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 يؤكد: ال انتخابات ما لم يصوت المقدسي في قلب القدس الشرقية عباس
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 ضد اتفاقية الغاز مع االحتالل اإلسرائيليي الوزراء األردن اعتصام أمام مجلس

مليون  42تصادق على سرقة  "إسرائيل"
 من أموال المقاصة الفلسطينية دوالر

 
 

 4... ص 
 

 5123 30/12/2019 نثين إلا

 



 
 
 
 

 

 2 ص             5123 العدد:             12/30/2019 نثنيناإل  التاريخ: 

                                    

  السلطة:
 4 يؤكد: ال انتخابات ما لم يصوت المقدسي في قلب القدس الشرقية عباس  2.
 4 من أموال المقاصة سرقة منظمة ومتعمدة "إسرائيل"عشراوي: اقتطاع   3.
 5 العطا أبو بهاءتعلن ضبط خلية متورطة في اغتيال في غزة  "الداخلية"  4.
 6 الضميري: بيان حماس استكمال لحمالتها المتساوقة مع االحتالل للحفاظ على انقالبها  5.
 6 "إسرائيل"الطاقة مع األردن بديال عن  السلطة الفلسطينية تعلن توقيع اتفاقية لتمديد شراء  6.
 7 أبو ردينة: االنتخابات ضرورة لكن ليس بأي نثمن  7.

 
  المقاومة:

 7 "إسرائيل"حماس تدعو السلطة الفلسطينية إلى وقف التنسيق األمني مع   8.

 8 تالل اإلسرائيلي: حماس رفضت ربط التهدئة بوقف العمليات في الضفة الغربيةإذاعة االح  9.
 8 و"إسرائيل"تنديد بأنباء التهدئة بين حماس   10.
 9 2020تقدير إسرائيلي: حماس ستواصل تصدر المشهد األمني والعسكري بـ   11.
 9 2019قتلى إسرائيليين وعشرات اإلصابات بسلسلة عمليات للمقاومة بـ 5: إسرائيلية معطيات  12.
 10 المكتب السياسي للجهاد يؤكد على استمرار سياسة "مشاغلة العدو"  13.
 10 نيه"كتائب األقصى" تدعو لتصعيد مواجهة االحتالل ومستوط  14.
   

  :اإلسرائيليالكيان 
 11 بعد ضم غور األردن والبحر الميت "إسرائيل"نتنياهو يطرح خطة لترسيم حدود   15.
 12 تعلن تشغيل آبار للغاز الطبيعي "إسرائيل"  16.
 12 م" بجيش االحتالل.. هذه مهامهاالكشف عن عمل وحدة "الغيو   17.
 13 االنتخابات بنفس الترتيب ضعودة: القائمة المشتركة ستخو   18.
 13 نتنياهو يستقيل رسمًيا من وزارة الصحة ويعين ليتسمان  19.
 14 هة اتفاق تركيا مع ليبياالكشف عن جهود إسرائيلية لمواج  20.
 14 يرصد تطور منظومة القبة الحديدية جنرال إسرائيلي يصدر كتاباً   21.
 16 معاريف: ترامب ونتنياهو متفقان على شطب حل الدولتين  22.

 
  :األرض، الشعب

 16 توطن اقتحموا باحات األقصى خالل األسبوع الماضيمس 900 القدس:  23.



 
 
 
 

 

 3 ص             5123 العدد:             12/30/2019 نثنيناإل  التاريخ: 

                                    

 17 2019مواطنا عام  898مبنى وشرد  617"أوتشا": االحتالل هدم   24.

 18 تطالب باإلفراج عنه من السجون اإلسرائيلية األسير الشوبكيعائلة   25.

 18 في القدس "تصعيد خاص"فلسطينيون يحذرون من ال  26.

 19 االحتالل يهدد بسحب هويات معتقلين من العيسوية بالقدس  27.

 20 وحدة استيطانية في الضفة والقدس 2,000خطة بناء عن كشف االحتالل ي  28.

 20 جنين تضامنًا مع األسرى سلسلة بشرية في  29.

 20 2019مصنعا وتسريح آالف العمال في غزة بـ  520اتحاد الصناعات: إغالق   30.

 21 رام هللا: توقيع اتفاق ينهي أزمة ديون شركة كهرباء القدس  31.
 

  األردن:
 21 ضد اتفاقية الغاز مع االحتالل اإلسرائيليي الوزراء األردن اعتصام أمام مجلس  32.

 
  عربي، إسالمي:

 22 في تل أبيب وزير الخارجية اإلسرائيليصحفي إسرائيلي: كاتب سعودي التقى   33.

 22 ماليزيا تقرر فتح مكتبي تمنثيل لها في غزة ورام هللا  34.
 

  :دولي
 22 بنسودا: لم نوجه اتهامات ضد إسرائيليين أو فلسطينيين حتى اآلن  35.
 22 مؤتمر أمريكي إسرائيلي لتبادل الخبرات العسكرية في حروب األنفاق  36.
 23 عملية طعن جماعية بمعبد يهودي في نيويورك  37.

 
  ومقاالتحوارات 

 23 ناسر الزعاترة... تصفية قضية فلسطين تستهدف األردن أيضا.. كيف؟  38.

 25 د. فانز أبو شمالة... لماذا تلكأ الفلسطينيون بالتوجه إلى المحكمة الجنائية الدولية؟  39.

 26 د. ياجي صادق شراب... لعقابلن تفلت من ا "إسرائيل"  40.

 28 نوآف لنمور... "حماس" تفكر جديًا في التوصل إلى "تهدئة" مع إسرائيل  41.

 30 ألنكس فنشما ... التهديد اإليراني: نصف الكأس المليء!  42.
 

 32 :كاريكاتير



 
 
 
 

 

 4 ص             5123 العدد:             12/30/2019 نثنيناإل  التاريخ: 

                                    

*** 
 
 

 من أموال المقاصة الفلسطينيةمليون دوالر  42تصادق على سرقة  "إسرائيل" .1
وكاالت: في سرقة جدندة، صادق المجلس الوزاري اإلسرائنلي المصغر )الكابنيت(،  -تل أبنب 

م  أموال العوائد الضرنبنة  ملنو  دوالر( 42) ملنو  شنكل 150مساء أمس، على اقتطاع 
واتب ألسر الشهداء ولألسرى في سجو  االحتالل م  قبل الفلسطنينة "المقاصة"، بحجة دفعها كر 

 الحكومة الفلسطنينة.
وذكرت وسائل إعالم إسرائنلنة، أ  مصادقة "الكابنيت" على االقتطاع جاءت استجابة لمقترح تقدم به 

 وزنر الجنش يفتالي بنيت.
الشهداء واألسرى  نذكر أ  الرئنس محمود عباس، أكد في أكنثر م  مياسبة، "سيبقى أوفناء لعائالت

 وسيواصل دفع مخصصاتهم، ولو بقي لدنيا قرش واحد سيصرفه لهم".
 30/12/2019األيام، رام هللا، 

 
 يؤكد: ال انتخابات ما لم يصوت المقدسي في قلب القدس الشرقية عباس .2

 رام هللا: جدد الرئنس محمود عباس التأكند على أيه "ل  يجري ايتخابات دو  أ  تكو  القدس داخل
 هذه االيتخابات، أي أ  المقدسي نصوت في قلب القدس الشرقنة".

جاء ذلك في كلمته في مستهل أعمال الدورة العادنة النثالنثة للمجلس االستشاري لحركة "فتح" )دورة 
 االيطالقة(، مساء أمس، في مقر الرئاسة بمدنية رام هللا.

لوصول إلى هدفيا الذي يرنده وهو دولتيا وأكد الرئنس أييا ل  يتوايى ع  استمرار اليضال م  أجل ا
وحول المحكمة الجيائنة الدولنة، قال  الفلسطنينة بعاصمتها القدس الشرقنة ولنس بالقدس الشرقنة.

الرئنس: الذي اعتدى علنيا سيحاسبه، يح  ل  يخاف ألييا أصحاب حق وُظلميا، ألييا يتكلم بالحق 
 لمحكمة الجيائنة الدولنة.ويطالب به، لذلك يقول للعالم إييا سيذهب ل

 29/12/2019، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
 

 من أموال المقاصة سرقة منظمة ومتعمدة "إسرائيل"عشراوي: اقتطاع  .3
قالت عضو اللجية التيفنذنة لميظمة التحرنر الفلسطنينة حيا  عشراوي، إ  قرار )الكابنيت( : رام هللا

م  أموال المقاصة الفلسطنينة، سرقة  (ملنو  دوالر 42) ملنو  شنقل 150اإلسرائنلي، اقتطاع 
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ميظمة ومتعمدة ألموال ومقدرات الشعب الفلسطنيي، وابتزاز مالي وسناسي نعكس يهج دولة 
لصاق تهمة اإلرهاب بأبياء شعبيا وشنطيته  االحتالل القائم على تجرنم جمنع أشكال المقاومة، وا 

يزال عقوبات جماعنة بحقه وأكدت عشراوي في بنا  لها، مساء النوم األحد، أ  هذا القرار  ".وا 
األمنركنة، نتياقض مع القايو  اإليسايي الدولي، ومع  اإلدارةالخطنر الذي نلقى دعما ومسايدة م  

االتفاقنات الموقعة، وهو دلنل آخر على إمعا  إسرائنل في معاقبة كل م  نرفض احتاللها، ونقاوم 
ت إلى أ  الحكومة اإلسرائنلنة تتخذ هذه اإلجراءات غنر القايوينة والمستفزة في خضم ولفت إجراءاتها.

 والذي ندفع نثميه دائما شعبيا وأرضه ومقدراته. اإلسرائنلنةالتخبط السناسي الذي تشهده الساحة 
 29/12/2019، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
 العطا أبو بهاءتورطة في اغتيال تعلن ضبط خلية مفي غزة  "الداخلية" .4

أعليت وزارة الداخلنة واألم  الوطيي، ع  ضبطها خلنة متورطة في اغتنال الشهند  الرأي: –غزة 
وأوضحت الداخلنة أ  أجهزتها األمينة باشرت التحقنق في جرنمة اغتنال أبو  العطا. القائد بهاء أبو

 دمها االحتالل في تيفنذ الجرنمة.العطا؛ للوقوف على تفاصنلها، واألدوات التي استخ
وذكرت أيه يتنجًة للتحقنقات المكنثفة تمكيت األجهزة األمينة م  إلقاء القبض على خلنٍة قامت بجمع 
المعلومات حول الشهند "أبو العطا"، ورصد تحركاته، ومتابعته على مدار عدة أشهر وحتى آخر 

 ساعة قبل قنام االحتالل باغتناله.
أيه تبّن  خالل التحقنق مع أفراد الخلنة أيهم ضباط في جهاز المخابرات العامة التابع وقالت الداخلنة 

العطا" بشكل رسمي  للسلطة الفلسطنينة في رام هللا، وقد تم تكلنفهم بمهمة رصد ومتابعة الشهند "أبو
لجيوبنة، م  قبل العمند "شعبا  عبد هللا الغرباوي"، مدنر جهاز المخابرات العامة في المحافظات ا

والذي كا  نيقل المعلومات المتعلقة بالشهند "بهاء أبو العطا" مباشرة ألجهزة مخابرات االحتالل 
 اإلسرائنلي.

وحملت الداخلنة االحتالل اإلسرائنلي المسؤولنة الكاملة ع  جرنمة اغتنال الشهند القائد "بهاء أبو 
تم اعتقالهم لدى جهاز األم  الداخلي، م  تقدنٍم العطا"، مشنرًة إلى أ  ما قام به أفراد الخلنة، الذن  

لمعلوماٍت مفصلة ودقنقة ع  تحركات "الشهند أبو العطا"، قد ساهم في وصول االحتالل إلنه، 
 واغتناله.

وأكدت أ  األجهزة األمينة تمكيت م  ضبط مواد فينة تؤكد تواصل العمند "شعبا  عبد هللا 
ك اإلسرائنلي، قّدم لهم خاللها معلوماٍت حول ُمقّدرات الغرباوي"، مع ضباٍط في جهاز الشابا
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المقاومة، وُخططها، وتحركات عياصرها وقادتها، وقد استقى هذه المعلومات م  خالل ضباط 
 وعياصر جهاز مخابرات السلطة، المتواجدن  في قطاع غزة.

 29/12/2019، وكالة الرأي الفلسطينية لإلعالم
 

 لحمالتها المتساوقة مع االحتالل للحفاظ على انقالبهاالضميري: بيان حماس استكمال  .5
قال الياطق الرسمي باسم المؤسسة األمينة اللواء عديا  الضمنري، إ  البنا  الذي تروج له : رام هللا

"حماس" حول اعتقال خلنة تابعة لجهاز المخابرات العامة الفلسطنينة، استكمال لحمالتها المتساوقة 
 السلطة الوطينة للحفاظ على ايقالبها. مع حمالت االحتالل ضد

وأضاف الضمنري في بنا  له، مساء النوم األحد، "تزاميت اتهامات حماس المكررة، مع اجتماع 
ملنو  شنقل م  أموال العوائد  150وقرارات المجلس الوزاري اإلسرائنلي المصغر )الكابينت( باقتطاع 

حماس النوم على يتائج ايقالبها اإلجرامي عبر فتح  وتابع: "تغطي الضرنبنة الفلسطنينة "المقاصة".
 خطوط التفاهم والتيسنق مع حكومة االحتالل، لذلك ال يستغرب أ  تقوم باتهام السلطة بأي شيء".

 29/12/2019، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
 

 "إسرائيل"بديال عن  السلطة الفلسطينية تعلن توقيع اتفاقية لتمديد شراء الطاقة مع األردن .6

أعل  رئنس سلطة الطاقة ظافر ملحم ع  توقنع اتفاقنة تمدند شراء الطاقة مع وزنرة الطاقة : رام هللا
وأضاف ملحم في اتصال هاتفي  والنثروة المعدينة األردينة هالة زواتي، في العاصمة األردينة عّما .

وزراء للمصادقة علنه، وفور المصادقة االتفاقنة ستعرض على مجلس ال أ مع "وفا" النوم األحد، 
 إسرائنلاالتفاقنة ستعمل على تخفنف االعتمادنة على  أ وتابع،  أشهر. 7ستدخل في التيفنذ بعد 

، وستساعد على تحقنق أم  الطاقة، إسرائنلكمصدر للطاقة، والذي يعايي ميه حالنا يتنجة تفرد 
 الفلسطنيي دو  ايقطاع.وتقلنل العجز الكهربائي تلبنة الحتناجات المواط  

منغاواط لتزوند محافظتي  36بيحو  األرد ملحم إلى أ  فلسطن  تستهلك حالنا كهرباء م   وأشار
منغاواط في المرحلة األولى على أ  تتبعها  80القدس وأرنحا، مشنرا إلى أ  هذه الكمنة سترتفع إلى 

محطات، وهي  4يه سنتم قرنبا تشغنل ا إلىولفت  منغاواط. 160في المرحلة النثاينة زنادة تصل إلى 
تشغنل محطة قليدنا قرنبا،  إعادةايه سنتم  إلىكفنلة بتلبنة احتناجات المواطين  م  الكهرباء، الفتا 

 أزمة الكهرباء. إيهاءتشغنلها سنساهم في  أ  إلىمشنرا 
 29/12/2019، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
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 ضرورة لكن ليس بأي نثمن أبو ردينة: االنتخابات .7
قال الياطق الرسمي باسم الرئاسة يبنل أبو ردنية، النوم السبت، إ  الرئنس محمود عباس : رام هللا

والقنادة الفلسطنينة مصممو  على إجراء االيتخابات التشرنعنة والرئاسنة في أقرب فرصة ممكية، 
روري لتكرنس الدنمقراطنة في إجراء االيتخابات شيء هام وض أ وأضاف،  لك  لنس بأي نثم .

يهاء الخالفات الداخلنة عبر صيدوق االقتراع، ولك  لنس على حساب  الحناة السناسنة الفلسطنينة، وا 
 القدس، ومقدساتها، وعروبتها، وهونتها، التي هي األساس في وجدا  كل فلسطنيي وعربي.

 29/12/2019، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
 

 "إسرائيل"تدعو السلطة الفلسطينية إلى وقف التنسيق األمني مع  حماس .8

بنايا إعالمنا رسمنا، أمس، تطالب فنه السلطة الفلسطنينة بوقف « حماس»حركة تل أبنب: أصدرت 
سياده بكل األشكال  طالق ند الشعب في الدفاع ع  أرضه، وا  التيسنق األميي مع االحتالل، وا 

 للتصدي لسناسات التهوند.
ء هذا البنا ، تعقنبا على خطة وزنر الدفاع اإلسرائنلي، يفتالي بينت، السماح للمستوطين  وجا

، وهو ما اعتبرته السلطة الفلسطنينة محاولة للتغطنة على «ج»بتسجنل األراضي في الميطقة 
 مفاوضات حماس مع إسرائنل.

ألميي في وقت تعرف دعوة حماس وقف التيسنق ا»وقال مسؤول فلسطنيي في رام هللا، أمس، إ  
فنه أ  هذا التيسنق نجري على مستوى الحد األديى، وباألساس لخدمة القضانا اإليساينة للشعب 
لى الخارج، بما فنها تيقالت رجال حماس الكنثنرة، ننثنر شبهات حول  الفلسطنيي، منثل التيقالت م  وا 

سرائنلي، أول م  أمس، م  أ  مشنرا إلى ما كايت يشرته جمنع وسائل اإلعالم اإل«. الهدف الحقنقي
جهات أمينة اعتبرت إعال  الهنئة الوطيّنة العلنا لمسنرات العودة في غّزة، ع  تعلنق مسنرات »

العودة في القطاع حتى يهانة مارس )آذار( المقبل، هي رسالة إنجابنة م  حماس تدل على أيها 
تصرنحات رئنس أركا  الجنش كما لفت المسؤول الفلسطنيي إلى  «.مستعدة للتوصل إلى تهدئة

جّل اهتمام حماس هو تحسن  رفاهنة سكا  القطاع، »اإلسرائنلي، أفنف كوخافي، التي قال فنها إ  
 «.وهياك رغبة قونة لدى حماس بعدم تصعند الوضع ودفع عملنة التهدئة العسكرنة
 29/12/2019، لندن، الشرق األوسط

 
 
 



 
 
 
 

 

 8 ص             5123 العدد:             12/30/2019 نثنيناإل  التاريخ: 

                                    

 ربط التهدئة بوقف العمليات في الضفة الغربيةإذاعة االحتالل اإلسرائيلي: حماس رفضت  .9
ذكرت إذاعة االحتالل اإلسرائنلي، صباح النوم األحد، أ  حركة : القدس المحتلة ــ يضال محمد وتد

حماس رفضت عرضا، لم تذكر اإلذاعة مصدره، بربط اتفاق التهدئة مع االحتالل، بوقف العملنات 
لت اإلذاعة إ  أطرافا مختلفة، ولنس بالضرورة إسرائنل، هي الفدائنة في الضفة الغربنة المحتلة. وقا

التي بحنثت مؤخرا مع حركة حماس إمكاينة وقف العملنات في الضفة الغربنة والقدس المحتلتن  
 باتفاق للتهدئة التامة، إال أ  الحركة رفضت ذلك.

 29/12/2019العربي الجديد، لندن، 
 

 يل"و"إسرائتنديد بأنباء التهدئة بين حماس  .10
سرائنل في قطاع غزة بتيدند واسع  :رام هللا قوبلت األيباء التي تتحدث ع  التهدئة بن  حركة حماس وا 

 رسمي وفصائلي، معتبرن  ذلك محاولة تكرنس لكنا  جدند في غزة.
سرائنل  إبراهنمووصف الياطق باسم الحكومة الفلسطنينة،  ملحم، التهدئة طونلة األمد بن  حماس وا 

ا إجراءات تأتي بالتزام  ما بن  عملنات البطش اإلسرائنلي ومصادرة األراضي وقرصية في غزة، بأيه
األموال وتفرد إسرائنل بالضفة م  جهة ومحاولة تكرنس كناينة جدندة في غزة م  جهة أخرى 

 لتحقنق مصالح سناسنة.
ام األحمد، أ  م  جهته، اعتبر عضو اللجيتن  التيفنذنة لميظمة التحرنر والمركزنة لحركة فتح عز 

، وكل الدول المتواطئة معهما، ترسنخًا لاليقسام األمدالتعاو  بن  إسرائنل وحماس على تهدئة طونلة 
في الساحة الفلسطنيي، وفصل غزة جغرافنًا وقايوينًا ع  فلسطن ، لقطع الطرنق على إقامة دولة 

 .1967فلسطنينة مستقلة على حدود عام
رنر الفلسطنينة وميسق القوى والفصائل واصل أبو نوسف، إ  الحدنث وقال األمن  العام لجبهة التح

ع  التهدئة في غزة، هو خطة خبننثة مبنتة م  أجل ضرب المشروع الوطيي الفلسطنيي، موضحًا أ  
التعاطي مع هكذا مشارنع هو تساوق مع الموقف األمرنكي اإلسرائنلي لتصفنة القضنة الفلسطنينة. 

التي تياقشها حكومة االحتالل بموافقة حماس التي قررت وقف مسنرات مضنفًا أ  هذه التهدئة 
 هو م  أجل تقدنم أوراق اعتماد. أمرنكيلبياء مشفى  األخضرالضوء  وأعطتالعودة 

كما جدد عضو المكتب السناسي لحزب الشعب ولند العوض تحذنره م  صفقة التفاهمات بن  حركة 
سرائنلحماس  بدا واضحا في خطة الست يقاط التي أعليها  إسرائنلي مخطط إطاروالتي تأتي في  وا 

يتيناهو بما فنها الممر المائي والمطار، األمر الذي نسارع الُخطى لتمرنر المشروع بالتزام  مع 



 
 
 
 

 

 9 ص             5123 العدد:             12/30/2019 نثنيناإل  التاريخ: 

                                    

وطالب العوض حركة حماس بالتراجع ع  تفاهماتها مع  تطبنق دولة االحتالل لصفقة القر .
 دف ميها الهجوم على شعبيا.أليها تصب في صفقة القر ، واله إسرائنل

 29/12/2019، القدس، القدس
 

 2020تقدير إسرائيلي: حماس ستواصل تصدر المشهد األمني والعسكري بـ  .11
سنشهد مواصلة إنرا  تحدي )إسرائنل( م  خالل استمرار  2020قال كاتب إسرائنلي إ  "العام الجدند 

تبقى مسنطرة على المشهد السناسي التوتر على الجبهة الشمالنة، لك  حركة حماس في غزة س
والعسكري أمام )إسرائنل(، األمر الذي ندفع الجنش إليجاز التسونة مع الحركة، ولك  رغم وجود يوانا 
مشتركة م  الجايبن  للتوصل إلنها، لكييا سيبقى على مواعند جدندة لجوالت أخرى م  المواجهات 

اإلسرائنلي، في مقاله بصحنفة "معارنف"، أ  العسكرنة". وأضاف تال لنف رام، الخبنر العسكري 
"المستوى السناسي اإلسرائنلي ندعم توجهات الجنش في هذه المرحلة إليجاز التسونة مع حماس، بعد 
عدة جوالت عسكرنة غنر ياجحة في غزة م  وجهة يظر )إسرائنل(، مع أ  المواجهة األخنرة 

أ  هذا اليجاح تحنط به كنثنر م  الشكوك؛ أل   المسماة "الحزام األسود" كايت األكنثر يجاحا، رغم
حماس لم تأخذ يصنبها في هذه المواجهة". وأشار إلى أ  "المعطنات المنداينة في غزة تقرب م  
فرص إيجاز تسونة مع حماس في هذه المرحلة، أل  الحركة معينة بتحسن  الظروف اإليساينة 

ة عسكرنة جدندة، وفي حن  أ  السية القادمة واالقتصادنة في القطاع، على األقل قبنل أي مواجه
ستزداد فنها التوترات األمينة على الجبهة الشمالنة مع لبيا  وسورنا، فلم نك  مفاجئا أو غرنبا أ  
ندفع الجنش بالتسونة في الجبهة الجيوبنة إلى األمام مع حماس في غزة". واستدرك الكاتب بالقول 

بن  حن  وآخر باتجاه المستوطيات الجيوبنة كفنل بزعزعة  إ  "استمرار تيقنط الصوارنخ م  غزة
الترونج لهذه التسونة بن  اإلسرائنلنن ، وستعود غزة م  جدند لتسنطر على المشهد اإلسرائنلي 

 واإلقلنمي كامال".
 29/12/2019فلسطين أون الين، 

 
 2019قاومة بـقتلى إسرائيليين وعشرات اإلصابات بسلسلة عمليات للم 5: إسرائيلية معطيات .12

شهد استمراًرا لموجة العملنات  2019قالت معطنات إسرائنلنة إ  العام الحالي : القدس المحتلة
 الفلسطنينة ضد أهداف إسرائنلنة في الضفة الغربنة المحتلة وقطاع غزة والداخل الفلسطنيي.
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إسرائنلنن   5فنها عملنة في الضفة الغربنة وقطاع غزة قتل  22وذكرت أ  العام الحالي شهد تيفنذ 
مستوطين ( وأصنب العشرات، إضافة للمئات م  عملنات إلقاء الزجاجات الحارقة،  3)جيدنا  و

 والحجارة وغنرها.
 29/12/2019، المركز الفلسطيني لإلعالم

 
 المكتب السياسي للجهاد يؤكد على استمرار سياسة "مشاغلة العدو" .13

إلسالمي، على ضرورة مواصلة استمرار المقاومة و أكد المكتب السناسي لحركة الجهاد ا: بنروت
"سناسة مشاغلة العدو" باعتبارها أحد الوسائل الضاغطة على االحتالل والمجتمع الدولي إلجباره 

 على رفع الحصار وفتح المعابر أمام الشعب الفلسطنيي المحاصر في قطاع غزة.
رة النثاينة، على ضرورة إيهاء معاياة وشدد المكتب السناسي في بنا  له عقب ايتهاء اجتماع الدو 

 المحاصرن  في قطاع غزة.
وأصدر المكتب السناسي عدًدا م  القرارات لمعانية ومعالجة القضانا الداخلنة وأبرزها تعزنز قوة 
الحركة ودورها المقاوم على الساحة الفلسطنينة، حنث أفرد المكتب جزًءا هاًما م  يقاشاته للتصدي 

ومحاوالت ضم أراضي الضفة الغربنة واألغوار. مؤكًدا على ضرورة تصعند  لقطعا  المستوطين 
 خنار المقاومة في الضفة لوقف هذه االعتداءات على الشعب الفلسطنيي.

وأكد البنا  على استمرار المقاومة والجهاد ضد "المشروع الصهنويي" الذي تدعمه اإلدارة األمنركنة، 
ض الفلسطنينة م  ديس الغزاة"، وعلى أ  المقاومة غنر والمضي قدًما في مشروع "تحرنر األر 

 خاضعة للمساومة أو التراجع، وأيها ستبقى خنار الحركة.
زالة أسباب  كما أكد البنا  حرصه الشدند على ترتنب الوضع الداخلي وضرورة تعزنز الشراكة وا 

 طن  كاملة غنر ميقوصة.الفرقة واالختالف كرافعة لمشروع تحرنر ومقاومة االحتالل والعودة إلى فلس
 28/12/2019، القدس، القدس

 
 "كتائب األقصى" تدعو لتصعيد مواجهة االحتالل ومستوطنيه .14

أبو أحمد مقاتلي وأبياء  -لواء الشهند يضال العامودي-دعا قائد كتائب شهداء األقصى: الرأي -غزة
 أماك  تواجدهم.لواء العامودي بالضفة الغربنة لتصعند مواجهة االحتالل ومستوطينه في 

وقال أبو أحمد خالل مهرجا  وعرض عسكري يظمته الكتائب بمدنية غزة إحناًء لذكرى ايطالق 
حركة فتح، النوم األحد، "إ  هذا هو عيفوا  ومبادئ وقياعات حركة فتح، فاالشتباك والمواجهة 

 متواصل مع االحتالل".
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ن ، ذكرى الرصاصة األولى، الكرامة وأضاف "يعنش النوم ذكرى ايطالقة النثورة الخامسة والخمس
والشموخ، األرض والقضنة، وأليها الذكرى وااليتماء الصادق وعيفوا  الكفاح المسلح، وأليها سنف 
النثورة وعامود الخنمة، والحارس واألمن  للقضنة والوحدة الوطينة، ويستذكر في ذكرى النثورة شهداء 

يقلوا القضنة الوطينة م  الشتات واللجوء وااليدنثار، إلى نثورتيا وحركتيا فتح، بأفعالهم ويضالهم الذن  
 الوجود والبقاء، كقضنة مركزنة بن  شعوب األمة اإلسالمنة والعربنة وجمنع أحرار العالم".

وأردف "إ  ذكرى النثورة المجندة تجدند للعهد والوفاء، فقد حاول الكنثنرو  وظيوا واهمن  وعملوا 
م  مبادئ حركة فتح"، مشددا على أ  "بيدقنة النثائر ستبقى ولم جاهدن  على شطب الكفاح المسلح 

ول  تسقط رغم كل المؤامرات، وستنثبت األنام أ  يهج الكتائب وخنارها بالكفاح المسلح هو الطرنق 
الصحنح والوحند يحو تحرنر فلسطن ، أل  قياعاتيا تزداد نوما بعد نوم أ  رصاصة واحدة خنر م  

 ل".ألف كلمة في وجه االحتال
وأكد أبو أحمد أيه "آ  األوا  أل  تستعند حركة فتح أمجادها، وأ  تغنر قناداتها التائهة في وحل 

، فكفى تخاذال واستسالما أل  تارنخ وأمجاد حركة فتح ومؤسسنها تغطي السماء فخرا األمييالتيسنق 
 واعتزازا، فارحلوا أنها المستسلمو  قبل أ  تيتزع جذوركم السطحنة".

 29/12/2019، الرأي الفلسطينية لإلعالموكالة 

 
 بعد ضم غور األردن والبحر الميت "إسرائيل"نتنياهو يطرح خطة لترسيم حدود  .15

كشفت مصادر سناسنة في تل أبنب أ  بينامن  يتيناهو، رئنس الوزراء : يظنر مجلي -تل أبنب
تضم  هذه الخطة تعهدات يقاط لحملته االيتخابنة القادمة. وت 6اإلسرائنلي، وضع خطة سناسنة م  

بترسنم حدود يهائنة نثابتة ألول مرة إلسرائنل، نتم بموجبها ضم أجزاء واسعة م  الشفة الغربنة، منثل 
 غور األرد  وشمال البحر المنت، إضافة إلى القدس الشرقنة.

 وقال يتيناهو، وفق هذه المصادر، إيه سنسعى بعد فوزه الساحق في االيتخابات التمهندنة لحزبه
في المائة، إلى الفوز  27.5مقابل  72.5، التي هزم فنها ميافسه جدعو  ساعر باليتنجة «اللنكود»

الساحق في االيتخابات العامة، المقرر إجراؤها في النثايي م  مارس )آذار( المقبل، حتى نكمل 
 مشروعه التارنخي لتنثبنت الدولة العبرنة.

يقاط تبدأ أواًل بوضع حدود  6، مؤلفة م  «ارنخنةخطة اإليجازات الت»وعرض يتيناهو خطة سماها 
يهائنة إلسرائنل، ودفع الوالنات المتحدة إلى االعتراف بالسنادة اإلسرائنلنة في غور األرد  وشمال 
البحر المنت، وممارسة الضغوط م  أجل اعتراف الوالنات المتحدة بتوسنع السنادة اإلسرائنلنة على 

الضفة الغربنة، بال استنثياء. باإلضافة إلى إقامة حلف دفاعي  جمنع المستوطيات النهودنة في
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تارنخي مع الوالنات المتحدة نحافظ على حرنة التصرف اإلسرائنلنة، والعمل على وقف مشارنع إنرا  
الحربنة واليوونة وحلفائها بشكل حاسم. وأخنرًا ممارسة الضغط م  أجل التطبنع واالتفاقنات، التي 

 سالم مع الدول العربنة. ستؤدي إلى اتفاقات
بات في متياول الند، خصوصا أيه نقنم عالقات ونثنقة  6وادعى يتيناهو أ  تحقنق هذه اليقاط الـ

الذي »وغنر مسبوقة مع الوالنات المتحدة، تتسم بالصداقة الشخصنة الممنزة مع الرئنس دويالد ترمب 
سرائنل، ننثبت نؤند قراراتيا التارنخنة، ونتحمس إلبرام اتفاقنة حلف دفا عي بن  الوالنات المتحدة وا 

 «.العالقات بن  البلدن ، التي بلغت مرحلة هي األقوى م  أي وقت مضى
لدنيا رئنس حكومة »وعقب رئنس حزب العمل المعارض، عمنر بنرتس، على خطة يتيناهو قائاًل: 

عا بنرتس األحزاب ود«. ميسلخ تمامًا ع  الجمهور وع  الواقع، وع  الوضع اإلقلنمي وع  العالم
التي تقف على نسار يتيناهو إلى توحند صفوفها وجهودها لكي تستطنع إسقاط يتيناهو، وتخلنص 

إسرائنل بحاجة إلى رئنس حكومة يظنف الند، وصاحب حلم »البالد م  حكمه الفاسد. وقال إ  
 .«بالسالم الحقنقي والواقعي

 29/12/2019الشرق األوسط، لندن، 
 

 تشغيل آبار للغاز الطبيعي تعلن "إسرائيل" .16
تل أبنب: بعد أ  تمكيت وزارة حمانة البنئة في الحكومة اإلسرائنلنة م  إزالة العقبات القايوينة 

اإلسرائنلنة، بالبدء بتشغنل « دنلك»األمنركنة و« يوبل إيرجي»والبنئنة، أصدرت تعلنماتها لشركتي 
اء المقبل، بما في ذلك إجراء عملنة يفث الهواء للغاز الطبنعي، ابتداء م  نوم النثالنث« لفننثا »حقل 

 وااليبعانثات في الهواء، مع مراعاة االمتنثال للشروط المطلوبة.
 29/12/2019الشرق األوسط، لندن، 

 
 الكشف عن عمل وحدة "الغيوم" بجيش االحتالل.. هذه مهامها .17

ى "وحدة الغنوم" سلط تقرنر تلفزنويي إسرائنلي الضوء على عمل ما تسم: أحمد صقر -21عربي
 التابعة لجنش االحتالل، والتي تقوم بجمع المعلومات التي تتنح لها قدرات تشغنلنة متطورة.

وتياول تقرنر للقياة النثاينة اإلسرائنلنة، عمل "وحدة الحواسنب بقسم االتصاالت في الجنش 
فة باسم "وحدة اإلسرائنلي، والتي تعتبر م  أهم الوحدات العسكرنة على مدار سيوات، والمعرو 

الغنوم"، حنث تقوم هذه الوحدة الخاصة بإدارة كافة الحواسنب ويظم المعلومات بهدف مضاعفة القدرة 
 " اإلسرائنلي.i24التشغنلنة للجنش"، بحسب ما أورده موقع "
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وذكر قائد الوحدة في التقرنر، أ  "وحدة الغنوم تشكل ميصة مركزنة تتنح للجنش قدرات كنثنرة، بنيها 
ت تشغنلنة متطورة"، الفتا إلى أ  "الوحدة تضم أكبر الشبكات التي نمتلكها الجنش اإلسرائنلي، قدرا

 ونتم تشغنلها لدى الوحدة التي تقوم بحمانة الشبكات أنضا في اإليتريت".
وبّن  التقرنر أ  "الجيود في مقر الوحدة نجلسو  أمام شاشات كبنرة، وعلى سبنل المنثال تظهر 

المسنرة التي تحلق فوق غزة، والمواد المصورة التي تلتقطها الكامنرات على الحدود  أمامهم الطائرة
 اللبياينة، وحتى مواد أجهزة االستشعار التي نحملها الجيود في الضفة الغربنة".

وأفاد بأ  "فندنوهات تتدفق لهذه الوحدة م  كافة الوحدات العسكرنة المختلفة؛ في البر والبحر  
جمنع المواد المصورة متاحة لدنهم بسهولة، وهو ما نساهم بتوفنر قدرة عالنة م  والجو، كما أ  

الحمانة للجنش"، ميوها إلى أ  "التعاو  مع الوحدة وباقي الوحدات العسكرنة نتنح قدرة الستجابة 
 أكنثر فاعلنة أمام العدو في ساحة المعركة".

وحدات العسكرنة وتجمنعها في عملنة واحدة وأشار الموقع إلى أ  "عملنة جمع المعلومات م  كافة ال
كايت تستغرق بالماضي أشهرا، لك  بفضل وجود هذه الوحدة فإ  العملنة تستغرق أناما محدودة، 

 ونعتبر عملها هاما وحساسا جدا ونحتاج إلى حرص شدند".
 29/12/2019، "21موقع "عربي 

 
 االنتخابات بنفس الترتيب ضعودة: القائمة المشتركة ستخو  .18

قال أنم  عودة رئنس القائمة العربنة المشتركة في الكينست اإلسرائنلي،  -"القدس" دوت كوم -رام هللا
النوم األحد، أ  القائمة ستخوض االيتخابات العامة المقبلة المقررة في النثايي م  آذار/ مارس 

 المقبل، بيفس الترتنب الذي خاضت فنه االيتخابات األخنرة.
سرائنلنة" الياطقة بالعربنة، فإ  الجبهة الدنمقراطنة للسالم والمساواة أقرت وبحسب قياة "مكا  اإل

 ترتنب قائمتها لاليتخابات، بيفس القائمة السابقة، وذلك باعتبارها أحد مكويات القائمة المشتركة.
 29/12/2019القدس، القدس، 

 
 نتنياهو يستقيل رسمًيا من وزارة الصحة ويعين ليتسمان .19

قدم رئنس وزراء االحتالل بينامن  يتيناهو، النوم  -ترجمة خاصة -قدس" دوت كوم"ال -رام هللا
وقرر يتيناهو تعنن  نعقوب لنتسما  زعنم حزب نهدوت  األحد، االستقالة م  ميصب وزنر الصحة.

 هتوراة وزنًرا بعد أ  كا  نشغل يائب الوزنر فنها.
 29/12/2019القدس، القدس، 
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 لمواجهة اتفاق تركيا مع ليبياالكشف عن جهود إسرائيلية  .20

كشفت صحنفة إسرائنلنة األحد، ع  جهود حنثننثة نقودها رئنس حكومة : أحمد صقر -21عربي
 االحتالل بينامن  يتيناهو، م  أجل مواجهة االتفاق الذي تم التوقنع علنه مؤخرا بن  تركنا ولنبنا.

يناهو أجرى مكالمة هاتفنة يهانة األسبوع وقالت صحنفة "إسرائنل النوم" في خبرها الرئنس النوم، إ  يت
الماضي مع الرئنس القبرصي ينكوس أياستاسنادس، ونثاينة مع رئنس وزراء النويا  كرناكوس 

 منتسوتاكنس.
ويوهت إلى أ  "يتيناهو اتفق خالل محادنثة على عقد قمة إقلنمنة، سنتم خاللها التوقنع على اتفاق 

 لسطن  المحتلة( عبر قبرص والنويا  إلى أوروبا".م  إسرائنل )ف East Medأيبوب الغاز 
وم  المتوقع بحسب الصحنفة، أ  نسافر "رئنس الوزراء يتيناهو ووزنر الطاقة شتانيتس إلى النويا  

 نوم الخمنس، لحضور قمة الزعماء التي ستيعقد للمرة السابعة".
مرارا لمذكرة التفاهم التي وأوضحت الصحنفة أ  "الحدنث ندور ع  اتفاق بن  الحكومات، نأتي است

وبعد إجراء استطالع جدوى أولي، فإيه نيص االتفاق، على التزام الدول بإقامة  2017وقعت في .
 المشروع".

ويوهت إلى أ  "توقنع إسرائنل موجود حالنا في إجراء المصادقة القايوينة"، ميوهة إلى أ  "الزنارة 
كنا ولنبنا، والذي في إطاره تستطنع تركنا الوصول إلى ستجرى، بنيما في الخلفنة اتفاق الغاز بن  تر 

 أجزاء واسعة في البحر المتوسط".
 29/12/2019، "21موقع "عربي 

 
 يرصد تطور منظومة القبة الحديدية جنرال إسرائيلي يصدر كتاباً  .21

قال أفرانم البند الخبنر العسكري اإلسرائنلي، إ  "تهدند القذائف : عديا  أبو عامر -21عربي
لصاروخنة على إسرائنل م  عدة جبهات حتم علنها الوصول إلى اختراع جدند أسمته القبة ا

 الحدندنة، التي شكلت حمانة جونة للجبهة الداخلنة اإلسرائنلنة في السيوات األخنرة".
"، أ  21وأضاف البند في تقرنر مطول يشرته مجلة نسرائنل دنفنيس للعلوم العسكرنة، ترجمته "عربي

عوزي رابن  أصدر في هذا الخصوص كتابه الجدند الذي أسماه "م  حرب اليجوم إلى القبة  "الجيرال
الصراع على توفنر دفاع فعال ع  إسرائنل"، نستعرض فنه أهم المراحل التي مر بها هذا  -الحدندنة

 المشروع، ميذ أ  كا  فكرة ولندة لدى الميظومة األمينة والعسكرنة اإلسرائنلنة".
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  "روبن  الذي أشرف على عدد م  المشارنع األمينة والعسكرنة في الجنش اإلسرائنلي، وأشار إلى أ
أكد في كتابه الجدند أ  ميظومة الدفاع الجوي اإلسرائنلي المسماة القبة الحدندنة، تحولت مع مرور 

ائنل، السين  إلى يموذج لكنفنة مواجهة المؤسسة األمينة للتهدندات الصاروخنة التي باتت تحنط بإسر 
 خاصة أيها باتت تمنثل تحدنا حقنقنا للجبهة الداخلنة اإلسرائنلنة".

، وميذ ذلك 1999-1991وأوضح روبن  الذي عمل مدنرا عاما للبريامج الصاروخي اإلسرائنلي بن  
الوقت نبدي اهتماما خاصا بصياعة الصوارنخ، وله مقاالت وتحلنالت مختلفة في هذا المجال، أ  

زام  مع يجاح حماس في إدخال تهدند القذائف الصاروخنة خالل العقد األخنر إلى "أهمنة الكتاب تت
داخل العمق السكايي اإلسرائنلي، في جيوب ووسط إسرائنل، السنما بعد أ  أوقفت أو فشلت 

 األشكال األخرى م  عملناتها المسلحة".
نفنة وآلنة اتخاذ القرارات نقدم روبن  في كتابه الجدند ما نعتبره "استعراضا تارنخنا موسعا في ك

اإلسرائنلنة للرد على تهدند القذائف الصاروخنة، إلى أ  تم التوصل إلى قرار مصنري بالذهاب إلى 
تطونر ميظومة دفاعنة جونة ضد هذا التهدند، مع أ  هذا التهدند الصاروخي بدأت تواجهه إسرائنل 

 ميذ أواسط سيوات الستنينات م  القر  الماضي".
ى أ  "ذلك بدأ مع صعود وسقوط خطة الطائرة اإلسرائنلنة المقاتلة المسماة "لنفنا"، وصوال وأشار إل

إلى مبادرة الدفاع االستراتنجنة األمرنكنة المسماة "حرب اليجوم"، حتى تحول تهدند القذائف 
 م  خالل خطوات مصرنة أولى في 1961للمرة األولى ميذ العام  لإلسرائنالصاروخنة لنشكل تحدنا 

 ضد إسرائنل". 1948أرض عقب الفشل العربي الذي صاحب حرب -إيتاج صوارنخ أرض
وأضاف أ  "الجهد الصاروخي المصري صاحبه مساعدة سوفنتنة في توفنر صوارنخ "بروغ وسكاد"، 

 1983كما أ  سورنا في عهد حافظ األسد حازت في سيوات السبعنينات على الصوارنخ ذاتها، وفي 
لبيا  األولى، عملوا على تطونر ميظوماتهم الصاروخنة البالنستنة، لك  ايدالع بعد فشلهم في حرب 

 شكلت إنثباتا جدندا لمعيى التهدندات الصاروخنة على إسرائنل". 1991حرب الخلنج األولى في 
وأوضح أ  "التهدند الصاروخي المعادي تجسد فعلنا خالل تلك الحرب، بحنث أصبحت المد  

هذا التهدند، حتى حصل التغنر السلبي في موقف الجنش اإلسرائنلي بعدم  اإلسرائنلنة تحت مرمى
توفر ميظومات دفاعنة أمام هذه التهدندات، إلى أ  جاءت المعركة األولى التي خاضتها إسرائنل 
م  خالل ميظومة "حنتس"، حن  شيت الميظمات الفلسطنينة م  األرد  ولبيا  سلسلة هجمات 

 ".1968صاروخنة بدأت عام 
وأضاف أ  "تعاظم التهدند الصاروخي حل فعلنا في العقدن  األخنرن  م  قطاع غزة بفعل الجهود 

، ايتقل التهدند 2000التي تبذلها حماس، وبعد االيسحاب اإلسرائنلي م  جيوب لبيا  في أنار/مانو 
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ونر ميظومات على الجبهة الداخلنة اإلسرائنلنة م  الجبهة الشمالنة إلى الوسطى والجيوبنة، وتم تط
"مقالع داوود والقبة الحدندنة، وهيا يستذكر القرار الجريء لوزنر الحرب األسبق عمنر بنرتس، الذي 

 قرر الشروع بإيتاج وتطونر هذه الميظومة".
وختم بالقول بأ  "الجنش اإلسرائنلي واجه صعوبات جدنة في العقود الماضنة للوصول إلى استيتاج 

ت دفاعنة فعالة في ظل حنازته على قدرات هجومنة فتاكة، لك  االيتقال مفاده ضرورة توفنر ميظوما
الفعلي لهذه المرحلة جاء بفضل التطور التكيولوجي الذي وفر الحلول لهذه التهدندات الصاروخنة، 

 مما ميح قوة دفع للجهات التطونرنة على الجهات الكالسنكنة المحافظة داخل الجنش اإلسرائنلي".
 29/12/2019، "21موقع "عربي 

 
 معاريف: ترامب ونتنياهو متفقان على شطب حل الدولتين .22

تحدنثت صحفنة إسرائنلنة، على "تجاهل رئنس الوزراء اإلسرائنلي بينامن  : أحمد صقر - 21عربي
يتيناهو، للحل السناسي لليزاع الفلسطنيي اإلسرائنلي، والذي نيسجم تماما مع سلوك الرئنس األمرنكي 

 ي تردده عرض ما نسمى بصفقة القر ".دويالد ترامب ف
وأوضحت صحنفة "معارنف" العبرنة، في مقال للكاتب اإلسرائنلي شلومو شمنر، أ  هياك "قصور 
سناسي، وخطأ استراتنجي، وضرر إعالمي، سنسجل ضد يتيناهو، بسبب شطبه موضوع السالم م  

 سلم األولونات والخطاب اإلسرائنلي".
ي سحقه لموضوع السالم"، ميوهة إلى أ  "يتيناهو في السيوات األخنرة، وأكدت أ  "يتيناهو مذيب ف

ابتعد وتجاهل بشكل معل  واستعراضي ع  الفكرة السناسنة التي تحدث عيها سابقا والمتعلقة بحل 
 الدولتن ".

وأشارت الصحنفة إلى أ  "الحدنث ال ندور ع  فشل جهوده إلحالل السالم؛ فالفشل في تحقنق حل 
يزاع اإلسرائنلي الفلسطنيي لنس عارا، أما التجاهل التام لموضوع فهو جرنمة سناسنة ال سناسي لل
 تغتفر".

 30/12/2019، "21موقع "عربي 
 

 مستوطن اقتحموا باحات األقصى خالل األسبوع الماضي 900 القدس: .23
سة مشددة مستوطيا، النوم األحد، باحات المسجد األقصى المبارك، بحرا 194اقتحم أكنثر م  : القدس

هؤالء  أ وأوضحت دائرة األوقاف اإلسالمنة في القدس،  م  شرطة االحتالل اإلسرائنلي.
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المستوطين  اقتحموا باحات األقصى م  جهة باب المغاربة، ويفذوا جوالت استفزازنة قبل أ  نغادروه 
 م  باب السلسلة.

 مستوط  قد اقتحموا باحات األقصى خالل األسبوع الماضي. 900وكا  قرابة 
 29/12/2019، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
 2019مواطنا عام  898مبنى وشرد  617"أوتشا": االحتالل هدم  .24

قال مكتب األمم المتحدة لتيسنق الشؤو  اإليساينة في األرض الفلسطنينة المحتلة "أوتشا"، : القدس
 .2019مبيى في الضفة الغربنة المحتلة، خالل العام  617  سلطات االحتالل اإلسرائنلي، هدمت إ

كايو   23-10وأوضح "أوتشا" في تقرنر، بعيوا : "حمانة المدينن " ونونثق الفترة ما بن  
 مواطيا. 898، أ  عملنات الهدم أدت إلى تهجنر 2019األول/دنسمبر 

مبيى أو أجبرت أصحابها على هدمها في الميطقة  29دمت ولفت إلى أ  سلطات االحتالل ه
المسماة )ج( ومدنية القدس المحتلة خالل األسبوعن  الماضنن ، بحجة افتقارها إلى رخص البياء، ما 

لحاق األضرار بأكنثر م   45أدى إلى تهجنر   آخرن . 100مواطيا وا 
 2,500لنات الهدم شرق يابلس، يحو ووفقا للتقرنر، اقتلعت أو قطعت قوات االحتالل خالل إحدى عم

ألف مواط  م  بلدة بنت  14شجرة وشتلة، كايت تشكل جزءا م  ميطقة محمنة طبنعنة، وتخدم يحو 
 فورنك وتجمُّع خربة طايا الرعوي القرنبن  ميها.

كايو  األول/دنسمبر،  10مزارعا م  نثالث قرى في محافظة سلفنت فقدوا نوم  80وأشار إلى أ  يحو 
نة الوصول إلى أراضنهم الواقعة خلف الجدار، بعدما صادرت سلطات االحتالل تصارنح إمكاي

 الدخول المميوحة لهم.
أما في قطاع غزة، ذكر التقرنر أ  قوات االحتالل أصابت خالل األسبوعن  الماضنن  ما مجموعه 

 دودي.طفاًل، بجروح خالل المسنرات السلمنة قرب السناج الح 44مواطيا، م  بنيهم  129
مواطيا، م  بنيهم نثالنثة أطفال على األقل، بجروح  14وفي الضفة الغربنة، أصابت قوات االحتالل 

 في حوادث عدة.
عملنة تفتنش واعتقال في مختلف  154ووفقا لتقرنر "أوتشا"، فإ  قوات االحتالل يفذت ما مجموعه 

 األقل. طفال على 17مواطيا، م  بنيهم  146أيحاء الضفة الغربنة واعتقلت 
وأوضح أ  المستوطين  أصابوا خالل األسبوعن  الماضنن  أربعة مواطين  بجروح وألحقوا األضرار 

 شجرة زنتو  وسبع مركبات في الضفة. 330بيحو 
 29/12/2019، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
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 تطالب باإلفراج عنه من السجون اإلسرائيلية األسير الشوبكيعائلة  .25

م هللا: طالبت عائلة معتقل فلسطنيي في السجو  اإلسرائنلنة تجاوز عمره النثماين  عامًا، أمس را
األحد، المؤسسات الدولنة، بالتدخل إلطالق سراحه، بسبب ظروفه الصحنة الخطنرة، معربة ع  

 خشنتها على حناته.
ي مضى على اعتقاله ما عامًا( الذ 80عامًا( يجل المعتقل فؤاد الشوبكي ) 42وقال حازم الشوبكي )

لقد طلبيا م  ميظمة )الصلنب األحمر( ومؤسسات دولنة أخرى، «: »رونترز»عامًا، لـ 13نقارب 
 «.التدخل لدى سلطات االحتالل، لإلفراج ع  والدي، يظرًا لوضعه الصحي الصعب وكبر سيه

حوله م   نحتاج والدي للمساعدة، وهو ال نستطنع أ  نتدبر أمره دو  مساعدة م »وأضاف: 
الشباب. وقد أجرى قبل أنام عملنة في عنيه، وسبقتها عملنات أخرى تم فنها استئصال جزء م  

 «.الكلى لوجود ورم حولها
وكايت محكمة إسرائنلنة قد حكمت على الشوبكي، الذي عمل مسؤواًل للمالنة العسكرنة في السلطة 

 عامًا في وقت الحق. 17تخفنضها إلى عامًا، قبل أ  نتم  20الفلسطنينة قبل اعتقاله، بالسج  
ويقل بنا  ع  هنئة شؤو  األسرى والمحررن  التابعة لميظمة التحرنر الفلسطنينة ع  الشوبكي قوله: 

 «.لم أعد قادرًا على تحمل ظروف السج  الصعبة»
يوفمبر )تشرن  النثايي(  20وأوضحت الهنئة في بنايها أ  محكمة االحتالل قد أصدرت قرارًا في 

وأضافت «. برفض طلب إعادة اليظر في إطالق سراح األسنر الشوبكي الذي تقدمت به الهنئة»
خطورة قضنته )الشوبكي( وعدم إبدائه اليدم، علمًا بأيها كايت »الهنئة في بنايها أ  المحكمة ادعت 

 «.2017قد رفضت اإلفراج عيه في محكمة نثلنثي المدة عام 
 30/12/2019، لندن، الشرق األوسط

 
 في القدس "تصعيد خاص"لفلسطينيون يحذرون من ا .26

تصعند الحرب »حذرت جهات فلسطنينة في القدس الشرقنة المحتلة، أمس )األحد(، م   تل أبنب:
هيالك هجمة ميظمة على أهليا في المدنية، تستهدف »، وقالت إ  «اإلسرائنلنة ضد الشبنبة واليشطاء

قدس الشرقنة كمدنية فلسطنينة عربنة، وصد توجنه ضربة في الصمنم لكل م  نياضل لحفظ ال
 «.هجمات التهوند االستنطاينة علنها

وجاءت هذه التحذنرات بعد سلسلة إجراءات احتاللنة تهدف إلى شل الحراك الوطيي في المدنية 
في محافظة القدس. وم  أخطر هذه اإلجراءات موقف « فتح»المقدسة، وفقًا ألحد قادة حركة 
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االيتخابات الفلسطنينة المقبلة، فقد طلبت السلطة الفلسطنينة ميها أال تعرقل إسرائنل الصامت م  
هذه االيتخابات في القدس، لك  إسرائنل بحنثت الطلب، وقررت أ  تتجاهله، فال ترد إنجابًا وال سلبًا، 

 «.موقفًا خبننثًا معادناً »ما عده الفلسطنينو  
ًا زنادة الزوار النهود للمسجد األقصى المبارك، وم  اإلجراءات التي نشنر إلنها الفلسطنينو  أنض

قامة صلوات بداخله، وفي الوقت يفسه تسلنم المزند والمزند م  أوامر اإلبعاد ع  األقصى  وا 
للفلسطنينن ، واالعتقاالت الواسعة التي يفذت في المدنية وطالت ألوف المقدسنن ، وفي المقدمة قادة 

 حركة فتح في المدنية.
منثال، شيت قوات االحتالل، فجر أمس )األحد(، حملة اعتقاالت واسعة في بلدة وعلى سبنل ال

العنسونة في مدنية القدس. وأوضح الياشط عضو لجية المتابعة في العنسونة محمد أبو الحمص أ  
مخابرات وقوات االحتالل، وبأعداد كبنرة، اقتحموا العنسونة وايتشروا في حاراتها وشوارعها، وألقوا 

شخصًا م  سكا   14الغازنة، كما لو أيهم في حرب. وقد اعتقلوا خالل الحملة، أمس وحده،  القيابل
 أشقاء. 3البلدة، بنيهم 

وأشار أبو الحمص إلى استهداف سلطات االحتالل بمؤسساتها المختلفة بلدة العنسونة ميذ شهر 
البلدة، فباتت نوينو )حزنرا ( الماضي، الذي تضاعف بعد استشهاد الشاب محمد عبند داخل 

معتقل، هذا فضاًل  600شهور حتى النوم أكنثر م  6حمالت االعتقاالت شبه نومنة، وطالت خالل 
ع  االقتحامات والمداهمات للميازل السكينة والمحالت التجارنة، ويصب الحواجز في شوارع البلدة، 

ت هدم واستدعاءات ومالحقة األهالي بتوقنفهم وتحرنر هوناتهم، وهدم الميشآت وتوزنع اختبارا
 لمراجعة البلدنة، بحجة البياء دو  ترخنص.

 30/12/2019، لندن، الشرق األوسط
 

 االحتالل يهدد بسحب هويات معتقلين من العيسوية بالقدس .27
أفاد محامي هنئة شؤو  األسرى والمحررن  محمد محمود، النوم األحد، بأ  سلطات : القدس

تقلوا فجر النوم م  ميازلهم في بلدة العنسونة، وتحذنرهم م  االحتالل قررت اإلفراج ع  عدد مم  اع
مشاركتهم أو أوالدهم "بإلقاء الحجارة والمواجهات في البلدة"، وهددت بتحونل ملفهم لوزارة الداخلنة 

وأكد محمود أ  "سحب الهونات" بحاجة إلجراءات طونلة  "لسحب هوناتهم" في حال مخالفة ذلك.
 يفنذ التهدند.ومعقدة وم  غنر السهل ت

 29/12/2019، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
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 وحدة استيطانية في الضفة والقدس 2,000خطة بناء عن كشف االحتالل ي .28
اإلسرائنلنة، أ  اإلدارة المدينة لالحتالل، ” هآرتس“كشفت صحنفة  ”:القدس العربي“ -غزة -رام هللا

لى بياء ألفي وحدة استنطاينة في الضفة الغربنة والقدس، في كتل ستقوم األسبوع الجاري بالموافقة ع
استنطاينة ومستوطيات معزولة، وذلك في إطار التطبنق العملي لتصرنحات أدلى بها رئنس الوزراء 

آالف وحدة  3سنسعى قرنبا للمصادقة على بياء “بينامن  يتيناهو قبل أنام التي قال فنها إيه 
فنها بضم األغوار والسعي للحصول على دعم أمرنكي لضم بقنة مستوطيات ، والتي تعهد ”استنطاينة

 الضفة الغربنة.
 30/12/2019، لندن، القدس العربي

 
 سلسلة بشرية في جنين تضامنًا مع األسرى .29

شاركت فعالنات ومؤسسات جين ، في سلسلة بشرنة، تضاميًا مع األسرى في سجو  االحتالل، : وفا
يادي »، و«شباب ألجلكم»وبدأت السلسلة، التي يظمتها مجموعة  «.رنةأسرايا مشاعل ح»بعيوا  
، م  أمام دوار نحنى عناش على جايبي الطرنق، «اتحاد لجا  المرأة الفلسطنينة»، و«األسنر

ورفع المشاركو  في السلسلة، صورًا لألسرى،  وامتدت حتى مقر اللجية الدولنة للصلنب األحمر.
ميهم مع الحركة األسنرة، ودعوا إلى توسنع قاعدة التضام  مع ورددوا هتافات تعبر ع  تضا

وسلم المشاركو ، مذكرة إلى الصلنب األحمر  األسرى، وعدم تركهم لمصنرهم في سجو  االحتالل.
 تطالبه بالتدخل الفوري والعاجل م  أجل إطالق سراح األسرى جمنعًا دو  قند أو شرط.
 30/12/2019، الخليج، الشارقة

 
 2019مصنعا وتسريح آالف العمال في غزة بـ  520لصناعات: إغالق اتحاد ا .30

مصيعا  520أكد االتحاد العام للصياعات الفلسطنينة، إغالق أكنثر م   :عالء المشهراوي -غزة 
، مما ادى الى زنادة يسبة البطالة والمشاكل 2019وتسرنح آالف العمال في قطاع غزة خالل عام 

 ك بسبب الحروب والحصار وغناب الدعم والخطط الحكومنة.االجتماعنة واإليساينة، وذل
كا   2019وقال محمد الميسي عضو مجلس إدارة اتحاد الصياعات في تصرنح صحفي: إ  عام 

مصيعا في  520، حنث بلغ عدد المصايع التي تم إغالقها حتى يهانة السية الحالنة، 2018أسوأ م  
 ت أعمالها إلى الخارج سواء في مصر أو األرد .قطاع غزة، باإلضافة إلى المصايع التي يقل
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ألف  35وأشار الميسي إلى أيه كا  نعمل في قطاع صياعة المالبس واليسنج في غزة ما نزند ع  
آالف عامل فقط. وكا  عدد العاملن  في قطاع الصياعات  4إلى  3عامل، فنما اآل  نعمل فنه م  

 آالف عامل. بحسب الميسي. 3بق ميهم سوى ألف، لك  حالنا لم نت 30الخشبنة نتجاوز الـ
 29/12/2019، القدس، القدس

 
 رام هللا: توقيع اتفاق ينهي أزمة ديون شركة كهرباء القدس .31

وقعت شركة كهرباء القدس، ممنثلة بمدنرها العام هشام العمري، والتجمع البيكي ممنثال بمدنر : رام هللا
مذكرة تفاهم لميح شركة كهرباء القدس قرضا بقنمة  ميطقة فلسطن  في البيك العربي جمال الحورايي،

ملنو  شنقل م  البيوك، لسداد التزامات الشركة لشركة الكهرباء القطرنة اإلسرائنلنة، وذلك وفق  670
 مقترح قدمه مكتب رئنس الوزراء محمد اشتنة.

، ورئنس سلطة ، بحضور ورعانة اشتنة، ووزنر المالنة شكري بشارةاألحدووقع االتفاق مساء النوم 
 اليقد عزام الشوا، ورئنس سلطة الطاقة ظافر ملحم، ومدراء البيوك الفلسطنينة والعاملة في فلسطن .

وقال رئنس الوزراء: "االتفاق نيص على شراء تجمع البيوك دنو  شركة كهرباء القدس للخالص م  
ؤسسة وطينة فاعلة في هذا الدن  المتراكم، وليعزز ويمك  شركة كهرباء القدس م  ا  تستمر كم

 القدس، وتقدم خدمة للمواطين  في أماك  امتنازها وعملها".
وأضاف: "الحكومة ستقدم مبالغ مالنة بشكل شهري للبيوك، وهي عبارة ع  مبالغ مترتبة علنيا لشركة 
كهرباء القدس"، مشنرا إلى أ  الوصول لالتفاق تم م  خالل العمل بروح الفرنق الواحد بن  جمنع 

 طراف: الشركة والبيوك وسلطة اليقد وسلطة الطاقة ومكتب رئنس الوزراء.األ
 29/12/2019، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
 ضد اتفاقية الغاز مع االحتالل اإلسرائيليي اعتصام أمام مجلس الوزراء األردن .32

دعت له الحركة اإلسالمنة  شارك عشرات األردينن ، في االعتصام الذي: عّما  )حبنب أبو محفوظ(
و"الحملة الوطينة إلسقاط اتفاقنة الغاز" )تجمع حراكي ويقابي(، ضد اتفاقنة الغاز مع االحتالل 

نأتي ذلك قبنل أناٍم قلنلة على  اإلسرائنلي، بالقرب م  مبيى رئاسة الوزراء، في العاصمة عّما .
نيانر م  العام  ذ مع بدانة شهر كايو  نثايي/دخول االتفاقنة الموقعة بن  عّما  وتل أبنب حنز التيفن

 القادم.
 2019/12/28، قدس برس موقع

 



 
 
 
 

 

 22 ص             5123 العدد:             12/30/2019 نثنيناإل  التاريخ: 

                                    

 في تل أبيب وزير الخارجية اإلسرائيليصحفي إسرائيلي: كاتب سعودي التقى  .33
األحد، أ  عبد الرازق القوسي الكاتب السعودي  قال الصحفي اإلسرائنلي شمعو  آرا ، :رام هللا

 التقى مع نسرائنل كاتس وزنر الخارجنة اإلسرائنلي.و ، مؤخراً  "سرائنلإ"المتخصص في اللغات، زار 
 2019/12/29، القدس، القدس

 
 ماليزيا تقرر فتح مكتبي تمنثيل لها في غزة ورام هللا .34

أعليت دولة مالنزنا، أيها ستعن  قيصال فخرنا لها في غزة ورام هللا، باإلضافة إلى مشروع  وكاالت:
وقال وزنر الخارجنة  ى فلسطن  في األرد  والذي تم اإلعال  عيه مسبقًا.فتح سفارتها المعتمدة لد

المالنزي سنف الدن  عبدهللا "نتعن  علنيا الحصول على موافقة األرد  بشأ  فتح سفارة أخرى في 
مكتبا  أحدهما لألرد  واآلخر لفلسطن  وطبعًا سنكو  هياك  همسنكو  لدنأيه أراضنها"، موضحا 

"م  المستحنل أ  يفتحها في رام هللا؛ ألييا سوف يتعامل بال خنار مع إسرائنل إلى أيه الفتًا  سفنرا .
 ".وال يرند ذلك

 2019/12/28، وكالة الرأي الفلسطينية لإلعالم
 

 بنسودا: لم نوجه اتهامات ضد إسرائيليين أو فلسطينيين حتى اآلن .35
لم نتم حتى اآل  توجنه  هبيسودا، إيالمدعنة في المحكمة الجيائنة الدولنة في الهاي، فاتو  تقال

وقد رفضت  اتهامات ضد إسرائنلنن  أو فلسطنينن ، حسبما يقلت عيها صحنفة "معارنف"، األحد.
المزاعم اإلسرائنلنة بأيها ميحازة للفلسطنينن ، وقالت إ  "المحكمة الجيائنة الدولنة تعمل وفق  بيسودا

 طرق إلى صراعات بن  دول وال ترفع دعاوى ضد دول".مبدأ المسؤولنة الشخصنة ع  الجرائم. وال تت
 2019/12/29، 48عرب 

 
 مؤتمر أمريكي إسرائيلي لتبادل الخبرات العسكرية في حروب األنفاق   .36

يظمه المركز متعدد المجاالت في ، خالل نوم دراسي بعيوا  "تحدنات الحروب التحت أرضنة"
نكنة في )تل أبنب(، بمشاركة خبراء في القتال )هرتسنلنا( المحتلة بالتعاو  مع السفارة األمر 

سرائنلنو  م  تهدند حروب األيفاق في الفترة ، والتكيولوجنا وجنولوجنن  حّذر خبراء أمرنكنو  وا 
على الجنشن  في معاركهما التي نخوضايها في عدة مياطق  حقنقناً  القادمة؛ أليها باتت تشكل تهدنداً 

الجيرال اإلسرائنلي منكي أدلشتان ، أحد ميظري حروب األيفاق وفي هذا السناق، أكد  حول العالم.
في نثيي الميظمات الفلسطنينة ع  التفكنر بهذه الطرنقة م  القتال. وكشف أ   عدم يجاحهمفي غزة، 
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لجلب ضباط الجنش األمرنكي إلى إسرائنل؛ للتعرف ع  قرب إلى  أمرنكناً  "هياك توجها عسكرناً 
ها، سواء في غزة أو لبيا ، ومعرفة أيها مشكلة أكبر مما كايوا نتوقعو  طبنعة األيفاق التي تم كشف

 أو نعتقدو ".
 2019/12/29، فلسطين أون الين

 
 عملية طعن جماعية بمعبد يهودي في نيويورك  .37

، أشخاص، لنل السبت األحد، م  جراء عملنة طع  وقعت في معبد نهودي 5أصنب : سكاي ينوز
وفي وقت الحق، تمكيت السلطات م  اعتقال المشتبه  .كنةنونورك األمر بوالنة ين داخل ميزل حاخام،
بنيما كا  الموجودو  في حصلت وذكرت وكالة "أسوشنتد برس" إ  حادنثة الطع   فنه بتيفنذ الهجوم.

 "حايوكا". النهودي المبعد نحتفلو  بعند األيوار
 2019/12/29، الدستور، عّمان

 
 أيضا.. كيف؟ تصفية قضية فلسطين تستهدف األردن .38

 ناسر الزعاترة
( مفاجئا إال لم  ال ندركو  22/12لم نك  ما قاله الكاتب الصهنويي روغل ألفر في )هآرتس 

االستراتنجنة الصهنوينة في التعاطي مع القضنة الفلسطنينة، أو أولئك الذن  نحلو لهم تجاهل 
ع تفاصنل ما أورده الكاتب الحقائق والعنش في الوهم، بصرف اليظر ع  االتفاق أو االختالف م

 أل  األمور ال تسنر دائمًا وفق ما هو مخطط لها.
تحدث الكاتب ع  جملة م  المقاالت لرموز وكتاب م  النمن  الصهنويي كايت جمنعها "موّجهة 
لهدف واحد: تفجنر اتفاق السالم مع األرد ". واعتبر أ  ضّم غور األرد  هو عملنة تكتنكنة 

لغاء االتفاق مع األرد . استهدفت ضرب عصفورن   بحجر واحد: العمل على ضّم الضفة الغربنة وا 
 والهدف االستراتنجي هو "تجسند حلم أ  االرد  هو فلسطن ".

ونتابع قائال: "هذا الحلم نشارك فنه جمنع النمن  في إسرائنل، سواء كا  نمنيا بنبنًا )يسبة لبينامن  
ر منثل جدعو  ساعر )خسر الميافسة على زعامة اللنكود )بنبي( يتيناهو(، أو كا  نفضل بدناًل آخ

 أمام يتيناهو(. وهذا بالطبع نشمل ساعر يفسه، المؤند المتحمس لفكرة أ  األرد  هو فلسطن ".
تحدنثيا في هذه القضنة عشرات المرات خالل السيوات الماضنة؛ تحدندًا ميذ بروز القنادة الفلسطنينة 

صرا رها على مسار واحد ال بدنل عيه، ممنثال في تكرنس سلطة في الجدندة بعد ناسر عرفات، وا 



 
 
 
 

 

 24 ص             5123 العدد:             12/30/2019 نثنيناإل  التاريخ: 

                                    

خدمة االحتالل، مع التعونل على التفاوض رغم إدراكها لحقنقة المواقف الصهنوينة م  الحل 
 السناسي.

ال نحتاج أحد إلى كنثنر ذكاء كي ندرك أ  أحدا في الكنا  الصهنويي )لنس في النمن  وحسب( ال 
الضفة الغربنة كأرض فلسطنينة، ونتيازل عيها رسمنًا، أل  ذلك  نمك  أ  نعترف بأي جزء م 

نيسف عملنًا جملة الروانة الصهنوينة ع  "نهودا والسامرة"؛ بوصفها "أرض اآلباء واألجداد". وكل ما 
في المئة ميها(، مع بقاء  40هو معروض، وسنبقى كذلك هو أجزاء م  الضفة الغربنة )أقل م  

 كم ذاتي تحت عباءة االحتالل، وم  دو  القدس بطبنعة الحال.المستوطيات، في صنغة ح
في المحصلة نأمل الصهانية أ  نتم ربط هذا الحكم الذاتي باألرد ، أي ربط الدنمغرافنا ولنس 

 الجغرافنا التي ستظل تحت سنادة االحتالل.
سنجري م  سنقول قائل إ  األرد  ل  نقبل بذلك، وهذا طبنعي، لك  المصنبة هي أ  ما نجري و 

ترتنبات إقلنمنة عيوايها التطبنع الواسع بن  الدول العربنة، مع بقاء صنغة الحكم الذاتي القائمة على 
ضافة بعض التحسنيات إلنها م  الياحنة االستنثمارنة والمالنة، بجايب توسنعه لنشمل  حالها، وا 

سنكو  طاردًا  مياطق )ب(، وفق تصينفات "أوسلو".. كل ذلك نعيي أ  وضع الضفة الغربنة
للفلسطنينن ، إذ إ  مياطق )أ( و )ب( مع بقاء المستوطيات التي تفتت الكنا  وتجعله جزرا معزولة 
ع  بعضها البعض؛ ل  تكو  كافنة الستنعاب الفلسطنينن ، وسنجد بعض هؤالء مالذًا في الرحنل 

وط الراهية إال إلى األرد ، وسنتم ذلك ضم  ضغوط اقتصادنة علنه كي نقبل بذلك، وما الضغ
مقدمات لذلك. ولنس مهما بعد ذلك أ  تسّمى هذه اللعبة "الوط  البدنل"، أو "التوطن "، أليها كذلك 

 بحكم الواقع.
الخالصة أييا بإزاء عملنة فينة لتصفنة القضنة ل  تحتاج إلى توقنع م  الياحنة العملنة، وسنكو  

لحدنث ع  الدولة القادمة، مع العلم أيه بوسع عباس أ  نواصل الخطابة ضد "المؤامرة"، مع ا
سنكو  حالة آفلة بحكم الطبنعة اإليساينة، لك  واقع الحال على األرض هو تحونل اليزاع إلى مجرد 

 يزاع حدودي ال أكنثر. أي أ  نتحّول المؤقت إلى دائم.
ذا لم نتوّحد تلك هي خالصة المؤامرة القادمة، والتي سّماها بعض قادة الصهانية بـ"الحل اإلقلنمي "، وا 

الشعبا  الفلسطنيي واألرديي، وتتغنر استراتنجنة التعامل مع المقاومة في الداخل الفلسطنيي، فإ  
إمكاينة مرورها ستكو  واردة، فنما يعّول كنثنرًا على ايتفاضة شاملة في الضفة الغربنة تقلب الطاولة 

رها على األرض، وا   واصلت الخطابة في وجه اللعبة برمتها، وفي وجه قنادة فلسطنينة تسهل مرو 
 ع  الدولة القادمة!!

 29/12/2019، "21موقع "عربي 
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 لماذا تلكأ الفلسطينيون بالتوجه إلى المحكمة الجنائية الدولية؟ .39

 د. فانز أبو شمالة
، وميذ ذلك التارنخ والكل الفلسطنيي نطالب 2012تم االعتراف بدولة فلسطن  بصفة مراقب سية 

الفلسطنينة محمود عباس بااليضمام إلى المحكمة الجيائنة الدولنة، ولك  دو  جدوى،  رئنس السلطة
بل وقع السند محمود عباس على طلبات ايضمام إلى عشرات الميظمات الدولنة دو  المحكمة 
الجيائنة، وتحت الضغط الشعبي، طالب السند عباس م  التيظنمات الفلسطنينة بما في ذلك حركة 

، بالموافقة على االيضمام إلى المحكمة الجيائنة 23/8/2014على ونثنقة بتارنخ  حماس، أ  توقع
الدولنة، ورغم توقنع حركة حماس، لم نوقع السند عباس على طلب االيضمام إلى المحكمة المذكورة 

، وبعد أ  طالب 2015إال بعد أ  عقد المجلس المركزي الفلسطنيي اجتماعه في مطلع مارس سية 
نع على طلب االيضمام إلى المحكمة الجيائنة بهدف محاكمة إسرائنل قضائنًا على عباس بالتوق

 جرائمها بحق األرض والشعب الفلسطنيي.
م   4ولم نوقع محمود عباس على طلب االيضمام إلى المحكمة الجيائنة الدولنة إال في مطلع شهر 

 2015سية 
جيائنة الدولنة في غانة األهمنة لم  نهتم االستعراض التارنخي السابق لمسار االيضمام للمحكمة ال

بيتائج قرار المدعنة العامة بيسودا وهي تقول: هيالك أساس معقول للتحقنق في جرائم حرب، وتقترح 
 المدعنة التحقنق مع إسرائنل والفلسطنينن  في أربع قضانا:

 2014وا  لي ضد الفلسطنينن  في غزة في عداإلسرائن الجنش ارتكبها التي الحرب جرائم ■
 .2014 عدوا  أنثياء غزة سكا  ضد الفلسطنينة والفصائل حماس ارتكبتها التي الحرب جرائم ■
 .2014 ميذ المستوطيات توسنع ■
 ميذ غزة حدود على الفلسطنينن  المتظاهرن  على اإلسرائنلي الجنش جيود قبل م  اليار إطالق ■

 .2018 سية
سيوات م  التقدم بالطلب والدراسة ال نعيي بدء  وجود أساس للتحقنق في جرائم حرب بعد خمس

 التحقنق،
فالمدعنة تشنر إلى وجود أساس لبدء التحقنق مع المسؤولن  اإلسرائنلنن ، وضد يشطاء في حماس 
والفصائل الفلسطنينة، وتطالب م  المحكمة أ  تقرر في مسألة صالحنة المحكمة في الضفة الغربنة 

نر، نفتح الباب أمام الضغوط واإلغراءات م  جهة، والتشونه وقطاع غزة، وهذا مجال صراع مر 
 الشخصي م  جهة أخرى.
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لقد ايتبه المستشار القايويي للحكومة اإلسرائنلنة أفنحاي ميدلبلنت إلى قرار المدعنة، فادعى بطال  
 القرار، وذلك أل :

 ”.الدولة“أواًل: فلسطن  لنست دولة، ولم نتم تحدند أراضي تلك 
  الطرفن  اإلسرائنلي والفلسطنيي قد اتفقا على حل يزاعهما حول يفس الميطقة في نثاينًا: أل

 المفاوضات المستقبلنة.
 نثالنثًا: هياك اتفاقنات سالم موقعة مع السلطة نشهد علنها المجتمع الدولي.

ما طرحه المستشار القايويي لحكومة االحتالل نفرض على الفلسطنينن  التوجه إلى السند محمود 
الصادر  19/67س لنحسم األمر، ونعل  ع  قنام الدولة وفق قرار الجمعنة العامة لألمم المتحدة عبا
إ  ، وأ  نعل  ع  وقف العمل باالتفاقنات الموقعة مع إسرائنل، وأ  نجهر بالقول 29/11/2012في 
 مفاوضات تحت سنف القتل واليهب واالستنطا . ال

ة م  القرارات السناسنة الهامة، سنبقى قرار المدعنة ودو  اتخاذ رئنس السلطة الفلسطنينة سلس
العامة لمحكمة الجيائنة الدولنة حبرًا على ورق، وبال قنمة عملنة رغم مظاهر الفرح والبهجة التي 

 ظهرت في تصرنحات المسؤولن  في السلطة الفلسطنينة.
 29/12/2019، رأي اليوم، لندن

 
 لن تفلت من العقاب "إسرائيل" .40

 دق شرابد. ياجي صا
الدولة األقوى عسكرنًا في الميطقة، والوحندة التي تملك ترساية يوونة، والمحمنة بتحالف « إسرائنل»

هذه تعنش حالة خوف وقلق سناسي م  « إسرائنل»استراتنجي مع الوالنات المتحدة األقوى عالمنًا، 
حقنق في كل جرائم الحرب مجرد قرار تمهندي للمدعنة العامة للجيائنة الدولنة فاتو بيسودا بفتح ت

والقتل التي ارتكبتها بحق الشعب الفلسطنيي، وهو اتهام إذا نثبت واكتمل فسنطال كل قناداتها 
السناسنة والعسكرنة، ونفرض علنها حالة م  الحصار داخل حدود قوتها العسكرنة. هذا القلق عبر 

ح معاداة السامنة، وأيها ال تملك عيه يتيناهو في تصرنحاته التي ذهبت إلى حد اتهام الجيائنة بسال
أي اختصاصات أو صالحنات قضائنة إلجراء تحقنقاتها على أرض تعتبرها لها، وتمارس علنها 

بل ذهبت «. إسرائنل»، ولنس م  حقها مقاضاة «فلسطن  لنست دولة»قضاءها وقواينيها. بزعم أ  
فعله الكويجرس األمرنكي بمعاقبة بعض األصوات اإلعالمنة إلى المطالبة بس  قواين  على غرار ما 

 «.إسرائنل»أي دولة تتعاطف مع المحكمة في منثل هذه التحقنقات، وميع المسؤولن  فنها م  دخول 
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السؤال: لماذا هذا القلق والذعر؟ األسباب كنثنرة. أولها خاصة بالمحكمة التي ال تملك الوالنات 
، فهي هنئة قضائنة مستقلة ومحاندة، وتضم صالحنات وسلطات مباشرة علنها« إسرائنل»المتحدة وال 

لنستا عضون  فنها، ولم نوقعا على « إسرائنل»دولة م  أعضاء األمم المتحدة، وأمرنكا و 123
الذي وظفته واستخدمته « الفنتو»معاهدة روما المؤسسة للمحكمة. وهيا الوالنات المتحدة ال تملك حق 

و  فرض عقوبات علنها، أما الزعم بأ  فلسطن  ال في مجلس األم ، كي تحول د« إسرائنل»لحمانة 
تملك األهلنة أليها لنست دولة كاملة السنادة، فهذا مردود علنه بتوقنع فلسطن  على معاهدة روما، 
وحصولها على دولة مراقب في األمم المتحدة، وأ  مسألة عدم اكتمال العضونة سببه لنس تأهنل 

المدعوم بالفنتو األمرنكي والذي نحول دو  « إلسرائنليا»فلسطن  كدولة، ولك  بسبب االحتالل 
 حصول فلسطن  على كامل عضونتها.

أيها ال تستطنع أ  تميع المحكمة م  االضطالع بدورها، حتى لو ميعت مسؤولنها « إسرائنل»تدرك 
في  فعالً « إسرائنل»م  الدخول ألراضي فلسطن  المحتلة، ومتابعة ملفات التحقنق. نثم إ  ما اقترفته 

كل األراضي الفلسطنينة نرقى إلى جرائم الحرب واإلبادة الشاملة، وهو ما نفرض تعرض قادتها 
للمالحقة الجيائنة والقبض علنهم ومحاكمتهم، فالحروب النثالث في غزة التي راح ضحنتها اآلف 

قتل المتعمد المدينن  األبرناء، إضافة إلى تدمنر الميازل التي ما زالت شاهدة على هذه الجرائم، وال
« إسرائنل»الذي طال أطفااًل ويساء ومسين  عزاًل كله مونثق م  قبل مؤسسات حقوقنة. لقد اعتادت 

أ  تكو  فوق القايو ، وأال نجرؤ أحد على ايتقادها، ولعل هذه المقاربة الدولنة كفنلة بيزع القياع ع  
وأ  هياك شعبًا مكتمل األركا  ، وكشف زنف دنمقراطنتها، بما نؤكد أيها دولة احتالل، «إسرائنل»

نعايي بسبب هذا االحتالل. وم  هذا الميظور، فالدعوة التي ترفعها المدعنة العامة للمحكمة الجيائنة 
على جرائمها، بل هي دعوة صرنحة وقونة بضرورة وقف اعتداءاتها « إسرائنل»لنست فقط لمعاقبة 

يهاء احتاللها، وممارسة الشعب الفلسطنيي لحقه في  تقرنر مصنره وفي قنام دولته. وا 
ل  تقف مكتوفة األندي، وستيتظر اكتمال التحقنقات حتى تصل إلى مرحلة اإلداية، « إسرائنل»إ  

حنث ستعمل على إجهاضها في مراحلها األولى، وبدعم أمرنكي، وهو ما نعيي أييا أمام معركة 
لسطنينة وجمنع الفصائل وقوى ، وتحتاج م  السلطة الف«إسرائنل»قايوينة جدندة بن  فلسطن  و

يها تحتاج إلى وقت  المجتمع المديي إلى التوحد والتيسنق، فهذه المعركة لنست فلسطنينة فقط، وا 
طونل، فالمسار القضائي قد نحتاج إلى سيوات عدندة، حنث ال بد م  عقلية خنارات المقاومة وا عادة 

رار الفلسطنيي، وتشكنل إدارة أزمة متخصصة بياء اليظام السناسي الفلسطنيي دنمقراطنًا وتوحند الق
دائمة للمتابعة والتخطنط. علنيا أ  يجند إدارة المعركة على أييا الضحنة ولسيا الجالدن . ونبقى أ  
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المقاربة الدولنة أبوابها كنثنرة وواسعة، ولكيها تحتاج إلى تكامل بن  المقاربات والخنارات الداخلنة في 
يهاء   االيقسام.المقاومة السلمنة وا 

 29/12/2019، الخليج، الشارقة
 

 "حماس" تفكر جديًا في التوصل إلى "تهدئة" مع إسرائيل .41
 نوآف لنمور
حتى دو  معرفة الدوافع الدقنقة لقرار "حماس" وقف التظاهرات على الجدار نوم الجمعة، بدءًا م  

اضح: قنادة الحركة في غزة األسبوع المقبل، وتجدندها فقط في يهانة آذار شهرنًا، هياك أمر وحند و 
معينة بتسونة، وهي مستعدة أل  تبذل كل شيء كي ال نعرقل أي شيء خططها. الخطوة التي 
اتخذتها "حماس" هي خطوة دراماتنكنة، ال أقل م  ذلك. التظاهرات التي بدأت في نوم األرض في 

جدول األعمال، ، كايت الوسنلة التي أعادت "حماس" بوساطتها طرح قضاناها على 2018سية 
وأعادت إسرائنل إلى طاولة اليقاشات. وهي التي سمحت للحركة، لنس فقط بتوجنه غضب الشارع 
على الوضع االقتصادي المحفوف بالمخاطر ضد إسرائنل، بل أنضًا ساعدتها على االحتفاظ بجبهة 

لم تتقدم في اتجاه تهدئة تذّكر إسرائنل بالنثم  الذي نمك  أ  تدفعه إذا  -مع أيها نثايونة  -قتال نثابتة 
 متَفق علنها.

شهرًا األخنرة بدأ في تظاهرات على السناج،  20عدد غنر قلنل م  حوادث إطالق الصوارنخ في الـ
وكايت ايتقامًا لفلسطنينن  ُقتلوا فنها. لك  "حماس" كايت هي المسؤولة الحصرنة عّما كا  نجري: 

على وصول الياس إلنها، في البدانة أشخاص هي التي يظمت التظاهرات وأعليت عيها، وحرصت 
سيوات(، لعلمها بأ   10م  البالغن ، وفي األشهر األخنرة أوالد وصغار )أحنايًا أعمارهم أقل م  

 الجنش سنمتيع م  المس بهم.
ميذ اللحظة األولى، وضعت إسرائنل توقف التظاهرات شرطًا للمضي قدمًا في مفاوضات التحاور 

المحادنثات تقدمت على الرغم م  استمرار  -تتمسك إسرائنل دائمًا بطلبها هذا بشأ  التهدئة. لم 
لك  نبدو أ  "حماس" اآل  معينة بالتلمنح إلى إسرائنل بأ  يواناها جدنة، ولذلك اتخذت  -التظاهرات 

هذه الخطوة غنر المسبوقة. وهذه لنست أول إشارة تأتي م  غزة: ميعت "حماس" في األشهر األخنرة 
رة ميهجنة إطالق صوارنخ على إسرائنل، وفعلت ذلك في األنام المتوترة التي تلت اغتنال بهاء وبصو 

أبو العطا في بدانة تشرن  النثايي. ميذ ذلك الحن ، ألغت "حماس" التظاهرات على السناج، تخوفًا 
لى فقدا  السنطرة، وأ  نؤدي هذا إلى تصعند غن ر م  أ  تؤدي الحماسة إلى وقوع مصابن ، وا 

 مرغوب فنه حالنًا باليسبة إلنها.



 
 
 
 

 

 29 ص             5123 العدد:             12/30/2019 نثنيناإل  التاريخ: 

                                    

م  المحتمل أ  نكو  قرار "حماس" يابعًا م  حال الطقس، والتخوف م  أ  نفضل كنثنرو  البقاء 
في ميازلهم في أنام الشتاء خالل شهري كايو  النثايي وشباط. لك  نبقى أساس القرار استراتنجنًا: 

عمار القطاع. وهي تتخوف م  أ  نزند ترند الحركة التوصل إلى تسونة، كي تستطنع إعادة إ 
م  فقدا   -مع التشدند على يسبة البطالة العالنة وأزمة البيى التحتنة  -استمرار الوضع الحالي 
 النثقة بها ونقوي خصومها.

أنضًا تواجه "حماس" صعوبة في فرض سلطتها على القطاع بصورة مطلقة. إطالق اليار الذي حدث 
 ، في أنثياء خطاب رئنس الحكومة بينامن  يتيناهو خالل االيتخابات في أول م  أمس، على عسقال

التمهندنة )لحزب اللنكود(، هو دلنل على ذلك. كما في الماضي، يفذته عياصر مارقة )على ما نبدو 
عياصر م  "الجهاد اإلسالمي" الفلسطنيي( تسعى في األساس إلحداث فوضى. صحنح أ  "حماس" 

ر قلنلة ضد معارضنها، لك  ردها األساسي على االيتقادات الموجهة تيفذ عملنات أم  داخلي غن
إلنها م  الداخل نمك  أ  نكو  بصورة تسونة تقود إلى تهدئة، وتؤدي إلى تحس  الوضع االقتصادي 

 في القطاع.
إطالق الصوارنخ  -بعد أ  وضعت "حماس" على الطاولة الورقتن  األساسنتن  اللتن  لدنها 

بقي لدنها ورقة واحدة: إعادة المدينن  اإلسرائنلنن  وجنثامن  الجيود الذن   -السناج والتظاهرات على 
تحتفظ بهم. نثمة شك في أ  تتيازل عيهم "حماس" بالسهولة ذاتها، وم  المحتمل أ  المطلوب م  

للسماح بالمضي  -تيازالت أو بادرات حس  ينة إيساينة أو غنرها  -إسرائنل هو أ  تقوم بخطوة 
 في مفاوضات تؤدي إلى اتفاق. قدماً 

األمينة، نوجد حالنًا إجماع واسع بشأ  الحاجة إلى المضي قدمًا يحو تسونة  –في القنادة السناسنة 
مع "حماس". سبب مركزي لذلك، هو الرغبة في التركنز على التهدند اإلنرايي في الجبهة الشمالنة، 

درة وخاصة تتقاطع فنها مصالح إسرائنل مع لك  ال نقل ع  ذلك اإلدراك أيه توجد اآل  فرصة يا
مصالح "حماس". لقد توقف رئنس األركا ، أفنف كوخافي، عيد ذلك في خطابه في هرتسنلنا، لك  
الكرة موجودة لدى المستوى السناسي الذي نعايي معضلة، ونتردد بن  الحاجة إلى أ  نكو  "صارمًا" 

الت إلى الفلسطنينن  في غزة للحؤول دو  وقوع عشنة االيتخابات، وبن  الحاجة إلى تقدنم تسهن
 حرب.

المصلحة اإلسرائنلنة الواضحة هي تفضنل تهدئة في غزة حالنًا، تعند أنضًا الهدوء الميتظر إلى 
 -مستوطيات غالف غزة. وهذا نفرض على متخذي القرارات التعالي فوق االعتبارات السناسنة 

الستيفاد العملنة. االمتياع م  القنام بذلك نمك  أ  نحشر  واستغالل الفرصة -االئتالفنة والمعارضة 
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"حماس" في الزاونة، البدانة ستكو  م  خالل تجدد التظاهرات في آذار، وتتمتها نمك  أ  تكو  
 تصعندًا لنس إلسرائنل مصلحة فنه.

 "إسرائيل اليوم"
 30/12/2019، األيام، رام هللا

 
 التهديد اإليراني: نصف الكأس المليء! .42

 ألنكس فنشما 
كعام نوجد فنه احتمال عال لحرب مع إنرا   2020نتحدث رئنس األركا ، أفنف كوخافي، ع  العام 

وصف في الجنش كعام نوجد مع احتمال عاٍل  2019وفروعها على الحدود الشمالنة. كما أ  العام 
لنة عالنة بالذات للحرب، ولك  في غزة. أما حالنا، فهذا لم نحصل. العكس هو الصحنح. توجد احتما

 لتهدئة في إطار تسونة، مهما كايت ملنئة بالنثقوب.
هذا هو دور رئنس األركا : أ  نرى يصف الكأس الفارغة وأ  نحدد للجنش أهدافا للجاهزنة. فميذ 

نتخذ الجنش جايب الحذر في االعتماد على تحلنل يوانا العدو، إذ إ  تحلنالت « نوم الغفرا »حرب 
لت إسرائنل، المرة تلو األخرى. كوخافي، كأسالفه، نؤم  بما تراه العنيا  الحادتا  م  هذا اليوع أفش

واألذيا  الحساستا  لالستخبارات. فإذا كا  العدو منثاًل طّور ويصب أسلحة تعرض للخطر االستقرار 
اإلقلنمي، نيبغي أ  تعطى لذلك األجوبة العسكرنة، وتحذنر الجمهور م  اآلنثار على الجبهة 

لنة. أي أ  المواجهة العسكرنة، سواء أكايت جزئنة أم كاملة، تحوم فوق رؤوسيا في األشهر الداخ
القرنبة القادمة. هذا بالضبط ما فعله كوخافي، األسبوع الماضي، في الخطاب المقلق الذي ألقاه. 

 األزمة موضع الحدنث ترتبط أساسا بأزمة اليووي اإلنرايي وبقدر اقل بسورنة يفسها.
أمام يصف الكأس العسكرنة الفارغة، توجد أنضا يصف كأس ملنئة تأخذ بالحسبا   غنر ايه

التغننرات السناسنة السرنعة الجارنة حوليا، والتي نمكيها أ  تغنر الوضع م  األقصى الى األقصى، 
سنكو  العام الذي نفترض فنه باليظام السوري أ  نقمع  2020وتلطف حدة البشائر القاسنة. العام 

النثورة في شمال الدولة ونعد سورنة، كدولة، لعصر إعادة البياء. م  المواضنع توجد على جدول  بقانا
األعمال السوري: تعزنز يظام األسد تجاه الداخل، وخروج م  العزلة الدولنة، وأساسا م  العزلة 

دوالر لترمنم ملنار  400االقتصادنة. سورنة بحاجة، وفقا لتقدنرات األمم المتحدة، إلى ما ال نقل ع  
البيى التحتنة. ل  تأتي هذه المبالغ المالنة م  دولة واحدة، بل م  تحالف م  الدول نمكيها أ  

دعمت إنرا  سورنة  2011تساعد في البياء المادي لسورنة. ميذ ايدالع الحرب األهلنة في العام 
ادنة، لنس لدنها القدرة ملنارات دوالر في السية. النوم، في عصر العقوبات االقتص 8بمبالغ بيحو 
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مقندو  جدا  –الجهة المسنطرة في سورنة  –على المساعدة في منثل هذه المبالغ. الروس أنضا 
اقتصادنًا. اليفط السوري في أندي األكراد، األسواق اللبياينة التي استوعبت في حنيه بضائع سورنة 

غلقة. سورنة مخيوقة، وتهدند السوق التركنة م إلىفي حالة إفالس، الحدود المؤدنة م  سورنة 
 العقوبات األمنركنة على اليظام السوري تقف على األبواب.

آخر: أ  نيزلوا إسرائنل ع  ظهرهم. طالما نوجد تواجد إنرايي على « صغنر جدا»لدى السورنن  تحٍد 
و  األرض السورنة نثمة احتمال أ  تهاجم إسرائنل. الضرر على اليظام السوري هائل، إذ ايه ل  تك

أي دولة مستعدة أل  تستنثمر األموال في دولة نمك  أ  تيدلع فنها في كل لحظة حرب بن  إسرائنل 
نرا . م  الواضح لألسد وخبرائه ايه في كل خطة ترمنم حقنقنة لسورنة ستكو  إنرا  عيصرا  وا 

لى جايب معرقال. لقد حدث تعمق التواجد اإلنرايي في سورنة عيدما وقفت إنرا  في الزم  الصحنح ا
األسد. في تلك األنام، التي تفكك فنها الجنش السوري، كايت إنرا  هياك: مع خبراء، السالح، 

 الذي مأل صفوف الجنش السوري المتياقصة.« حزب هللا»المنلنشنات، وبالطبع مع 
أيهت إنرا ، عملنا، دورها في حفظ يظام األسد. واآل  ستقاتل كي تحفظ مكايها داخل سورنة. بقدر 

ا تحاول إنرا  خوض ميافسة عينفة مع الروس على الهنمية في سورنة، أو تعرقل محاولة اليظام م
السوري كسر العزلة الدولنة، هكذا نهبط يفوذها في سورنة، وعلى أي حال نهبط أنضا مستوى 

 2020تهدندها على إسرائنل م  األراضي السورنة. حتى لو سقط صاروخ إنرايي في تل أبنب في 
معياها، م  ياحنة إسرائنل، ضرر معيوي، ولك  ل  نكو  فنها ما « إرهاب»هذه عملنة  فستكو 

نغنر الصورة االستراتنجنة اإلقلنمنة التي تفقد فنها إنرا  م  أهمنتها كالعب مركزي في سورنة 
 المرممة.

 «يديعوت»
 30/12/2019، األيام، رام هللا
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