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 35 :ريكاتيركا
*** 

 
 

 ينين إسرائيلييبحث صدور مذكرات سرية دولية لتوقيف عسكري" الكابنيت" .1
كشفت صحيفة يسرائيل هيوم العبرية، اليوم األحد،  -ترجمة خاصة  -"القدس" دوت كوم -رام هللا 

ة تم مناقشتها في اجتماع المجلس الوزاري المصغر اإلسرائيلي "الكابنيت" سيناريوهات صعبة للغاي
يوم األربعاء الماضي، في حال قررت المحكمة الجنائية الدولية فتح تحقيق ضد اإلسرائيليين، بعد 
قرار المدعية العامة للمحكمة فاتو بنسودا منذ شهر بأن هناك فعًلا أساس يمكن البناء عليه لفتح 

يوماا، مر منها نحو  120لتحقيق، وطلبت من القضاة السماح بالتحقيق في غضون فترة مثل هذا ا
 شهر.

وبحسب الصحيفة، فإن هناك قلقا حقيقيا تم مناقشته وهو أحد السيناريوهات الخطيرة بإمكانية إصدار 
 المحكمة أوامر اعتقال دولية سرية ضد من تعتبرهم مشتبه بهم بارتكاب جرائم حرب.

لتقديرات داخل الكابنيت إلى أنه مرجح للغاية أن تفتح المحكمة الدولية تحقيقاا ضد إسرائيل وتشير ا
 يوماا. 90خًلل 

وقدم مختصون قانونيون خًلل الجلسة لمحة عن المحكمة وتاريخها وعملياتها، وسط تقديرات أن 
ين، وهي خطوة القضاة سيتبنون موقف المدعية ويأمرون بفتح تحقيق ضد المسؤولين اإلسرائيلي

سيكون لها آثار خطيرة للغاية، ستطال في البداية كل مسؤول إسرائيلي بارز شارك في الترويج للبناء 
 االستيطاني في القدس والضفة الغربية، وقد يتعرض لخطر االعتقال دون معرفة ذلك.

ني ويحتاج الستجابة ووفقاا للتقيم الذي تم تقديمه في الجلسة، فإن هذا الخطر بالتحديد قد يكون قانو 
إسرائيلية واضحة خاصةا وأن غالبية دول العالم بما فيها األمم المتحدة تعتبر المستوطنات غير 

 شرعية.
وأحد السيناريوهات التي تم مناقشتها، إمكانية تعرض بعض المسؤولين لًلعتقال من قبل دول لها 
عضوية في المحكمة، وقد يتم تسليمهم إلى المحكمة الدولية حتى دون معرفة أن هناك مذكرة توقيف 
 صدرت بحقهم، وقد تشمل مسؤولين سياسيين وعسكريين، وقد تشمل ضباط كبار وجنود شاركوا في

 قتل المتظاهرين على حدود غزة.
ومن الدل المنضمة إلى المحكمة، الواليات المتحدة األميركية، وروسيا، وجميع دول أوروبا الغربية، 

 وكندا واستراليا وأمريكا الًلتينية، ومعظم البلدان االفريقية.
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األضرار هو  -كما ذكرت الصحيفة  -والتحدي الصعب اآلخر الذي تم مناقشته في االجتماع 
االقتصادية التي ستتعرض لها إسرائيل في حال تم فتح التحقيق، حيث من المتوقع أن يضغط 
الفلسطينيون ومؤيدوهم حول العالم على شركات دولية وعالمية لًلمتناع عن العمل في إسرائيل ألنها 

نانين والثقافيين "دولة يشتبه في ارتكابها جرائم حرب"، باإلضافة إلى ذلك قد يجددون الضغط على الف
حتى ال يصلوا إلى إسرائيل، كما حدث سابقاا في ذروة هجوم نزع الشرعية عن إسرائيل. كما قالت 

 الصحيفة العبرية.
وعرض على الوزراء خيارات للتعامل مع هذا التحدي، ومنها الجهود التي بذلت في السنوات األخيرة 

ها فشلت. مشيرةا إلى أن من بين ما عرض على إلقناع المدعية بعدم الشروع في أي تحقيقات، لكن
الوزراء هو ذات الخيار األميركي الذي اتخذ بعد أن تقرر فتح تحقيق في جرائم ارتكبت خًلل الحرب 
في أفغانستان، وقررت إدارة الرئيس دونالد ترامب منع منح تأشيرات دخول للمحققين إلى الواليات 

 ى أصبحت القضية أمام محكمة االستئناف.المتحدة، وهددت بفرض عقوبات عليها، حت
وناقش الوزراء خيار استخدام األدوات السياسية لحشد صداقاتها في العالم من خًلل مطالبة المحكمة 

 باالمتناع عن إجراء تحقيقات ضد إسرائيل.
م وأشارت الصحيفة، إلى أن المجر واستراليا من أوائل الدول التي أبدت دعمها إلسرائيل وأكدت عد

وجود أي صًلحية لدى المحكمة للنظر في أي قضية ضد إسرائيل. مشيرةا في الوقت ذاته أن هناك 
 مخاوف من تسييس عمل المحكمة.

وقالت المصادر المطلعة على ما جرى في اجتماع الكابنيت، إنه تم التوضيح خًلل الجلسة أن 
سيكون خطير، وبالتالي ال بد من التهديد الحالي لن يكون على المدى الطويل فقط، ولكنه فوري و 

التجهز والحشد بقوة وبشكل خاص لمواجهة ذلك، خاصةا وأن المحكمة تضع إسرائيل في مصاف 
الدول االفريقية التي ارتكبت فيها جرائم حرب مروعة، ولكنه يتم تجاهل المجاز المرتكبة في سوريا 

يران والصين، ولذلك هذا يتطلب استجابة سريعة جداا.  وا 
ل مصدر آخر إنه في الوضع الحالي سيكون أمام إسرائيل وقت صعب للغاية لمنع التحقيقات، وقا

 وأن هناك حاجة إلى دعم ومساعدة من الواليات المتحدة األميركية.
 12/1/2020القدس، القدس، 
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 في أسرع وقت ولكن بما يشمل القدسعباس: نريد االنتخابات  .2
محمود عباس إنه مصمم على إجراء االنتخابات الرئاسية  ةالفلسطيني السلطة رئيسقال رام هللا: 

إجراء االنتخابات تصويتاا وترشيحاا »والتشريعية الفلسطينية في أسرع وقت ممكن، لكنه متمسك بـ
 «.داخل القدس الشرقية عاصمة دولة فلسطين المحتلة

)إسرائيل( بوقف عرقلة « سلطة االحتًلل»الب عباس، أول من أمس، المجتمع الدولي بإلزام وط
االنتخابات الرئاسية والتشريعية يجب أن »إجراء االنتخابات خصوصاا في القدس الشرقية. وأضاف: 

 تجري بحرية ونزاهة، وفي قلب القدس أيضاا وبما ال يتعارض مع أنظمة منظمة التحرير الفلسطينية
 «.الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني

صرار عباس على مشاركة الفلسطينيين في القدس في االنتخابات تصويتاا وترشيحاا، جاء في وقت  وا 
تجاهلت فيه إسرائيل طلب السلطة قبل أسابيع طويلة الموافقة على إجراء االنتخابات في القدس 

 كشرط إلجرائها في بقية األراضي الفلسطينية.
 12/1/2020، لندن، الشرق األوسط

 
 القدسفي  االنتخابات اليمين اإلسرائيلي يعرقل إجراء: مسؤول فلسطيني .3

اليمين اإلسرائيلي يتنافس »، جمال محيسن، إن «فتح»قال عضو اللجنة المركزية لحركة رام هللا: 
ي هذه المرحلة على موضوع من هو أكثر فاشية في مواجهة الشعب الفلسطيني، وبالتالي لن يسمح ف

نريد إجراء االنتخابات، ولكن ليس على حساب األرض »وأضاف: «. بإجراء االنتخابات في القدس
يوجد هناك قانون دولي يفرض على االحتًلل إجراء االنتخابات »وتابع: «. الفلسطينية ومدينة القدس

وأكد «. قة بالسيادةوحدة جغرافية واحدة وموضوع القدس له عًل 67في القدس، ألن كل أراضي عام 
محيسن أن المطلوب ضغط دولي على إسرائيل لضمان إجراء االنتخابات في القدس قبل إصدار 

 المرسوم وليس بعد إصداره.
 12/1/2020، لندن، الشرق األوسط

 
 تحّذر من إغالق مدارس أونروا في القدس الشرقية التحريرنظمة م .4

)إسرائيل(، على إغًلق « سلطة االحتًلل»دام رام هللا: حّذرت منظمة التحرير الفلسطينية من إق
مدارس وكالة )أونروا( في القدس الشرقية، قائلة إن ذلك يدخل في إطار تصفية القضية الفلسطينية، 

، كما تشّكل جزءاا من الهيمنة اإلسرائيلية على الًلجئين، وعلى «صفقة القرن»تنفيذاا لما يسمى 
 العملية التعليمية بكاملها في القدس.
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وثّمنت اللجنة التنفيذية للمنظمة مواقف دول العالم التي صوتت بغالبية ساحقة لمشروعات القرارات 
الخاصة بالقضية الفلسطينية في الجمعية العامة لألمم المتحدة، خصوصاا تجديد تفويض وكالة غوث 

( حتى تتمكن من تحمل مسؤولياتها تجاه الًلجئين الفلسطينيين من U.N.R.W.Aوتشغيل الًلجئين )
 .194الجوانب كافة، إلى حين حل قضيتهم استناداا للقرار 

جراءات سلطة االحتًلل )إسرائيل(، التي ترقى »كما أجرت المنظمة نقاشات معمقة حول  ممارسات وا 
راضي الفلسطينية المحتلة لدى إلى جرائم حرب ضد شعبنا الفلسطيني، خصوصاا الضم وتسجيل األ

االستيطان في محاولة شرعنة »، واستمرار إدارة الرئيس دونالد ترمب «وزارة العدل اإلسرائيلية
وشدد صائب عريقات، أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير . االستعماري اإلسرائيلي

 «.أونروا»الفلسطينية، على وجوب استمرار عمل وكالة 
 12/1/2020، لندن، طالشرق األوس

 
 بحر يعزي رئيس "الشورى" العماني بوفاة السلطان قابوس .5

قّدم النائب األول لرئيس المجلس التشريعي أحمد بحر، اليوم األحد، التعازي بوفاة سلطان : غزة
 ُعمان قابوس آل سعيد، خًلل اتصال هاتفي مع رئيس مجلس الشورى العماني الشيخ خالد المعولي.

در عن المجلس التشريعي، أن بحر "قّدم التعازي للسلطنة قيادةا وحكومةا وشعباا وذكر بيان ص
 وبرلماناا، متمنيًّا التوفيق والسداد في إدارة البًلد لخليفته صاحب الجًللة السلطان هيثم بن طارق".

ية واستذكر بحر، وفق البيان، "المواقف التاريخية للسلطان قابوس آل سعيد تجاه القضية الفلسطين
 والشعب الفلسطيني"، مشيداا بدوره في خدمة القضايا العربية واإلسًلمية.

 12/1/2020، المركز الفلسطيني لإلعالم
 

 محررينأسرى  3أجهزة السلطة في الضفة تعتقل  .6
تواصل أجهزة السلطة في الضفة الغربية حملة اعتقاالتها في صفوف المواطنين على خلفية : رام هللا

 محررين، في حين تواصل اعتقال آخرين دون أي سند قانوني. 3لت سياسية، فقد اعتق
في طولكرم، اعتقلت المخابرات العامة األسير المحرر والمعتقل السياسي مرات عدة محمد رداد بعد 

 استدعائه للمقابلة، صباح أمس.
ة حسني إلى ذلك، اعتقلت المخابرات العامة في سلفيت األسير المحرر والمعتقل السياسي مرات عد

وفي سياق متصل، اعتقلت  فواز مرعي، وقد نقلته إلى سجن أريحا فور اعتقاله قبل أسبوع.
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المخابرات العامة في رام هللا األسير المحرر والمعتقل السياسي مرات عدة ماهر القاضي بعد 
 استدعائه للمقابلة، صباح اليوم.

 12/1/2020، المركز الفلسطيني لإلعالم
 

 تغطي على جرائم المستوطنينو  م االحتالل تمييزية وعنصريةمحاك": الفلسطينية الخارجية" .7
مع مواصلة سلك القضاء اإلسرائيلي خدمة مخططات االحتًلل، والتغطية «: القدس العربي»غزة ـ 
التمييز »، أكدت وزارة الخارجية الفلسطينية أن المحاكم االحتًللية تنتهج «جرائم المستوطنين»على 

اإلسرائيليين يواصلون  أنوأشارت في بيان لها إلى  «.واجية المعاييروالعنصرية، وتعتمد على ازد
 «.نظام تمييز وفصل عنصري بغيض، وقضاء إسرائيلي ال يمت للقانون بصلة»

اإلسرائيلية بشدة لطريقة التعامل مع « محكمة الصلح»جاء ذلك بعدما كشف اإلعًلم العبري، انتقاد 
ابية، أثناء التحقيق معهم خاصة التحقيق الليلي، حيث قالت معتقلين إسرائيليين متهمين بأعمال إره

تم انتهاك حقوقهم األساسية بشكل صارخ وحرمانهم من النوم لساعات »إنه  اإلسرائيليةالقاضية 
 ساعات نوم متواصلة لهم. 8، وأمرت المحكمة بتوفير «طويلة

 12/1/2020لندن،  القدس العربي

 

 عمل مقاوم 5,400قتلى إسرائيليين بأكثر من  5.. 2019حصاد المقاومة بـ .8
القدس المحتلة: أكدت حركة المقاومة اإلسًلمية حماس، بأن المقاومة الفلسطينية استمرت خًلل 

ستهداف المزدوج، ونجحت في إفشال مخططات االحتًلل رغم التنسيق األمني واال 2019العام 
في تقريرها السنوي الذي يرصد حصاد المقاومة في الضفة الغربية والقدس  واستعرضتاإلسرائيلي. 
آخرين،  153إسرائيليين، وجرح  5ورصد تقرير الحركة تمكن المقاومة من قتل  .2019المحتلة لعام 

عملية دهس ومحاولة دهس،  11لية طعن ومحاولة طعن، وعم 30عملية إطًلق نار، و 38وتنفيذ 
لقاءعملية زراع  87و من  %37عبوات ناسفة. وأفاد بـ:" بلغت عمليات إلقاء الحجارة ما نسبته  وا 

عمًل  423، بواقع %8، فيما بلغت نسبة أعمال المقاومة المؤثرة والنوعية 2,026أعمال المقاومة بواقع 
بالضفة والقدس، تصدرت مدينة رام هللا أعمال المقاومة بـ  5,402 مقاوما، بمجمل أعمال مقاومة

عمًل  823في حين جاءت مدينة الخليل في المرتبة الثالثة بـ  1053، تلتها مدينة القدس بـ 1,183
 مقاوماا".

 12/1/2020، فلسطين أون الين
 



 
 
 
 

 

 9 ص             5133 العدد:             1/13/2020 نينثاإل  التاريخ: 

                                    

 دعو لخوض معركة جماعية لمواجهة االستيطانحماس ت .9
لمقاومة اإلسًلمية "حماس" إن تسارع وتيرة االستيطان في الضفة الغربية قال الناطق باسم حركة ا

المحتلة، والسيطرة على بيوت الفلسطينيين في القدس وطرد سكانها يأتي ضمن السياسة اإلسرائيلية 
ودعا برهوم في تصريح صحفي الفلسطينيين جميعاا إلى خوض معركة جماعية موحدة  االستعمارية.

فشالها بكل قوة.بطرق نضالية كفاح  ية شعبية مقاِومة لمواجهة هذه السياسة الخطيرة وا 
وبّين برهوم أن االحتًلل يسعى إلى نهب أراضي الفلسطينيين وأمًلكهم، واالستيًلء عليها بالقوة 
لفرض أمر واقع الستكمال وجود دولة يهودية عنصرية متطرفة ستكون األخطر على الشعب 

 الفلسطيني والمنطقة برمتها.
وأوضح أن المواقف الضعيفة للسلطة الفلسطينية وتجريمها وقمعها للمقاومة في الضفة الغربية 
واستمرار التنسيق األمني، وصمت المنظومة العربية واإلسًلمية والمجتمع الدولي على جرائم العدو 
 وانتهاكاته بحق الشعب الفلسطيني ومقدساته شجع االحتًلل على االستمرار في هذه الجرائم

 واالنتهاكات.
وطالب بمغادرة وهم إمكان الوصول إلى حلول سياسية مع االحتًلل، والضغط على صناع القرار في 

كل أشكال التطبيع  المنطقة مستندين إلى مواقف وقرارات الشعوب الحرة المحبة لفلسطين لوقف
والتعامل مع العدو الصهيوني، والعمل على تعزيز مقاومة شعبنا وصموده السترداد حقوقه وحماية 

 مصالحه.
 12/1/2020، موقع حركة حماس

 
 مان الجديد معزيًا برحيل قابوسهنية يلتقي سلطان ع   .10

مكتب السياسي للحركة قدم وفد من قيادة حركة حماس برئاسة إسماعيل هنية رئيس ال الرأي: -مسقط
بتقديم واجب العزاء للسلطان هيثم بن طارق آل سعيد برحيل السلطان قابوس بن سعيد رحمه هللا 

واستحضر رئيس الحركة مواقف السلطان قابوس رحمه  باسم الشعب الفلسطيني وباسم حركة حماس.
 ة.هللا في مختلف المراحل والمحافل في دعم شعبنا الفلسطيني وقضيته العادل

كما قدم رئيس الحركة والوفد المرافق التهاني للسلطان هيثم بن طارق آل سعيد، على الثقة وتوليه 
قيادة السلطنة متمنياا لجًللته التوفيق والسداد، وللسلطنة في عهده الميمون بمزيد من األمن 

 واالستقرار واالزدهار.
ي سيبقى على العهد محافظا على القدس وأكد هنية خًلل لقائه مع السلطان هيثم أن شعبنا الفلسطين

 والمقدسات متمسكاا بحقوقه وثوابته الوطنية. واألقصى
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من جهته أعرب سلطان عمان عن شكره لهذه الزيارة، مؤكداا استمراره على نهج السلطنة في الوقوف 
 مع الشعب الفلسطيني الشقيق.

 12/1/2020، وكالة الرأي الفلسطينية لإلعالم
 

 تدعو ألوسع مشاركة في الفعاليات التضامنية مع األسرىقوى رام هللا  .11
لمحافظة رام هللا والبيرة، ألوسع مشاركة في الفعاليات التضامنية مع  واإلسًلميةدعت القوى الوطنية 

األسرى في سجون االحتًلل اإلسرائيلي، خاصة األسير أحمد زهران المضرب عن الطعام لليوم 
قوى في بيان صحفي اليوم األحد، أنها تنظم يوم الثًلثاء المقبل على التوالي. وأوضحت ال 112الـ

وقفة تضامنية مع األسرى على دوار المنارة برام هللا الساعة الواحدة ظهرا، ورفضا لسياسة التعذيب 
في سجون االحتًلل.  واألسرى األسيراتالطبي، وحمًلت التنكيل والقمع المتصاعدة بحق  واإلهمال

في  األسرىلتشكيل سد بشري لمنع االحتًلل من تنفيذ قرارات الهدم لمنازل ودعت أبناء شعبنا 
سياسة العقاب الجماعي بحق شعبنا. كما  إطاربيرزيت والطيرة وغيرها من المناطق، والتي تأتي في 

طالبت بتوحيد الجهود لوقف التعدي االحتًللي ومخططاته الهادفة لضم المناطق المصنفة "ج"، 
صفاتها، وهي كلها تعبير  أودوائر مهما كانت مسمياتها  أيةذرت من التعاطي مع والمستوطنات. وح

المدنية"، وتوجهها المعلن في محاولة بث سموم الفتنة  اإلدارةعن وجه االحتًلل بما فيها ما يسمى "
الذي ستكون له عواقب وخيمة. وحيت القوى  األمروشق الصفوف، والتعامل باالتصال المباشر، 

 األقصىالقدس المحتلة وهم يواجهون سياسات االحتًلل في العيسوية ومحيط المسجد  أهلنا في
 وسلوان.

 12/1/2020فلسطين أون الين، 

 
 ماسليبرمان يهاجم القائمة المشتركة ويعارض صفقة مع ح .12

هاجم أفيغدور ليبرمان زعيم حزب إسرائيل بيتنا، اليوم  -ترجمة خاصة -"القدس" دوت كوم -رام هللا
السبت، القائمة العربية المشتركة بزعم أن أعضائها يؤيدون حركة حماس، وأدانوا اغتيال قاسم 

 ي اإليراني.سليماني قائد فيلق القدس في الحرس الثور 
وقال ليبرمان: إن أعضاء القائمة المشتركة يتحدثون علناا عن تأييدهم للمنظمات "اإلرهابية" في 

 المنطقة.
وعبر عن معارضته ألي صفقة سيتم التوصل إليها مع حماس. مؤكداا أنه سيرفض أي صفقة يتم 

 فيها تبييض السجون من أسرى حماس والمنظمات األخرى.
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أبيض يسعى للتحالف مع األحزاب  -لداخلي، قال ليبرمان إن حزب أزرقوبشأن الوضع ا
األرثوذكسية المتطرفة والقائمة المشتركة. مشيراا إلى أن هناك اتصاالت تجري من أجل إنشاء هذا 

 التحالف، وأن اجتماعات مكثفة عقدت الشهر الماضي لهذا الهدف.
 11/1/2020القدس، القدس، 

 
 نتنياهو يرحب بعقوبات أميركية على إيران .13

رحب رئيس الحكومة اإلسرائيلية، بنيامين نتنياهو، بالعقوبات التي تفرضها إدارة الرئيس األميركي، 
 دونالد ترامب، على إيران، ودعا بريطانيا وفرنسا وألماني إلى دعم هذه العقوبات.

رضه األحد، إنه "أحيي الرئيس ترامب على ف بداية اجتماع حكومته األسبوعي يوم وقال نتنياهو في
عقوبات جديدة وشديدة على النظام اإليراني. وعلّي أن أقول إن هذا تم في وقت قريب من قرار إيران 

 بتسريع تخصيب اليورانيوم".
وأضاف أنه "أدعو بريطانيا وفرنسا وألمانيا إلى االنضمام إلى المجهود األميركي. وعليهم أن يتوجهوا 

 هناك العقوبات التي تم إقرارها في حينها".إلى مجلس األمن الدولي وينبغي أن يمارسوا 
 وتابع نتنياهو أنه "بودي أن أكرر أن إسرائيل لن تسمح إليران بتطوير سًلح نووي".

وتطرق إلى إسقاط الطائرة األوكرانية، التي أعلنت إيران أنه تم إسقاطها بصاروخ دفاعي نتيجة "خطأ 
شخصا وبعد ذلك أخفت ذلك وكذبت على  176بشري". وقال نتنياهو إن "إيران تسببت بموت 

 المجتمع الدولي".
 12/1/2020، 48عرب 

 
 وزير الخارجية اإلسرائيلي يلغي زيارة إلى دبي بسبب اغتيال سليماني .14

ألغى وزير الخارجية اإلسرائيلي يسرائيل كاتس زيارة  -ترجمة خاصة -"القدس" دوت كوم -رام هللا
كان سيقوم بها إلى دبي، بسبب التوتر األمني الذي يسود في المنطقة منذ اغتيال قاسم سليماني، 

 قائد فيلق القدس في الحرس الثوري اإليراني.
لعبرية، فإن كاتس كان سيتجه إلى دبي لعقد سلسلة من االجتماعات مع المسؤولين ا 12وبحسب قناة 

 في اإلمارات، لكن الزيارة ُألغيت بناءا على توصية من الجهات األمنية المختصة.
وأشارت إلى أنه كان من المفترض أن تتم الزيارة في منتصف الشهر، على ضوء إقامة معرض 

 مارات بمشاركة إسرائيل، الفتةا إلى أن الزيارة التي كان سيقوم بها الذي ستحتضنه اإل 2020إكسبو 
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 عاماا. 20هي الرسمية اأُلولى التي يقوم بها وزير خارجية إسرائيلي إلى اإلمارات منذ 
 11/1/2020القدس، القدس، 

 
 %14بـفي "إسرائيل" ارتفاع نسبة طالبي العمل العرب  .15

، وفقا لمعطيات %4إلى  %3.8، من %0.2، بـ2019ارتفعت نسبة البطالة في إسرائيل، في العام 
 نشرتها خدمات التشغيل اليوم، األحد.

في  %7.5ض نسبة البطالة من وكان معطيات نشرتها دائرة اإلحصاء المركزية أشارت إلى انخفا
في كل واحد من  %0.2، لكن نسبة البطالة سجلت ارتفاعا بـ2017في العام  %3.6إلى  2015العام 

 .2019و 2018العامين 
. وفيما 2019ألفا في العام  161.6إلى  2018ألفا في العام  160.7وارتفع عدد طالبي العمل من 

، فإن نسبة %3.5( بلغت OECDاون االقتصادي والتنمية )متوسط نسبة البطالة في منظمة دول التع
 .%4البطالة في إسرائيل مرتفعة نسبيا ووصلت إلى 

شخص في إسرائيل شهريا. وأكثر من نصفهم  20,800، تم فصل أو استقالة قرابة 2019وخًلل العام 
 قه.قياسا بالعام الذي سب %3.75ُفصلوا من مكان عملهم، مسجًل بذلك ارتفاعا بنسبة 

في سن  %34عاما، و 44 – 35من طالبي العمل، العام الفائت، في سن تتراوح ما بين  %45وكان 
 عاما. 55في سن تزيد عن  %20عاما، و 34 – 18

، بحوالي 2019 – 2015وانخفض امتثال المواطنين من طالبي مخصصات الدخل، بين العامين 
من قوة العمل في العام  %1.47ألفا شهريا. ونسبة هؤالء كانت  62آالف إلى  110، من 44%

 .2015في العام  %2.89الماضي، بينما كانت نسبتهم 
لبي العمل جرى في كافة المناطق، في وحسب تقرير الخدمات االجتماعية، فإن انخفاض عدد طا

، كانت الزيادة األساسية في طالبي العمل في منطقة 2019. لكن في العام 2018 - 2014األعوام 
ألف طالب عمل. وارتفعت نسبة  18ألفا إلى  17القدس، التي ارتفع عدد طالبي العمل فيها من 

 .2019 – 2013خًلل األعوام  %5األكاديميين طالبي العمل بـ
وسجلت نسبة طالبي العمل العرب، مخصصات البطالة ومخصصات ضمان الدخل، ارتفاعا في 

 2018في العامين  %4.97السنوات األخيرة، حسب التقرير. وارتفعت نسبة طالبي العمل اليهود بـ
. وقد بدأ ارتفاع 16,750إلى  14,102بين العرب، ومن  %14، بينما ارتفعت هذه النسبة إلى 2019و
 .2017بة طالبي العمل العرب في العام نس

 12/1/2020، 48عرب 
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 لواء "جفعاتي" االسرائيلي يجري أكبر تدريب عسكري تحسبا للحرب .16
قال خبير عسكري إسرائيلي إن "لواء جفعاتي، وهو لواء النخبة في : عدنان أبو عامر -21عربي
 ش اإلسرائيلي، يستعد لخوض المعركة الكبرى أمام حماس وحزب هللا".الجي
وفي الوقت الذي تتحدث فيه المنظومة األمنية اإلسرائيلية عن التسوية مع حماس، وأن حزب هللا ما  

زال مردوعا رغم اغتيال قاسم سليماني قائد فيلق القدس في الحرس الثوري اإليراني، فإن لواء جفعاتي 
 ا لخوض أحد التدريبات األهم في تاريخ الدولة منذ تأسيسه". يتحضر أيض

" أن "لواء جفعاتي في 21وأضاف أمير بوخبوط في تقريره على موقع ويلًل اإلخباري، ترجمته "عربي
مناورته القادمة تقف أمامه جملة من التحديات، تشمل حرب األنفاق، والطائرات المسيرة، والعبوات 

االنتحارية، حيث يقود التدريب الجنرال إيتسيك كوهين الذي قاد مقاتليه في الناسفة، والطائرات 
 مواجهة حزب هللا في لبنان والمنظمات الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة".

فية، فإن كًل الجبهتين، غزة ولبنان، مختلفتان كليا، وبخًلف المستنقع وأكد أنه من "الناحية الطبوغرا
كم من الجهتين البرية والبحرية، فإن الجبهة اللبنانية تشمل الجبال  64الغزاوي الذي تصل حدوده 

 والوديان وقرى منتشرة، مما يجعل هناك فجوات قتالية بين الجبهتين".
 11/1/2020، "21قع "عربي مو 

 
 نتنياهو يأمر وزراءه بعدم السفر حتى عقد جلسة الحصانة .17

يوم ئيلي بنيامين نتنياهو، أمر رئيس الوزراء اإلسرا -ترجمة خاصة  -"القدس" دوت كوم -رام هللا
األحد، وزراءه بعدم السفر إلى الخارج إلى حين إجراء تصويت عام في الكنيست حول الحصانة من 

 محاكمته في قضايا الفساد المتهم بها.
العبرية، فإن نتنياهو يعتقد أن رئيس الكنيست بولي إدلشتاين قد يضطر إلى قبول  12وبحسب قناة 

انوني للكنيست، بتشكيل لجنة لمناقشة الحصانة، األمر الذي يستدعي عقد جلسة موقف المستشار الق
 للهيئة العامة للكنيست من أجل التصويت.

 12/1/2020، القدس، القدس
 

 مستشار الكنيست يجيز بدء البت في حصانة نتنياهو .18
أعلن المستشار القضائي للكنيست اإلسرائيلي إيال يانون، مساء : القدس المحتلة ــ نضال محمد وتد

األحد، أنه ال مانع من تشكيل لجنة كنيست للبت في طلب الحصانة الذي قدمه رئيس حكومة 
 جراءات القضائية ضده.االحتًلل بنيامين نتنياهو لتطبيق الحصانة البرلمانية عليه، وبالتالي وقف اإل
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وجاء إعًلن يانون بالرغم من محاولة حزب الليكود منع تشكيل لجنة الكنيست، بزعم أن والية 
الكنيست انتهت، ويجب تأجيل األمر إلى ما بعد االنتخابات المقررة في الثاني من مارس/ آذار 

 المقبل.
 12/1/2020، العربي الجديد، لندن

 
 ضابط إسرائيلي: ليس باإلمكان إخراج إيران من سورية .19

وصف ضابط إسرائيلي في االحتياط "تهديد حزب هللا الصاروخي" بأنه بات "أخطر من أي وقت 
مضى". وأضاف المقدم عومير دنك، وهو ضابط سابق في سًلح الجو وخدم في دائرة تخطيط 

في شعبة التخطيط في الجيش اإلسرائيلي، أنه ليس بمقدور إسرائيل  االستراتيجيةوالدائرة المعارك 
 إخراج إيران من سورية.

وتطرق دنك، في مقابلة أجراها معه المحلل العسكري في صحيفة "معاريف"، طال ليف رام، نشرتها 
مع سورية ولبنان، في أعقاب ، اليوم األحد، إلى جهوزية إسرائيل في جبهتها الشمالية، 103FMإذاعة 

 3اغتيال قائد "فيلق القدس" في الحرس الثوري اإليراني، قاسم سليماني، بغارة أميركية في بغداد، في 
 كانون الثاني/يناير الحالي.

وقال دنك إنه "ليس باستطاعة إسرائيل إخراج اإليرانيين من سورية. وحتى أنها ليست قادرة على تقييد 
الذي سارت فيه إسرائيل، وصل اليوم إلى طريق  االستراتيجيشددا على أن "البديل وجودهم هناك"، م

قرار سياستنا الجديدة".  مسدود. ويجب إجراء إعادة تقييم للوضع اآلن، وا 
وحول وصول إسرائيل إلى "طريق مسدود"، أوضح دنك أنه "توجد أمام إسرائيل بدائل إلخراج 

انيين إلى ما ال نهاية، جباية ثمن من اإليرانيين يجعلهم يرغبون اإليرانيين من سورية: محاربة اإلير 
 بالمغادرة، أو أن تفرض على الروس أو على األسد نفسه إخراجهم".

واعتبر دنك أن وزير األمن اإلسرائيلي، نفتالي بينيت، "يحلل الوضع بشكل صريح"، بأن سياسة 
شن غارات ضد أهداف إيران وحزب هللا في "المعركة بين حربين"، التي تتبعها إسرائيل من خًلل 

سورية بادعاء إبعاد حرب مباشرة، لن تقود إلى إخراج اإليرانيين من سورية، وأن الروس لن يتدخلوا 
 وأنه يجب شن هجمات إسرائيلية أشد إلى جانب ضغوط اقتصادية وتشديد العقوبات على إيران.

ود من حيث قدرتها على تحقيق انسحاب وحسب دنك، فإن "إسرائيل وصلت فعًل إلى طريق مسد
اإليرانيين من سورية". لكن دنك قال إنه يختلف مع بينيت، ألن األخير "يفترض أن ما ال ينجح 
بالقوة، سينجح باستخدام قوة أكبر، لكن ال يوجد سبب لدى اإليرانيين يجعلهم يتنازلون عن تموضعهم 

 في سورية".
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ساس من أجل المال وتطوير سورية إلى جانب بنى تحتية وتابع أن "التموضع اإليراني هو باأل
اقتصادية، وبهذا ال يمكننا أن نمس. والموضوع اإليراني المنشغلة فيه إسرائيل كثيرا هو موضوع 

 هامشي في سورية. ونحن ننظر إلى بيكسل )نقطة صغيرة جدا( داخل الصورة".
ريدون إعادة إعمار سورية، فإن صنع تهديد وأضاف دنك أنه "إذا نظرنا إلى حقيقة أن اإليرانيين ي

عسكري إيراني من داخل سورية هو تهديد لهذا المشروع الكبير. وهذا ليس المسار المركزي لو أراد 
 اإليرانيون تهديد إسرائيل".

 االستراتيجيةووافق دنك على أن أقواله تتناقض بعض الشيء مع "المبدأ العسكري"، وأنه يعتقد أن 
إسرائيل كـ"إنجاز"، لن تقود إلى "إنجازات كبيرة"، ولن توقف تعاظم قوة اإليرانيين  التي تصورها

 وتموضعهم في سورية أو سعي حزب إلى حيازة صواريخ دقيقة.
يهود باراك )رئيس الحكومة ووزير األمن 2011وأضاف أن "الحرب األهلية في سورية نشبت عام  ، وا 

قّدر أن األسد على وشك السقوط، وقررت دولة إسرائيل  ورئيس أركان الجيش اإلسرائيلي األسبق(
الجلوس على الجدار انطًلقا من تقديرات أن الحرب األهلية ستستمر لسنوات وتهديد الجبهة الشمالية 

، أدركت إسرائيل أنه تجري عملية تطوير صواريخ دقيقة في إيران وقد 2013سيتفكك. وفي العام 
عركة بين حربين، من أجل منع الصواريخ الدقيقة عن حزب تصل إلى حزب هللا، وقررت شن الم

 هللا".
وأردف دنك أن "إسرائيل افترضت حينذاك أنه لن تنشب الحرب في األفق، فاألسد يصارع على حياته 
واحتمال تصاعد الوضع ضئيل جدا. وحزب هللا خاض حربا وجودية من أجل الدفاع عن األسد، 

 تحسبا من أن داعش سيحتل لبنان".
واعتبر دنك أن "الصواريخ الدقيقة هي تصعيد ولذلك فإنه من الجدير والمطلوب إرجاء التهديد. 
والطريقة لمنع إسرائيل من مهاجمة بنى تحتية في لبنان هي ردعه وتهديده بمهاجمة محطات توليد 

 الكهرباء".
ي تنفيذه، لكن السؤال وقال دنك إن "الخطوات من أجل منع تسلح حزب هللا بصواريخ دقيقة هام وينبغ

 كبيرة". استراتيجيةهو هل هذه الخطوات تخدم هدفا قوميا كبيرا وخطوة 
وتوقع دنك أن حزب هللا سيحصل على صواريخ دقيقة، الفتا إلى أنه "عندما تستثمر طاقة كبيرة جدا 

آخر. وال يمكن التنكر لحقيقة أن االستثمار  شيءفي مسار معين، فإنه يكون على حساب 
اإلسرائيلي في المعركة بين حربين جاء على حساب الجهوزية للحرب. وفي نهاية األمر، عندما 

 حرب مع حزب هللا، سيكون ذلك عندما تكون بحوزة حزب هللا صواريخ دقيقة".نصل ل
 12/1/2020، 48عرب 
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 كي: االستخبارات اإلسرائيلية ساعدت في اغتيال سليمانيير إعالم أم .20
قالت شبكة "إن بي سي نيوز" األميركية، إن إسرائيل ساعدت الواليات المتحدة في : )األناضول(

 العملية التي أدت لمقتل قائد فيلق "القدس" التابع للحرس الثوري اإليراني اللواء قاسم سليماني.
ة األميركية، بناء على مقابًلت مع مصدرين مطلعين على تفاصيل العملية، ومسؤولين وذكرت الشبك

يناير/كانون  3أميركيين آخرين أحيطوا علما بشأنها، أن االستخبارات اإلسرائيلية شاركت في عملية 
 األول، حيث زودت األميركيين بمعلومات استخبارية هامة.

بارات المركزية األميركية )سي آي إيه(، معلومات من وأشارت الشبكة، إلى تلقي وكالة االستخ
مخبرين في مطار العاصمة السورية دمشق، حول موعد إقًلع طائرة سليماني في طريقها إلى بغداد، 

 واالستخبارات اإلسرائيلية ساعدت في تأكيد التفاصيل.
"، أكد A320باص وأوضحت بقولها إنه "عندما هبطت طائرة تابعة لخطوط أجنحة الشام طراز "إير 

 عمًلء أميركيون في مطار العراق الرئيسي، الذي يضم عسكريين أميركيين، مكانها بالضبط".
على اثره "حلقت ثًلث طائرات أميركية في المجال الجوي العراقي الذي يسيطر عليه الجيش 

سيارة، قبل  األميركي بالكامل، إلى موقع الطائرة، وتعقبت سليماني وهو يخرج من الطائرة ويستقل
 استهدافها بأربعة صواريخ "هيلفاير".

 12/1/2020، العربي الجديد، لندن
 

 اعتراف إسرائيلي: الجبهة الداخلية غير جاهزة لمواجهة حرب قادمة .21
اعترف جنرال إسرائيلي، أن "إسرائيل ليست جاهزة لمواجهة كوارث : عدنان أبو عامر -21عربي

العسكرية الكبيرة، ألن طبيعية مثل الفيضانات والهزات األرضية، وبينهما الحروب والمواجهات 
التعامل المخجل الذي أظهرته الوزارات والبلديات اإلسرائيلية مع العاصفة الجوية األخيرة، وضعت 
يدها على جملة إخفاقات حول مدى جاهزية الدولة لكوارث أخرى، في ظل أن األوساط الحكومية 

 تكتفي بالتفاخر باإلنجازات، وتغمض عينها عن اإلخفاقات".
ائير ألران رئيس مشروع حماية الجبهة الداخلية بمعهد أبحاث األمن القومي التابع لجامعة وأضاف م

تل أبيب، ومساعد رئيس جهاز االستخبارات العسكرية، وشارك بمفاوضات السًلم مع مصر 
"، أن "أحوال اإلسرائيليين الذين 21واألردن، في مقاله بصحيفة يديعوت أحرونوت، ترجمته "عربي

العاصفة األخيرة محزن جدا، ومع ذلك، فإنه يمكن استيعاب هذه اآلثار الخطيرة إن  تضرروا من
 استفادت الدولة من هذه األخطاء التي رافقت أداءها".
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نما العمل على إحداث  وأوضح أن "المطلوب ليس استخًلص دروس موضعية عملياتية محددة، وا 
إسرائيل، كي تكون المؤسسات والوزارات  تغيير جوهري في التفكير االستراتيجي لصناع القرار في

على جاهزية تامة لمواجهة الكوارث القادمة في الطريق، سواء كانت طبيعية أو عسكرية، ألن أول 
قاعدة في مواجهة هذه الكوارث، هو االعتراف بوجود جوانب قصور في التفكير، تستبعد أن تحصل 

 كارثة في ضوء المعطيات المتوفرة".
ذي تقّلد عددا من المناصب في الجيش؛ كنائب قائد كلية الدفاع، ومجلس األمن القومي وأكد ألران، ال

أنه "بين أيدي مؤسسات تقدير الموقف اإلسرائيلية تقديرات تستبعد وقوع كارثة أو حرب، بدليل أن 
العاصفة حصلت دون توقعها، وهنا عنصر المفاجأة التي لم تكن مرافق البنى التحتية اإلسرائيلية 

ستعدة لها، ورغم أن الدولة مسؤولة عن حماية مواطنيها، لكن ذلك لم يحصل لألسف مع إسرائيل، م
 أسوة بالعديد من دول العالم".

وأشار إلى أنه "يمكن تقسيم الكوارث التي قد تحل بإسرائيل إلى نوعين، أولها الكوارث الطبيعية، 
هزة لمواجهة تبعاتها الميدانية، فماذا لو حيث أثبتت عاصفة عابرة من عدة أيام أن إسرائيل غير جا

حصلت هزة أرضية، أو زلزال، ما الذي يمكن فعله؟ مع أن إمكانية حصولها باتت قائمة في ضوء 
التحذيرات المتزايدة في السنوات األخيرة، وبات أوانها يقترب مع مرور الوقت، وأضرارها ال تخطر 

 على بال أحد من صناع القرار في إسرائيل".
ضاف أن "المجموعة الثانية من الكوارث وهي من صنع البشر، والمقصود بها الحروب وأ

والمواجهات العسكرية الواسعة، التي يعرف اإلسرائيليون تبعاتها جيدا عليهم، لكن مؤسسات الدولة 
 في إسرائيل ليست جاهزة بعد بما فيه الكفاية للتصدي لها، مع أن كل التقديرات العسكرية تتحدث أننا
أمام مواجهة "غير مسبوقة"، بما يعنيه ذلك على الجبهة الداخلية اإلسرائيلية، ومرافقها المدنية، 

 وسنكون حينها أمام صورة بائسة للغاية".
وأشار إلى أنه "رغم جهود المنظومة السياسية والحزبية لتسجيل إنجازات، والتقليل من حجم المخاطر 

األول من ضعف أداء مؤسسات الدولة مع العاصفة األخيرة الكامنة من أي حرب قادمة، فإن الدرس 
هو كسر حاجز الصمت، فالجمهور اإلسرائيلي يجب أن يدرك المخاطر الحقيقية المترتبة على أي 

 حرب قد تعلنها حكومته".
وأضاف أن "الدرس الثاني؛ ضرورة وجود منظومة إدارية وسياسية في إسرائيل متفق عليها، تشمل 

ه الكوارث الطبيعية والبشرية في ظل الفجوات الهائلة بين االستعدادات لها، وما تتطلبه التعامل مع هذ
 من تحديد أهداف محددة، وتنفيذها في المجال المطلوب".
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وأوضح أن "الدرس الثالث؛ هو أن التعامل مع حاالت الكوارث يتطلب التعافي بسرعة من أي تبعات 
وب، ومنع حالة الفزع التي قد تصيب الجمهور اإلسرائيلي متوقعة لمثل تلك الكوارث، السيما الحر 

بصورة صعبة. أما الدرس الرابع؛ فهو القلق من االعتماد على الدولة في إخفاقها على معالجة آثار 
فيضان ببطء نجم عن عاصفة جوية، ألن ذلك يعطي صورة مصغرة على أدائها في حالة حرب 

 كبيرة، مما يجعلنا نقلق على أنفسنا".
 13/1/2020، "21قع "عربي مو 

 

 و اإلسرائيلي بسبب األمطارأضرار كبيرة بقاعدة لسالح الج .22
كشف جيش االحتًلل اإلسرائيلي، عن أضرار جسيمة تعرضت لها قاعدة : أحمد صقر -21عربي

 عسكرية تابعة لسًلح الجو تقع في جنوب فلسطين المحتلة.
يوم الخميس الماضي، تسبب في أضرار " اإلسرائيلي، أن "هطول األمطار الغزيرة i24وأوضح موقع "

كبيرة لقاعدة عسكرية جوية في الجنوب تصل كلفتها إلى مئات مًليين الشواكل، وذلك بعد فيضان 
 أحد األنهار القريبة من المعسكر على ضفتيه".

ونوه إلى أن "مياه األمطار دخلت إلى مخازن تحت األرض يتم بها تخزين الطائرات، وتسبب ذلك 
 دد من الطائرات الحربية".بأضرار لع

وذكرت مصادر إسرائيلية، أنه "خًلل الحادث غير االعتيادي، اضطر العاملون في القاعدة العسكرية 
إلى تخليص عدد من الميكانيكيين الذي وجدوا أنفسهم فجأة محاطين بمياه األمطار والتي وصلت في 

 بعض األماكن الى ارتفاع متر ونصف".
ح الجو اإلسرائيلي يجري تحقيقا في الحادثة، ولماذا لم تستعد القاعدة الجوية ولفت الموقع، أن "سًل

لحالة الطقس السيئة رغم العلم المسبق حولها، وأنهم لم يستعدوا بوضع بطاريات ترابية توقف المياه 
خراج  ضافة لذلك يتم التحقيق لماذا لم تتمكن الطواقم األرضية من نقل وا  في حال فيضان النهر، وا 

 طائرات من المخازن".ال
وفي تعقيب لجيش االحتًلل، ذكر أنه "بسبب ظروف حالة الطقس الصعبة هذا األسبوع فإن األنهار 

 القريبة فاضت إلى قاعدة عسكرية في الجنوب، وغمرت بعض المواقع في القاعدة العسكرية".
أليام القريبة"، الفتا وأكد أن "عددا من الطائرات تضررت، وسيتم إصًلحها وعودتها للطيران خًلل ا

أنه "في نهاية األسبوع نفذت عدة عمليات لضخ المياه من القاعدة العسكرية، ولم يصب أحد في 
 الحادث".



 
 
 
 

 

 19 ص             5133 العدد:             1/13/2020 نينثاإل  التاريخ: 

                                    

" العبرية، أن "سًلح الجو والرقابة العسكرية، حاوال إخفاء الحادث 13وفي ذات السياق، كشفت القناة "
 ولم يوافقا على نشره حتى مساء األحد".

ناة عن مصلحة األرصاد الجوية اإلسرائيلية، تأكيدها أن "هطول األمطار األخير كان ونقلت الق
استثنائيا"، موضحة أن "كمية األمطار في الشمال خًلل األسبوعين الماضيين كانت األكبر خًلل 

 الخمسين عاما الماضية".
 13/1/2020، "21قع "عربي مو 

 

 مخاوف إسرائيلية من استهداف مطار بن غوريون بالحرب المقبلة .23
كشف خبير عسكري إسرائيلي، أن "الرسالة اإلسرائيلية من إسقاط : عدنان أبو عامر -21عربي

الطائرة األوكرانية في أجواء طهران األسبوع الماضي، تعني أن مطار بن غوريون اإلسرائيلي في 
ابقة مع تنظيمات الحرب القادمة سيتم إغًلقه، وقد تلقت إسرائيل مثل هذه الرسالة في حروب س

معادية تمتلك قدرات صاروخية ثقيلة ودقيقة، مما جعل فضاءها الجوي ذا مخاطر متزايدة أكثر من 
 الماضي".

" أن "الجولة العسكرية 21وأضاف أمير أورن في تقريره على موقع "ويلًل" اإلخباري، ترجمته "عربي
القادمة ستجد إسرائيل نفسها منقطعة عن العالم الخارجي بفعل استهداف مطارها الدولي، ألن سقوط 

ة، سواء الطائرة األوكرانية تعطي إسرائيل فرصة استخًلص الدروس والعبر تحضيرا للحرب القادم
 ضد حزب هللا، أو حماس، أو سوريا، أو إيران، ومن يعلم، فربما يشترك الجميع في هذه الحرب".

وأكد أن "المطارات المدنية داخل إسرائيل سيتم إغًلقها خًلل الحرب المقبلة، وعلى رأسها مطار بن 
 2014في صيف  غوريون، مع العلم أن إسرائيل عاشت في الحرب األخيرة مع غزة الجرف الصامد

مثل هذه التراجيديا، حين سقط صاروخ أطلقته حماس على بعد كيلومتر ونصف خارج جدار 
المطار، مما دفع شركات الطيران العالمية لوقف رحًلتها الجوية لمدة يومين، وشكل ذلك إنجازا 

 عسكريا لحماس".
صل في الحرب القادمة، يقدم نموذجا لما قد يح 2014وأشار إلى أن "ما حصل مع حماس في حرب 

سواء مع العدو الشمالي في لبنان، أو الشرقي مع إيران، وهما المدججتان بترسانات صاروخية هائلة، 
أما اليوم، بعد خمس سنوات من حرب الجرف الصامد يبدو المجال الجوي اإلسرائيلي أكثر خطورة، 

ء إسرائيل لمنظومات صاروخية وبات تعرضه لتهديدات أكثر يسرا من السابق، في ظل امتًلك أعدا
 من طرازات مختلفة".
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وكشف النقاب أن "المنظمات والدول المعادية قد تستهدف المطارات اإلسرائيلية من خًلل صواريخ 
جو، طائرات مسيرة دون طيار، طائرات حربية يمكنها التمويه كطائرات مدنية، -أرض، أرض-أرض

 األسواق المدنية".وغيرها من الوسائل القتالية المتاحة في 
وأوضح أن "إسرائيل أعلنت أنها في الحرب القادمة ضد لبنان سوف تستهدف منشآته التحتية، كي 
تجبر الحكومة اللبنانية حزب هللا على وقف الحرب، وحين تتحدث إسرائيل عن استهداف البنى 

ؤخرا على تكرار التحتي اللبنانية فهي تعني ضمنا مطار بيروت، في حين دأب حسن نصر هللا م
تهديداته باستهداف مفاعًلت األمونيا في خليج حيفا، من خًلل الصواريخ، وربما يتم توجيهها نحو 

 مطار بن غوريون".
وأضاف أنه "في الحرب القادمة ستضطر شركات الطيران العالمية إللغاء رحًلتها الجوية باتجاه 

مسؤولياتها المالية والتعويضية، مع العلم أن المطارات اإلسرائيلية، وشركات التأمين ستتنصل من 
نقل المطار المدني باتجاه جنوب إسرائيل قد ال يفيد كثيرا، ألن هناك مطارات في مرمى القذائف 
الصاروخية، وقد تصيبها، كما يصيب موانئ البحر المتوسط من استهدافات، وفي هذه الحالة فإن 

 حيفا واسدود، باستثناء ميناء إيًلت".السفن التجارية سوف تبتعد كثيرا عن موانئ 
وأكد أن "إسرائيل ستجد نفسها منقطعة عن كل العالم في أسبوع واحد من الحرب الضارية، وفي حال 

، فسيكون لذلك تبعات خطيرة 2014أو غزة  2006استمرت الحرب أسابيع متواصلة، كما في لبنان 
 على منشآتها الحيوية".

اإلسرائيلي، وفي القلب منه سًلح الجو، فهو على قناعة أن قواعده سيتم  وختم بالقول بأن "الجيش
استهدافها في المواجهة المقبلة، مما سيجعله في حالة استنفار مكثفة على مدار الساعة، صحيح أن 
هذه المعطيات ليست جديدة على الورق وفي الحواسيب، لكننا باالنتقال إلى أرض الواقع، فإننا قد 

 من الدماء عشية اندالع حرب في غزة أو لبنان". ندفع أثمانا

 12/1/2020، "21قع "عربي مو 

 

 يستعرض قدراته أمام المقاومةالناطق العسكري اإلسرائيلي  .24
قال جنرال إسرائيلي إن "إسرائيل تخوض في السنوات األخيرة عهدا : عدنان أبو عامر -21عربي

جديدا من حروب اإلعًلم والشبكات العنكبوتية، التي يكمن دورها الكبير في التأثير على العدو، وبدا 
، حين 2014ه في العقد األخير، السيما بعد حرب الجرف الصامد في غزة خًلل صيف واضحا أن

خضنا مع حماس مواجهة من نوع جديد، أقل من حرب حركية، وأكثر من حرب عملياتية واستخبارية 
 سرية".
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وأضاف رونين مانليس المتحدث العسكري السابق باسم الجيش اإلسرائيلي في لقاء مطول مع مجلة 
" أن "ذروة المواجهة الجديدة مع حماس وصلت 21يسرائيل ديفينس للعلوم العسكرية، ترجمتها "عربي

يات مع قرار المستوى السياسي اإلسرائيلي بتوصية من الجيش وأجهزة األمن بإقامة نشاطات وفعال
أكثر اتساعا، تتزامن مع العمليات العسكرية، وهذه النوعية من المواجهات أسماها الجيش "المعركة 

 بين الحروب".
 المعركة بين الحروب

وأكد أن "إسرائيل نفذت في السنوات األخيرة العديد من هذه المعارك بين الحروب في عدة جبهات، 
ن مع تنفيذ هذه العمليات تقرر استخدام سلسلة من األدوات أهمها سوريا ولبنان وقطاع غزة، وبالتزام

ذات العًلقة، بعضها علنية واألخرى سرية، بما فيها تكثيف نشاط مكتب الناطق العسكري كجهاز 
إعًلمي للجيش، وجاء القرار بتوسيع رقعة عمله من إصدار البيانات العسكرية فقط إلى محاولة 

 التأثير في جبهة العدو".
أن "هذه القفزة في عمل مكتب الناطق العسكري لم تكن اختيارية أو طوعية، بل مسألة وأشار 

اضطرارية حتمية، البد منها، وجاء هذا الجهد بتوصية قائدي الجيش، السابق غادي آيزنكوت 
والحالي افيف كوخافي، بسبب الحاجة العملياتية له، وكذلك بسبب نشاط العدو في شبكات 

 ات الكبيرة التي حصلت في هذا المجال".االنترنيت، والتغير 
وكشف النقاب أن "السنوات األخيرة شهدت هدوءا من الخارج، لكنها في الوقت ذاته عاشت عمليات 
مكثفة كبيرة، ال يشعر بها الجمهور، وفي كل األحوال كانت مهمة الجيش اإلسرائيلي تحسين الوضع 

رحلة الحرب، وخًلل عامين وزيادة نفذنا هذه األمني واالستراتيجي إلسرائيل، دون الوصول لم
 المهمة".

وأوضح أنه "في هذه المرحلة طرحت علينا أسئلة كثيرة حول مهمة الناطق العسكري بمثل هذه 
الظروف، مع أنها مرحلة كانت مثالية الستخدام أدوات ووسائل تأثيرية في الرأي العام واإلعًلم 

دانية، وفي ذات السياق ظهر أداء متزايد لشبكات التواصل والدعاية من أجل خدمة العمليات المي
 االجتماعي، كماا ونوعاا، مما أدى لحصول تغير في النظرة العسكرية".

 شبكات التواصل
وأكد أنه "بات مطلوبا الشروع بالحرب بالتزامن مع استعداد هذه األدوات، وجاهزيتها، إلحداث التأثير 

م اآليباد والهاتف والحاسوب، وباتت األدوات المؤثرة برسائلنا على مختلف الجبهات، وباستخدا
اإلعًلمية هي جمع اإلعجابات على المنشورات، ومشاركاتها، والتصريحات، حيث استغل العدو هذه 

 المساحة أفضل بكثير منا في سنوات طويلة".
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كل خطاب يلقيه وأضاف أنني "ال زلت أذكر حالة الخوف التي تنتاب الجمهور اإلسرائيلي عند 
أعداؤنا على التلفاز، ويتحول عناوين رئيسية في وسائلنا اإلعًلمية، مما يؤكد أن حماس وحزب هللا 

 استثمرا أمواال كثيرة في هذا الجانب".
وأشار إلى أن "إسرائيل خاضت حروبا سرية للتأثير على الرأي العام دون أن يظهر ذلك على هيئة 
نشاطات علنية، وتهدف للتأثير على صناع القرار في الجانب اآلخر من المعركة، أي أعداؤنا، 

أثير على ولذلك فإننا في المرحلة الماضية لم ننشغل كثيرا بالتأثير على الجمهور الفلسطيني بقدر الت
 قيادته".

وكشف النقاب أن "مشروعي القادم هو إنشاء وكالة أنباء ديجيتال من اإلعًلم الجديد، وتشكيل غرفة 
عمليات تشرف على كل المنصات اإلعًلمية في آن واحد، ألن حربا جديدة تحصل على شبكة 

مل أفيخاي أدرعي االنترنيت، وفي هذه الحرب أعداؤنا ناشطون بقوة، من أجل ذلك يتم تفعيل ع
 مليون عربي، وهذا يكفيني". 24الناطق باسم الجيش باللغة العربية، بحيث تصل منشوراته لـ

 ساعة الصفر
وأشار أننا "نكلف متحدثينا اإلسرائيليين بالتعليق على منشورات أعدائنا في شبكات التواصل، دون أن 

وايتنا حاضرة على منصات أعدائنا، يكون مقصودا إجراء مفاوضات معهم، لكن يجب أن تكون ر 
وفي الوقت ذاته فإن المسلحين الفلسطينيين باتوا يضطرون لتغيير سلوكياتهم األمنية بعد أن كشفنا 

 عن بعض هوياتهم وأسمائهم عبر شبكات التواصل".
إذا وأكد أنه "طالما أننا ال نخوض حربا عملياتية على أرض الواقع، فهذا وقت اإلعًلم والدعاية، ف

حانت ساعة الحرب نكون في أكمل جاهزية لنا مطلوبة، الكل يكون مشغوال آنذاك بالتفجيرات، مما 
 يتطلب االستعداد قبل ساعة الصفر".

وأوضح أن "مكتب الناطق العسكري اإلسرائيلي يضطر أحيانا لمنح اإلعًلم األجنبي سبقا صحفيا 
عني بمنح سي إن إن هذه األفضلية، حتى لو يخص العًلقة مع العدو، حزب هللا وحماس، ألنني م

انزعج اإلعًلم اإلسرائيلي، أريد أن يتابعني كل العالم من الواليات المتحدة إلى الصين، ألن الرسالة 
 اإلعًلمية بالنهاية تخدم العمليات التنفيذية على األرض".

 مهاجمة غزة
طلق قذائفه على كثبان رملية، قبل وأشار أن "الجيش اإلسرائيلي حين يقصف في غزة، فهو ال ي

مجيئي لمكتب الناطق العسكري كنت ضابط استخبارات، وفي الماضي األبعد كنت ضابط أهداف، 
ليس هناك في الجيش شيء اسمه مهاجمة كثبان رملية، أو أهداف فارغة، الجيش يهاجم في غزة 
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ا مشروعة، قد يكون مبنى، طابق، أمان، ويعتبرها أهداف -أهدافا يحددها جهاز االستخبارات العسكرية
 مخزن، ولكن في كل األحوال ليس رماال".

وختم بالقول أنني "لست متفائًل كثيرا بالنسبة للوضع القائم في غزة، لكن وضعنا االستراتيجي تحسن 
، فقد أسفرت الحرب عن هدوء لفترة زمنية طويلة، واستغل الجيش هذه 2014منذ الجرف الصامد 

ر على المزيد من األنفاق، واستكمال بناء الجدار الحدودي، والتصدي لتهديدات مختلفة الفترة للعثو 
 قادمة من غزة وجبهات أخرى".

 12/1/2020، "21قع "عربي مو 

 

 تقدير إسرائيلي بضرورة إسقاط ملك األردن لضم مناطق "ج" .25
قدر كاتب إسرائيلي بارز، األحد، أن ضم االحتًلل اإلسرائيلي : صقر أحمد -21عربي -غزة

للمناطق "ج" في الضفة الغربية المحتلة، يحتاج بشكل ضروري إلى إسقاط النظام األردني الحالي 
 الذي يقف على رأسه ملك األردن عبدهللا الثاني.

رائيلي، روغل ألفر، في مقال بصحيفة "هآرتس" العبرية، أنه "تبين أنه ال يوجد وأوضح الكاتب اإلس
لليمين في إسرائيل حل لمسألة حقوق المواطنين الفلسطينيين في الضفة الغربية بعد عملية الضم 

 المخطط لها، سوى إسقاط النظام الهاشمي في األردن".
 12/1/2020، "21قع "عربي مو 

 
 وقوات االحتاللالعيساوية تشهد غليانًا بسبب المواجهات بين طالب المدارس  .26

ير إسرائيلية على التوتر الكبير الموجود في قرية العيساوية في القدس منذ أشهر رام هللا: ركزت تقار 
 طويلة وتسبب في مواجهات عنيفة واعتقاالت من دون أن تنجح الجهود في تخفيف حدة االحتقان.

إن العيساوية تشهد غلياناا منذ بداية العام الدراسي الحالي بسبب « تايمز أوف إسرائيل»وقال موقع 
 جهات بين طًلب المدارس والشرطة التي عادة ما تتوسع.الموا

واتهم مديرو مدارس وقادة وأفراد في العيساوية، الشرطة اإلسرائيلية، بتصعيد أنشطتها بشكل غير 
معقول في العيساوية واستخدام القوة المفرطة ضد السكان، مما قوض االستقرار وأذكى التوترات في 

محمد أبو حمص، وهو عضو في لجنة أولياء األمور: عمليات  الحي وعّقد تنقل الطًلب. وقال
في ذلك الوقت، بدأوا بالتسبب في ». وأضاف: 2019الشرطة المكثفة في الحي تعود إلى مايو )أيار( 
يونيو )حزيران(، ثم جاءوا بعد ساعات وأطلقوا  27الكثير من المشاكل. لذلك نظمنا احتجاجاا في 
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منذ ذلك اليوم، خرجوا عن السيطرة وأثاروا التوترات »، وتابع: «داا لهمالنار على شخص ال يمثل تهدي
 «.بًل داع  

منزل في العيساوية واعتقلت  500وقال أبو حمص إنه منذ شهر مايو، داهمت الشرطة أكثر من 
منهم فقط. وقال أيضاا إن ضباط الشرطة  20شخص، تم تقديم لوائح اتهام ضد  600أكثر من 

كثيرة بوضع حواجز على الطرقات في الحي، ويوقفون السائقين لًلستجواب. يقومون في أحيان 
، «هذا التناقض بين االعتقاالت وتوجيه التهم يظهر أن الشرطة تجاوزت حدودها»وأردف قائًلا إن 

وقال: «. لفرض احتًللها علينا»مضيفاا أنه يعتقد أن السلطات زادت من أنشطتها في العيساوية 
ا نرفض االحتًلل هنا. لذا فإنهم يحاولون اآلن أن يجعلونا نقبل به تدريجيا باعتباره إنهم يدركون أنن»

ألف  18ويقع حي العيساوية، الذي يعيش فيه أكثر من «. الوضع الراهن، لكن هذا لن يحدث أبدا
والتلة الفرنسية والطريق « هداسا هار هتسوفيم»فلسطيني بين الجامعة العبرية في القدس ومستشفى 

 الطريق السريع الرئيسي الذي يربط القدس بغور األردن. ،1
 13/1/2020، لندن، الشرق األوسط

 
 مستوطًنا يقتحمون باحات المسجد األقصى 44القدس..  .27

اقتحم عشرات المستوطنين المتطرفين، صباح اليوم األحد، باحات المسجد األقصى : القدس المحتلة
نية مشددة من شرطة االحتًلل والقوات الخاصة المسلحة المبارك من جهة باب المغاربة، بحراسة أم

 التابعة لها.
مستوطناا اقتحموا المسجد األقصى خًلل الفترة  44وأفادت دائرة األوقاف اإلسًلمية في القدس، بأن 

الصباحية، ونظموا جوالت استفزازية في أنحاء متفرقة من باحاته، وتلقوا شروحات عن "الهيكل" 
 المزعوم.

 12/1/2020، الفلسطيني لإلعالمالمركز 
 

 بحق األسرى األطفال في "عوفر" الشهر الماضيمالية غرامات  .28
أفادت هيئة شؤون األسرى والمحررين، بأن مجموع الغرامات التي ُفرضت بحق األسرى : رام هللا

ألف  54جاوزت األطفال القابعين في معتقل "عوفر" خًلل شهر كانون األول/ ديسمبر الماضي قد ت
أسيرا قاصرا إلى قسم األسرى األشبال في  38وأوضحت الهيئة، في بيان، أنه تم إدخال  شيقل.

 طفًل موزعين على  82لمعتقل "عوفر" الشهر الماضي، علما بأن عدد األسرى القابعين حالياا في ا
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 قاصرا. 379، منوهة إلى أنه خًلل العام المنصرم أدخلت سلطات االحتًلل إلى "عوفر" قسمين
 12/1/2020، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
 المنصرم 2019شهيدًا فلسطينيًا في عام  212"أوتشا":  .29

أصدر مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية في األرض الفلسطينية المحتلة  الرأي:-وكاالت
محتلة وقطاع غزة تحت عنوان "حماية )أوتشا( تقريراا حول انتهاكات االحتًلل في األراضي ال

حتى السادس من شهر كانون  2019كانون أول/ ديسمبر  24المدنيين" الذي ُيغطي الفترة ما بين 
 ثاني/ يناير الجاري.
، قتلت 2019طفًلا خًلل فترة الّرصد، وخًلل عام  26فلسطينياا، من بينهم  50ووّثق التقرير إصابة 

 آخرين بجروح. 11,523في احتجاجات مسيرة العودة الكبرى وأصابت فلسطينياا  33قوات االحتًلل 
شهيداا أما المصابون فيرتفع عددهم إلى  212وأوضح التقرير أن العدد الكلي للشهداء يرتفع إلى 

فلسطينياا،  24مصاباا منذ بداية المظاهرات. وفي الضفة المحتلة، أصابت قوات االحتًلل  36,134
قل، بجروح في حوادث مختلفة خًلل المواجهات وعبر إطًلق النار بشكل من بينهم طفًلن على األ

 مباشر على الحواجز.
آخرين بجروح، من بينهم  3,162فلسطينياا وأصاب  15، 2019وأشار إلى أن االحتًلل قتل في العام 

 أصيبوا بالذخيرة الحية، خًلل المظاهرات واالشتباكات التي شهدتها مختلف أنحاء الضفة. 104
مبان  في المنطقة )ج( والقدس المحتلة  8وذكر التقرير أن سلطات االحتًلل هدمت أو صادرت 

خًلل األسبوعين الماضيين، بحجة االفتقار إلى رخص البناء، مشيراا إلى أن عمليات الهدم أدت إلى 
لحاق األضرار بـ شخ 26تهجير  ا وا   آخرين. 29صا

عاماا في األول من كانون ثاني  30إلى  25ح عمرها من شجرة زيتون يتراو  147ورصد التقرير اقتًلع 
 الجاري، ما ألحق األضرار بُسبل عيش ثماني ُأسر فلسطينية من قرية الجبعة قضاء بيت لحم.

 11/1/2020، وكالة الرأي الفلسطينية لإلعالم
 

 دراسة فلسطينية ترصد تحوالت اجتماعية مهمة في القدس وتقترح توصيات الستعادة روحها .30
: تظهر دراسة فلسطينية جديدة أن الحركات االجتماعية في القدس المحتلة لناصرة ـ وديع عواودةا

انتقلت من الكفاح الوطني العام إلى النضال التنموي المحلي وبناء السيادة من أسفل. وتقدم سلة 
 توصيات الستعادة الروح األهلية النابضة والفعالة.
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د سالم أن دراسته حول الحركات االجتماعية في المدينة تهدف ويوضح الباحث المقدسي الدكتور ولي
تشخيص وتحليل حالة الحركات االجتماعية في الشطر الشرقي من المدينة في إطار مثلث  إلى

استيطاني استعماري احتًللي أبرتهايدي، فصل عنصري والتحوالت التي طرأت على هذا الكفاح بين 
وحتى  2001الكفاح المحلي من عام  إلى( ثم االنتقال 2001-1967)مرحلتين: الكفاح الوطني العام 

 اليوم.
في جانبه النظري يشمل البحث استعراضا مكثفا لمفهوم وتعريف الحركات االجتماعية بأنواعها 
السياسية والتنموية والمجتمعية، ودورها في تطوير السيادة وبنائها. كما يتضمن تحليل البيئة 

 الشرقية والردوداالجتماعية في القدس  إطارها الحركاتالتي تعمل في  االستيطانية االستعمارية
 الفلسطينية الرسمية عليها.

االجتماعية ويتطرق البحث بعد ذلك إلى مراحل العمل الوطني الفلسطيني في القدس وأدوار الحركات 
 .1967عام أعلى منذبناء السيادة على القدس من أسفل أو بالتكامل مع  في

م يعرض البحث دروساا مستفادة وأسئلة وخًلصات حول مغزى تحول الحركات االجتماعية وفي الختا
في القدس الشرقية من العمل الوطني الكفاحي العام إلى العمل التنموي المجتمعي المحلي. كما 

الحركات  إمكانية اعتماديشتمل القسم على مقترحات عمل للمستقبل فلسطينيا وعربيا ودوليا بشأن 
اعية كرافعة لبناء السيادة الفلسطينية على القدس من أسفل والستعادة مركزيتها على كافة االجتم

 المستويات.
 13/1/2020القدس العربي، لندن، 

 
 الجئو غزة يرفضون تقليصات األونروا خالل وقفة احتجاجية .31

ز خدمات قنا: نظمت دائرة الًلجئين الفلسطينيين في قطاع غزة، وقفة احتجاجية أمام مرك -غزة 
ونظمت الوقفة االحتجاجية في  وكالة "األونروا"، رفضا لما أسموه "سياسة التقليصات الممنهجة".

وسط هتافات تندد بالسياستين األمريكية واإلسرائيلية ضد األونروا  القطاع،مخيم "البريج" وسط 
عبية وفعاليات وبمشاركة جماهيرية واسعة وحضور القوى الوطنية واإلسًلمية وممثلي اللجان الش

 شعبية في المخيم.
 12/1/2020، الشرق، الدوحة
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 في غزة "اإلسرائيلي"نصف مليون دوالر خسائر الزراعة جراء اإلغراق  .32
أصدرت وزارة الزراعة الفلسطينية، تقديرا أوليا لألضرار والخسائر التي لحقت بأراضي  :معا -غزة

محافظة غزة  شرقيت األمطار في مناطق فتح سلطات االحتًلل، سدود وعبارا نتيجةالمزارعين 
حيث لحقت أضرار كبيرة بمساحات حقول مفتوحة مزروعة بمختلف أنواع  وجباليا، وبيت حانون،

 خسائر في قطاعي الدواجن والنحل. إلى إضافةالخضروات، 
ألف  500وأفادت الوزارة في بيانها أن األضرار األولية التي لحقت بالقطاع الزراعي تقدر بأكثر من )

دوالر(، نتيجة تعمد االحتًلل بشكل متكرر للمرة الثانية على التوالي فتح سدود مياه األمطار خًلل 
تًلف، األمر الذي أدي لغمر وانجراف للتربة في بعض المناطق، أسبوع كامل لمحاصيل  وا 

 .األراضي هذهللمحاصيل الحقلية المختلفة المزروعة في  باإلضافةكالبطاطس والبصل، 
إطًلق قنابل  إلىطواقمها العاملة في الميدان تعرضت أثناء معاينتها للمكان  أن إلىت الزراعة ولفت

عرقلة العمل وقد ناشدت المنظمات  إلىغاز مسيلة للدموع من قبل حيش االحتًلل األمر الذي أدى 
 .أراضيهمحماية المزارعين، ووقف االعتداء عليهم وعلى  إلى واإلنسانيةالدولية 

 12/1/2020، عًا اإلخباريةوكالة م
 

 تعترف: جريمة قتل الرابي "عمل عدائي" "إسرائيل" .33
اعترفت وزارة الجيش اإلسرائيلية، مساء اليوم األحد، بان قتل المواطنة الفلسطينية عائشة : رام هللا
عاماا( على يد مستوطنين رشقاا بالحجارة قرب نابلس في تشرين أول/ أكتوبر من عام  47الرابي )

 ، بأنها "عمل عدائي" وقع ألسباب قومية.2018
بهذه الجريمة هو تجنب رفع  اإلسرائيليأحد دوافع االعتراف  أنواعتبر محامي عائلة الشهيدة الرابي 

 محكمة "الهاي". إلىالقضية 
وبحسب موقع "يديعوت أحرونوت"، فقد ُطلب من عائلة الرابي تقديم طلب إلى لجنة خاصة 

 نها ليست إسرائيلية."للحصول على تعويض" أل
 12/1/2020، القدس، القدس

 
 احتالل األردن للضفة الغربية كي في تل أبيبيالسفير األمر  ادعاءمجلس النواب االردني يدين  .34

كي لدى يدان مجلس النواب التصريحات التي صدرت عن السفير األمر  :محمود الطراونة –عمان 
 1967و 1948ديفيد فريدمان والتي تصف التواجد األردني في الضفة الغربية بين عامي  "إسرائيل"
دعائه أنها أراض تابعة لسيادة الكيان الصهيوني."االحتًلل"بـ  النيابية، وقال رئيس لجنة فلسطين ، وا 
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إن على األمريكيين العودة للشرعية الدولية وعليهم العودة لمعسكر السًلم ال أن  ،يحيى السعود
 يعودوا لمعسكر الظًلم.

 2020/1/13، الغد، عّمان
 

 ماليين دينار الستمالك أراض لمرور الغاز اإلسرائيلي 8: الموازنة تتضمن أردني نائب .35
إبراهيم أبو السيد إن الحكومة تزعم تكبدها مليارات لدى  األردني قال النائب :محمود الطراونة -عمان

ف االتفاقية فيها من األسباب ما يلغيها دون أن يتكل"، مؤكدا أن مع "إسرائيل" إلغاءها اتفاقية الغاز
مًليين دينار ألجل استمًلك أراض ألجل  8تتضمن  2020ولفت إلى أن موازنة عام  ."األردن دينارا

 ."إسرائيل"مرور الغاز من 
 2020/1/13، الغد، عّمان

 
  بلوحة ترخيص إماراتية في الشوارع اإلسرائيليةسيارة  .36

ذكر حساب "إسرائيل تتكلم بالعربية" التابع للخارجية اإلسرائيلية بموقع "فيسبوك" أن "سيارة  :لندن
ترخيص تابعة إلمارة التحمل لوحة ترخيص إماراتية تجوب شوارع إسرائيل"، الفتا إلى أن لوحة 

ولم يتسن على الفور التأكد من مصدر مستقل أو الحصول على تعقيب من السلطات  أبوظبي.
 راتية بشأن األمر.اإلما

 2020/1/12، "21موقع "عربي 
 

 : ال خطط لنقل سفارتنا من تل أبيب للقدس في األردن سفيرة كندا .37
لقاء لجنة الصداقة األردنية خًلل  دونيكا بوتي، ردنالسفيرة الكندية لدى األ تأكد: )بترا( -عمان

أنه ال يوجد أي خطط لدى بًلدها لنقل سفارتها من تل أبيب  األردني، الكندية في مجلس األعيان
 إلى القدس.

 2020/1/13، الغد، عّمان
 

 شجرة زيتون خالل أسبوعين 147مباٍن واقتلع  8هدم  اإلسرائيلي تقرير أممي: االحتالل .38
 مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤونل ، ، يغطي فترة أسبوعينتقريرذكرت معطيات  :القدس المحتلة

أن سلطات االحتًلل اإلسرائيلي هدمت أو  السبت، ،اإلنسانية في األرض الفلسطينية المحتلة )أوتشا(
مبان  في المنطقة )ج( والقدس المحتلة خًلل األسبوعين الماضيين، بحجة االفتقار إلى  8صادرت 
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شجرة زيتون يتراوح عمرها من  147ن االحتًلل اقتلع في األول من يناير الجاري كما أ رخص البناء.
كما  أن هذه األشجار كانت تقع في منطقة مصنفة باعتبارها "أراضي دولة". اا ، مدعيعاماا  30إلى  25

، وفقاا  26برصاصه، بينهم  فلسطينياا  50تقرير إلى أن االحتًلل أصاب الأشار  لوزارة الصحة  طفًلا
 الفلسطينية في غزة.

 2020/1/11، قدس برس موقع
 

 2-1والسلطة الفلسطينية ضد حماس في الضفة الغربية  إسرائيلأسباب حملة  .39
 د. عدنان أبو عامر 

الت الهاتفية مع عدد من ية بالضفة الغربية حملة من إجراء االتصاسرائيلبدأت المخابرات اإل
المرشحين المحتملين لًلنتخابات المقبلة، ممن قد يترشحون على قوائم حماس، والطلب منهم عدم 
الترشح، وتهديدهم بأن موافقتهم تعني أنهم سيقضون السنوات األربع في المجلس التشريعي داخل 

فلسطينية ضد كوادر الحركة، في مدن ية، تزامناا مع حملة اعتقاالت نفذتها السلطة السرائيلالسجون اإل
 نابلس وطولكرم ورام هللا والبيرة والخليل وأريحا.

والسلطة الفلسطينّية عشرات من كوادر حماس في مناطق مختلفة من الضّفة،  إسرائيلاعتقلت 
وشملت االعتقاالت وزراء سابقين في حكومة حماس المستقيلة، ونّواباا في المجلس التشريعّي، 

ن وأكاديميين جامعّيين ونقابيين، مما اعتبرته حماس حملة منّسقة بينهما لحرمانها من وصحافّيي
 المشاركة في االنتخابات المقبلة، المتوقعة في األشهر القادمة، إن قدر لها أن تنعقد.

والسلطة، تحصل فيما تشهد  إسرائيلالًلفت أن الحملة األمنية المشتركة ضّد حماس في الضّفة من 
دوء أمنيًّا، وال وجود لعملّيات مسّلحة فيها، مما يدفع لطرح تساؤالت مشروعة حول كيفية الضفة ه

 استمرار التنسيق األمنّي بين رام هللا وتّل أبيب، رغم قطيعتهما السياسّية.
سرائيللم يعد سرًّا أن اعتقاالت السلطة و  بعاد  ا  لقيادات وكوادر حماس بالضفة، تهدف إلضعافها، وا 

ن الساحة السياسية، والتأثير على االنتخابات المزمع عقدها، وعلى نتائجها المتوقعة، قياداتها ع
سرائيلفأغلب من يتم اعتقالهم قد ال يشكلون خطراا حقيقياا على أمن السلطة و  ، بالمعنى العملياتي ا 

اس للكلمة، لكنهم قد يشكلون نواة أفكار سياسية تؤثر في المجتمع الفلسطيني، مع أن قيادات حم
باتت ال تقوم بأي عمل تنظيمي من كثرة االعتقاالت المتتالية عليها، ألن السلطة تقمع أي فعالية 

 تخرج نصرةا لحماس.
والسلطة لكوادر حماس تساؤالت حول توقيتها، الذي  إسرائيلتطرح االعتقاالت المتزامنة من قبل 

المتوّقعة في األشهر المقبلة، مما قد  يتوافق مع التحضيرات الفلسطينّية لخوض االنتخابات التشريعّية
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يهدف لحرمان الحركة من المشاركة فيها، عبر تفريغ الضّفة من كوادرها التي ستشارك في الحملة 
االنتخابّية، وتخويف أّي فلسطينّي يريد الترّشح على قوائم حماس االنتخابّية، بأّن مصيره سيكون 

 أو السلطة. إسرائيلاالعتقال من قبل 
لحملة المشتركة، التي استهدفت عشرات من قيادات حماس وكوادرها بالضّفة عدة دالالت، تحمل ا

أّولها الضغط على الحركة ميدانيًّا للتشويش على قرارها اإليجابّي بالمشاركة في االنتخابات، مما 
 يعني أّن الحرّيات واألنشطة االنتخابّية لن تكون مكفولة لها.

سرائيلاالعتقاالت المتزامنة تؤّكد استمرار التنسيق األمنّي بين السلطة و وتشير الداللة الثانية أّن  رغم  ا 
قطيعتهما السياسّية، وكأن هذا التنسيق لم يعد مشروطاا لدى السلطة بوجود مسار سياسّي مع 

 على مصالح شخصّية واقتصادّية. إسرائيل، بل استحقاق تلتزم به مقابل حصولها من إسرائيل

 12/1/2020، فلسطين أون الين
 

 يةسرائيلاإلالضم  إجراءاتخريطة طريق فلسطينية لمواجهة  .40
 عدنان مجلي د.

في  60ي نفتالي بينت عن عزم حكومته ضم المنطقة "ج" التي تشكل سرائيلوزير الحرب اإل إعًلن
 ديفيد األمريكيمن قبل السفير  عًلنالمئة من مساحة الضفة الغربية، والتأييد الذي حظي به هذا اإل

 أنلنا ما نعرفه جيدا ونراه كل يوم على األرض وهو  أكدفريدمان، ورئيس الحكومة بنيامين نتانياهو، 
 الضفة الغربية. أراضيبدأت عمليا ورسميا في ضم  إسرائيل

المحتلة  أرضنالضم  إسرائيلكل فلسطيني هو: إذا كانت هذه خطة  أماموالسؤال المثار اليوم 
 نا لمواجهتها؟خطت فأين هيوتصفية قضيتنا 

تسير في هذا االتجاه، اتجاه االستيطان وصوال  إسرائيل أن 1993عام  أوسلوكان واضحا منذ  اتفاق 
نماالضم، فهي ليس فقط رفضت تجميد االستيطان في االتفاق،  إلى عملت على تعبيد الطريق  وا 

زء األكبر منها وهو ثًلث مناطق، الج إلىالضفة الغربية  أراضينحو الضم الفعلي من خًلل تقسيم 
ما نحن عليه اليوم، وهو ضم هذه المنطقة او  إلىالمنطقة "ج" خصصته للتوسع االستيطاني وصوال 

وشمال البحر الميت، وحصر  األغوارفارغة في  أراضيمنها، بما فيه من مستوطنات و  األكبرالجزء 
ازل متناثرة في المشهد مع إلىالوجود الفلسطيني في المدن والتجمعات السكانية التي حولتها 

 االستيطاني.
العالم، لكن السؤال ماذا  أماميشخص هذه الحالة ويقدم فيها المحاضرات  أنفلسطيني  ألييمكن 
 نفعل لمواجهتها؟. أنعلينا 
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الخطوات تبدأ من البيت الداخلي. فًل يمكننا مواجهة  وأولىالكثير مما يمكن عمله،  أمامنا أناعتقد 
 أنلها االحتًلل  أرادونحن في حالة انقسام داخلي وصراع على سلطة شكلية  هذا الخطر المصيري

 إعطاءمن المسؤولية عن الخدمات، واستخدامها مبررا لرفض  إعفاؤهتلعب دورا محددا وهو 
 الفلسطينيين حقوقا متساوية في حال طالبوا بحل الدولة الواحدة.

انفصال بين الضفة الغربية وقطاع غزة، وكل  إلىكل فلسطيني يرى بأم عينه االنقسام الذي تحول 
 كأنهافلسطيني يسمع ويرى الصراع المحتدم على السلطة بين مراكز القوى المختلفة التي تتصرف 

 في كوكب آخر، ال ترى منه عملية الضم والتصفية الجارية بتسارع لقضيتنا.
ي لممارسة الضم والتصفية، يلسرائاالحتًلل اإل أماماالنقسام يعبد الطريق  أن أعيننا أمامواضح 

فاالنقسام يعزل قطاع غزة ومعه مليوني فلسطيني وراء الجدار، ويتيح لًلحتًلل خوض معركة الضفة 
 الغربية بسهولة أكبر.

 إنهاءلذلك فان جديتنا في مواجهة خطط االحتًلل في الضم والتصفية تقاس بمدى جديتنا في 
الصراع الجاري على السلطة، وتعيد  أشكالعامة تنهي كل  انتخابات إلى، ثم الذهاب أوالاالنقسام، 

وهو الشعب الفلسطيني العظيم الذي له وحدة حق تقرير المصير  األمرصاحب  إلىأمر السلطة 
 إخًلصهماظهروا  أنحصل، ومكافأتهم  أنواختيار القادة والمسؤولين ومحاسبتهم على تقصيرهم، 

 لشعبهم وقضيتهم.
والواسطة والمحسوبية في  اإلدارةمختلف مظاهر الفساد وسوء  بأعينهمن كل الفلسطينيين يشاهدو 

من خًلل  إالالخدمة الحكومية من التوظيف وحتى أبسط المعامًلت، وهذا لن يتوقف  أشكالمختلف 
البرلمان ليتاح لممثلي الشعب ممارسة الرقابة على السلطة التنفيذية  إحياء وا عادةاالنتخابات 

ومواجهة االحتًلل  أرضهتعزيز صمود الشعب على  أسسبة، وهذه من اهم والمسائلة والمحاس
 ومخططاته.
قناعالنضال الوطني،  إحياء إعادةال يمكننا  الشعب بالمقاومة الشعبية اذا لم نوفر له نظام قائم  وا 

على المساواة والعدالة، نظام خال من الفساد والمحسوبية، الن من يرى شيوع هذه المظاهر لن يقبل 
على التضحية فيما يرى غيره يتًلعب بمقدرات الشعب ويعيش في بذخ وترف على حساب  اإلقدام

 تضحياته.
 وأنظمةمن تعليم واقتصاد  األنظمةكافة  إصًلح إلعادةالديمقراطية االنتخابية هي الطريق  إن

الكفاءات  بأصحاحكومية، فمن خًلل االنتخابات والرقابة وتداول السلطة والرقابة والمسائلة يصعد 
مواقع المسؤولية ويخضعون  إلىوالمخلصون الذين يختارهم الشعب بناء على التجربة، يصعدون 

 .   إنجازاتللمساءلة حول ما ينفذون وما ال ينفذون من برامج، حول ما يحققون وما ال يحققون من 
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ت وتنوعها، لكن أن أهم ما يميز الشعب الفلسطيني هو االستعداد العالي للتضحية وتعدد الكفاءا
المبادرات لمواجهة مخططات االحتًلل من استيطان وضم وتصفية  إطًلقالوضع القائم يحول دون 

 وأبناءمواقع المسؤولية التي باتت حكرا على فئة صغيرة  إلىسياسية، ويحول دون وصول الكفاءات 
 عائًلتها...

 أمما كنا على قدر المسؤولية التاريخية  إذالحظة تاريخية، والتاريخ هو من سيحكم علينا،  أمام إننا
 مصالحنا الحزبية والذاتية البائسة... أمامالبوصلة  أضعنا أننا

خريطة طريق وطنية لمواجهة التصفية النهائية الجارية لقضيتنا الوطنية، وهي  إلىنحن في حاجة 
ء اقتصاد وتعليم عصريين البرلمان وبنا إحياء وأعاداالنقسام والمصالحة واالنتخابات  إنهاءتبدأ من 

عادة  في الشتات.   الفلسطينيالشعب  أبناءمؤسسات منظمة التحرير وتفعيل دورها بين  إحياء وا 
 11/1/2020، وكالة سما اإلخبارية

 
 "إسرائيل"كوابيس القصاص في  .41

 مفتاح شعيب
بعض ثماره،  في فلسطين يؤتي« يةسرائيلاإل»بدأ تحرك محكمة الجنايات الدولية لبحث جرائم الحرب 

بعدما أبدت حكومة االحتًلل مخاوفها الجدية من صدور مذكرات اعتقال دولية سرية ضد مسؤولين 
عن تلك الجرائم، ما يضع المطلوبين في دائرة ضيقة ويجعل تحركاتهم الخارجية محفوفة بالكوابيس 

 والتخيًلت المرعبة لعمليات الضبط واالقتياد في مطارات العالم المختلفة.
لى إدانات المجرم أن يعيش الخوف من القصاص، وهذه الحالة تنطبق على حكومة االحتًلل أو 

بقيادة بنيامين نتنياهو، التي عقدت اجتماعاا مصغراا لهذا الشأن األربعاء الماضي، لبحث اآلثار 
حقة من تحرك الجنائية الدولية، وما قد يستتبعها من إجراءات للمًل« إسرائيل»الخطيرة للغاية على 

يوماا من مجرد فتح التحقيق. ومن الهواجس التي تنتاب نتنياهو وصحبه أن  90تبدأ في غضون 
مذكرات اعتقال سرية قد صدرت بالفعل ضد من يعتبرهم القضاء الدولي مشبوهين بارتكاب جرائم 

ًلل وضباطاا في جيش االحت« يينإسرائيل»حرب وانتهاكات ضد اإلنسانية. وتشمل هذه المذكرات قادة 
ممن نفذوا االعتداءات المتكررة على قطاع غزة وقمعوا مسيرات العودة وخططوا للتعدي على القانون 
الدولي، وارتكبوا فظاعات في الضفة الغربية المحتلة، سواء عبر اإلعدامات العشوائية أو قرارات 

 الهدم والمصادرة للممتلكات الفلسطينية المادية والمعنوية.
ال يبدو أنها ستنتهي قريباا، فهناك من المؤشرات ما يجعلها حالة دائمة، رغم « يةائيلسر اإل»حالة القلق 

إظهار عكس ما تبطن من رعب وخشية  إلىوالسعي  ماماأل إلىمحاوالت حكومة االحتًلل الهروب 
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وزير حربها نفتالي بينيت عن مخططات استيطانية خطيرة ومدمرة  إعًلنمن المحاسبة. ومن ذلك 
ًلع أجزاء واسعة من الضفة الغربية المحتلة وا غراقها بأكثر من مليون مستوطن، وتخص تقضي بابت

« سيادة»هذه الخطة المناطق المصنفة )ج(، وذلك تمهيداا لتهويدها وضمها تحت ما يسمى 
االحتًلل، وهي خطوة تلقى دعماا مطلقاا من اإلدارة األمريكية، لكنها تواجه رفضاا دولياا متزايداا 

التي مازالت تدافع عنها األمم المتحدة ودول االتحاد « التسوية»رها مسعى يهدم جهود باعتبا
 األوروبي والقوى الكبرى األخرى مثل روسيا والصين.

 إلىالفلسطينيين، بما يدفعهم عاجًلا  أمامربما ترفع اإلجراءات االحتًللية الجديدة سقف التحدي 
تكثيف العمل المشترك على الصعد المحلية واإلقليمية البحث عن وسائل أنجع للمقاومة، فضًلا عن 

والدولية، وتكثيف النشاط الدبلوماسي والقانوني في مواجهة هذه المشاريع االستعمارية التوسعية. ورغم 
الشكوك العديدة، فيمكن للفلسطينيين الرهان على خطوات محكمة الجنايات الدولية، والعمل على 

 من جرائم يومية.« إسرائيل»ما ترتكبه  إلىتنبيه الضمير اإلنساني 
ذا كانت هناك بقية قانون وأخًلق في مواثيق األمم المتحدة، فمن غير الممكن أن يظل العبث  وا 

ال فليتركوه يقرر مصيره « يسرائيلاإل» مطلق اليد، بل يجب إنصاف الشعب الفلسطيني سريعاا، وا 
الكثير من الخطوط الحمراء، وتمادت طويًلا  باألسلوب الذي يراه، طالما تجاوزت سياسات االحتًلل

 دون أي رادع.
 13/1/2020الخليج، الشارقة، 

 
 ضــم الضـفـة الغربيـة يـوجــب إســقـــاط ملــك األردن .42

 روغل ألفر
حل لمسألة حقوق المواطنين الفلسطينيين في الضفة  إسرائيلمرة أخرى يتبين أنه ال يوجد لليمين في 

 لضم المخطط لها سوى إسقاط النظام الهاشمي في األردن.الغربية بعد عملية ا
يران لهم مصالح مشتركة. إسرائيلومرة أخرى يتبين أن اليمين في   وا 

حاجة حقيقية إليران قوية، تمتد في الشرق األوسط،  إسرائيللنبدأ من النقطة الثانية. توجد لليمين في 
 .ألن هذا األمر سيساعده على تحقيق طموحاته السياسية
ضد إيران، على حساب التضامن  إسرائيلعدائية إيران توحد الدول السنية المعتدلة للتحالف مع 

قامة الدولة الفلسطينية. إلىالعربي مع الوطنية الفلسطينية ومع توق الفلسطينيين   إنهاء االحتًلل وا 
« حماس»جه من هنا فان العدائية اإليرانية تضعف الفلسطينيين. وتدعم إيران أيضا وتمول وتو 

في غزة، وبهذا فإنها تعزز االنقسام بين رام هللا وغزة وتضعف السلطة « الجهاد اإلسًلمي«و
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أن تجري معها المفاوضات. تعتبر هذه مصالح بارزة لنتنياهو  إسرائيلالفلسطينية، التي من شأن 
 .إسرائيلولليمين في 

نية منذ سنوات بضعضعة طهران مع( »8/1، «هآرتس)»ذلك، حسب عاموس هرئيل  إلىإضافة 
 «.االستقرار في األردن

معني منذ سنوات بضعضعة االستقرار في األردن. يدعي  إسرائيلأي صدفة هذه؟ أيضا اليمين في 
هرئيل بأن انسحابا أميركيا جزئيا من المنطقة سيساعد إيران في زيادة نفوذها في العراق، وعن طريق 

 ذلك في األردن.
دونالد ترامب، الذي يفعل كل ما في استطاعته من أجل تحطيم الفلسطينيين هكذا ستكون النتيجة أن 

على تحقيق خطة الضم أيضاا عن طريق إخًلء قواته  إسرائيلمنذ توليه منصبه، سيساعد اليمين في 
 من العراق.

ويجب علينا معرفة أن إسقاط النظام الحالي في األردن هو شرط ضروري لتطبيق خطة الضم 
 ية.سرائيلاإل

بعنوان « مكور ريشون»النقطة األولى، التي احتاجتها كرنيه الداد في مقالها في  إلىما يقودنا 
 (.5/1« )اسمحوا للفلسطينيين بالتصويت في انتخابات السلطة الفلسطينية»

ضم يهودا والسامرة... سيكون على الفلسطينيين االختيار، من يريد البقاء »وحسب الداد، فإنه بعد 
عليه أن يكون لطيفا ويتنازل عن طموحاته القومية، فأهًل وسهًل. ومن يريد العمل في بهدوء يجب 

 «.اإلرهاب ويحلم بفلسطين الكاملة سيتم طرده وطرد عائلته
الذي مكن من إقامة دولة اليهود بدال من الدولة  1947أي ترانسفير، تطهير عرقي. الحل الناجح منذ 

ة التي سمعناها مؤخرا في أقوال الحاخام الرئيس اسحق يوسف ثنائية القومية، والذي خلق العنصري
 من االتحاد السوفييتي سابقا.« المهاجرين األغيار»ضد 

 إلىانظروا بأي انفتاح وعفوية تتم مناقشة الترانسفير. شرعيته مفهومة جدا بحد ذاتها في نظر اليمين 
 تبريرها. إلىدرجة عدم وجود حاجة 

، حسب تعبير الداد «اء بهدوء ويكون لطيفا ويتنازل عن طموحاته القوميةيريد البق»وماذا بشأن من 
 «.إذا قمنا بضم يهودا والسامرة فسنجد أنفسنا أقلية في دولتنا»الكولونيالي؟ هي تدرك الخطر: 

عندما سيأتي االنقًلب الضروري في األردن الذي فيه الحاكم هو أقلية بدوية تسيطر على »الحل هو 
سيصوتون في االنتخابات « السامرة«و« يهودا»، فان الفلسطينيين في «الفلسطينيين أغلبية السكان

 للبرلمان في عمان.
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 إلىمن هنا، ال توجد أي فائدة للضم الذي يخطط له اليمين دون إسقاط النظام في األردن وتحويله 
 فلسطين.

دولة ثنائية القومية  لىإوطالما أن الملك عبد هللا بقي على كرسيه، يوجد خطر من أن يؤدي الضم 
 فيها يحظى الفلسطينيون بالحق في أن ينتخبوا وُينتخبوا للكنيست.

البديل الوحيد سيكون دولة ابرتهايد. يفترض اليمين وبحق أن العالم يفضل التضحية بعبد هللا على 
 ية.إسرائيلاالعتراف بشرعية دولة ابرتهايد 

شروعا مشتركا بين المستوطنين وآيات هللا إن ضعضعة النظام في األردن يتوقع أن تكون م
 واالفنجيليين الذين يؤيدون ترامب.

 «هآرتس»
 13/1/2020، األيام، رام هللا
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