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 مب يستحق التقديرابية كثيرة وتر نتنياهو: سليماني خطط لعمليات إرها .1
تل أبنب: أشاد رئنس الوزراء اإلسرائنلي بينامن  يتيناهو بحزم الرئنس األمنركي دويالد ترمب، بعدما 

 أعطى األمر باغتنال قاسم سلنمايي قائد فنلق القدس التابع للحرس النثوري اإلنرايي.
ئنس ترمب نستحق كل التقدنر على الر »وقال يتيناهو في مستهل االجتماع األسبوعي لحكومته: 

إسرائنل تقف بشكل كامل إلى جايب »وشدد م  جدند على أ  «. عمله الحازم والقوي والسرنع
الوالنات المتحدة في كفاحها العادل الذي نهدف إلى تحقنق األما  والسالم وممارسة حق الدفاع ع  

 «.اليفس
تسبب قاسم سلنمايي في مقتل كنثنر م  » عيه القول:« فنسبوك»ويقلت صفحة يتيناهو على موقع 

المواطين  األمنركنن  وغنرهم م  األبرناء على مدار عشرات السين  األخنرة، وأنضًا في هذه األنام 
خطط لعملنات إرهابنة كنثنرة ويفذها في كل أيحاء الشرق األوسط »كما أضاف أ  سلنمايي «. بالذات

 «.وخارجه أنضاً 
 5/1/2020الشرق األوسط، لندن، 

 
 تشرع في بحث الخيارات للرد على رفض إجراء االنتخابات في القدس ": السلطةالقدس العربي" .2

بشكل مكنثف تبحث القنادة الفلسطنينة، الخنارات المقرر اتخاذها في ظل تعيت إسرائنل  غزة:
ق بن  ، لمشاركة سكا  القدس المحتلة في االيتخابات الفلسطنينة، التي جرى التواف”العملي“ورفضها 

 جمنع الفصائل على عقدها.
، أ  مسؤولن  كبارا جددوا اتصاالتهم مع آخرن  م  القارة األوروبنة وم  ”القدس العربي“وعلمت 

األمم المتحدة، وطلبوا ميهم التدخل م  جدند والضغط على إسرائنل لضما  عدم عرقلتها العملنة 
المرسوم الرئاسي، قبل الحصول على االيتخابنة، كما جرى خالل االتصاالت تأكند رفض إصدار 

 ضمايات حول مشاركة المقدسنن .
واألسبوع الماضي جدد مسؤولو  كبار في القنادة الفلسطنينة وبتكلنف م  الرئنس محمود عباس، 
اتصاالتهم مع آخرن  م  القارة األوروبنة، ودعوهم كما في الطلب األول، بضرورة التحرك العاجل 

لفلسطنينة، حنث ترافقت االتصاالت مع أخرى أجرنت مع مسؤولن  عرب، لضما  تجدند الشرعنات ا
 الطالعهم على آخر تطورات الملف.

إيه لم نطلب أي م  المسؤولن  الغربنن ، أ  نصدر ” القدس العربي”وقال مصدر فلسطنينة مطلع لـ
غط على إسرائنل، المرسوم الرئاسي أوال، لتحدند موعد االيتخابات، وم  نثم تبدأ عملنة االتصال والض

 م  أجل السماح بشمول االيتخابات مدنية القدس.
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ونؤكد المصدر أ  أنا م  المسؤولن  الغربنن ، لم نيقل حتى اللحظة أي رسالة طمأية تشنر إلى 
إمكاينة أخذ موافقة إسرائنلنة على إجراء االيتخابات في القدس، خاصة في هذه الفترة التي تشهد 

ب اإلسرائنلنة التي تستعد لخوض غمار االيتخابات للمرة النثالنثة خالل أقل تصعندا في خطاب األحزا
 م  عام.

ونكتفي المسؤولو  الغربنو  م  عدة دول أوروبنة هامة، ومسؤولو  كبار في األمم المتحدة، بالرد 
على االتصاالت الفلسطنينة، بأيهم لم نتلقوا بعد أي رد رسمي إسرائنلي على الطلب، غنر أ  طول 

مدة على الرد ميذ تقدنم الطلب الفلسطنيي الرسمي إلسرائنل بالترافق مع تدخل الوسطاء، نوحي ال
 بالرفض غنر المعل .

 6/1/2020، لندن، القدس العربي
 

 عريقات: الحكومة السرائيلية ترفض حل الدولتين .3
ة اإلسرائنلنة قال أمن  سر اللجية التيفنذنة لميظمة التحرنر صائب عرنقات، إ  الحكوم: رام هللا

على االستمرار بسلب حقوق الفلسطنينن  والتمننز ضدهم في  الدولتن ، وتصرالحالنة ترفض حل 
 كافة اليواحي، ما أسس ليظام تفرقه عيصري "ابرتهاند".

وأكد عرنقات خالل لقائه، النوم األحد، مع وفدن  أمنركنن  م  جامعتي بيسلفاينا والنيوي كل على 
، مشددا على أ  إسرائنلهو الحل الوحند والسلمي مع  1967ن  على حدود حدة، أ  حل الدولت

إسرائنل لنس دنينا، وال نمك  استمرار األوضاع كما هي علنه، ونجب إجبار سلطة  الصراع مع
 الفلسطنيي.االحتالل اإلسرائنلي بوقف الجرائم المرتكبة ضد الشعب 

 5/1/2020، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
 

 اشتية: لن ندخل العام الجديد بموازنة طوارئ وسنبقى أوفياء ألسر الشهداء واألسرى .4
بموازية طوارئ، ونتم اإلعداد لموازية  2020قال رئنس الوزراء محمد اشتنة، "ل  يدخل عام : رام هللا

لعامة ولنس م  ، م  ياحنة اإلدارة المالنة ا2019كاملة متكاملة، وسيسنر بذات اليهج الذي اتبع عام 
 ياحنة االقتطاعات على رواتب الموظفن .

الربع األخنر م  العام  أ وأضاف اشتنة في حدنث لبريامج "ملف النوم" عبر تلفزنو  فلسطن ، 
، وزادت يسبة %2الماضي كا  األفضل بما نتعلق بكل المؤشرات، وايخفضت فنه يسبة البطالة 

 عي.اليمو والمؤشرات المتعلقة بالقطاع الزرا 
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ملنو  شنقل،  650اقتطاع أموال إضافنة م  أموال المقاصة تصل إلى  إسرائنل إعال وبخصوص 
ملنو  شنقل، ورغم ذلك  500اقتطعت على مدار العام الماضي ما نقارب الـ إسرائنلقال اشتنة إ  

ى سيبقى أوفناء ألسر الشهداء واألسرى، وال تراجع ع  دفع كامل مستحقاتهم، وسيبقى مصرن  عل
ال نرند ليا أ  يتخلص م  األزمة المالنة، وعيد اقترابيا م   اإلسرائنلياستالم أمواليا كاملة، فالجايب 

 500الخروج ميها مع بدانة عام جدند، أراد إعادتيا لذات المربع مرة أخرى، بزنادة االقتطاعات م  
 .650ملنو  شنقل إلى 

تحقاق وطيي، وبوابة لتحقنق المصالحة، فدعوة وفي الشأ  السناسي، أكد اشتنة أ  االيتخابات اس
الرئنس لاليتخابات هي الرد على "صفقة القر "، كو  يجاح العملنة الدنمقراطنة هو الرد الحقنقي 

 .األمنركنة اإلسرائنلنةعلى المؤامرات 
ة بقطاع وحماس، قال: "اللعبة اإلسرائنلنة ميذ النوم األول مرتبط إسرائنلوفنما نتعلق بالتفاهمات بن  

الضفة  إسرائنلابتالع  إلىالمتعلق "بصفقة القر " نهدف  األمنركي اإلسرائنليغزة، فالسنيارنو 
الغربنة، وخلق كناينة فلسطنينة في غزة معزولة ع  الضفة، وكل ما نسمى تسهنالت هدفها دفع 

 قطاع غزة خارج المشهد الفلسطنيي".
 5/1/2020، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
 العيسوية  لوقف حمالت االحتالل ضد   "الجنائية الدولية"تلوح بخيار  الفلسطينية" الخارجية" .5

أعليت وزارة الخارجنة الفلسطنينة، عزمها رفع المعاياة التي نتعرض لها سكا  بلدة العنسونة  رام هللا:
قادة االحتالل الذن  تجرؤوا  في القدس المحتلة، للمحكمة الجيائنة الدولنة، وصوال لمحاسبة ومعاقبة

 على استهداف البلدة وسكايها.
للتصعند الحاصل في حمالت االعتقال المتواصلة ” خطورة بالغة”وقالت في بنا  صادر إيها تيظر بـ

للمواطين  الفلسطنينن  في طول وعرض األرض الفلسطنينة المحتلة، الفتة إلى أيه ال نكاد نمر نوم 
طنينن  م  مياطق مختلفة في الضفة الغربنة المحتلة، والتي تتركز بشكل دو  اعتقال عشرات الفلس

أساسي على القدس الشرقنة المحتلة وبلدة العنسونة على وجه الخصوص، إضافة إلى إقدام سلطات 
على عدد م  الشبا  المقدسنن  لمدد ” الحبس الميزلي اللنلي“، عملنا بفرض اإلسرائنلياالحتالل 
 .اإليسا ر بشكل نتياقض تماما مع القايو  الدولي ومبادئ حقوق أشه 4ـ3تتراوح م  

، كأمور باتت مألوفة ”االعتقاالت الجماعنة والتعسفنة“وحذرت الخارجنة م  مغبة التعامل مع 
فقط، بما نخفي  اإلحصائناتواعتنادنة كويها تتكرر كل نوم، أو التعامل معها م  قبنل األرقام في 

لتي تتكبدها العائالت واألسر الفلسطنينة جراء المداهمات اللنلنة للبلدات حجم المعاياة الكبنرة ا
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كنثنف للرصاص وقيابل الغاز والصوتنة، ومع  إطالقالفلسطنينة التي أكدت أيها تترافق مع 
 اقتحامات عينفة لميازل المواطين  المدينن  العزل نعقبها تحطنم وتخرنب محتوناته.

  خالل متابعتها لطبنعة تلك االعتقاالت، تالحظ أيها استهدفت بشكل أيها وم إلىوأشارت في بنايها 
أساسي المرأة الفلسطنينة وطلبة الجامعات والفتنة م  طلبة المدارس، في محاولة لضرب مرتكزات 
الوعي والصمود الوطيي لتلك الفئات، عبر فرض سلطة الخوف والترهنب علنهم لردعهم ع  التفكنر 

 في مقاومة االحتالل.
 6/1/2020، لندن، القدس العربي

 
 ألفا 120"السكان" بغزة: عجز الوحدات في القطاع يصل لـ .6

قالت وزارة األشغال العامة واإلسكا  في قطاع غّزة، األحد، إ  القطاع نعايي : غزة/ محمد أبو دو 
ة ألف وحدة سكين 14ألف وحدة، إضافة إلى حاجته لـ 120م  عجز في الوحدات السكينة نقدر بـ 

جاء ذلك على لسا  وكنل الوزارة ياجي سرحا ، خالل لقاء مع  سيونا لتلبنة الزنادة السكينة الطبنعنة.
 صحفنن  في مقر المكتب اإلعالمي الحكومي بمدنية غزة.

 60ألف وحدة سكينة مأهولة تحتاج إلى إعادة بياء، وقرابة  25إلى أّيه نوجد قرابة سرحا ، وأشار 
عادة تأهنل لتلبي معاننر الحد األديى المالئم للسك .ألف وحدة تحتاج إلى ت  رمنم وا 

آالف حالة بالتيسنق مع وزارة التيمنة االجتماعنة إلى مكتب األمم  3وأوضح أ  وزارته رشحت قرابة 
( لدراسة إمكاينة استفادتهم م  مساعدة في الترمنم أو إعادة UNOPSالمتحدة لخدمات المشارنع )

ويوه إلى أيه تم التواصل مع عدد م  الصيادنق العربنة  مونل لدى المؤسسة.البياء في حال توفر ت
الداعمة في محاولة لتوفنر تمونل لتأمن  مساك  أو ترمنم بنوت لفقراء وحاالت اجتماعنة صعبة 

 بقطاع غزة.
 5/1/2020، لألنباء األناضولوكالة 

 
 ليه المقاومة في فلسطينإلت طهران: سليماني هو شهيد القدس وله الفضل لما وص منهنية  .7

ايطلقت في العاصمة اإلنراينة طهرا ، صباح االنثين ، مراسم تشننع قائد فنلق : وكاالت -طهرا 
القدس بالحرس النثوري اإلنرايي، قاسم سلنمايي، وأّم مرشد البالد، علي خاميئي، صالة الجيازة، 

 بمشاركة عشرات اآلالف.
ماس الفلسطنينة، إسماعنل هينة، كلمة خالل المراسم، قال وألقى رئنس المكتب السناسي لحركة ح

فنها: "جئيا م  فلسطن  ليقدم التعازي للسند الخاميئي وللجمهورنة اإلسالمنة، ولكل م  حمل رانة 
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 المقاومة ضد المشروع الصهنويي واألمنركي في هذه الميطقة، باستشهاد القائد قاسم سلنمايي".
اة "الميار" التابعة لـ"حزب هللا" اللبيايي: "يقف النوم ليعبر ع  وأضاف، بحسب ما ذكره موقع قي

 مشاعريا الصادقة اتجاه أخ عزنز قدم لفلسطن  والمقاومة ما وصلت إلنه م  القوة والعطاء".
وتابع: "هذه الجرنمة اليكراء التي ارتكبها األمرنكنو  تعبر ع  روح البلطجة والعيجهنة التي تغطي 

 لدماء وتحدندا على أرض فلسطن ".كل الجرائم وسفك ا
ووصف "هينة" اغتنال سلنمايي بـ"الجرنمة اليكراء"، مشددا على أيها "تستحق اإلداية والرد والعقوبة 

كما اعتبر أ  "مشروع المقاومة في فلسطن  بمواجهة المشروع الصهنويي والهنمية  لم  ارتكبها
 هللا تعالى". بإذ رضيا وقدسيا ل  نضعف وسنستمر حتى دحر المحتلن  ع  أ األمنركنة

 6/1/2020، "21موقع "عربي 
 

 بقطاع غزة "إسرائيل"حماس تؤكد عدم رغبتها في تصعيد ضد ": الشرق األوسط" .8
« غنر معينة»تؤكد أيها « حماس»قالت مصادر فلسطنينة مطلعة في قطاع غزة إ  حركة  رام هللا:

في الحرس النثوري « فنلق القدس»تحدة قائد بأي تصعند في القطاع على خلفنة قتل الوالنات الم
 اإلنرايي قاسم سلنمايي بضربة جونة في بغداد فجر نوم الجمعة )بالتوقنت المحلي(.

اتفقت مع مصر على اإلبقاء على حالة الهدوء « حماس»أ  « الشرق األوسط»وأضافت المصادر لـ
أبلغت جمنع م  تواصل معها أيها « حماس»وتابعت أ   الحالنة والمضي قدمًا في تفاهمات التهدئة.

 ل  تسمح بتحونل غزة إلى ساحة لصراعات خارجنة أو استخدامها لتصفنة حسابات.
وقالت المصادر ذاتها إ  الحركة أبلغت مصر والفصائل موقفها هذا، مشنرة إلى أيها تيطلق م  

جهة ضم  حرب حقنقة أ  القطاع ال نحتمل أي حرب في هذا الوقت، وهي ال ترند جّره إلى موا
أوسع وأكبر وأكنثر كلفة وغنر معروفة التبعات إ  حصلت، في إشارة إلى إمكا  لجوء إنرا  إلى 

 تحرنك جماعات مرتبطة بها لاليتقام م  قتل سلنمايي.
 5/1/2020، لندن، الشرق األوسط

 
 يبعد اغتيال سليمان "إسرائيل"مصادر لـ "القدس": مصر لم تنقل أي رسائل تهديد لحماس من  .9

يفت مصادر فلسطنينة مطلعة ما يشرته وسائل إعالم عبرنة ع  يقل رسائل تهدند إسرائنلنة م  : غزة
مصر إلى حركة حماس في قطاع غزة بعد عملنة اغتنال قاسم سلنمايي قائد فنلق القدس في الحرس 

 النثوري اإلنرايي في بغداد.



 
 
 
 

 

 9 ص             5128 العدد:             1/6/2020 ثنينال  التاريخ: 

                                    

  مصر لم تحمل في أي وقت م  وقالت المصادر المقربة م  قنادة حركة حماس لـ "القدس"، إ
األوقات حالنا وسابقا أي رسائل تهدند لحماس وفصائل المقاومة. مشنرة إلى أ  مصر تقف إلى 

وأكدت أ  تلك األيباء عارنة ع   جايب حقوق الشعب الفلسطنيي ولنست مجرد وسنط نيقل رسائل.
 لقضانا.الصحة، مشنرة إلى أ  هياك توافق بالرؤنة مع مصر حول العدند م  ا

وبنيت المصادر، أ  قنادة حماس غنر معينة بالتصعند، وأ  هياك توافق فصائلي على إبقاء حالة 
الهدوء بدو  أ  تكو  غزة ساحة للرد على أي عدوا  خارج يطاق األراضي الفلسطنينة، وأ  الحرب 

االتصاالت  وأشارت المصادر إلى أ  مفتوحة مع االحتالل وال نمك  حصرها بعملنة هيا أو هياك.
مع الجايب المصري شبه نومنة وال تيقطع، وأ  مصر تحث دائًما على ضرورة الحفاظ على الهدوء 

 ولنس ارتباًطا بحدث معن .
 4/1/2020، القدس، القدس

 
 النخالة خالل اتصال بظريف: شهادة سليماني دليل عزة بوجه أمريكا والكيان .10

المي زناد اليخالة اتصاال هاتفنا مع وزنر الخارجنة أجرى األمن  العام لحركه الجهاد اإلس: بنروت
 اإلنرايي محمد جواد ظرنف، معزنًا باستشهاد اللواء قاسم سلنمايي قائد فنلق القدس بالحرس النثوري. 

ووفق بنا  صادر ع  حركة الجهاد اإلسالمي؛ فقد أكد اليخالة خالل اتصال بظرنف أ  استشهاد 
مواجهة أمرنكا والكنا  الصهنويي، وأ  قرار إدارة ترمب اغتنال سلنمايي هو دلنل عزة وكرامة في 

الحاج قاسم سلنمايي نحمل داللة على ما لهذا الرجل م  دور كبنر في تعزنز خط المقاومة والجهاد 
 باتجاه فلسطن .
أ  استشهاد اللواء سلنمايي هو خسارة كبنرة، واستدرك قائال إيه سنكو   -وفق البنا -وعّد اليخالة 

 موذجا لكل المسلمن  وأحرار العالم في كنفنة مواجهة أمرنكا والكنا  الصهنويي.ي
وجدد اليخالة تأكنده خالل االتصال أ  شهادة الحاج قاسم ل  تكسر خط المقاومة؛ بل ستجعلها أكنثر 

 وعنا بمدى عدواينة أمرنكا وعدائها للشعب الفلسطنيي ولشعوب الميطقة كافة.
 5/1/2020، مالمركز الفلسطيني لإلعال

 
 إنسانالزهار: ما قدمه الشهيد سليماني لفلسطين أكبر من أن يتصوره  .11

محمود الزهار إّ  ما قدمه قاسم سلنمايي لفلسطن   د.” حماس“قال القنادي البارز في حركة ة: غز 
وأضاف في تصرنحات لصحنفة العهد اللبياينة أ  الحدنث ع  عالقة  أكبر م  أ  نتصوره إيسا .

بالقدس وفلسطن  طونل جدا وم  تعامل معه نعلم حجم تضحناته في هذا الملف. كل م   سلنمايي
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 عرفه ع  قرب نلمس الحب الكبنر الذي نكيه سلنمايي للقدس وفلسطن  واإلسالم، بحسب الزهار.
واستطرد الزهار أ  سلنمايي حمل لقب قائد قوة القدس، ما نعد أكبر داللة على خدمته لفلسطن ، فال 

أ  نسمي يفسه بهذا الميصب ونكو  خائيًا للقدس وللمسجد األقصى أو للقضنة الفلسطنينة أو نمك  
 للمسلمن  عموما.

 6/1/2020، وكالة سما الخبارية
 

 الفصائل الفلسطينية تقيم بيت عزاء لقاسم سليماني في غزة .12
د فنلق القدس د ب أ: أقامت فصائل فلسطنينة في غزة السبت بنت عزاء لقاسم سلنمايي قائ -غزة

التابع للحرس النثوري اإلنرايي الذي قتل مع آخرن  في غارة أمرنكنة في العراق في ساعة مبكرة م  
وجرى فتح بنت العزاء في ساحة الجيدي المجهول الرئنسنة وسط مدنية غزة وتضم   نوم الجمعة.

نراينة.  رفع صور لسلنمايي وأعالم فلسطنينة وا 
وفصائل أخرى  إلسالمنتا  إضافة إلى الجبهة الشعبنة لتحرنر فلسطن وكايت حركتا حماس والجهاد ا

 أصدروا بنايات إداية لعملنة قتل سلنمايي.
في المقابل امتيعت السلطة الفلسطنينة وحركة فتح التي نتزعمها الرئنس الفلسطنيي محمود عباس 

إنرا  والوالنات  ع  إصدار أي موقف بشأ  عملنة اغتنال سلنمايي وتصاعد التوتر الحاصل بن 
 المتحدة األمرنكنة.

 6/1/2020القدس العربي، لندن، 
 

 تعيين ناطقين إعالميين جدد لحركة "فتح" .13
كّلفت حركة التحرنر الوطيي الفلسطنيي "فتح"، النوم األحد، كال م : عضو المجلس النثوري : رام هللا

بذلك للياطقن  في مفوضنة  للحركة إناد يصر، وحسن  حمانل، ياطقن  إعالمنن  باسمها، لنيضما
 اإلعالم والنثقافة والتعبئة الفكرنة.

 5/1/2020، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
 

 االحتالل يدعي: محاولة لتنفيذ عملية دهس شمال الضفة .14
زعمت وسائل إعالم عبرنة أ  مركبة حاولت دهس جيدي عيد حاجز ": الرأي" –فلسطن  المحتلة 

 نلي شمالي الضفة المحتلة.عسكري إسرائ
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العبري، أ  جيدنًا اّدعى بأ  مركبة فلسطنينة حاولت دهسه جيوبي يابلس، نثم  0404وادعى موقع 
وأضاف الموقع المقّرب م  جنش االحتالل أيه تم استدعاء المزند م  القوات  ايسحبت م  المكا .

 للمكا ، بحنثًا ع  المركبة، دو  تفاصنل أخرى.
 5/1/2020، لسطينية لإلعالموكالة الرأي الف

 
 رغم تحذيرات محلية ودولية: لجنة إسرائيلية تبحث ضم غور األردن .15

نتوقع أ  تجتمع النوم، األحد، لجية بمشاركة ميدوبن  ع  وزارات إسرائنلنة م  أجل البحث في ضم 
ينامن  غور األرد  إلى إسرائنل، ألول مرة ميذ تشكنلها، رغم أ  رئنس الحكومة اإلسرائنلنة، ب

يتيناهو، اعترف بوجود صعوبات قايوينة في دفع خطوة كهذه خالل والنة حكومة ايتقالنة، ورغم 
تحذنرات المدعنة في المحكمة الجيائنة الدولنة في الهاي، فاتو بيسودا، م  أ  تصرنحات باتجاه 

حق الضم نمك  أ  تكو  ضم  التحقنقات ضد مسؤولن  إسرائنلنن  بالضلوع في جرائم حرب ب
 الفلسطنينن .

ويقلت صحنفة "هآرتس"، النوم، ع  مصادر مطلعة على تشكنل هذه اللجية، قولها إ  غانة 
اإلصرار على مواصلتها مياقشة الموضوع سناسنة داخلنة وم  أجل عدم إظهار أ  فكرة الضم 

لضم أهِملت بعد ضغوط دولنة. لكيهم أضافوا أ  اللجية ستيشغل باإلعداد لتقدنم مشروع قرار 
 األغوار عيدما نكو  ذلك ممكيا م  الياحنة القايوينة.

ونعمل أعضاء اللجية على صناغة مشروع قرار للحكومة أو مشروع قايو  سنطرح في الكينست م  
أجل "ضم رسمي" لغور األرد . ونرأس اللجية مدنر عام مكتب رئنس الحكومة، روين  بنرتس، 

 خارجنة والجنش اإلسرائنلي ومجلس األم  القومي.  ونشارك في عضونتها ميدوبو  ع  وزارة ال
 5/1/2020، 48عرب 

 
 "زلة لسان" حاول مداراتها بابتسامة.. نتنياهو تحدث عن تحويل بالده لقوة نووية .16

تحدث رئنس الوزراء اإلسرائنلي بينامن  يتيناهو األحد ع  تحونل بالده إلى قوة يوونة، في : وكاالت
اء اجتماع للحكومة، قبل أ  نتدارك الخطأ بإنماءة خجولة وابتسامة تيم زلة لسا  على ما نبدو أنثي

 ع  الحرج.
ونعتقد على يطاق واسع أ  إسرائنل تمتلك ترساية يوونة، لكيها لم ترد قط باليفي أو اإلنجاب على ما 

 إذا كايت تمتلك أسلحة يوونة، إذ إيها تتبع ميذ عقود سناسة التكتم بشأ  القضنة.
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و في الخطأ خالل االجتماع األسبوعي للحكومة، عيدما كا  نقرأ تصرنحات معدة سلفا ووقع يتيناه
 بالعبرنة بخصوص صفقة مع النويا  وقبرص ع  إيشاء خط بحري أليابنب للغاز.

وقال "أهمنة هذا المشروع هو أييا يحول إسرائنل إلى قوة يوونة"، نثم تدارك الخطأ بسرعة مضنفا "قوة 
 م توقف يتيناهو ع  الحدنث لحظة وابتسم وواصل تصرنحاته.في مجال الطاقة"، نث

 وسرعا  ما ايتشر هذا الخطأ على وسائل التواصل االجتماعي.
 5/1/2020.نت، الجزيرة

 

 تخفف وتيرة التعليق على مقتل سليماني "إسرائيل" .17
قاسم سلنمايي، في محاولة إلخراج إسرائنل م  دائرة االيتقام اإلنرايي الغتنال : تل أبنب: يظنر مجلي

شدد رئنس الوزراء، بينامن  يتيناهو، تعلنماته لوزرائه بأال نتفوهوا في الموضوع على اإلطالق، وقال 
خالل جلسة الحكومة األسبوعنة، أمس األحد، إيه الوحند المخول بالحدنث عيه. وكشفت مصادر 

م االنثين  للبحث في تبعات سناسنة أ  يتيناهو ألغى اجتماعا للكابينت، الذي كا  مقررا عقده النو 
 االغتنال. وأوضح أ  الجنش اإلسرائنلي في حالة تأهب قصوى لمجابهة االحتماالت واألخطار.

قاسم سلنمايي تسبب في مقتل مواطين  »وكا  يتيناهو قد استهل جلسة حكومته، أمس، بالقول إ  
عملنات إرهابنة كنثنرة وخطط  أمنركنن  كنثر وأبرناء آخرن  على مر عشرات السين . وبادر إلى تيفنذ

لها ويفذها في كل أيحاء الشرق األوسط وخارجه أنضا. ولذلك فالرئنس األمنركي دويالد ترمب 
إسرائنل تقف بشكل »وأوضح مجددا بأ  «. نستحق كل التقدنر على عمله الحازم والقوي والسرنع

تحقنق األما  والسالم وممارسة  كامل إلى جايب الوالنات المتحدة في كفاحها العادل الذي نهدف إلى
 «.حق الدفاع ع  اليفس

وقالت تقارنر صحافنة في تل أبنب إ  يتيناهو، وبالتيسنق مع الوالنات المتحدة تسعى للتخفنف إلى 
الحد األقصى م  التصرنحات الرسمنة في موضوع االغتنال، حتى نتم إخراجها م  دائرة االيتقام 

كا  قد استبق االغتنال بتلمنحات منثنرة للجدل، إذ قال قبل بضع اإلنرايي، مع أ  يتيناهو يفسه 
الميطقة مقبلة على أحداث درامنة »ساعات م  حادنثة االغتنال وهو في زنارة إلى النويا ، إ  

وم  جايبه كشف وزنر الخارجنة «. صاخبة ويح  على اتصال دائم مع حلفائيا األمنركنن 
يتيناهو نثالث مرات في األسبوع الميصرم. ووجه الشكر  األمنركي، مانك بومبنو، أيه تحدث مع

وكشفت تقارنر إسرائنلنة، أ  الوالنات «. مساهمتها في مكافحة اإلرهاب في العالم»إلسرائنل على 
المتحدة أطلعت إسرائنل على قرارها اغتنال قائد فنلق القدس، اللواء قاسم سلنمايي، لكيها أوضحت 

  .أ  تعتنما نفرض على هذا الشأ
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اإلسرائنلنة، أ  وزنر الدفاع األمنركي، مارك إسبر، ألغى زنارة  12وكشف المراسل العسكري للقياة 
إلى إسرائنل، كايت مقررة نوم األربعاء الماضي، أي قبل نوم واحد م  اغتنال سلنمايي. وأكد المراسل 

 نة مقبلة في الميطقة.أ  إلغاء الزنارة نؤكد أ  الوالنات المتحدة أطلعت إسرائنل على تطورات جد
العبرنة بمقال افتتاحي، أمس األحد، حذرت فنه م  التبجح اإلسرائنلي « هآرتس»وخرجت صحنفة 

رغم أ  إسرائنل ال تزال على قائمة أهداف »في الشراكة مع الوالنات المتحدة في هذا الشأ . وقالت: 
لمنلنشنات المؤندة إلنرا  العاملة في منثل حزب هللا في لبيا  أو ا –إنرا  والميظمات العاملة باسمها 

فسنكو  م  األفضل أ  تبعد يفسها ع  كل تعاو  مع أمنركا. والتلمنحات بشأ  المساعدة  –سورنا 
«. التي قدمتها إسرائنل للوالنات المتحدة، زائدة تماما ومنثلها زائد أنضا طبول اليصر المبالغ فنها

ضنة م  حقنقة أ  زعنم المعركة اإلنراينة في الشرق وأضافت الصحنفة: نمك  إلسرائنل أ  تكو  را
ياهنك ع  أيه  –األوسط أزنح ع  الساحة، ولك  علنها أ  تتذكر بأ  مواجهتها لم تك  مع سلنمايي 

 «.كايت لها في الماضي بضع فرص لتصفنته، وأ  طوق التهدندات ضدها لم نيكسر اآل  بموته
، أمس، إ  اغتنال سلنمايي خلق وضعا «معرنب»ة وقال مسؤول عسكري سابق في تل أبنب لصحنف

تحذنرات الحرب »جدندا ولنس بالضرورة في اتجاه الحرب والتصعند، بل ربما العكس. وأضاف: 
التي كا  قد أطلقها رئنس األركا  اإلسرائنلي، افنف كوخافي، اكتسبت فجأة أهمنة كبنرة. فقد خسر 

اآل  سنضطر إلى خلق ميافس جدند. بند أ  الرابح حقا م  اعتبره العدو الكبنر، سلنمايي. وهو 
األكبر م  تصفنة سلنمايي هو يتيناهو. فقد كا  لرئنس الحكومة أسبوع ياجح بدأ بقمع تمرد جدعو  
ساعر )ميافسه في اللنكود( واستمر بخشنة المحكمة العلنا م  مياقشة أهلنة متهم جيائي بتشكنل 

تضع جايبا لوائح االتهام لفترة طونلة في الكينست وايتهى حكومة، وبعد ذلك طلب الحصاية، التي س
وأزالت ميها ملفات الفساد. « الوضع األميي»بعملنة أمنركنة محفوفة بالمخاطر أعادت إلى العياون  

سارعت لتسونة الصفوف. فإذا كا  هياك تصعند أميي، محلي « كحول لفا »المعارضة األمينة م  
بنيي غايتس ونئنر لبند، م  أجل الدخول إلى وزارة الدفاع ووزارة  أو إقلنمي، سنزداد الضغط على
 «.الخارجنة في ظل حكومة يتيناهو

 6/1/2020الشرق األوسط، لندن، 
 

 المستشار القضائي للكنيست يوافق على تشكيل لجنة لفحص حصانة نتنياهو .18
 مايع م  تشكنل لجية في قال المستشار القضائي للكينست، المحامي أنال نايو ، نوم األحد، إيه ال

الكينست م  أجل البحث في ميح أو رفض ميح حصاية برلماينة لرئنس الحكومة اإلسرائنلنة، 
 بينامن  يتيناهو، رغم أ  لجا  الكينست ال تعمل أنثياء والنة حكومة ايتقالنة.
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مه يتيناهو، وتتهم كتلة "كاحول الفا " رئنس الكينست، نولي إدلشتان ، م  حزب اللنكود الذي نتزع
بالمماطلة بتشكنل لجية كهذه، تحسبا م  عدم وجود أغلبنة تؤند ميح يتيناهو الحصاية، التي ستميع 

 محاكمته في تهم فساد خطنرة خالل والنة الكينست الحالنة.
وجاء إعال  نايو  قبنل لقاء بن  إدلشتان  ورئنس كتلة "كاحول الفا " في الكينست، أفي 

الب كتلته بتشكنل اللجية. وسلم ينسايكورن  إدلشتان  رسائل م  رؤساء الكتل، ينسايكورن ، الذي تط
عضو كينست، نؤندو  تشكنل اللجية ومياقشة طلب يتيناهو بالحصول على  65التي تمنثل 

 الحصاية، إضافة إلى تشكنل لجا  أخرى م  أجل مراقبة عمل الحكومة.
أخرى م  نايو  حول عقد اجتماع للجية  لك  إدلشتان  ادعى أيه بايتظار وجهة يظر قايوينة

الميظمة. رغم ذلك، نتعن  على إدلشتان  المصادقة على تشكنل اللجية والمياقشات فنها، إال أيه بعد 
مصادقة المستشار القضائي للكينست، تشنر التقدنرات إلى أ  إدلشتان  سنواجه صعوبة بالغة في 

 ميع خطوة كهذه.
عضو كينست، إلى رفض طلب يتيناهو بالحصول  65فة م  أغلبنة وتسعى أحزاب المعارضة، المؤل

على حصاية. وقالت مصادر في "كاحول الفا " إيه بعد المصادقة القايوينة وعلى ضوء وجود أغلبنة 
 مؤندة لتشكنل اللجية، فإ  ميع إدلشتان  تشكنلها لنس شرعنا.

قدس أقداس الدنمقراطنة اإلسرائنلنة.  وقالت "كاحول الفا " في بنا  إيه "نحظر على إدلشتان  تحقنر
ويدعوه إلى السماح بتشكنل لجية الكينست التي ستبحث في الحصاية التي نطلبها يتيناهو. ونحظر 

 السماح بتحونل الكينست إلى مالذ لمتهم بالرشوة واالحتنال وخناية األماية".
ارن ، إما اإلطاحة بإدلشتان  وفي حال رفض إدلشتان  تشكنل اللجية، فإيه أمام "كاحول الفا " خن

م  ميصبه، وهذا مشروط بدعم حزب "نسرائنل بنتنيو" برئاسة أفنغدور لنبرما ، أو التوجه إلى 
 المحكمة العلنا.

ووصف رئنس كتلة حزب اللنكود في الكينست، منكي زوهار، قرار المستشار القضائي للكينست بأيه 
ينست بأ  تكو  آداة لعبة سناسنة بأندي النسار خالل "لنس أقل م  هذنا ". واعتبر أ  "السماح للك

 عطلة ايتخابات هو تياقض هائل".
 5/1/2020، 48عرب 

 

 جنرال إسرائيلي: ال نريد العودة لغزة حيث العبوات الناسفة .19
قال جيرال إسرائنلي، إ  "التوصل إلى سالم إسرائنلي مع الجنرا  : عديا  أبو عامر -21عربي

نتطلب في البدانة كسر الفجوات القائمة بن  اإلسرائنلنن  أيفسهم، والتحذنر م  الفلسطنينن  والعرب 
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أي خطوات أحادنة قد تضر كنثنرا بالوضع األميي إلسرائنل، مما نتطلب دخول اإلسرائنلنن  في حوار 
 جدي حول التطورات الحاصلة على أرض الواقع".

جنش في مقاله بصحنفة "مكور رنشو "، وأضاف نائنر غوال  اليائب السابق لرئنس هنئة أركا  ال
، بغض اليظر عما نسمنه اإلسرائنلنو : 2005"، أييا "ايفصليا ع  قطاع غزة في 21ترجمته "عربي

طرد المستوطين  أو االيسحاب أحادي الجايب، ال نهم كنثنرا اسم العملنة، لكييا في اليهانة لم يعد في 
 قطاع غزة".

رندو  فعلنا العودة إلى هياك، حنث مخنمات الالجئن  في جبالنا وأشار إلى أ  "اإلسرائنلنن  ال ن
والشاطئ، واألحناء المتراصة والمزدحمة في الشجاعنة والزنتو ، ومياطق دنر البلح وخاينويس ورفح، 
ال يرند لجيوديا العودة لعملنات المطاردة في تلك األحناء المتالصقة واألزقة الضنقة، ومواجهة 

 والتعامل مع المظاهرات العينفة، ومواجهة العبوات الياسفة والبنوت المفخخة". األيفاق الميتشرة،
وأوضح غوال ، عضو الكينست ع  حزب المعسكر الدنمقراطي بزعامة إنهود باراك، رئنس الحكومة 
األسبق، أ  "الجنش اإلسرائنلي قام بتفجنر غزة عدة مرات، وتسببيا لسكايها الفلسطنينن  بكنثنر م  

البشرنة والمادنة، والفلسطنينو  كذلك دفعوا أنثمايا باهظة في مواجهتهم للجنش اإلسرائنلي،  األضرار
 وما زالوا ندفعو  تلك األنثما ".

أكد أ  "الخنارن  األساسنن  مانثال  أماميا: إما التسونة مع حماس ستؤدي لتحقنق األم  
ما  إسقاط حماس م  خالل عملنة لإلسرائنلنن ، وتميح الفلسطنينن  ظروفا اقتصادنة جندة، وا 

عسكرنة واسعة اليطاق في حرب برنة تستغرق ميا شهورا، وربما ل  نكو  أماميا مستقبال م  خنار 
 سوى هذه العملنة العسكرنة".

وتساءل الجيرال اإلسرائنلي: "ألنس م  األفضل أ  يذهب لتجرنب خنار التسونة مع حماس في 
لعكس م  ذلك، فقد يكسب فرصة عدم خوض حرب مستمرة البدانة، ماذا لدنيا كي يخسره؟ على ا

 طونلة وصعبة، وتبقى معيا قوائم القتلى اإلسرائنلنن  الطونلة ترافقيا مع الزم ".
خروجيا م  المد  الفلسطنينة هياك،  1994وأشار إلى أيه "باليسبة للضفة الغربنة، فقد شهد عام  

اإلسرائنلنو  تلك المد ، أحطيا كل الضفة الغربنة  وأقميا طرقا التفافنة، وميذ ذلك الوقت ال ندخل
بالجدار الفاصل، وميذ ذلك الوقت ال ندخل معظم الفلسطنينن  إلسرائنل باستنثياء م  لدنهم تصارنح 

 الدخول".
م  مساحة الضفة الغربنة، ولنس لدنيا ينة للعودة إلى مخنم  %40وأوضح أ  "إسرائنل تيازلت ع  

وق م  قلقنلنة، وتمشنط مخنم بالطة، أو أكل الفالفل في كينسة المهد، مع القصبة في يابلس، والتس
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م  الضفة الغربنة،  %100، ويح  ل  يعطنهم %40أ  الفلسطنينن  ل  نكتفوا بهذه المساحة ذات الـ
 والحل في هذه الحالة ماذا سنكو ؟".

الفلسطنينة، أو االيفصال  وختم بالقول بأ  "القرار المطلوب م  إسرائنل اتخاذه، إما ضم األراضي 
عيها. الخنار األول نعيي بياء مزند م  المستوطيات، وهدم مزند م  الميازل الفلسطنينة، والدخول 

 بمواجهات معهم".
وأشار إلى أيه "بات معلوما لدى اإلسرائنلنن  أيه كل عشر سيوات هياك ايتفاضة فلسطنينة جدندة،  

ع  الفلسطنينن ، لعل وعسى أ  نسفر ذلك في نوم م   أما في الخنار النثايي فيؤسس لاليفصال
األنام ع  إقامة السالم معهم، هذه خناراتيا تجاه الفلسطنينن ، وعلنيا يح  أ  يقرر ما الذي يرنده 

 بالضبط".

 6/1/2020، "21موقع "عربي 

 
 يديعوت: تصفية سليماني نقطة بدء مواجهة إيرانية أمريكية .20

صحافة اإلسرائنلنة اهتمامها وتركنزها، على تداعنات ويتائج عملنة واصلت ال: أحمد صقر -21عربي
 اغتنال قائد فنلق "القدس" التابع للحرس النثوري اإلنرايي الجيرال قاسم سلنمايي.

ورأت صحنفة "ندنعوت أحرويوت" العبرنة، أ  "عملنة التصفنة األمرنكنة لسلنمايي كايت رصاصة 
ئنس األمرنكي دويالد ترامب ايفعالي وغنر متوقع، وعدنم التفكنر البدء في المواجهة"، مضنفة أ  "الر 

 المرتب، في حن  القنادة اإلنراينة تجد صعوبة في االستعداد للرد".
وتابعت: "هذا األمر نبدو غرنبا في إسرائنل، فآنات هللا في طهرا  أكنثر تماسكا وتفكرا م  ترامب في 

نرا  ملزمة بأ  تيتقم بطرنقة مخ نفة بما نكفي لردع ترامب، ولكيها لنست مخنفة لدرجة أ  واشيط ، وا 
 تجره للحرب، وهيا نتضح أيه لنس لهذه المشكلة حل مدروس".

 قرار ترامب
واستبعدت الصحنفة، أ  نكو  قرار ترامب المصادقة على تصفنة سلنمايي، جاء يتنجة "استفزازه" م  

نومن  م  اغتنال "ابيه المدلل"، بقوله:  قبل المرشد األعلى بإنرا ، علي خاميئي، الذي غرد قبل
"ترامب ال نمكيه أ  نفعل شنئا"، مرجحة أ  "المصادقة على اغتنال الجيرال اإلنرايي سبقت التغرندة، 
وهذا درس جند للجمنع؛ م  نتبجح نتلقى الضرب، وم  األفضل التفكنر مرتن  قبل التغرند"، بحسب 

 قولها.
واشيط  وتل أبنب، جعلته هدفا مطلوبا"، زاعمة أيه "كا  نمك  ويوهت إلى أ  "يشاط سلنمايي ضد 
، ولك  الهدف كا  في تلك اللنلة عماد مغينة، حنث تعهدت 2008تصفنة سلنمايي في شباط/ فبرانر 
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إسرائنل وقتها لواشيط  بعد حصولها على معلومات م  وكالة االستخبارات األمرنكنة، واستجابت 
 قط مغينة".لشرطها بأ  نكو  المستهدف ف

وكشفت أ  "المعضلة كايت، عيدما شوهد سلنمايي ومغينة معا، فايتظرت إسرائنل حتى ودع 
سلنمايي مغينة وصّفته"، ميوهة إلى أيه "في السيوات األخنرة تغنرت مكاية سلنمايي، وايتقل إلى 

م  ياحنة المقدمة وخط التماس بن  الجنش والسناسة، حنث خلقت له مكايته الجدندة مجال حصاية 
 إسرائنل على األقل".

وذكرت "ندنعوت" أ  "إسرائنل اتخذت جايب الحذر في اغتنال جيراالت، دبلوماسنن ، زعماء 
سناسنن  للدول، لك  واشيط  تسمح ليفسها بأ  تتصرف بشكل مختلف"، مضنفة أيه "بشكل غنر 

ند في الدنمقراطي، وهذا مفاجئ، استقبلت تصفنة سلنمايي بحماسة في الحزب الجمهوري وبايتقاد شد
 أمر طبنعي في سية االيتخابات".

 الرد اليراني
وبنيت أ  "الجدل في أمرنكا نستشرف المستقبل، فالحزب الدنمقراطي نحذر م  عمل ايتقامي إنرايي 
نتدهور لحرب، والمرشح المتصدر في هذه األوقات جو باند ، وجد يفسه نتلقى اليار م  كل 

ترامب على هجره االتفاق مع طهرا ، في حن  تلقى ضربات م  خصومه االتجاهات؛ حنث هاجم 
 على تأننده اجتناح العراق في حنيه".

وأشارت الصحنفة إلى أ  "المسألة اإلنراينة، ستشغل الساحة األمرنكنة فقط إذا ما كايت عملنة الرد 
العملنة التي أدت إلى مقتل اإلنراينة مؤلمة حقا، وهو ما نعنديا إلى ترامب، الذي تذكر في تغرندة له 

 السفنر األمرنكي في بيغازي إضافة لخمسة أمرنكنن  آخرن ،  ووعد بأيه ل  نسمح بيغازي أخرى".
ورأت أ  "األمر النثابت لدى ترامب، هو يفوره م  كل ما نتعلق بالرئنس السابق باراك أوباما وهنالري 

ق وحصار السفارة األمرنكنة في بغداد، أعادا كلنيتو "، مشنرة إلى أ  "مقتل مقاول أمرنكي في العرا
ترامب إلى قصة بيغازي، وهيا ال نمك  أ  يستبعد تماما، أ  تكو  الرغبة في مياكفة هنالري 

 ساعدت في إقياع ترامب بالمصادقة على إقرار التصفنة".
تقدا بأ  هذا وأفادت بأ  "أوباما ويائبه باند ، أندا تشكنل المنلنشنات بتحكم م  سلنمايي، فقد اع

التشكنل حنوي لحرب داعش، لكيهما لم نفهما أيه بعد أ  تيتهي الحرب، فإ  إنرا  ستوجه منلنشناتها 
 للحرب ضد حلفاء أمرنكا وضد الجيود األمرنكنن  في العراق".

وأكدت "ندنعوت"، أ  "تصفنة سلنمايي، هي رصاصة البدء في المواجهة، التي في يهانتها كفنلة بأ  
قوات األمرنكنة لمغادرة العراق، وهذه هي خطة ترامب؛ وللمفارقة كايت هذه أنضا هي خطة تدفع ال

 سلنمايي"، بحسب الصحنفة.
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وبشأ  تطلعات "إسرائنل" يحو الحرب المتوقعة بن  طهرا  وواشيط ، يبهت الصحنفة أ  "تل أبنب 
نحصل م  أعلى  اليجاح لطرف واحد فقط، وتأمل أ  تراقب ما ىلدنها خطط أخرى، وهي تتمي

 مدرجات المشاهدن ، علما بأيها في ذروة الحرب اإلنراينة العراقنة تميت اليجاح للطرفن ".

 5/1/2020، "21موقع "عربي 

 

 سليماني؟! على علم مسبق بالعملية األميركية ضد   "إسرائيل"هل كانت  .21
تفاصنلها كما جرت لم تك  االتصاالت السرنعة والتي لم تكشف  -تقرنر إخباري خاص : رام هللا

العادة بن  وزنر الخارجنة األمنركي مانك بومبنو، وبينامن  يتيناهو رئنس الوزراء اإلسرائنلي، سوى 
 مؤشر على وجود تيسنق مشترك بشأ  التطورات التي شهدتها العراق في األنام األخنرة.

وسائل اإلعالم أنام بن  بومبنو ويتيناهو، فنما اكتفت  4وجرى اتصالن  هاتفنن  في غضو  
األمرنكنة واإلسرائنلنة باإلشارة للمحادنثات وأيها ألول مرة تجري في غضو  أنام قلنلة، بدو  كشف 

 تفاصنل واضحة ع  سببها سواء بشكل رسمي أو بدو  ذلك.
ولم نرد يتيناهو لدى توجهه أمس إلى النويا  للحدنث بشكل واضح ع  أيه جرى اتصال بنيه وبن  

ار إلى تلقنه اتصال هاتفي م  شخصنة رفنعة في البنت األبنض م  أجل تيسنق بومبنو، لكيه أش
 المواقف. دو  تقدنم إنضاحات.

واعتاد يتيناهو في الكنثنر م  العملنات العسكرنة التي تيفذ سًرا أ  نكو  خارج إسرائنل، وهو ما جرى 
ابينت خلفه، ونسرائنل كاتس تزامًيا مع عملنة اغتنال سلنمايي. لكيه كلف يفتالي بنينت برئاسة الك

 برئاسة الحكومة العامة.
ولم نقم يتيناهو مسبًقا بتكلنف أي شخص لمتابعة اجتماعات الكابينت وهو بالخارج. في مؤشر آخر 

 إلمكاينة علمه المسبق بالعملنة.
ط وقال يتيناهو م  مطار ب  غورنو  قبل سفره "هياك أمور دراماتنكنة للغانة تحدث في الشرق األوس

 مؤخًرا".
ولجأ المراقبو  إلى ربط ذلك بقصف القوات األمنركنة لمواقع تابعة للجماعات المسلحة العراقنة والتي 
لى ما تبعها م  محاوالت القتحام السفارة األمنركنة في بغداد. إال أ  أحًدا لم نتوقع  تمولها إنرا ، وا 

 أ  تكو  تلك التصرنحات مرتبطة بحدث ما قد نقع مجدًدا.
 نستبعد بعض المحللن  اإلسرائنلنن  أ  نكو  يتيناهو على علم مسبق بالخطوة األمنركنة. مشنرن  وال

 إلى أ  عملنة اغتنال سلنمايي لم تك  قراًرا ولند اللحظة، بل هو قرار ميسق مسبًقا ومعد له بعد 
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 د.التطورات األخنرة، وتم بعد عملنة متابعة له ولتحركاته ما بن  بنروت ودمشق وبغدا
 5/1/2020القدس، القدس، 

 
 اقتحاما إسرائيليا للمسجد األقصى 23خالل شهر.. أكثر من ": األوقاف" .22

أفادت وزارة األوقاف والشؤو  الدنينة الفلسطنينة بأ  المستوطين  والقوات اإلسرائنلنة يفذت أكنثر م  
اقتحاما للمسجد األقصى الشهر الماضي، كما ميعت إسرائنل رفع األذا  في المسجد اإلبراهنمي  23

 وقتا. 49بالخلنل جيوب الضفة الغربنة في 
وقالت الوزارة في تقرنر صدر األحد إ  اقتحامات المسجد األقصى زادت كنثافتها خالل األعناد 

وأشارت إلى أ  تلك  القدنمة في القدس. النهودنة، حنث استباح المستوطيو  األقصى والبلدة
 االقتحامات كايت تحت حمانة الشرطة اإلسرائنلنة وعياصر الوحدات الخاصة.

تكرار االعتداء واالقتحام لمصلى باب الرحمة، وميع  -بحسب البنا -وشهد الشهر الماضي 
 المصلن  م  التواجد بالقرب ميه، واعتقال عدد ميهم.

 5/1/2020الجزيرة نت، الدوحة، 
 

 يستأنفون العمل في الحائط الجنوبي لألقصى واألوقاف تحذر إسرائيليونعمال  .23
استأيف مجموعة م  العمال اإلسرائنلنن  النوم األحد، العمل في الحائط الجيوبي للمسجد : القدس

األقصى المبارك/ الحرم القدسي الشرنف )سور المدرسة الختينة( بميطقة القصور األمونة، بزعم 
 م الحائط الخاص بالمسجد األقصى المبارك.ترمن

وفي السناق، طالبت دائرة األوقاف اإلسالمنة وشؤو  المسجد األقصى المبارك في بنا  صحفي، 
زالة جمنع معدات البياء، التي تم يصبها  شرطة االحتالل اإلسرائنلنة بالوقف الفوري لهذه األعمال وا 

موقعها في  إلىإعادة األحجار المسروقة إلعادتها على حائط المسجد. كما طالبت الشرطة أنضا ب
 سور المسجد األقصى الغربي.

 5/1/2020، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
 2019منزال ومنشأة عام  686بؤرة استيطانية جديدة وهدم  13هيئة مقاومة الجدار:  .24

اف، إ  المشروع االستنطايي قال رئنس هنئة مقاومة الجدار واالستنطا  ولند عس: رام هللا
خالء، تركز خالل الفترة الماضنة في مدنية القدس، م  خالل هدم الميازل في محنطها اإلسرائنلي  وا 

 ساكينها وبياء الوحدات استنطاينة.
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وأكد عساف في مؤتمر صحفي حول "االيتهاكات اإلسرائنلنة لفرض المشروع االستعماري"، عقد في 
ألحد، أ  االحتالل نركز اآل  على مدنية القدس لعزلها بالكامل وتهوند المسجد وزارة اإلعالم، النوم ا

 686عملنة هدم في المدنية المقدسة م  أصل  300األقصى وتقسنمه، مشنرا إلى أ  االحتالل يفذ 
 عملنة هدم تمت في كل األراضي الفلسطنينة.

نية، عبر أكبر عملنة هدم تمت أ  حكومة االحتالل تعمل أنضا على استكمال عزل المد إلىولفت 
 إلىميزال مرة واحدة، إضافة  82ميذ بدانة االحتالل في ميطقة صور باهر بوادي الحمص، وتم هدم 

 ميزال في مخنم شعفاط بنوم واحد. 22هدم 
 260، ونشمل ملنو  و1967وحول ضم األغوار، أكد عساف أ  هذا المخطط هو األخطر ميذ عام 

 ألف دويم.
مخططا هنكلنا لتوسنع المستوطيات،  136طات االحتالل قدمت خالل العام الميصرم وأضاف أ  سل

مخططا  55آالف وحدة استعمارنة جدندة وقند التيفنذ، وحوالي  5مخططا ميها بواقع  85تم إقرار
 لإلدارة. األعلىهنكلنا قند الدراسة في ما نسمى بـ المجلس التيظنم 

مجموعة م  الشوارع االلتفافنة الرابطة التي  إسرائنل شأتأيوتابع عساف: "م  أجل تحقنق ذلك، 
تربط المستوطيات البعندة مع الكتل الكبرى، ميها شارع التفافي حوارة، الذي استولى االحتالل على 

مستوطية شمال الضفة مع  34، حنث م  المتوقع أ  نربط إلقامتهدويم في محنط الشارع  1300
، وهياك شارع التفافي آخر في العروب سنربط مستعمرات وسط كتلة أرئنل االستنطاينة الكبرى

 وجيوب الخلنل بمجمع غوش عتصنو ".
وكشف التقرنر السيوي الصادر ع  الهنئة، أ  عدد الشهداء الذن  قتلوا على ند جنش االحتالل 

 .18طفال تحت س  الـ  33، ميهم أربعة على ند المستوطين ، و149بلغ  2019خالل العام 
، لنشهد بذلك ارتفاعا ملحوظا 2019اعتداء للمستوطين  خالل العام  859لتقرنر ما نزند على ورصد ا

صابة  4في وتنرة االعتداءات، يجم عيها سقوط  لحاقمواطيا  192شهداء، وا  دويما  3,794الضرر بـ وا 
 .م  أراضي المواطين ، وتركزت هذه االعتداءات بشكل مكنثف في محافظات القدس ويابلس والخلنل

، وأقنمت 300ألف، وعدد المستعمرات والبؤر  692وبلغ عدد المستعمرن  في الضفة الغربنة أكنثر م  
 .2019بؤر استعمارنة جدندة خالل عام  13

 5/1/2020، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
 
 



 
 
 
 

 

 21 ص             5128 العدد:             1/6/2020 ثنينال  التاريخ: 

                                    

 طفاًل فلسطينيًا على خلفية تمزيق صور لألسد 56اعتقال ": مجموعة العمل" .25
طفاًل فلسطنينًا في بلدة نلدا )جيوب دمشق(،  56دمشق: اعتقلت األجهزة األمينة السورنة  -ليد  

على خلفنة تمزنق وتشونه طالب مدرسة الجرمق لصورة لرئنس اليظام بشار األسد خالل الدوام 
 أمس.« مجموعة العمل م  أجل فلسطنيني سورنا»الرسمي، بحسب ما أعليته 

طالبًا،  20إ  عياصر فرع الدورنات اقتحموا مدرسة الجرمق، واعتقلوا وقال مراسل موقع المجموعة 
 عامًا. 16و 10طالبًا فلسطنينًا تتراوح أعمارهم بن   36كما داهموا ميازل المدينن ، واعتقلوا 

دخال وساطات لمعرفة  وشهدت الميطقة تحركًا م  قبل األهالي ووجهاء مخنم النرموك للتدخل وا 
عمل على إطالق سراح أبيائهم. وأشار المراسل إلى أ  فرع الدورنات األميي رّد أسباب االعتقال، وال

« أشبال الخالفة»على تلك الوساطات بأ  األطفال كايوا نيتمو  لتيظنم الدولة )داعش(، وما نسمى 
آالف الجئ فلسطنيي أوضاعًا إيساينة  5ونعنش في بلدات جيوب دمشق أكنثر م   التابع للتيظنم.

بة، في ظل ارتفاع إنجار الميازل، وضعف الموارد المالنة، وحمالت االعتقال التي تشيها وأمينة صع
 قوات األم  بن  الحن  واآلخر.

 6/1/2020، لندن، الشرق األوسط
 

 "ريمون" يقررون حل التمثيل التنظيمي رفضًا لقمع إدارة السجون أسرى .26
في المعتقل، رفضًا لعملنة القمع واليقل التي  قرر أسرى معتقل رنمو ، حّل التمنثنل التيظنمي :رام هللا

 (.6تعرض لها األسرى في قسم )
وقال يادي األسنر، مساء النوم األحد، إ  حالة م  التوتر تسود المعتقل، وأ  األقسام ما تزال مغلقة، 
واألسرى بصدد بلورة خطوات يضالنة أخرى، في حال لم تتوقف إدارة معتقالت االحتالل ع  

 قمع المميهجة، التي تجرنها بذرنعة إجراء عملنات تفتنش.عملنات ال
( أسنرًا نقبعو  فنه إلى معتقل 120( في معتقل "رنمو " ويقلت )6وكايت قوات القمع اقتحمت قسم )

 "يفحة"، دو  السماح لهم بأخذ أي م  مقتيناتهم، أو مالبسهم، رغم البرد الشدند.
 5/1/2020، القدس، القدس

 
 ألف دونم لصالح المستوطنين 100مصادرة أكثر من : ارمسؤول ملف األغو  .27

ألف دويم م   100أكد مسؤول ملف األغوار في محافظة طوباس معتز بشارات، أ  : وكاالت
أراضي األغوار أصبحت مصادرة م  قبل االحتالل، وأعليها مياطق عسكرنة مغلقة، في محاولة 

لمواطين ، وميعهم م  زراعتها واستخدامها لمحاربة الوجود الفلسطنيي واالستنالء على أراضي ا
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وتحونلها لصالح المستوطين . وأوضح بشارات إلذاعة صوت فلسطن ، أمس، أ  قرارات محكمة 
االحتالل بشرعية كل إجراءات االحتالل في األغوار م  مصادرة األراضي والجرارات الزراعنة وهدم 

 هي تصرفات عصابات. إيما مساك  المواطين  وترحنلهم،

 6/1/2020الخليج، الشارقة، 
 

 مواطًنا بالضفة والقدس 17االحتالل يعتقل  .28
مواطيا على األقل م   17اعتقلت قوات االحتالل اإلسرائنلي، النوم األحد، ": الرأي" –الضفة المحتلة 

 أيحاء متفرقة في الضفة الغربنة، غالبنتهم م  مدنية القدس المحتلة.
مواطين  م  بلدة العنسونة بالقدس، وأضافت  10حتالل اعتقلت وقالت مصادر محلنة، إ  قوات اال

 مواطين  بنيهم أسنر محرر. 5المصادر، أ  القوات اعتقلت 
 5/1/2020، وكالة الرأي الفلسطينية لإلعالم

 
 2019انتهاكا إسرائيليا بحق الصحفيين خالل العام  255"وفـا":  .29

ايتهاكا إسرائنلنا  255لومات الفلسطنينة 'وفا'، رصدت وكالة األيباء والمع: طارق االسطل-رام هللا
 .2019بحق الصحفنن  في األرض الفلسطنينة المحتلة خالل العام الميصرم 

وقالت 'وفا'، في تقرنرها السيوي العاشر ع  االيتهاكات اإلسرائنلنة للصحفنن ، النوم األحد، إ  قوات 
حفنن  عبر إطالق الرصاص الحي والمعديي االحتالل اإلسرائنلي تواصل مالحقتها واستهدافها للص

طالق القيابل المسنلة للدموع واالعتداء علنهم بالضرب واالعتقال المباشر، أو بتقدنمهم للمحاكمات  وا 
ضم  سناستها المميهجة والمخططة والهادفة لمصادرة الحقنقة وتكمنم األفواه، للتغطنة على جرائمها 

 العزل وميع إنصالها إلى الرأي العام العالمي.النومنة بحق المواطين  الفلسطنينن  
ايتهاكا في الفترة ما بن   255وأشارت إلى أ  االيتهاكات اإلسرائنلنة بحق الصحفنن  بلغت 

. مبنيًة أ  عدد المصابن  م  الصحفنن  جراء إطالق األعنرة 31/12/2019وحتى  01/01/2019
بالضرب المبرح، إضافة إلى اعتداءات أخرى بلغ  المطاطنة وقيابل الغاز المسنلة للدموع واالعتداء

طالق اليار التي لم نيتج  145 مصابا، فنما بلغ عدد حاالت االعتقال واالحتجاز وسحب البطاقات وا 
 .20حالة. في حن  بلغت حاالت االعتداء على المؤسسات والمعدات الصحفنة  90عيها إصابات 

 5/1/2020، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
 



 
 
 
 

 

 23 ص             5128 العدد:             1/6/2020 ثنينال  التاريخ: 

                                    

 رئيس الوزراء األردني: الحكومة بصدد مراجعة اتفاقيات الطاقة .30
يها : عما  قال رئنس الوزراء األرديي عمر الرزاز، إ  الحكومة بصدد مراجعة كل اتفاقنات الطاقة، وا 

كافة الجوايب المتعلقة بقطاع  مهلة زمينة لإلجابة ع  التساؤالت والمقترحات الينابنة حول إلىتحتاج 
 الطاقة، وبما نعزز التعاو  بن  السلطتن  التشرنعنة والتيفنذنة لخدمة المصالح الوطينة.

، التي شهدت خروج يواب كتلة األحدجلسة مجلس اليواب األرديي النوم  الرزاز، خاللجاءت أقوال 
رئاسة المجلس، مياقشة "اتفاقنة الغاز" الينابنة م  قاعة الجلسة، اعتراضًا على عدم موافقة  اإلصالح

 األردينة "بترا". األيباءفي الجلسة التشرنعنة المقررة مسبقًا، بحسب وكالة 
وأكد رئنس مجلس اليواب األرديي عاطف الطراوية، أ  المجلس سنعقد جلسة خاصة لمياقشة ملف 

المعارضة في المجلس تكو  وفق ممارسة  أ الطاقة بعد التشاور مع اللجية المالنة الينابنة، موضحًا 
 الُمقر مسبقًا. األعمالموضوع عيوًة على جدول  أياليظام الداخلي ولنس بفرض مياقشة 

وقال الطراوية: "يرفض اتفاقنة الغاز، لكييا ال يقبل التعامل مع هذه القضنة بـ "شعبونة" وخارج اليظام 
النثقة على خلفنة اتفاقنة الغاز، والتي نجري  الداخلي"، يافنًا تسلم رئاسة المجلس مذكرة ينابنة لطرح

 تداولها عبر المواقع اإلخبارنة والتواصل االجتماعي.
 5/1/2020، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
 سليماني ليس شأنا إيرانيا بل يعني كل محور المقاومة نصر هللا: .31

أ  مقتل قائد فنلق القدس بالحرس النثوري أكد أمن  عام حزب هللا اللبيايي، حس  يصر هللا، على 
واعتبر يصر هللا، خالل كلمة  اإلنرايي، قاسم سلنمايي، هو تارنخ فاصل بن  مرحلتن  في الميطقة.

تلفزنوينة، "سلنمايي قائد جهادي إسالمي عالمي عظنم"، مشنرا إلى أ  "سلنمايي وأبو مهدي 
  المهيدس، كايا نتمينا  الشهادة".

تبيي األمرنكي للعملنة هو بسبب "فشل كل محاوالت االغتنال السابقة دو  ترك دلنل واعتبر بأ  ال
على ذلك"، ميوها بأ  "محاوالت اغتنال سلنمايي تم الكشف ع  بعضها، وبعضها لم نتم الكشف 

وكشف ع  محاولة سابقة الغتنال سلنمايي كا  قد تم التخطنط لها عبر تفخنخ حسنينة في  عيه".
وأضاف: "األوضاع في الميطقة ومحصلة الصراع  ، موضحا بأ  هذه "المحاولة فشلت".كرما  بإنرا 

القائم وتطورات العراق األخنرة، وألييا على أبواب ايتخابات رئاسة أمرنكنة كايت سببا في وضوح هذه 
 الجرنمة".



 
 
 
 

 

 24 ص             5128 العدد:             1/6/2020 ثنينال  التاريخ: 

                                    

على كما أشار إلى أ  "اإلخفاق األمرنكي في إسقاط اليظام اإلنرايي، وفي فرض صفقة القر  
الفلسطنينن ، وفي التأنثنر على المقاومة بلبيا  عبر العقوبات والتشونه، كايت أسبابا في عملنة 

 االغتنال األمرنكي لسلنمايي".
وأوضح بأ  إنرا  لم تطلب م  حلف "المقاومة" أي رد أو قصاص الغتنال سلنمايي، مضنفا: 

 "سلنمايي لنس شأيا إنراينا بل نعيي كل محور المقاومة".
شدد على أ  القصاص العادل الغتنال سلنمايي سنكو  عبر إيهاء الوجود العسكري األمرنكي في و 

 الميطقة، مضنفا "الجنش األمرنكي يفذ عملنة القتل، وهو م  سنتحمل مسؤولنة ذلك".

 5/1/2020، "21موقع "عربي 
 

 "إسرائيل"محسن رضائي: إذا نفذ ترامب تهديداته بضرب إيران فسنمحو  .32
بأيه إذا يفذ الرئنس األمنركي دويالد ترامب  ،قائد سابق للحرس النثوري اإلنرايي نوم األحد أفاد

تهدنداته بضرب إنرا ، فإ  بالده ستهاجم حنفا والمواقع اإلسرائنلنة وستمحو إسرائنل م  وجه 
 األرض.

م في كلمة بنثها التلفزنو  أما -وهو أمن  مجلس تشخنص مصلحة اليظام-وقال محس  رضائي 
تجمع للمشنعن  في طهرا  إ  "ايتقام إنرا  م  أمنركا على اغتنال سلنمايي سنكو  قاسنا.. ستكو  

 حنفا ومراكز عسكرنة إسرائنلنة ضم  الرد".
 5/1/2020الجزيرة.نت، 

 
 "إسرائيلـ"لـ"المحرقة": الرئيس البولندي يلغي زيارته ل 75بالذكرى الـ .33

رته إلى إسرائنل ومشاركته في أعمال الميتدى العالمي لذكرى ألغى الرئنس البوليدي، أيجي دودا، زنا
لتحرنر معتقلي معسكر "أوشفنتس" الذي  75"الهولوكوست" وفعالنات مراسنم إحناء الذكرى السيونة الـ

 كايو  النثايي/نيانر الجاري. 23و 22نيظمه معهد "ناد فاشنم" في القدس المحتلة نومي 
سمنة، أ  الرئنس البوليدي سنلغي زنارته إلسرائنل ول  نشارك بمراسنم وأفادت اإلذاعة اإلسرائنلنة الر 

لتحرنر "أوشفتنتس"، التي ستجرى بالقدس في يهانة الشهر الجاري، في حال لم نسمح  75الذكرى الـ
 له بإلقاء كلمة في المراسنم.

م التي تيظمها ورجحت اإلذاعة أ  سبب إلغاء الرئنس البوليدي للزنارة وعدم المشاركة في المراسن
ميظمة "ناد فاشنم" في القدس، ونشارك بها عشرات زعماء الدول، هو عدم السماح له بإلقاء كلمة في 
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المراسنم، فنما سنسمح للرئنس الروسي فالدنمنر بوتن ، بإلقاء كلمة، علما أ  بوتن  صرح مؤخرا أ  
 بوليدا تعاويت مع زعنم اليازنة، أدولف هتلر.

" البوليدنة إ  الرئنس أيجي دودا، نشترط زنارة إسرائنل Gazeta Wyborczaوقالت صحنفة "
لتحرنر معتقلي معسكر "أوشفنتس"، بالسماح له بإلقاء  75والمشاركة في مراسنم الذكرى السيونة الـ

 كلمة رئنسنة في المراسنم أسوة بالرئنس الروسي.
كو  الضنف المركزي للفعالنة وعزت الصحنفة البوليدنة عدم مشاركة دودا، بالمراسنم بالقدس، 

سنكو  الرئنس الروسي، لك  الصحنفة كما اإلذاعة اإلسرائنلنة، رجحت أنضا أ  أحد األسباب ما 
صرح به وزنر الخارجنة اإلسرائنلنة نسرائنل كاتس، قبل يحو عام، حنث قال إ  "البوليدنن  رضعوا 

 معاداة السامنة مع حلنب أمهاتهم".
 5/1/2020، 48عرب 

 
 "إسرائيلـ"حل الدولتين هو السبيل الوحيد ألمن ل :بايدنجو  .34

وعد المرشح الدنمقراطي للرئاسة جو باند  بتجدند الدعم المالي للسلطة الفلسطنينة ودعا  :بنت لحم
حل الدولتن  هو السبنل  أ " دولتهم. وأضاف إقامةإسرائنل إلى االعتراف برغبة الفلسطنينن  في 

الحفاظ على هونتها كدولة نهودنة ودنمقراطنة. كما أيها الطرنقة الوحندة  الوحند ألم  إلسرائنل، مع
هذا شرط ضروري الستغالل  المصنر.لضما  كرامة الفلسطنينن  ومصلحتهم المشروعة في تقرنر 

 االيفتاح الحالي للتعاو  بن  إسرائنل وجنرايها العرب.
عداد لتحمل المخاطر السناسنة بسبب السناسة وقال إ  القنادة اإلسرائنلنة والفلسطنينة لنستا على است

 أحادنة الجايب لترامب، وخطواته لخفض المساعدات للفلسطنينن  وتهربه م  أهمنة حل الدولتن ".
ووعد باند : "سأستعند مصداقنتيا مع طرفي اليزاع. نجب على الوالنات المتحدة أ  تحافظ على التزام 

 اإلسرائنليمساعدة للسلطة الفلسطنينة لدعم التعاو  األميي ال نتزعزع بأم  إسرائنل كذلك تجدند ال
 والمساعدات اإليساينة والخدمات الصحنة للشعب الفلسطنيي. " ،االقتصادنة والتيمنة الفلسطنيي،

وقال "نجب على القادة الفلسطنينن  وضع حد للتحرنض ونجب علنهم التحدث بصدق مع شعبهم 
نهودنة، كذلك نجب على القادة اإلسرائنلنن  وضع حد لتوسنع  ع  شرعنة إسرائنل ووجودها كدولة

المستوطيات في الضفة الغربنة ووقف سناسة الضم الذي نجعل حل الدولتن  مستحناًل. نجب أ  
 الدولة". إقامةنعترفوا بشرعنة طموحات الشعب الفلسطنيي في 

الوقت يفسه العمل على وفي  غزة،"نجب على الجايبن  العمل على تقدنم مساعدة أكبر لسكا  
إضعاف حماس واستبدالها في يهانة المطاف". وأضاف جو باند  أ  على الدول العربنة اتخاذ 
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المزند م  الخطوات للتطبنع مع إسرائنل وزنادة الدعم المالي والدبلوماسي إليشاء المؤسسات 
 الفلسطنينة.

 6/1/2020، وكالة معًا الخبارية

 
 غزة على مفرق المواجهات القليمية .35

 فانز أبو شمالةد. 
تقع غزة عسكرنًا على مفرق حربن  مشتعلتن ؛ األولى في الشمال حنث التوتر بن  )إسرائنل( وأمرنكا 
نرا  م  الجهة األخرى، والنثاينة في الجيوب حنث المواجهات بن  تركنا  م  جهة، وحزب هللا وا 

س م  جهة، واللواء المتقاعد خلنفة حفتر وحلفائه في مصر واإلمارات والسعودنة وحلفائها في طرابل
 وفريسا وروسنا م  جهة أخرى.

وتقع غزة سناسنًا على حافة الحناد المعل  في الجبهتن ، مع أيها عملنًا في مركز الحدث في الشمال 
ائنل(، والوضع العملي وفي الجيوب، فالوضع الطبنعي لغزة أ  تكو  في خيدق المواجهة مع )إسر 

لـ)إسرائنل( أ  تكو  محراك األحداث في الميطقة، فـ)إسرائنل( ال تيام على أذيها، وأميها نمتد م  
حدود باكستا  شرقًا، وحتى مورنتاينا غربًا، وم  تركنا في الشمال وحتى إنثنوبنا في الجيوب، وهي 

الميطقة، فهذه الدولة تراقب، عن  ال تغفل ع  كل قوة صاعدة، وع  كل تحالفات تتشكل في 
 وتتحفز، وتتدخل، وتتآمر، وهي في حراك لو توقف لحظة لداستها األنام، ومحقها الزم .

وتدرك غزة أهمنتها إلنرا  في هذه المرحلة التي تحتاج فنها إنرا  إلى حلنف سيي، نبدد الخالف بن  
تي تحتاج فنها تركنا إلى الولوج إلى السية والشنعة، وتدرك غزة أهمنتها لتركنا في هذه المرحلة ال

ضمنر األمة العربنة، وال أضم  م  بوابة غزة للدخول إلى قلب األمة العربنة، وفي الوقت يفسه 
تدرك جمهورنة مصر أهمنة غزة لتحقنق التهدئة على حدودها الشرقنة في هذه المرحلة التي تخوض 

 فنها حربًا شرسة على حدودها الغربنة.
قب األحداث م  حولها باهتمام تدرك أيها األكنثر تأنثرًا بمجرناتها، وستيعكس األحداث غزة التي ترا

على وجودها، وعلى مجمل القضنة الفلسطنينة، وقد تكو  المسألة باليسبة لغزة حناة أو موتا، فأي 
متغنرات منداينة في الميطقة الشمالنة ستقض مضاجع غزة، وتؤرق يومها، وأي متغنرات منداينة 

طر فنها اللواء حفتر على طرابلس، أو تيتصر فنها طرابلس، وتتمدد إلى الشرق، ستيعكس بشكل نسن
أو بآخر على وجود المقاومة في غزة، وللتذكر فقد استفادت المقاومة في غزة م  السالح والمعدات 

 العابرة للصحراء اللنبنة وصحراء مصر الغربنة والشرقنة، قبل سنطرة حفتر على شرق لنبنا.
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المتغنرات اإلقلنمنة في الميطقة حادة ومدببة، والتداخالت والتشابكات صعبة ومعقدة، ويتائج 
األحداث التي تجري في محنط فلسطن  ال تقل أهمنة ع  يتائج الحرب العالمنة األولى التي أخرجت 

فور، تركنا م  الميطقة، وأدخلت إلنها االستعمار الفريسي والبرنطايي الذي مهد األرض لوعد بل
وفرش الطرق سالمة وأميًا تحت أقدام العصابات النهودنة التي أقامت دولة على أرض فلسطن ؛ 
دولة نتجاوز أميها حدود أرض فلسطن ، لذلك فإ  هذه الدولة معينة بفرض الهدوء على أرض 
فلسطن  ككل في هذه المرحلة، كي نتسيى لها ترتنب الساحات القرنبة والبعندة وفق األطماع 

 .ستراتنجنةاال
إ  بسط الهدوء والسكنية على أرض غزة مهم جدًا للسناسة اإلسرائنلنة، أل  أي تصعند مع غزة قد 

، ونشوش على مجرى االشتباكات البعندة ع  حدود االستراتنجنةنعكر صفو المخططات اإلسرائنلنة 
رحلة، وذلك بالحفاظ دولة الكنا ، والقرنبة م  مصالحها، وهذا ما نجب أ  تستنثمره غزة في هذه الم

على سالح المقاومة م  جهة، والتلونح باستخدامه م  جهة أخرى، سالح المقاومة هو ورقة القوة 
التي ستمك  غزة م  استدعاء القضنة الفلسطنينة م  دوالنب االيتظار، فاألنام القادمة تحمل الكنثنر 

كنثر بكنثنر م  الحاجة إلنه لفك م  األحداث واألخبار، وستكو  الحاجة فنها إلى سالح المقاومة أ
 الحصار.

 5/1/2020فلسطين أون الين، 
 

 توقعات ما بعد سليماني .36
 د. عبد الستار قاسم
اإلنراينو  ال نتعجلو  أمرهم، لنس أليهم نتخوفو  ولك  أليهم نزيو  كل خناراتهم بعيانة ودقة، وبعد 

اليتائج ونخرجوا بأقل الخسائر. مياقشا  هادئة مستيدة إلى ميطق وتفكنر علمي لكي نجيوا أفضل 
يما سنظهرو  هدوءا  ولهذا لنس م  المتوقع أ  نسارع اإلنراينو  بردهم ارتجالنا وبطرنقة ايفعالنة، وا 
وبرود أعصاب تاركن  االيفعالنة والتعبنرات الغضبنة لقنادة الوالنات المتحدة. هم بالتأكند غاضبو  

ارة التي ميوا بها إنثر اغتنال سلنمايي، لكيهم لنسوا م  ونشعرو  بإهاية كبنرة ونقدرو  تماما الخس
 .المشتعل ياراالصيف الذي نستشنط ونطلق العيا  للرين  م  الكالم والخطاب 

قياعتي أ  سلنمايي كا  ضحنة عدم الرد على االعتداءات التي دأبت أمرنكا والكنا  الصهنويي 
واألمرنكنو  القنام باعتداءات بأشكال متيوعة، القنام بها ضد اإلنراينن  والعرب. اعتاد الصهانية 

طالق العيا  لتصرنحات يارنة ال نترجمويها  واعتادوا على العرب واإلنراينن  الشجب واالستيكار وا 
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على األرض. لو كا  األمرنكنو  على غنر هذا االعتناد لما أقدموا على االغتنال. لقد رسخ في 
 م تغادر اليفس األمرنكنة ما اعتادت علنه م  ردود فعل.ذهيهم عجز اآلخرن  وخوفهم م  الرد، فل

لك  األمرنكنن  تمادوا هذه المرة بحجم الضربة وتأنثنرها على هنبة الجمهورنة اإلسالمنة. لم نحسبها 
األمرنكنو  جندا إال إذا كايوا معينن  بحرب مدمرة نخفويها تحت تصرنحات سناسنة بأيهم ال 

كا إنرا  في زاونة ال نمك  الخروج ميها إال برد متواز ، على نفضلو  الحرب. لقد حشرت أمرن
األقل، مع حجم اغتنال سلنمايي. وبما أ  حجم سلنمايي كبنر سناسنا وعسكرنا وأمينا، فإ  الرد ل  
نكو  شكلنا أو خفنفا إلى درجة نمك  تجاهله م  قبل الوالنات المتحدة. ولهذا مهما صغر الرد ل  

 أ  تتجاهله بدو  التضحنة بهنبتها.نكو  بإمكا  أمرنكا 
إنرا  ل  تتجاهل الحدث الضخم أليها ستجازف بقدرتها الردعنة أمام السعودنة والكنا  الصهنويي 
والوالنات المتحدة، وبصدقنتها أمام شعبها والشعوب العربنة واإلسالمنة، وستجازف بمكاية محور 

ع  الذات وصد الهجوم بهجوم. أي أ  الخسائر  المقاومة في اليفوس، وبقدرات المقاومة على الدفاع
المعيونة والردعنة المترتبة على عدم الردع كبنرة جدا، وستجد إنرا  يفسها متقلصة أمام شعوب 

 األرض التي تتطلع إلنها كدولة تتحدى االستعمار األمرنكي.
تل أمرنكنن  نحرج قتلهم تتميى أمرنكا أال ترد إنرا ، وتفضل أ  نكو  الرد لّنيا لطنفا ال نؤدي إلى ق

اإلدارة األمرنكنة ونضعها على كرسي االيتقادات الالذعة في الداخل األمرنكي. وتقدنري أ  وزراء 
الخارجنة الذن  نزورو  طهرا  اآل  أو نتصلو  بوزنر الخارجنة اإلنرايي نعملو  على نثيي إنرا  ع  

نحملو  رسائل التهدند  \د. وهم بالتأكندالرد، ونطلبو  ميها أ  تكو  ندها خفنفة إ  هي قررت الر 
 األمرنكي بأ  الرد األمرنكي سنكو  مدمرا إ  هي عرضت حناة أمرنكنن  للخطر وقتلت عددا ميهم.

إنرا  تحسب جندا عواقب الرد، وهي ال بد تحصي المواقع التي سنهاجمها األمرنكنو  إ  هم قرروا 
لصياعنة التي سنستهدفها األمرنكنو ، والميشآت الرد على الرد المحتمل. إيهم نحصو  المواقع ا

اليفطنة التي نمك  أ  نصنبها دمار، والمؤسسات المدينة منثل محطات تولند الكهرباء والخدمات 
الخاصة باالتصاالت واإليتاج الغذائي، الخ. إنرا  ستضع أمامها خرنطة التدمنر األمرنكي المحتمل، 

وائد التي ستجينها م  الرد. سنقدر اإلنراينو  مدى قدرتهم على وبياء علنها ستقنم الخسائر مقابل الف
امتصاص األضرار التي نمك  أ  تصنبهم، ومدى قدرتهم على إصابة عدوهم بأضرار نصعب علنه 

 امتصاصها.
اإلنراينو  هم األدرى واألعلم بقدراتهم العسكرنة.  كياظرن  م  الخارج، يرى أ  قدرات أمرنكا 

ر م  القدرات اإلنراينة، وأمرنكا أقدر على إحداث التدمنر الهائل في الميشآت العسكرنة أكبر بكنثن
اإلنراينة والمراكز الصياعنة وبعض الميشآت اليوونة النثايونة. لك  هذا أمر حسي مستيد إلى جمع 
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معلومات متيانثرة م  هيا وهياك. في الغالب، تقدنر القوة األمرنكنة ممك  أل  أمرنكا تعل  عادة ع  
سلحة التي نتم تطونرها، وقدرة هذا األسلحة التدمنرنة، لك  إنرا  تتكتم على أسلحتها، وهي تعل  األ

 فقط ع  جزء نسنر مما تملك م  طاقات حربنة.
هياك أسئلة مطروحة حول القدرات اإلنراينة أذكر ميها ما نلي: هل تملك إنرا  صوارنخ ضد 

وك األمرنكنة؟ هل تملك إنرا  ميظومات دفاع جوي الصوارنخ، وهل بإمكايها إسقاط صوارنخ توما ه
كافنة إلسقاط الطائرات األمرنكنة؟ وهل تملك إنرا  قدرات طوربندنة وصاروخنة كافنة للتغلب على 
قدرات السف  الحربنة األمرنكنة وبخاصة حامالت الطائرات والغواصات؟ وهل تملك ما نكفي م  

ارنخ الموجهة يحو األراضي اإلنراينة؟ هل تتمك  إنرا  م  قدرات إلنكتروينة لتضلنل الطائرات والصو 
مواجهة حلفاء أمرنكا عسكرنا إ  قرروا تقدنم المسايدة لحلنفهم األمرنكي؟ وهل حلفاء إنرا  جاهزو  
لمسايدة حلنفهم؟ وهل بإمكا  إنرا  إصابة أهداف استراتنجنة في الكنا  الصهنويي والسعودنة إ  

 توسعت رقعة الحرب؟
أسئلة مهمة في تقدنر قدرات إنرا  على امتصاص الضربات والرد بكفاءة عالنة في هجوم هذه 

معاكس. وهذه أسئلة قد ال تملك الوالنات المتحدة إجابات عيها. أمرنكا ال تعلم بالضبط يوعنات 
 األسلحة التي طورتها إنرا ، وهذه يقطة مهمة في اتخاذ القرار األمرنكي. لو كايت أمرنكا والكنا 
الصهنويي والسعودنة نعرفو  بالضبط عما طورت إنرا  م  أسلحة لطوروا أسلحة مضادة، ولضربوا 
إنرا  ميذ زم . ولهذا أجد أ  عامل التكتم على األسلحة اإلنراينة نشكل أكبر رادع للوالنات المتحدة 

 في اتخاذ قرار حرب.
إنرا  إ  وجهت إنرا  ضربات قونة وسنزداد تردد أمرنكا والصهانية في توسنع دائرة المواجهة مع 

ضد قواعد أمرنكنة وميشآت وسف  ومراكز مراقبة وتحكم وسنطرة وعلى مساحة جغرافنة واسعة، أل  
قدرات عسكرنة مخفنة لما قامت بضربات  ظهرها إلىأمرنكا ستدرك عيدها أيه لوال أ  إنرا  تسيد 

صالح إنرا  ولنس ضدها، واإلنراينو  هم تنثنر أعصاب أعدائها. قوة الضربة في هذه الحالة ستكو  ل
 الذن  نعلمو  تماما ما لدنهم، وندركو  طاقاتهم.

سمعيا تهدندا إنراينا قونا م  قبل عدد م  المطلعن  على قدرات إنرا  العسكرنة، لكييا ال يستطنع أ  
الم كله يخلص إلى يتنجة بياء على هذه التصرنحات أليها قد تكو  م  قبنل الحرب اليفسنة، والع

 اآل  ال نستطنع أ  نقطع باألمر إال إذا وقعت الواقعة.
ويأخذ باالعتبار أنضا قدرات إنرا  التكتنكنة. قد نكو  العدو متفوقا عسكرنا، لكيه محاصر تكتنكنا. 

، وفي حروبهم على غزة أعوام 2006وهذا ما خبرياه في حرب الصهانية على جيوب لبيا  عام 
. تغلبت المقاومة وصدت الجنش الصهنويي بفعل التكتنكات الحربنة 2014و، 2012و 2008/2009
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ولنس فقط بفعل ما تمتلكه م  صوارنخ. وكا  لإلنراينن  الند الطولى في تطونر تكتنكات المقاومة. 
ذا كايوا قادرن  على تحنند القدرات العسكرنة المدمرة التي نمتلكها الصهانية، فأال نكويو  قادرن   وا 

 كتنكات خاصة بهم لتفادي التأنثنرات المدمرة لألسلحة األمرنكنة الفتاكة؟على تطونر ت
إنرا  سترد ال محالة، ولك  كنف وأن ؟ األهداف األمرنكنة حول إنرا  كنثنرة، وفي هذا ما نعبر ع  
خطأ استراتنجي ارتكبه األمرنكنو  بحق أيفسهم. لقد أقاموا أسورة م  التهدند األميي إلنرا  لكيهم في 

الوقت لم نحسبوا أيهم قدموا أيفسهم أهدافا سهلة إلنرا . لقد وضعوا أيفسهم أهدافا في مرمى  يفس
الصوارنخ اإلنراينة، ولم نكلفوا إنرا  تطونر صوارنخ بمدى نصل إلى أهداف على األراضي 

لوا األمرنكنة. لقد أراحوا المخطط العسكري اإلنرايي م  الكنثنر م  الهموم العسكرنة واألمينة، وجع
 مهمته أكنثر سهولة مما لو أبقوا أيفسهم في شمال أوروبا أو في شرق آسنا.

إجماال، إنرا  لنست معينة بحرب نمك  أ  ترفع م  ضائقة نعايي ميها الشعب اإلنرايي، لكيها 
ذا كا  الجايب  لحاق خسائر كبنرة في الجايب األمرنكي. وا  بالتأكند قادرة على الدفاع ع  يفسها وا 

على جايب كبنر م  الغباء والخطأ في الحسابات، فإ  اإلنراينن  أكنثر هدوءا وأقدر األمرنكي 
تخطنطا، وأكنثر صبرا وال نتعجلو  يتائج إعالمنة على حساب األبعاد االستراتنجنة في تعاملهم مع 

 األمرنكنن  فنما نخص الميطقة العربنة اإلسالمنة.
 5/1/2020رأي اليوم، لندن، 

 
سرائيل ص .37  راع خفي متدثر بسالم بارداألردن وا 

 مهيد مبنضن 
الياظر في العالقات األردينة اإلسرائنلنة ال ُنمكيه تجاهل التوتر الراه  فنها، وقد زاد هذا التوتر أخنرًا 
عبر حملة تسرنبات ولغة تحرنضنة دائمة في اإلعالم اإلسرائنلي ضد األرد  وقنادته. وكا  الملك 

الباحث" لعام  -، عقب تسلمه جائزة "رجل الدولة 2019رن  النثايي عبدهللا النثايي، في يوفمبر/ تش
، التي ميحها إناه معهد واشيط  لسناسة الشرق األديى، قد وصف هذه العالقات بأيها في 2019

، تبعته عدة 1994"أسوأ حاالتها"، وهو وصف يادر لها ميذ توقنع معاهدة السالم )وادي عربة( عام 
مسبقًا عدم االستمرار بالسماح إلسرائنل باستخدام أراضي الغمر والباقورة، مواقف تلت إعال  األرد  

والتي كايت مستخدمًة بموجب ملحق خاص بالمعاهدة، وهو رفٌض، وا   أزعج إسرائنل، إال أيه لم 
نك  السبب األوحد في تصعند الطرف اإلسرائنلي ضد األرد  الذي ال نملك أوراق ضغط قونة ذات 

، كما تملك األخنرة في موضوعات المناه والالجئن ، ولكيه نراه  على موقف جدوى على إسرائنل
موّحد أردينًا وفلسطنينًا وعربنًا في أ  معارضة سناسات إسرائنل، وفي مقدمتها ترونج ما سّمنت 
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صفقة القر ، ما كا  نمك  أ  تتم لوال وجود جبهة أردينة موحدة، تقف خلف قنادة سناسنة ال تخفي 
تساوم في الموضوع الفلسطنيي، وهي جبهٌة موحدٌة وصلبٌة، أيتجت موقفًا رسمنًا بدا واضحًا  شنئًا وال

أيه نتكئ على الموقف الشعبي كنثنرًا في مواجهة مهّددات البقاء، ما جعل الملك عبدهللا النثايي، ميذ 
في نوينو/  ساعة اإلعال  ع  التهنئة لصفقة القر ، نثم تخفنضه التمنثنل األرديي في ورشة الميامة

إلى الحد األديى، نواصل االستدارة إلى الداخل األرديي الموحد معه، بعدم الحماس  2109حزنرا  
ألي تواصل مع الكنا  الصهنويي، فموجة الغضب اإلسرائنلي لنست ولندة اللحظة، وهو ما نؤّكده 

كيه المساومة على مقّربو  م  الملك الذي قال، في عدة لقاءات مع يخب سناسنة وطينة، إيه ال نم
الموضوع الفلسطنيي وعلى قضانا الحل اليهائي والمقدسات اإلسالمنة والمسنحنة في القدس، والتي 
تضغط إسرائنل م  أجلها، األمر الذي جعل بعض اإلعالم اإلسرائنلي، وعبر صحنفة معارنف 

ظ فنها على خصوصًا، نصّيف األرد  وقنادته عدوًا نجب الضغط علنه بفعل مواقفه التي نحاف
 سنادته واستقاللنة قراره.

لذلك، توالت التصرنحات اإلسرائنلنة أخنرًا التي ال ترى أ  هياك سالمًا مع األرد ، وأ  اتفاقنة وادي 
عربة قّررت الواقع وحسب، وأيتجت سالمًا باردًا، في حن  نمضى األرد  شعبنًا ورسمنًا إلى مزند م  

كنا  العدو، وحكومة نرأسها يتيناهو، في محاولٍة أردينٍة لنست التعيت في التواصل أو التعامل مع 
سهلة العواقب على رها  البدنل الذي نمك  أ  تيتجه االيتخابات المقبلة، والتي لألسف ال تعيي، 
بالضرورة، غناب يتيناهو الذي قد نكو  أّم  عودته إلى رئاسة الحكومة مبكرًا، ما نعيي مزندًا م  

لنة تجاه األرد ، في ظل ارتفاع ميسوب توقع عودة الرئنس األمنركي، دويالد الحماقات اإلسرائن
 ترامب، إلى والنة نثاينة، وفشل محاوالت عزله.

الهجوم اإلعالمي والسناسي اإلسرائنلي أخنرًا، وتوالي التصرنحات فنه، لنس، في رأي مصدر مقّرب 
ل رؤوس الحكم في إسرائنل ال م  القصر األرديي، مجّرد سحابة صنف في اإلعالم، بل إّ  ك

نطنقو  الملك عبد هللا النثايي، وال نحّبذو  حدننثه في المحافل الدولنة ع  القضنة الفلسطنينة، لما 
 نحوزه م  نثقة في الغرب، باعتباره صوتًا عقالينًا في ميطقٍة ملتهبٍة، والعتبارات أخرى.

يما ترى في قنادته ح جر عنثرة ضد مشارنعها. ونلفت خبنر ال تصّيف إسرائنل األرد  عدّوًا، وا 
عسكري عمل مع الملك عبد هللا إلى أ  العقندة القتالنة للملك واضحة، بعدم التيازل أو التساهل مع 
الحكم في إسرائنل، ما جعل مواقف األرد  عبئًا على حكومة تل أبنب التي أخذت أبواقها ترّوج أ  

مهّدد. ولم نجر ذلك كله م  دو  ارتناب إسرائنل م  األرد  مقبل على ايتفاضة، وأ  االستقرار فنه 
إعال  األرد  ع  تمرن  عسكري باسم "سنوف الكرامة"، في إشارة إلى إحناء المعركة الوحندة، بعد 

(، والتي ايتصر فنها جنش عربي على إسرائنل في معركة دروع مع مساهمة 1968اليكبة واليكسة )
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العبرنة رسالًة سناسنًة قونًة م  األرد  تجاه إسرائنل،  13رته قياة الفدائنن  الفلسطنينن ، وهو ما اعتب
سنما وأ  التمرن  رّكز على احتمال تعّرض األرد  لغزو أو عدوا  م  الغرب، وبالضرورة هو 
إسرائنل. وُنذكر أ  علنة القوم م  أهل الحكم، وبحضور الملك، كايوا م  شهود التمرن ، وعرضت 

نل الهجوم المحتمل. وقال رئنس مجلس اليواب، المهيدس عاطف الطراوية: فنه خرنطة رملنة لتفاص
"التفت إلى م  كا  بجايبي، قلت له إ  األسهم تشنر إلى أ  العدو قادم م  الغرب، وال نوجد عدو 
م  الغرب غنر إسرائنل. وكا  الجواب بإقرار التخمن  والتوقع"، في إشارة إلى أ  األرد  نتوقع 

   يتيناهو عزمه ضّم غور األرد  م  الجهة الغربنة.األسوأ بعد إعال
.. ال بوادر تشنر إلى تحس  العالقات بن  الطرفن ، وال نسعى األرد  إلى ذلك، دافعًا كل الشكوك 
التي ترّوج قبوله "صفقة القر "، ومؤكدًا دوره في الوصانة على المقّدسات في القدس المحتلة، كما أيه 

لعالقة التي لم تأت بأي إيجاز على األرض باليسبة للطرف الفلسطنيي، غنر مضطر كنثنرًا لتلك ا
 الشرنك مع األرد  في قضانا الحل اليهائي، في سالم بات مجّمدًا، وتالشت كّل آماله المزعومة.

 6/1/2020العربي الجديد، لندن، 
 

 ثالثة استنتاجات من اغتيال سليماني .38
 الوف ب 

امب، االمتياع ع  التورط في حرب أخرى في الشرق األوسط بعد أراد الرئنس األمنركي، دويالد تر 
 سية م  الحرب في أفغايستا . 18فشل أمنركا في العراق والـ 

فقد أدرك أ  الرأي العام األمنركي مستاء م  مغامرات عسكرنة بعندة، لذلك كا  نأمل باالكتفاء 
سرائنل.بخطاب عدائي وفرض عقوبات على إنرا ، إضافة إلى رمي بعض عظا  م الدعم للسعودنة وا 

ولك  منثل أسالفه في يصف القر  األخنر، م  رنتشارد ينكسو  وحتى براك أوباما، اكتشف ترامب 
أنضا أ  الشرق األوسط نفرض يفسه على سناسة الوالنات المتحدة الخارجنة، حتى عيدما تكو  

تركنز على التحدي الصنيي في الدولة العظمى غنر معتمدة على يفط الميطقة، رغم المنل المبرر لل
 آسنا.

إ  امتياع ترامب ع  الرد العسكري على تدمنر ميشآت اليفط في السعودنة، بهجوم جوي إلنرا  في 
 أنلول الماضي، أنثار القلق الكبنر في أوساط أصدقاء أمنركا في الميطقة.

ايي ومؤامراته، وقاموا بعد في المؤسسة األمينة اإلسرائنلنة خافوا م  البقاء مكشوفن  أمام قاسم سلنم
الصوارنخ التي نمك  إلنرا  أ  تطلقها م  أراضنها مباشرة يحو إسرائنل، وحذروا م  أ  الحرب 
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القادمة تقترب. الضعف الذي أظهرته الوالنات المتحدة تم تفسنره وبحق كإغراء إلنرا  على رفع 
 المقامرة وزنادة الجرأة.

السنطرة في العراق، الذي اعتبر في إنرا  كدولة تحت الجياح،  لم تتأخر المواجهة في االيدالع حول
 والذي اعتبرته الوالنات المتحدة موقعا خارجنا حنونا.

 بعد سلسلة أحداث في زوانا بعندة توجه اإلنراينو  إلى السفارة األمنركنة في بغداد.
طرة طالب إنراينن  على ولنس صعبا تخنل اليتنجة السناسنة لتكرار أزمة الرهائ  في طهرا ، بعد سن

: كارنثة الحتمال إعادة ايتخاب ترامب، كما أعاد جنمي كارتر 1979السفارة األمنركنة في العام 
 المعدات بعد فشله في إعادة الدبلوماسنن  المحتجزن .

ذا كايت هذه األحداث هي تارنخ بعند جدًا باليسبة لترامب ومستشارنه، فهم بالتأكند نتذكرو   وا 
دند الذي أصاب عدوته المكروهة، هنالري كلنيتو ، بعد الهجوم الدموي على السفارة الضرر الش

 .2012األمنركنة في بيغازي في العام 
أدار اغتنال سلنمايي الدوالب إلى الوراء. أوضح ترامب أ  أمنركا ستبقى في الميطقة، وستلتزم 

 بالدفاع ع  مصالحها فنها.
هدف نعرفه الجمنع، دو  المس بالمدينن  ودو  مصابن  اختنار الهدف والتيفنذ كا  رائعا: 

أمنركنن ، مقرويا بمفاجأة تامة ويسبة الفضل الفوري له. فهم الرئنس كما نبدو أ  النثم  السناسي 
لالمتياع ع  تيفنذ العملنة سنكو  أعلى م  االيتقاد لخطر الحرب والتورط، الذي جاء أنضا م  

 نن  الجمهورنن .خصومه الدنمقراطنن  وم  االيفصال
الرد المتأخر الذي نقول إ  العملنة استهدفت ميع الحرب ولنس إشعالها، كا  متوقعا ولكيه غنر 

 مقيع.
 خطأ استراتيجي

 صدق سلنمايي كما نبدو التقارنر التي شجعته، م  قبل مؤندنه الذن  قاموا بيشر صوره.
ائدا شجاعا وأ  زناراته المتواترة وصّدق أعداءه الذن  قاموا بتضخنم اسمه. ال شك بأيه كا  ق

 والمغطاة إعالمنا للجبهات عززت مكايته في أوساط جيوده.
حركته المكشوفة في مطار بغداد مع قادة الملنشنا الخاضعة له أظهرت نثقة زائدة باليفس واالستخفاف 

 بقواعد األما  األساسنة.
االحترام لشجاعته، فقد كا  نترأس قوة  ولك  الخطأ األعمق له كا  استراتنجنا ولنس تكتنكنا. مع كل

صغنرة يسبنا، حظنت في العقد األخنر بحرنة العمل طالما أيها كايت تخدم مصالح الوالنات المتحدة 
 أو على األقل لم تزعجها.
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وسّلم األمنركنو  بعملناته م  أجل «. داعش»لقد تعاو  مع الوالنات المتحدة لتحطنم العدو المشترك 
 ار األسد.إيقاذ يظام بش

تمت تصفنته، منثل سناسة « المقاول النثايوي»وفي اللحظة التي توجه فنها مباشرة ضدهم، فإ  
 في قطاع غزة.« الجهاد اإلسالمي«و« حماس»إسرائنل تجاه الشخصنات الكبنرة في 

تجد اآل  إنرا  تهدد بااليتقام، والشبكات االجتماعنة ملنئة بالتحلنالت حول الضربة المتوقعة. ربما س
 طرنقة للرد، لك  نجب علنيا أال ييسى للحظة تياسب القوى.

ال نوجد إلنرا  أي سبنل للمس بالوالنات المتحدة، وهي مكشوفة تماما أمام كل القدرات العسكرنة 
التي نمكيها تخرنب ميشآتها اليوونة بجهد غنر كبنر وصياعة يفطها والمس برؤوس اليظام. نمك  

 دراج البيتاغو  خطط عملناتنة مفصلة لتدمنر هذه األهداف م  الجو.االفتراض بأيه نوجد في أ
 ُقتل سلنمايي في العراق ولنس في إنرا ، التي ال تزال خارج حدود الضربة األمنركنة.

أنضا في ظل غناب تفونض شرعي م  الكويغرس أو األمم المتحدة. إذا أصنبت إنرا  بالجيو  
ستكتشف أ  هذا ل  نيتهي في أي نوم بصورة جندة. ومنثلما  وقامت بمهاجمة الوالنات المتحدة فهي

كتب الباحث إدوارد لوتفاك ع  هجوم بنرل هاربر، الشيء األفضل الذي استطاع الطنارو  
 الناباينو  فعله هو إلقاء القيابل في البحر بدال م  تعرنض بالدهم للدمار.

 هدية السنة الجديدة
كوخافي، التي سمعت بعندة ع  جدول األعمال اإلسرائنلي تحذنرات الحرب لرئنس األركا ، أفنف 

الذي نتركز على مصنر رئنس الحكومة بينامن  يتيناهو، اكتسبت فجأة أهمنة كبنرة. كوخافي فقد حقا 
م  اعتبره العدو الكبنر، سلنمايي. وهو اآل  سنضطر إلى خلق ميافس جدند، ولك  م  اآل  

 ينات ستمر بسهولة في حياجر كبار وزارة المالنة.سنصغو  إلنه أكنثر، ومطالبته بالمنزا
الرابح األكبر م  تصفنة سلنمايي هو يتيناهو. فقد كا  لرئنس الحكومة أسبوع ياجح بدأ بقمع تمرد 
جدعو  ساعر واستمر بخشنة المحكمة العلنا م  مياقشة أهلنة متهم جيائي بتشكنل حكومة، وبعد 

الوضع »كنة محفوفة بالمخاطر أعادت إلى العياون  ذلك طلب الحصاية، وايتهى بعملنة أمنر 
 وأزالت ميها ملفات الفساد.« األميي

سارعت لتسونة الصفوف. إذا كا  هياك تصعند أميي، محلي « أزرق أبنض»المعارضة األمينة م  
أو إقلنمي، سنزداد الضغط على بيي غايتس ونئنر لبند م  أجل الدخول إلى وزارة الدفاع ووزارة 

 نة في ظل حكومة يتيناهو.الخارج
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ولك  م  السابق ألوايه الحدنث ع  حكومة وحدة. فإسرائنل نجب علنها أ  تجتاز قبل ذلك الحملة 
االيتخابنة وحرف التركنز ع  لوائح االتهام والحصاية إلى الدفاع ع  الدولة في وجه التهدند 

 اإلنرايي، هي هدنة السية ليتيناهو.
نقف على الباب م  إنرا ، بل بسبب الهدف السناسي الذي نرتبط  لنس فقط بسبب تشخنصه كمحذر

 ، وايخفاض يسبة التصونت في المجتمع العربي.«اللنكود»رفع يسبة التصونت في معاقل  –به بقاؤه 
(، ويسبة تصونت اقل في سخين  أنلولفي المئة في ايتخابات  52المزند م  المصوتن  في بات نم )

 إدخالسنميح يتيناهو حبل اليجاة م  القضاء والعزل وسنسهل علنه  (،أنلولفي المئة في  72)
 خنمته وتحنندهما. إلىغايتس ولبند 

نساعده في أ  نخرج م  البنت ياخبن  م  النمن ، سئموا ميه في السابق بسبب  األمييالوضع 
د أحادنث الدولة م  إنرا .  في المقابل، ستبع إيقاذالفساد، ولكيهم سنضعو  ذلك جايبا م  اجل 

وتبعث « ازرق ابنض»الحرب والمقاطعة القائمة المشتركة ع  االيدماج في ائتالف مستقبلي مع 
 أمال في االيدماج. أنلولعرب صوتوا في  أوساطعلى النأس في 

في العياون  في  األميي األعمالإ  بقاء يتيناهو مرتبط، اذًا، بيجاحه في الحفاظ على جدول 
 دمة.النثماينة القا األسابنع

 «هآرتس»
 6/1/2020األيام، رام هللا، 

 
:ركاريكاتي .39

  
 6/1/2020س، القدس، القد


