، ويحصل حزب "إسرائيل بيتنا" بزعامة عضو الكنيست  16دينياً] على 
. 13مقاعد، وحتصل القائمة املشتركة على  8أفيغدور ليبرمان على    مقعداً

 31نتنياهو على بنيامين ة حتصل قائمة حزب الليكود برئاس ،ووفقاً لالستطالع
مقعداً، وحتصل  35مقعداً، وقائمة حتالف "أزرق أبيض" برئاسة بني غانتس على 
املكونة من حزب وقائمة حتالف "يمينا" برئاسة وزير الدفاع نفتايل بينت 
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وا من أن تُدفن املسودة شفقد العاملون يف هذه املهمة صبرهم، وخكلما 
  التي كتبوها حتى من دون نعي.

 يف لتدخل لذلك، عندما أعطى غانتس هذا األسبوع الضوء األخضر رسمياً ل
أن تُنشر ملمكن ااالنتخابية الثالثة، بعد أن أدرك أن اخلطة من  املعركة

القها يف البيت األبيض. معه أو من دونه، بدأ العد العكسي العلني حلفل إط
اسفة غانتس احملاط باأللغام مل يكن قادراً على تقدير حجم املواد الن

املوعد املقرر إلطالق الصفقة، ليس سوى اليوم  التي حتيط به، ويا للعجب،
الذي من املتوقع أن جتري فيه أيضاً مناقشة حصانة بنيامين نتنياهو. 

غارق يف التحقيقات حتى رقبته. هكذا ضيف نفسه كل ذلك بينما امل
حتولت صفقة السالم املوعود بين إسرائيل والفلسطينيين إىل صفقة 

أو ملزيد من الدقة، صفقة القرن لنتنياهو.  ،السالم بين نتنياهو وغانتس
االثنان دُعيا معاً إىل مناقشتها، كأنهما هما اللذان يجب أن يتوصال إىل 

  تفاهمات.
 س من املفترض أن يفاجىء مَن تابع عن قرب الكشف عن هذا التوجه لي

من اخلطة، يف املؤتمر االحتفايل الذي عُقد يف  ،االقتصادي ،اجلزء األول
حزيران/يونيو يف العاصمة البحرينية املنامة. لقد كان واضحاً لكل 
الذين حضروا املؤتمر أن الفلسطينيين ليسوا طرفاً. هم يظهرون يف الصور 

  ت، لكن هذا احلدث مل يكن أبداً من أجلهم.ويف الفيديوها
  أن صفقة السالم ال مرة بعد ُأخرى يف مناسبات عديدة أثبت األميركيون

فلسطيني. كل موضوع طالبوا  - تهدف إىل حتقيق سالم إسرائيلي
من نقل السفارة إىل القدس، مرورًا  - "إبعاده عن طاولة املفاوضات"بـ

إىل االعتراف بسيادة إسرائيل بتقليص األموال اخملصصة للسلطة، وصوالً 
كان للمحافظة على سالمة نتنياهو. الربط بين  - على مرتفعات اجلوالن

"طاقم السالم" من مؤيدي املستوطنين، وبينهم السفير األميركي يف 
إسرائيل ديفيد فريدمان الذي يتصرف كسفير إسرائيل يف واشنطن، وبين 

ونائبه مايك بنس، مل يترك  قاعدة املؤيدين من اإلجنيليين للرئيس ترامب
  منذ البداية جماالً للخيال.

 ر بإىل جانب الوعود املتكررة من جانب أطراف إسرائيلية منذ أيلول/سبتم
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بأن اخلطة ستضمن سيادة إسرائيلية على كل املستوطنات، وضم غور 
تؤكد هذه األطراف أن رفضًا وترسيخه كحدود شرقية إلسرائيل،  األردن

هذه اخلطوات أيضاً من طرف رعنة شلترامب سيؤدي إىل  فلسطينياً فورياً
واحد. لذا يُطرح السؤال أليس من األصح تسمية هذه اخلطة خطة الضم. من 
جهة أُخرى، حتذر هذه األطراف من وجود وجه آخر للعملة: كل املدنيين 

دولة حتت سيطرة السلطة التي ستُعتبر  الفلسطينيين سيبقون أيضاً
  منزوعة السالح.

  مع ذلك، من املهم أن نتذكر أن كل ذلك هو تسريبات تمثل يف األساس
يف أغلبيته.  يلجمهور اإلسرائيلي، اليمينهذه اخلطة لاملصلحة يف تسويق 

ما الذي يوجد فعالً يف الوثيقة، كله سنعرفه بالتحديد فقط مع الكشف 
معان الكامل عنها قريباً. املشهد سيكون من دون شك غريباً جداً: اثنان يط

بعرش إسرائيل يناقشان معاً يف البيت األبيض خطة سالم من دون شريك 
فلسطيني، بدعم من اليمين وبمعارضة اليسار. ربما على األقل سينتج من 

  ذلك حكومة.  
  

  حملل سياسي -تسفي برئيل 
  24/1/2020"هآرتس"، 

  
  لنتنياهو صديق يف موسكو، 

  حتى يتوقف أن يكون صديقاً 
  

  منتدى احملرقة" الذي عُقد هذا األسبوع يف القدس وجمع عشرات الزعماء"
 موضوعإىل احملرقة النازية  حوّلووكبار املسؤولين من دول العامل، 

قضية نعمه يسسخار، [اإلسرائيلية التي اعتقلتها  عتّمت عليه ،ثانوي
التي السلطات الروسية يف مطار موسكو حليازتها كمية من اخملدرات]، 

حتولت إىل اختبار مهم للمؤهالت الدولية لبنيامين نتنياهو، ويف األساس 
جنح نتنياهو يف ئيس الروسي فالديمير بوتين. هل الرعلى وة تأثيره قل

دفع بوتين إىل  العفو عن يسسخار؟ وهل سلسلة الزيارات التي لمساعيه 
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  ؟اًن األخيرين إىل روسيا ستعطي ثمارقام بها يف العامي
  ما يتعلق بإسرائيل، ال حتتاج روسيا إىل هجوم سيبراين يبدو أنه يف كل

للتأثير يف االنتخابات اإلسرائيلية؛ يكفي اعتقال مواطنة إسرائيلية 
وإطالق سراحها لترجيح الكفة ملصلحة رئيس احلكومة. لكن يوجد بين 
روسيا وإسرائيل عدد من املوضوعات احلساسة. التنسيق العسكري يف 

ضوع حساس يعالَج بكثير من الدقة، ويحتاج إىل الساحة السورية هو مو
صيانة دائمة. وذلك كي تتمكن إسرائيل من االستمرار يف املناورة بين 

روسيا  عطلّتزعج هجومية يف األراضي السورية من دون أن تالعمليات ال
  الستكمال سيطرة األسد على كل أراضي دولته.

 وع حوادث، إذا ظاهرياً، يبدو أن التنسيق يجري بصورة عامة من دون وق
خلالً  2018مل نعتبر إسقاط الطائرة الروسية بصواريخ سورية يف سنة 

يف التنسيق. لقد نشأ  بين روسيا وإسرائيل، وبينهما وبين إيران، توازن 
االستمرار يف مهاجمة أهداف إسرائيل  تستطيعه موجببمتفَق عليه، 

قواعد  آخر، أوساعدة حزب الله، مثل شحنات صواريخ وسالح ملموجهة 
تُعتبر مهاجمة أهداف إيرانية يف سورية مشروعة تنقل منها إيران سالحاً. 

ما دامت إسرائيل تستطيع تبريرها بأن املقصود أهداف ترسل منها إيران 
عموماً، يبدو أن روسيا تفضل أن ترى  - سالحاً وعتاداً آخر إىل حزب الله

أن  رطشال عالقة لها بها، ب يف احلوار العسكري بين إسرائيل وإيران مسألة
مع ضباط االتصال يف سالح اجلو الروسي هذه الهجمات نسّق تُ

  املنتشرين يف قاعدة حميميم يف شمال غرب سورية. 
  يطرح هذا التنسيق قضية مثيرة للفضول تتعلق بالثقة بين سالحي اجلو

على  الروسي واإلسرائيلي، ألن كل هجوم يجري تنسيقه ينطوي أيضاً
القيادة اإليرانية وسالح ىل إعلومات مسبقة عن هدف الهجوم قل مخطر ن

  اجلو السوري.
  مصدر إسرائيلي كان قريباً من ترتيبات التنسيق قال لـ"هآرتس" إن هذا

اخلطر قائم فعالً، لكن األسلوب املتبع هو "إذا أرادت روسيا منع هجوم 
يف وقت معين، فإنها ستقول ذلك بوضوح  إسرائيلي يف منطقة معينة، أو

، لدينا  احملصلةيفولن تمارس األالعيب". وأضاف املصدر نفسه: "
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انطباع أن روسيا ال تنوي التدخل يف العمليات اإلسرائيلية ضد حزب الله، 
اإليرانية. لكن ليس  - وأن اعتباراتها ال تتعلق فقط باملواجهة اإلسرائيلية

ى إيجاد حل سياسي للحرب رت الظروف وجرأنه إذا تغيبهناك ضمانة 
  لن يحدث حتول يف سياسة روسيا إزاء الهجمات اإلسرائيلية". يف سورية

  فرضية العمل اإلسرائيلية هي أن روسيا نفسها معنية بإخراج إيران من
، بل أيضاً من املادي وجودها لتخّلص منااألراضي السورية، ليس فقط 

التدخل العسكري الروسي  أجل تقليص تأثيرها يف نظام األسد. وال يهدف
فقط إىل اإلبقاء على نظام مؤيد  2015يف سورية الذي بدأ يف سنة 

ومتعاون، بل أيضاً يهدف إىل حتويل الدعم العسكري إىل موطىء قدم يف 
ما كحليف األسد، إيران  الشرق األوسط. لكن روسيا ورثت وضعاً قائماً فيه

  ات الدوالرات.قدمت له مساعدة وقروضاً بمليار أنها
  كانت النتيجة على الصعيد السياسي، أن روسيا اضطرت إىل املناورة بين

استخدمت ستكمال سيطرة األسد على سورية. يف مسعى ال ،تركيا وإيران
تفوقها على إيران وتركيا وجنحت يف إقناع بعض الدول العربية، بينها 

لدبلوماسية مع احتاد اإلمارات والبحرين والسودان، بإعادة عالقاتها ا
النظام، لكن يبدو أن اإلجناز األهم يكمن يف جناحها يف اجلمع هذا الشهر 
  يف موسكو بين رئيس االستخبارات التركية ونظيره السوري علي اململوك. 

 إىل التوصل إىل اتفاق بين  يرشالتقارير التي خرجت من االجتماع ال ت
ة من سورية، لكن تركيا وسورية بشأن مسألة انسحاب القوات التركي

حدوث االجتماع يمكن أن يشير إىل تغير توجّه تركيا حيال نظام رّد جم
األسد. استغالل تفوق روسيا العسكري يف الساحة السورية، وخصوصاً 
استخدامها سالح اجلو حلسم معارك حملية ملصلحة نظام األسد، 
باإلضافة إىل جناحها يف تثبيت وقف إطالق النار بين جزء من 

ليشيات وبين النظام، منحها رافعة قوية جداً للسيطرة مستقبالً على املي
موارد طبيعية مثل النفط والفوسفات، بحيث يكون نظام األسد معتمدًا على 
موسكو أيضاً يف نهاية احلرب. أيضاً يبدو بوضوح يف هذا اجملال أن 

باملقارنة مع أن موسكو ع م، النفوذ وايازروسيا تنجح يف دفع إيران إىل 
للحكم  اجلاريةال توظف مليارات الدوالرات يف تمويل األنشطة ران إي
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  السوري.  
  تدور معركة حُسمت تقريباً بين إيران وروسيا على تقاسم االقتصاد

السوري. فقد وضعت روسيا يدها على حقول النفط، ووقّعت شركات 
روسية اتفاقات مستقبلية لتطوير وإنتاج النفط. كذلك ايضاً بالنسبة إىل 

ت الفوسفات. بينما اضطرت إيران إىل االكتفاء باجملال اخملصص شركا
لها "إعادة إعمار الدولة"، ومعناه بناء وحدات سكنية يف حمافظات 
سورية، ويف األساس يف املناطق الفقيرة يف الدولة. ويف مقابل األرباح 
التي من املفترض أن يجني الروس ثمارها يف األمد القصير وال تتطلب 

 300-200ت كبيرة نسبياً، فإن املشاريع اإليرانية، مثل بناء استثمارا
ألف وحدة سكنية، تفرض على إيران استثمار مال كثير يف املدى القصير، 

  بينما األرباح، إذا حدثت، ستوزَّع على سنوات طويلة.
  بالنسبة إىل إسرائيل، هذه الظروف تمنحها حرية عمل أكبر يف سماء

، املشكلة هي أن حرية العمل هذه روسيا االتفاقات مع عاةمرا معسورية، 
اعتماداً إسرائيلياً على مصالح روسيا، وهذه املصالح ال تنحصر  ىءتنش

فقط فيما يحدث يف الساحة السورية أو بتعهدات إسرائيلية بعدم املس 
  باألسد ونظامه. 
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