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 مة الهاي من التحقيق في اتهامها بجرائم حربلمنع محك سرية" خطة"تضع  "إسرائيل" .1

تل أعيب: كشفت نءئعة وزيبر الخءبرجية اإلسبرائيلية، تسيعي حوتوعيلي، أمس )الثالثء (، عن خطة 
تديبرهء حكومتهء عشكل سبري تبرمي إلى منع اناقءد جلسة لمحكمة الجنءيءت الدولية في الهءي، للعحث 

إجبرا  تحقيقءت في جبرائم الحبرب التي ابرتكعتهء إسبرائيل في في توصية المدعية الاءمة، عءتو عنسودا، ع
 غزة والضفة الغبرعية.

وقءلت حوتوعيلي، إنهء ال تستطيع الكشف عن الطبريقة التي ستمنع فيهء المحكمة من االناقءد، لكنهء 
 وقءلت، في حديث مع اإلذاعة اإلسبرائيلية الاعبرية،«. تستند إلى إجبرا ات سيءسية وعدلية»أكدت أنهء 

الكثيبر من الخعبرا  في القءنون الدولي يؤكدون أن المحكمة ال تملك صالحيءت للعحث في »إن 
القضية؛ ألن السلطة الفلسطينية ا لتي برفات الدعءوى ضد الحكومة اإلسبرائيلية ال تتمتع عأي صفة 

ضح أن السلطة ليست دولة ولن تكون دولة إال إذا وافقت إسبرائيل على ذلك. ووا»وقءلت: «. قءنونية
مثل هذه الممءبرسءت الادائية الفلسطينية ال تسءعد على تغييبر وجهة النظبر اإلسبرائيلية. عل إن 

وتءعات «. إسبرائيل وأصدقء هء الكثيبرين في الاءلم سياءقعون السلطة على توجههء الادائي هذا
 «.الفلسطينيون سيندمون على توجههم إلى هذه المحكمة»حوتوعيلي علهجة تهديد واضحة: 

، أمس، إن الحكومة ال تشابر عءالطمئنءن من «مابريب»وكءن مصدبر سيءسي إسبرائيلي، قءل لصحيفة 
 موقف المحكمة، ومء زالت تل أعيب وواشنطن تسايءن إلقنءعهء عبرفض توصية عنسودا. 

 15/1/2020الشرق األوسط، لندن، 
 

 وتطلب لجنة تقصي حقائق "حفريات األقصى"السلطة تحذر من  .2
مخءطبر الحفبريءت التي تقوم عهء سلطءت االحتالل »ت وزابرة الخءبرجية الفلسطينية من برام هللا: حذبر 

، قءئلة «وطواقمهء وأذبرعهء المختلفة أسفل المسجد األقصى المعءبرك، والعلدة القديمة من القدس المحتلة
 «.تقوم عأعمءل حفبريءت واساة النطءق في تلك المنطقة ال تكشف عن طعياتهء»إن إسبرائيل 

الوزابرة في عيءن لهء، أمس، أن النتءئج الكءبرثية للحفبريءت تظهبر في فصل الشتء  ععبر  وأكدت
التشققءت الكعيبرة في منءزل المواطنين ومحالتهم التجءبرية، وتسبرب الميءه من األعلى واألسفل وا غبراق 
أجزا  منهء، كمء عدت واضحة عءألمس في حي عءب السلسلة في العلدة القديمة من مدينة القدس 

 المحتلة.
تصدعءت تحدث في الطبرق والجدبران، وسط إهمءل واسع النطءق ومتامد من قعل طواقم »وقءلت إن 

علدية االحتالل، التي تلجأ لمحءولة اعتزاز المواطنين إلخال  منءزلهم عحجة االنهيءبرات والتشققءت، 
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ء عأن عددا من تلك لتنفيذ مشءبريع استيطءنية تهويدية في المنءطق المحءذية لألقصى المعءبرك، علم
مء تقوم عه سلطءت االحتالل من »وأضءف أن «. المعءني المهددة عءلحفبريءت هي تءبريخية وأثبرية

حفبريءت في محيط )األقصى( المعءبرك، جبريمة وفقء للقءنون الدولي واتفءقيءت جنيف، مء يستدعي 
 «.ليين عنهءتشكيل لجنة تقصي حقءئق للوقوف على مخءطبرهء، ومحءسعة المسؤولين اإلسبرائي
 15/1/2020، لندن، الشرق األوسط

 
 2019حالة اعتقال بالضفة في  1,079انتهاكات منها  4,703: لجنة أهالي المعتقلين السياسيين .3

شهد انتهءكءت كعيبرة من أجهزة أمن  2019أعلنت لجنة أهءلي الماتقلين السيءسيين أن عءم : نءعلس
الحقوق المدنية والسيءسية للمواطنين، وتاءملهء كأجهزة  السلطة في الضفة الغبرعية المحتلة، وانتهءك

وتنوعت هذه االنتهءكءت لتشمل االعتقءل واالحتجءز على خلفية االنتمء  السيءسي  فوق القءنون.
وحبرية البرأي والتاعيبر، والتوسع في استخدام أسءليب التاذيب النفسي والجسدي والماءملة الحءطة 

 عءلكبرامة.
الماتقلين السيءسيين في الضفة تقبريبرهء لبرصد انتهءكءت أجهزة السلطة في وأصدبرت لجنة أهءلي 

انتهءكءت عحق  4,703، والذي عّين ابرتكءب أجهزة السلطة 2019الضفة الغبرعية والقدس لاءم 
حءلة تنسيق  31حءلة احتجءز، و 1,620حءلة استدعء ، و 743حءلة اعتقءل، و 1,079المواطنين، منهء 

 إلسبرائيلي في مالحقة ومتءعاة مواطنين عهدف إحعءط عمليءت فدائية.أمني مع االحتالل ا
حءلة  26عملية مداهمة لمنءزل وأمءكن عمل، و 389تنفيذ أجهزة السلطة ألكثبر من  2019وشهد عءم 

 حءلة مصءدبرة للممتلكءت. 48اختطءف على "ذمة المحءفظ"، و
لسطيني، وتبركزت ضد األسبرى واستهدفت انتهءكءت أجهزة السلطة مختلف شبرائح المجتمع الف

حءلة اعتدا ، والماتقلين السيءسيين السءعقين  1,314المحبربرين من سجون االحتالل اإلسبرائيلي عـ
 حءلة اعتدا . 1,038عـ

عحق  265عحق صحفيين، و 79انتهءكء عحق طلعة الجءماءت، و 424وعلغت انتهءكءت أجهزة السلطة 
 70عحق مهندسين، و 43عحق تجءبر، و 94ظفين، وعحق مو  317نءشطين شعءعيين أو حقوقيين، و

عحق محءضبرين في الجءماءت  5عحق طلعة مدابرس، و 8عحق مالمين ومدبرا  وأكءديميين، و
عحق نواب،  5عحق أئمة ودعءة، و 18عحق أعضء  مجءلس علدية، و 6عحق أطعء ، و 8الفلسطينية، و

 عحق محءمين.  10و
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وقبرى الضفة والقدس، خءصة في محءفظءت الخليل  وشملت انتهءكءت أجهزة السلطة مختلف مدن
ونءعلس وبرام هللا، ووثق التقبريبر تابرض الخليل ألعلى نسعة اعتقءالت واستدعء ات سيءسية ومداهمءت 

 للعيوت.
 14/1/2020، المركز الفلسطيني لإلعالم

 
 بحر: "فتح" تتهرب وتماطل في إجراء االنتخابات .4

ئيس المجلس التشبرياي د. أحمد عحبر، أن حبركة "فتح" تتهبرب غزة/ جمءل غيث: أكد النءئب األول لبر 
من إجبرا  االنتخءعءت الفلسطينية الشءملة. وقءل عحبر، خالل كلمته في وقفة جمءهيبرية نظمتهء حبركة 
األحبرابر، أمءم مقبر المجلس التشبرياي عمدينة غزة، اليوم الثالثء ، تزامنء مع الذكبرى السنوية الستشهءد 

هيد سايد صيءم، "إن حبركة فتح تتهبرب من إجبرا  االنتخءعءت، وتمءطل في وزيبر الداخلية الش
إجبرا هء، وتنتظبر إذن االحتالل اإلسبرائيلي ألجل إجبرا  االنتخءعءت عمدينة القدس المحتلة". وشدد 
على أن االنتخءعءت في القدس موقف وطني ثءعت ال تنءزل عنه. وعد تعءطؤ "فتح" متامد "فهم 

 براع، وخءئفون من وحدة شاعنء، وال يزالوا يقدسون التنسيق األمني".يخشون صنءديق االقت
 14/1/2020فلسطين أون الين، 

 
 المجلس التشريعي الفلسطيني ينتظر النواب في انتخابات تأخرت .5

تتكدس البرسءئل عشكل الفت في صنءديق عبريد نواب المجلس التشبرياي الفلسطيني في مقبره  برام هللا:
هللا في الضفة الغبرعية المحتلة، لكنهء ال تجد من يأخذهء ويفتحهء منذ سنوات  البرئيسي في مدينة برام

 طويلة... فءلمجلس محلول وينتظبر انتخءعءت جديدة للخبروج من غيعوعته.
وعلى البرغم من عدم ممءبرستهم مهءمهم األسءسية، يتقءضى كل نءئب في المجلس التشبرياي 

بر، علمًء عأن البرئيس ععءس قطع برواتب النواب المحسوعين الفلسطيني براتعًء قدبره نحو ثالثة آالف دوال
عاد حل المجلس، كمء قطع برواتب غءلعية الموظفين الاءملين في المجلس في « حمءس»على حبركة 

 «.حمءس»قطءع غزة الذين تم احتسءعهم على حبركة 
برين عءمًء، وتشيبر برشء قواس، من األمءنة الاءمة للمجلس التشبرياي حيث تامل فيه منذ أكثبر من عش

لوكءلة الصحءفة الفبرنسية، إلى أن الموظفين يتقءضون برواتعهم كعءقي موظفي القطءع الاءم وحسب 
موظفًء، ينحصبر عملهم في تنظيم  120السلم الوظيفي المتاءبرف عليه. ويعلغ عدد الموظفين حءليًء 

واستضءفة طلعة  عاض األنشطة المجتماية في أبروقة المجلس. وعين هذه األنشطة عقد حلقءت نقءش
 مدابرس وتقديم مسءعدة لمواطنين يقصدون المقبر. 
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، 2007منذ توقف عمل المجلس في »ويقول مديبر عءم اللجءن العبرلمءنية في المجلس، أحمد أعو دية 
ويشيبر أعو دية إلى إصدابر البرئيس  «.نامل داخل المجلس من خالل اللجءن، لكن عوتيبرة متفءوتة

المبرصد الابرعي للديمقبراطية »ل المجلس التشبرياي. ويقول مديبر قبرابر عاد تاط 300ععءس نحو 
)...( يسمح  2006هنءك ثغبرات في النظءم السيءسي التشبرياي منذ »، عءبرف جفءل: «واالنتخءعءت

 «.للسلطة التنفيذية عءلتحكم عشكل كءمل عءلملفءت التشبرياية وحتى القضءئية
محفوفًء »مءبر دويك، أن إجبرا  االنتخءعءت قد يكون ويبرى مديبر عءم الهيئة المستقلة لحقوق اإلنسءن ع

نايش في عيئة سيءسية هشة؛ لذلك علينء التاءمل مع االنتخءعءت عحذبر »ويضيف  «.عءلمخءطبر
 «.)...(، على الجميع أن يظهبروا إبرادة سيءسية واضحة إلنجءحهء

 15/1/2020، لندن، الشرق األوسط
 

 ضللةالزهار: الهدنة الطويلة اختراعات لفظية م .6
” هدنة طويلة“جددت حبركة حمءس نفيهء لوجود أي اتصءالت من أجل عقد  ”:القدس الابرعي“ –غزة 

مع االحتالل. وقءل الدكتوبر محمود الزهءبر، عضو المكتب السيءسي لحبركة حمءس، إن مء يتم تبرديده 
 ”.اختبراعءت لفظية مضللة“حول مسءع لاقد هذه الهدنة ياد 

أن االحتالل ال يقعل عءلتهدئة الطويلة أصال، معينء أن ” فلسطين اليوم“وأكد خالل مقءعلة مع قنءة 
 ”.مسيبرات الاودة جء ت لتقول إن الشءبرع الفلسطيني وليس المقءومة فقط يبريد كءمل فلسطين“

، ”من يثق في االحتالل اإلسبرائيلي عأنه مشبروع سالم فهو جءهل عحقيقة الواقع“وأكد كذلك على أن 
عني على االحتالل، وجميع الدول الابرعية ضبرعت منه، فهو مشبروع عدواني،  هذا الكيءن“وأضءف: 

 ”.ومن يظن أنه كيءن مسءلم فهو مخطئ والدليل مء ستبرونه في المستقعل للدول التي هبرولت له
 15/1/2020، لندن، القدس العربي

 
يد التراشق والخالف بين فتح وحماس يتواصل حول إصدار المرسوم الرئاسي لتحديد مواع .7

 االنتخابات
تواصل التبراشق عين حبركتي فتح وحمءس، عخصوص عدم إصدابر مبرسوم  ”:القدس الابرعي“ -غزة 

 برئءسي يحدد مواعيد إجبرا  االنتخءعءت الفلسطينية، التي جبرى التوافق على عقدهء قعل أشهبر.
ءت على إجبرا  االنتخءع” مصممة“وأكد المتحدث عءسم حبركة فتح، إيءد نصبر، أن قيءدة حبركته 

وقءل نصبر في تصبريح  ”.تجديد الشبرعيءت“الفلسطينية، التشبرياية أوال، ومن ثم البرئءسية، عهدف 
كءنت األحبرص “صحءفي إن حبركة فتح منذ انطالقتهء، وفوبر دخولهء منظمة التحبريبر الفلسطينية، 
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 على ممءبرسة الديمقبراطية عمال وليس شاءبرا، وعملت على تجديد الشبرعيءت الفلسطينية في أحلك
الظبروف، من أجل المحءفظة على القبرابر الوطني الفلسطيني المستقل، وعلى الثواعت الفلسطينية، 

 ”.التي سقط من أجلهء آالف الشهدا  والجبرحى
وأكد نصبر برفض فتح الدعوات المنءدية عإصدابر المبرسوم البرئءسي لتحديد موعد االنتخءعءت، قعل 

تفبريطء عءلاءصمة “س المحتلة، عءعتعءبر ذلك ياد الحصول على ضمءنءت حقيقية لشمولهء مدينة القد
 ”.األعدية لدولة فلسطين

في المقءعل، اتهم النءطق عءسم حبركة حمءس، حءزم قءسم، قيءدة السلطة عءلتهبرب من مسءبر 
سلوك “وأضءف:  ”.موضوع حزعي وليس كموضوع وطني“االنتخءعءت، وقءل إنهء تتاءمل ماه كـ 

ة الحقيقية للسيبر في أي مسءبر وطني جماي، ولديهء إصبرابر كءمل على السلطة يؤكد أنهء تفتقد اإلبراد
من الواضح أن قيءدة السلطة تتهبرب من االحتكءم إلى “وأضءف:  ”.الامل عمنطق التفبرد عءلقبرابر

صندوق االقتبراع وخيءبر الشءبرع، وبرفضهء التاءطي مع اإلبرادة الجمءهيبرية المطءلعة عإجبرا  االنتخءعءت 
 ”.الاءمة

ال انتخءعءت دون مدينة القدس، وأن حق شاعنء “م موقف حبركة حمءس الواضح والحءسم أنه وأكد قءس
 ”.في القدس يجب أن ننتزعه من االحتالل، وليس ععبر استجدائه كمء تفال قيءدة السلطة

 15/1/2020، لندن، القدس العربي
 

 القواسمي لوفد أميركي: انتقاد االحتالل اإلسرائيلي ليس معاداة للسامية .8
قءل عضو المجلس الثوبري لحبركة فتح والمتحدث عءسمهء أسءمة القواسمي، إن انتقءد : برام هللا

االحتالل اإلسبرائيلي وتجبريمه ليس ماءداة للسءمية كمء تحءول إسبرائيل التبرويج له، وأن الوقوف ضد 
 الاكس. االحتالل هو وقوف مع المعءدئ والقيم اإلنسءنية التي ينص عليهء الدستوبر األميبركي وليس

وأضءف القواسمي خالل استقعءله وفدا طالعيء من جءماة مءنسوتء األميبركية، عمدينة برام هللا، اليوم 
زالة ظلم  الثالثء ، ان شاعنء الفلسطيني ينءضل نيءعة عن الاءلم الحبر، لتحقيق الادالة والحبرية وا 

 ل ونظءم األعبرتهءيد.االحتالل عنه، حيث ال عدالة في الاءلم مء دام شاعنء يبرزح تحت االحتال
 14/1/2020، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
 االحتالل يشن حملة اعتقاالت واستدعاءات في صفوف أبناء "فتح" بالقدس .9

اعتقلت قوات االحتالل اإلسبرائيلي عددا من أعنء  حبركة "فتح" في القدس المحتلة، اليوم : القدس
 ء  لمبراجاة مخءعبراتهء في المسكوعية لادد آخبر.الثالثء ، وأبرسلت طلعءت استدع
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وقءل نءئب أمين سبر حبركة "فتح" في القدس عءدل أعو زنيد لـ"وفء"، إن قوات االحتالل اعتقلت كال 
من: عءهد البرشق، ومحمود الجندي، ووسءم سدبر، فيمء استدعت مسؤول ملف المقدسءت عءلحبركة 

يومء عاد  15ي الساليمة عن العلدة القديمة عءلقدس الحءج عوض الساليمة، وأصدبرت أمبرا عإعاءد فءد
 اعتقءله.

وأضءف أعو زنيد أن قوات االحتالل اعتقلت أيضء ثالثة أطفءل من مدينة القدس، عبرف منهم عدي 
 سنوات(. 8عال  الحداد )

 14/1/2020، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
 

 رفض الكنيست نتنياهو لسحب طلب الحصانة بعد تأكده من .10
نءئعًء في الكنيست )العبرلمءن اإلسبرائيلي(  65عاد أن عءت واضحًء أن أكثبرية : تل أعيب: نظيبر مجلي

سيبرفضون منحه الحصءنة، وأنه سيخسبر هذه المابركة أمءم منءفسيه، يدبرس برئيس الوزبرا  اإلسبرائيلي، 
لة وانتظءبر االنتخءعءت عنيءمين نتنيءهو، إمكءنية سحب طلعه الحصول على حصءنة في هذه المبرح

 مءبرس )آذابر( القءدم، وعلوبرة موقف جديد في الموضوع عنء  على نتءئجهء. 2القءدمة في 
ذا لم يسحب الطلب، فإن لجنة الكنيست، التي يجبري تأسيسهء، ستصوت على طلعه وهي ذات  وا 

. وقد برفض أكثبرية تنوي التصويت ضده، وعندهء تلتئم الهيئة الاءمة للكنيست لتعت في الموضوع
برئيس الكنيست، يولي أدلشتءين، تايين جلسة للهيئة هذا األسعوع، وقءل إنه سيدعو الكنيست 
لالجتمءع في األسعوع القءدم. ولكن هذه الممءطلة لم تحسن وضع أدلشتءين في حزعه الليكود، 

 فهءجموه واتهموه عطان نتنيءهو في ظهبره.
نصحوه عءلتنءزل عن الحصءنة، كي ال تعقي قضية  وقءلت مصءدبر مقبرعة من نتنيءهو، إن مستشءبريه

الفسءد والمحءكمة عسعب الفسءد قضية ملتهعة عدة أسءعيع وستنتهي هذه المابركة عءلتأكيد عخسءبرته 
، عيني غءنتس، وهذا سيسجل في غيبر صءلحه «كحول لفءن»أمءم منءفسه، برئيس حزب الجنبراالت 

والنصيحة هي أن يغلق هذا الملف اآلن ويشغل البرأي وبرعمء يتبرك أثبرا سلعيء عليه في االنتخءعءت. 
 الاءم في قضءيء أخبرى تبرفع من أسهم نتنيءهو كزعيم كعيبر.

برئيس دولة للمشءبركة في مهبرجءن  26من الشهبر الجءبري، سيزوبر إسبرائيل أبرعاة ملوك و 22في 
يًء وسيخطب عءمء على تحبريبر ماسكبر اإلعءدة النءزي. وسيستقعلهم نتنيءهو شخص 75لمنءسعة مبروبر 

فيهم. وسيثيبر من جديد قضية عءطفية يجتمع اليهود حولهء، إذ إن غءلعية ضحءيء النءزية في هذا 
الماسكبر كءنوا من اليهود. وعادهء، يتوقع أن يطبرح البرئيس األميبركي، دونءلد تبرمب، خطته لتسوية 

عليهء نتنيءهو عشكل ويتوقع أن يوافق «. صفقة القبرن»الصبراع اإلسبرائيلي الابرعي المابروفة عءسم 
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معدئي عينمء يبرفضهء الفلسطينيون، وهذا موضوع مثيبر الهتمءم النءس وسيتحول فيه نتنيءهو ممثاًل 
 لإلجمءع اإلسبرائيلي. وعدال من تبركيز االنتخءعءت على الفسءد سياود نتنيءهو إلى شخصية الزعيم.

ي يجبريهء مكتعه وتظهبر ابرتفءعء وقءلت المصءدبر إن نتنيءهو منزعج من نتءئج استطالعءت البرأي الت
 في شاعية غءنتس.

  15/1/2020الشرق األوسط، لندن، 
 

 استطالع رأي: غانتس يصلح رئيسا  للحكومة .11
للتلفزيون اإلسبرائيلي نتءئج آخبر استطالع برأي التي دلت « 12القنءة »نشبرت : تل أعيب: نظيبر مجلي

نسعة مشءعهة في الشاعية. ففي برد على على أن نتنيءهو وغءنتس يحصالن وألول مبرة منذ سنة على 
في المءئة عأنهم يفضلون نتنيءهو  39السؤال من هو برئيس الحكومة المفضل حسب برأيك، أجءب 

وأجءب عدد ممءثل عأن غءنتس هو المفضل. مع الالم عأن جميع االستطالعءت التي أجبريت، منذ 
االستطالع الذي نشبر مسء  األول من نزول غءنتس للماتبرك السيءسي، كءنت تاطي تفوقًء لنتنيءهو. و 

والليكود أيضًء في عدد المقءعد، إذ يحصل األول على « كحول لفءن»أمس، أظهبر توسيع الفءبرق عين 
مقادًا )عزيءدة مقاد واحد عن نتيجته في االنتخءعءت األخيبرة في سعتمعبر )أيلول(، عينمء يهعط  34

ل على هذه الزيءدة من حسءب أحزاب اليسءبر مقادًا. ومع أن غءنتس يحص 31إلى  32الليكود من 
مقادًا، وسيهعط  58إلى  55والوسط، ومع أن مجموع مء يحصل عليه ماسكبر اليمين سيبرتفع من 

مقادًا، إال أن القلق يسود كليهمء خصوصًء أن  56إلى  58ماسكبر الوسط واليسءبر مع الابرب من 
حءليًء إلى  8يعبرمءن، الذي يضمن مقءعد )من عقيءدة أفيغدوبر ل« يسبرائيل عيتينو»حزب اليهود البروس 

مقءعد( سيظل لسءن الميزان، وهو يطبرح شبروطًء تصاب إقءمة حكومة يمين صبرف أو يسءبر  7
صبرف. ونتيجة كهذه تعقي األزمة السيءسية اإلسبرائيلية على حءلهء، إال إذا نجح أحد الطبرفين في 

ن ليغيبر شبروطه ويقعل عتشكيل حكومة استقطءب حزب من الماسكبر اآلخبر أو في استمءلة ليعبرمء
 ضيقة في أحد االتجءهين.
التي تضم األحزاب الابرعية ستحءفظ على تمثيلهء الحءلي، « القءئمة المشتبركة»وتجدبر اإلشءبرة إلى أن 

 -الامل »مقادًا، حسب االستطالع. وأمء تحءلف اليسءبر الجديد، الذي يضم قءئمة  13وتحصل على 
 9ومؤيدي إيهود عءبراك، فسيحصل على « ميبرتس»الديمقبراطي لحزب ، وتحءلف الماسكبر «جيشبر

مقادًا. وأمء في اليمين، فإن األحزاب  11مقءعد فقط، علمًء عأنه حصل في االنتخءعءت األخيبرة على 
اليمين )»مقادًا  11المتطبرفة التي ستخوض االنتخءعءت في قءئمتين منفصلتين، فستحصل على 

االتحءد »مع « العيت اليهودي»مقءعد، وتحءلف  6د ونفتءلي عنيت، على عقيءدة أييليت شءكي« الجديد
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مقءعد. واألحزاب الدينية أيضًء ستخسبر مقادًا لصءلح  5، يحصل على «عوتسمء يهوديت»و« القومي
مقءعد، وتحصل كتلة  8لليهود الشبرقيين على « شءس»أحزاب اليمين المتطبرف فيحصل حزب 

 مقءعد. 7ين الغبرعيين )األشكنءز( على لليهود المتدين« يهدوت هتوبراه»
  15/1/2020الشرق األوسط، لندن، 

 
 االسرائيلي بإنهاء أزمة الكهرباء الطاقةالطيبي ونواب المشتركة يطالبون وزير  .12

اجتمع نواب القءئمة المشتبركة أحمد الطيعي برئيس  -محمد أعو خضيبر -"القدس" دوت كوم -برام هللا
ءل شطءينتس وعحثوا ماه ظءهبرة انقطءع التيءبر فسادي مع يو الكتلة، ومنصوبر ععءس وأسءمة 

 الكهبرعءئي في القدس ومنءطق مختلفة من األبراضي الفلسطيني المحتلة.
جء  ليخفف الضغط عن  الابرعيةوأكد الوفد أن هنءك انطعءعًء عأن انقطءع الكهبرعء  عن أحيء  القدس 

 في هذا الطقس الاءصف والعءبرد. أحيء  ومستوطنءت يهودية وهذا مبرفوض وغيبر إنسءني خءصة
وقءل الطيعي: إنه من غيبر المفبروض أن يدفع المواطن ثمن هذه األموبر عصحته وحيءته هو وأفبراد 

 عءئلته، وبرد الوزيبر عءلقول إنه ياد عفحص هذه االدعء ات والبرد عليهء سبرياًء.
  هذه األزمة فوبرًا، ماتعبرًا أن من جهته، اتصل الطيعي عبرئيس شبركة الكهبرعء  االسبرائيلية، مطءلعًء عإنهء

هنءك حءالت مبرضية تاتمد على التيءبر الكهبرعءئي، خءصة أجهزة األوكسجين، ممء يهدد حيءة 
المبرضى في المستشفيءت والمبراكز الطعية، وخءصة الحءالت الطءبرئة، ويتلف أطنءنًء من األدوية 

 خءصة الطاءم.الطعية، إضءفة إلى أثبره الكعيبر على كل منءحي الحيءة األخبرى و 
 وأوضح الطيعي إن قطع الكهبرعء  عن الفلسطينيين يصل حد الاقءب الجمءعي.

من التيءبر الواصل إلى الضفة والقدس، عن  %90هذا وتغذي شبركة الكهبرعء  اإلسبرائيلية أكثبر من 
طبريق عياه لشبركءت فلسطينية توزعه على الفلسطينيين أو عن طبريق العلديءت والمجءلس القبروية 

 طينية.الفلس
ويحءول الفلسطينيون منذ فتبرة طويلة شبرا  مولدات كهبرعءئية إلنتءج الكهبرعء  الخءصة عهم، إال أن 
االحتالل يمنع ذلك، ممء يعقي أصل التيءبر عيد الشبركة اإلسبرائيلية للكهبرعء  للسيطبرة على مء يصل 

ءعًء للتيءبر الكهبرعءئي إلى الفلسطينيين في الضفة والقدس، وهو مء يهدد الضفة ويجالهء تاءني انقط
 كمء هو الحءل في قطءع غزة.

 15/1/2020القدس، القدس، 
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 تصدر عملة تذكارية نقش عليها صورة ترامب "إسرائيل" .13
اصدبر مبركز علمي اسبرائيلي عملة تذكءبرية عمنءسعة نقل السفءبرة  -"القدس" دوت كوم -برام هللا

يكي دونءلد تبرامب عجءنب الملك الفءبرسي االمبريكية الى القدس ، نقش عليهء صوبرة البرئيس االمبر 
 The Israeliويصدبر مبركز " كوبرش الكعيبر الذي اعءد اليهود من السعي العءعلي حسب البرواية.

Mikdash Educational Center ،هذه  وأصدبر" قطاًء تذكءبرية لعياهء واستخدام برياهء لتمويل للمبركز
 القطاة الجديدة لعياهء

 15/1/2020القدس، القدس، 

 

 االحتالل يطلق سراح مستوطن مدان باالعتداء على فلسطينيين .14
أفبرجت سلطءت االحتالل صعءح اليوم الثالثء  عن مستوطن مدان عقيءمه  البرأي:-الداخل المحتل

عأعمءل عدائية ضد الفلسطينيين. وأوضحت القنءة السءعاة الاعبرية، أن محكمة االحتالل، أفبرجت عن 
عامليءت تخبريب وحبرق وسبرقة ممتلكءت الفلسطينيين في الضفة أحد المستوطنين الذين يقومون 

 الغبرعية المحتلة.
أيءم من اعتقءله وتحقيق الشءعءك ماه،  10وأشءبرت القنءة الاعبرية أنه تم اإلفبراج عن المستوطن عاد 

 دون إدانته عءبرتكءب جبرائم إبرهءعية.
 14/1/2020م، وكالة الرأي الفلسطينية لإلعال

 
 "إسرائيل"ل تستبعد شن حرب شاملة على استخبارات االحتال  .15

استعاد التقييم السنوي لهيئة االستخعءبرات التءعاة لجيش االحتالل : أحمد صقبر -21عبرعي -غزة
، شن حبرب شءملة على "إسبرائيل"، مؤكدا على أهمية تصفية قءئد فيلق القدس )أمءن( اإلسبرائيلي

 اإليبراني قءسم سليمءني في خفض التوتبر في المنطقة.
وأشءبر التقييم السنوي لهيئة االستخعءبرات الاسكبرية اإلسبرائيلية، إلى أن "احتمءل قيءم أحد األطبراف  

عشن حبرب على إسبرائيل ضئيل، لكن هنءك احتمءل عءالنجبرابر لتصايد عسكبري يتبراوح عين متوسط 
 وكعيبر"، عحسب مء أوبردته قنءة "كءن" الاعبرية البرسمية.

س اإليبراني قءسم سليمءني، أدت إلى تخفيف التوتبر األمني في منطقة وأكد أن "تصفية قءئد فيلق القد 
 الشبرق األوسط على المدى القبريب".

وتسء ل التقييم االستخعءبري: "هل سيفلح القءدة الذين سيخلفون سليمءني في الحفءظ على العنى  
 التحتية للنفوذ اإليبراني التي أقءمهء في المنطقة".
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ي، نوه التقييم إلى أن "إيبران ستواجه في الفتبرة القبريعة تحديءت جمة وعءدئ وحول الملف النووي اإليبران 
 ذي عد  في مء يخص الملف النووي".

وبرأت هيئة االستخعءبرات، أنه "في حءل كثفت طهبران تخصيب اليوبرانيوم، فقد يكون عإمكءنهء إنتءج 
 كمية كءفية إلنتءج قنعلة نووية واحدة عحلول موسم الشتء  القءدم".

، وهذا سيضع قيءدة إيبران أمءم ماضلة؛ 2022ذكبر أن "عملية إنتءج هذه القنعلة قد تستغبرق حتى و  
هل ستواصل تطويبر األسلحة النووية وتجءزف عءلدعم البروسي والصيني لهء، أم إنهء ستواصل تجميد 

 التطويبر".
لتوالي، قدبر على ا 13وعشأن الوضع في الضفة الغبرعية المحتلة وقطءع غزة المحءصبر للاءم الـ 

المحللون الاسكبريون اإلسبرائيليون، أن "حمءس ستواصل المسءعي لتحقيق التهدئة، إال أنهم ال 
 يستعادون احتمءل اندالع جوالت قصيبرة من التوتبر والمواجهة دون االنجبرابر الى مابركة شءملة".

ن تواصل السلطة أمء في الضفة الغبرعية، فنوه التقييم إلى "انخفءض في حجم االعتدا ات، وبرجح أ 
 الفلسطينية المابركة الدعلومءسية ضد إسبرائيل دون الخبروج عن قواعد اللاعة في الميدان".

ولم يستعاد التقييم االستخعءبري، أن تظهبر االنتخءعءت الفلسطينية في حءل تم إجبراؤهء، "زيءدة نفوذ  
 حمءس في الضفة الغبرعية".

أن "هذه المنظمة لم تكمل عاد المشبروع لجال  وفي مء يخص حزب هللا اللعنءني، أكد التقييم 
 صوابريخهء أكثبر دقة، غيبر أنهء قد تخوض مابركة مع إسبرائيل عدون هذه الصوابريخ".

 21/1/2020، "21موقع "عربي 

 

 االنتخابات اإلسرائيلية الثالثة: هيمنة اليمين الصهيوني على القوائم .16
األبرعاء   ]أمس[ هي عند الاءشبرة من مسء  اليوممن المقبربر أن تنت: القدس المحتلة ــ نضءل محمد وتد

عملية تسليم وتقديم القوائم االنتخءعية لألحزاب المشءبركة في االنتخءعءت اإلسبرائيلية الاءمة، المقبربرة في 
قءئمة انتخءعية ستخوض  30الثءني من مءبرس/آذابر المقعل. وعحسب الماطيءت األولية، يعدو أن نحو 

لسيءسية التي تاصف عدولة االحتالل منذ انتخءعءت الكنيست التي جبرت المابركة، في أوج األزمة ا
سعتمعبر/أيلول، من دون أن يتمكن  17في التءسع من إعبريل/نيسءن المءضي، والتي أعيد إجبراؤهء في 

 أيُّ حزٍب من األحزاب اإلسبرائيلية البرئيسية من تشكيل حكومة جديدة.
ذا كءن دخول تحءلف "كءحول لفءن" عقيءدة ا لجنبرال عني غءنتس، شّكل مفءجأة االنتخءعءت في وا 

إعبريل/نيسءن المءضي، فإن االنتخءعءت اإلسبرائيلية المقعلة ال تنعئ عمفءجآت كعيبرة ُيمكن الجزم 
عحصولهء، خصوصًء في ظّل استمبرابر تنعؤ االستطالعءت اإلسبرائيلية عتكبريس حءلة التاءدل عين 
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يءدة عنيءمين نتنيءهو، ويشمل كذلك أحزاب الحبريديم، شءس الماسكبرين البرئيسيين، ماسكبر "الليكود" عق
ويهدوت هتوبراة، وقءئمتي التيءبر الصهيوني الديني، "العيت اليهودي" و"اليمين الجديد"، والماسكبر 

 المنءوئ له عقيءدة تحءلف "كءحول لفءن".
 12القنءة مع ذلك، ووفقًء لمء كءن واضحًء أمس الثالثء ، وأيضًء عحسب استطالع أخيبر نشبرته 

اإلسبرائيلية أول من أمس اإلثنين، فإن الخبريطة الحزعية في إسبرائيل لن تشهد تغييبرًا كعيبرًا، عل 
اصطفءفًء أكعبر في أقصى اليسءبر، تمخض عن تشكيل تحءلف شعه يسءبري، إذا جءز التاعيبر، مكون 

س، عادمء انشقت أعوقسي -من أحزاب "ميبرتس" اليسءبري، و"الامل"، و"غيشبر" الذي أسسته أوبرلي ليفي
في إعبريل/نيسءن المءضي عن حزب "يسبرائيل عيتينو" عقيءدة أفيغدوبر ليعبرمءن، وهو في أقصى اليمين 
اإلسبرائيلي الالمءني ويحمل براية "التبرانسفيبر". وكءن ضحية هذا التحءلف الذي أعلن اإلثنين، تأخيبر 

القءئمة التحءلفية الجديدة، وهو  في 11موقع النءئب الابرعي عن "ميبرتس"، عيسءوي فبريج، إلى المبركز 
 موقع غيبر مضمون.

إلى أنه في الوقت الذي يفقد فيه اليسءبر اإلسبرائيلي مقادين جبّرا  هذا  12وأشءبر استطالع للقنءة 
مقادًا اآلن للحزعين إلى  11التحءلف، عحيث يتبراجع عدد المقءعد التي يتوقع أن يحصل عليهء من 

متين لليمين الديني الصهيوني، قءئمة تحءلف عين حزب "اليمين تساة مقءعد، فإن تكبريس عقء  قءئ
الجديد" عقيءدة نفتءلي عينت و"االتحءد القومي" عقيءدة عتسليئيل سموطبريتش، وقءئمة تحءلفية عين "العيت 
اليهودي" عقيءدة برافي عيبرتس و"عوتصمءه يهوديت" عقيءدة الانصبري إيتمءبر عن غفيبر، ياني أنهمء 

مقادًا، مقءعل سعاة مقءعد فقط حصل عليهء تحءلف األحزاب الدينية  11ى سيحصالن ماًء عل
 الصهيونية في االنتخءعءت األخيبرة في سعتمعبر/أيلول المءضي.

ومء عدا هذين االصطفءفين، فإن الخبريطة الحزعية اإلسبرائيلية ستعقى على مء كءنت عليه في 
الذي كءن أسسه موشيه كءحلون واندمج في  االنتخءعءت األخيبرة، مع اختفءٍ  نهءئي لحزب "كوالنو"،

قءئمة يتوقع أن تخوض  30االنتخءعءت األخيبرة في "الليكود". وياني هذا عمليًء أنه من نحو 
االنتخءعءت، فإن تسع قوائم )علمًء عأن كثيبرا منهء مكون من أكثبر من حزب( فقط، مبرشحة ألن تنجح 

 145في المءئة(، أي مء يوازي  2.70نسعة الحسم ) عفال تحءلفءتهء الداخلية في مء عينهء في اجتيءز
 ألف صوت، من أصل نحو ستة ماليين إسبرائيلي يملكون حق االقتبراع.

وتقع القوائم المبرشحة للفوز واجتيءز نسعة الحسم، كّلهء تقبريعًء، في يمين الخءبرطة الحزعية اإلسبرائيلية. 
لقوائم التءلية في ماسكبر اليمين ويمكن عمليًء، وعحسب تصبريحءت قءدة هذه األحزاب، حصبر ا

كءلتءلي: "الليكود" عقيءدة عنيءمين نتنيءهو، حبركة "شءس" لليهود الشبرقيين الحبريديم عقيءدة أبريه دبرعي، 
 حبركة "يهدوت هتوبراة" لليهود األشكنءز الحبريديم عقيءدة ياقوف ليتسمءن.
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حزب "اليمين الجديد" عقيءدة يضءف إلى ذلك، تحءلف "يمينء" من التيءبر الديني الصهيوني، ويضم  
نفتءلي عينت، وحزب "االتحءد القومي" عقيءدة عتسليئيل سموطبريتش. وكذلك تحءلف "العيت اليهودي" 

 عقيءدة برافي عيبرتس مع حزب "عوتصمءه يهوديت" عقيءدة تلميذ "كهءنء"، إيتمءبر عن غفيبر.
نتنيءهو في الحكم، مع وجود  ألحزاب المذكوبرة أعاله تصب كلهء في ماسكبر اليمين المؤيد لعقء ا

أحزاب أخبرى هي في قلب اليمين اإلسبرائيلي من حيث مواقفهء السيءسية واالقتصءدية، وأعبرزهء من 
حيث الحجم، تحءلف "كءحول لفءن" الذي يقوده الجنبرال عني غءنتس، وحزب "يسبرائيل عيتينو" عقيءدة 

 أفيغدوبر ليعبرمءن.
عضوًا في  97لنتنيءهو والمتحءلفة ماه، أم الماءبرضة له،  وتملك أحزاب اليمين هذه، سوا  المؤيدة

عضوًا، علمًء عأن ثالثة من أعضء  حزب "كءحول لفءن"، هم يءعيل غيبرمءن  120الكنيست من أصل 
ومئيبر كوهين وعوفبر شيلح، يحملون مواقف وسطية أقبرب إلى اليسءبر منهء إلى اليمين في مء يتالق 

، حيث يؤيد هؤال  عشكل صبريح تسوية على أسءس دولتين، عينمء عمستقعل التسوية مع الفلسطينيين
يالن قءدة "كءحول لفءن"، أنهم يؤيدون ضّم األغوابر وشمءلي العحبر الميت لدولة االحتالل وعسط 
السيءدة اإلسبرائيلية على مجمل المستوطنءت في الضفة الغبرعية المحتلة والقدس وهضعة الجوالن 

 السوبري المحتل.
بركتين االنتخءعيتين األخيبرتين، حيث كءن التحبريض ضد الابرب واليسءبر في إسبرائيل وبرقة وخالفًء للما

تمكن نتنيءهو من خاللهء من إزاحة ملف الفسءد والتهم المقبربر توجيههء له، فإن المابركة االنتخءعية 
يًء الثءلثة ستدوبر عشكل صبريح حول موضوع التهم الموجهة لزعيم "الليكود"، عادمء قدم األخيبر برسم

طلعًء للحصول على الحصءنة العبرلمءنية، عداًل من الموقف الذي قءد خلفه شاءبراته االنتخءعية، أي 
تحت ععءبرة "لن يكون هنءك شي ، ألنني لم أفال شيئًء" مخءلفًء للقءنون. وتبراجع نتنيءهو عن إنكءبره 

وصواًل إلى القضء ، عتلفيق للتهم الموجهة إليه، محواًل خّطه الدعءئي إلى اتهءم مختلف أجهزة الدولة، 
 هذه التهم له، والساي لتنفيذ انقالب قضءئي إلزاحة اليمين من الحكم، وليس ععبر صنءديق االقتبراع.

وسياني تسليم قوائم األحزاب التي ستخوض االنتخءعءت، نهءئيًء عند السءعة الاءشبرة من مسء  اليوم 
ي، وسط تشديد نتنيءهو وأنصءبره على عطالن قبرابر األبرعاء ، عمليًء عد  المابركة االنتخءعية عشكل فال

الكنيست األخيبر، القءضي عتشكيل لجنة كنيست للعت عطلعه للحصول على حصءنة عبرلمءنية، مع 
الساي من جهة لابرقلة مداوالت اللجنة وتأخيبر عد  جلسءتهء لكسب الوقت، ومن جهة أخبرى القيءم 

مة اإلسبرائيلية الاليء ضد العت في الحصءنة اآلن عنشءط محموم قد يشمل على مء يعدو التوجه للمحك
برجء  ذلك إلى مء عاد الثءني من مءبرس/آذابر المقعل.  قعل االنتخءعءت، وا 
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في المقءعل، تبرى الماءبرضة على مختلف توجهءتهء، أن أمءمهء فبرصة لنزع الحصءنة عن نتنيءهو، 
ءلتءلي محءولة سد الطبريق أمءم مجبرد كي يتسنى توجيه لوائح االتهءم برسميًء له وتقديمهء للمحكمة، وع

احتمءل تكليفه عاد االنتخءعءت عتشكيل الحكومة المقعلة، خصوصًء أن كال من المحكمة اإلسبرائيلية 
الاليء، وبرئيس "الدولة" برؤوفين بريفلين، برفضء حتى اآلن العت في مسألة أهلية نتنيءهو لتكليفه عتشكيل 

 ءم برسمية ضده.الحكومة المقعلة، في ظل وجود الئحة اته

  15/1/2020، العربي الجديد، لندن
 

 "اليمين الجديد" وسموتريتش يتفقان على قائمة واحد النتخابات الكنيست .17
يخوض اليمين المتطبرف اإلسبرائيلي انتخءعءت الكنيست المقعلة في قءئمتين، عادمء أعلن حزعء "اليمين 

ة القومية" عبرئءسة عتسلئيل سموتبريتش، اليوم الجديد"، عبرئءسة نفتءلي عينيت وأييليت شءكيد، و"الوحد
الثالثء ، عن اتفءق لخوض االنتخءعءت عقءئمة واحدة، مقءعل القءئمة األخبرى المؤلفة من حزعي "العيت 

 اليهودي" و"عوتسمء يهوديت" الكهءنية الفءشية.
ءم "العيت وقءل عينيت وشءكيد إن االتفءق مع "الوحدة القومية" يعقي العءب مفتوحء أيضء النضم

اليهودي"، لكنهمء لم يذكبرا حزب "عوتسمء يهوديت" المؤلف من أنصءبر الحءخءم الفءشي المأفون مئيبر 
 كهءنء، ويبرأسه إيتمءبر عن غفيبر.

وذكبرت وسءئل إعالم إسبرائيلية أن عينيت وضع شبرطء أمءم برئيس "العيت اليهودي"، برافي عيبرتس، 
ءلفه مع "عوتسمء يهوديت" وذلك "تحسعء من إعاءد لالنضمءم إلى القءئمة الجديدة وهو تفكيك تح

نءخعين". لكن في هذه المبرحلة، ال ياتزم عيبرتس، الذي يتولى منصب وزيبر التبرعية والتاليم، االنضمءم 
نمء مواصلة شبراكته مع عن غفيبر.  إلى القءئمة الجديدة، وا 

لكن سموتبريتش توجه وكءن عينيت وشءكيد أعلنء، أمس، أن حزعهمء لن يتحءلف مع أحزاب أخبرى، 
 إليهمء الليلة المءضية وطلب إجبرا  مفءوضءت ماهمء عاد فشل مفءوضءت أجبراهء مع عيبرتس.

وسيحل عينيت في المكءن األول في قءئمة مبرشحي القءئمة، وشءكيد في المكءن الثءني وسموتبريتش في 
تءن كهءنء من "اليمين المكءن الثءلث، وأوفيبر سوفيبر، من "الوحدة القومية" في المكءن البراعع، وم

 الجديد" في المكءن الخءمس.
وقءل عينيت إنه "وحدنء العيت من جديد. وقدنء إلى وحدة كعيبرة في اليميني األيديولوجي والصهيونية 

عين المتدينين التقليديين والحبريديين القوميين وعين تل أعيب و)مستوطنة( كدوميم"، فيمء  –الدينية 
 الجديدة "ستضمن تشكيل حكومة يمينية مستقبرة وآمنة".اعتعبرت شءكيد أن القءئمة 

 14/1/2020، 48عرب 
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 االحتالل يقرر اغالق مدرستين في القدس المحتلة .18

قبربرت قوات االحتالل اليوم الثالثء ، منع افتتءح الفصل الدبراسي الثءني في  البرأي:-الضفة المحتلة
حتلة، وتحججت قوات االحتالل عأن قبرابر مدبرستي "الوعد الصءدق" و"الفبرسءن" في محءفظة القدس الم

 المنع جء  عزعم عدم حصول المدبرستين على تبراخيص العنء .
ووفًقء ألحد أوليء  األموبر نضءل عويضة قءل: "توجهت إلى المدبرسة عاد اتصءل من نجليه اللذين 
يدبرسءن في مدبرسة الوعد الصءدق ليجد المالمين ماتصمين في السءحة عقب إغالقهء من قعل 

 االحتالل".
 14/1/2020، وكالة الرأي الفلسطينية لإلعالم

 
 عام ا بشروط 18القدس.. االحتالل يفرج عن أسير أمضى  .19

 39أفبرجت شبرطة االحتالل اإلسبرائيلي، ظهبر اليوم الثالثء ، عن األسيبر إسمءعيل نامءن عفءنة )
اإلفبراج عنه من سجن عءًمء( من علدة صوبر عءهبر عءلقدس المحتّلة عاد سءعءت من اختطءفه لحظة 

النقب الصحبراوي. وذكبرت لجنة أهءلي األسبرى والماتقلين المقدسيين أّن شبرطة االحتالل أفبرجت عن 
األسيبر عفءنة عشبرط مناه من المشءبركة في أي مسيبرات أو احتفءالت أو برفع برايءت وأعالم. يشءبر 

وحكمت عليه  2002ي/ ينءيبر كءنون ثءن 15إلى أّن االحتالل اعتقل األسيبر إسمءعيل عفءنة عتءبريخ 
عءًمء عزعم عضويته في خلية عسكبرية واالنتمء  لحبركة المقءومة  18محكمة إسبرائيلية عءلسجن 

 اإلسالمية "حمءس".
 14/1/2020، فلسطين أون الين

 
 نشئ خط مياه على أراضي قلقيلية لتغذية المستوطناتي االحتالل .20

شبرعت قوات االحتالل االسبرائيلي، اليوم الثالثء ، عتنفيذ المبرحلة الثءنية من إنشء  خط ميءه : قلقيلية
 جديد على أبراضي محءفظة قلقيلية.

وأفءد مسؤول ملف االستيطءن في محءفظة قلقيلية محمد أعو الشيخ لـ"وفء"، عأن قوات االحتالل شبرعت 
حتى حدود  48برائيلي، الذي يمتد من داخل أبراضي الـعتنفيذ المبرحلة الثءنية، من إنشء  خط الميءه االس

وأضءف ان المبرحلة األولى كءنت عحفبر أبراض للخط من  محءفظة نءعلس، لتغذية المستوطنءت عءلميءه.
قبرية النعي اليءس شبرق قلقيلية، في حين عدأت المبرحلة الثءنية فجبر اليوم، عءلحفبر في أبراض من قبرية 

 كفبر القف شبرق قلقيلية.
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ءفظ قلقيلية برافع برواجعة، أن االحتالل يساى عءلطبرق كءفة للسيطبرة على األبرض الفلسطينية، وأكد مح
 ويهدد الوجود الفلسطيني في المحءفظة.

 14/1/2020، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
 

 مستوطن يدهس طالبة في كيسان واعتقاالت بالضفة والقدس .21
كيسءن شبرق مدينة عيت لحم جنوعي الضفة الغبرعية المحتلة، دهس مستوطن، أمس، طءلعة في قبرية 

أثنء  توجههء إلى مدبرستهء في علدة تقوع قبرب المدينة، في حين واصلت قوات االحتالل عمليءت 
 الدهم والتفتيش اليومية، واعتقءل المواطنين في منءطق مختلفة عءلضفة الغبرعية والقدس المحتلتين.

ي لكيسءن، أحمد غزال، إن المستوطن دهس الطءلعة يءسمين خءلد وقءل نءئب برئيس المجلس القبرو 
عءمًء( عند مدخل القبرية، أثنء  توجههء إلى مدبرستهء في علدة تقوع، مء أدى إلى إصءعتهء  17غزال )

 ، لتلقي الاالج.«اليمءمة»عبرضوض وجبروح، وجبرى نقلهء الى مستشفى 
لى جءنب اعتدا ات المستوطنين، يواصل جيش االحتال ل االعتقءالت عءألبراضي الفلسطينية، حيث وا 

فلسطينيًء من الضفة والقدس، عينهم أشقء ، برافق ذلك اعتدا ات على المواطنين، ومنهم  19اعتقل 
 عءئلة أسيبر في سجون االحتالل، واستدعء  آخبرين لمقءعلة مخءعبراتهء، أغلعهم من القدس.

شمءل شبرق القدس المحتلة، واستولت  وهدمت قوات االحتالل، وبرشة حدادة قبرب حءجز علدة حزمء
 على ماداتهء.

 15/1/2020، الخليج، الشارقة

  
 تبدأ ضخ الغاز الطبيعي إلى مصر "إسرائيل" .22

قءلت وزابرة العتبرول والثبروة المادنية المصبرية في عيءن في وقت معكبر اليوم األبرعاء  إن ضخ الغءز 
 الطعياي من إسبرائيل إلى مصبر سيعدأ اليوم.

زابرة أن هذا يمثل تطوبرا مهمء يخدم المصءلح االقتصءدية لكال العلدين، حيث سيمكن هذا وأضءفت الو 
التطوبر إسبرائيل من نقل كميءت من الغءز الطعياي لديهء إلى أوبروعء ععبر مصءنع الغءز الطعياي 

 المسءل في مصبر.
الغءز إلى مليءبر متبر مكاب من  85وعموجب اتفءقيءت معبرمة الاءمين المءضيين، ستصدبر تل أعيب 

عءمء، في حين وصفه مسؤولون إسبرائيليون عأنه أهم اتفءق منذ توقيع العلدين  15مصبر على مدى 
 .1979ماءهدة السالم عءم 

 15/1/2020، الجزيرة نت، الدوحة
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 عبدهللا الثاني: ال استقرار في الشرق األوسط دون تحقيق السالم بين الفلسطينيين واإلسرائيليين .23

ك ععدهللا الثءني، في عبروكسل امس الثالثء ، مع أعضء  مجلس حلف شمءل عحث المل :عبروكسل
األطلسي )النءتو(، المكون من سفبرا  دول الحلف، الشبراكة االستبراتيجية وسعل توسيع التاءون 
المشتبرك في المجءالت الاسكبرية واألمنية والتدبريب ومكءفحة اإلبرهءب، والمستجدات في منطقة الشبرق 

 األوسط.
لك، خالل اللقء  الذي عقد عحضوبر األمين الاءم لمنظمة حلف شمءل األطلسي )النءتو(، وأكد الم

ينس ستولتنعبرغ، ضبروبرة تحقيق السالم الاءدل والدائم والشءمل على أسءس حل الدولتين الذي يضمن 
 وعءصمتهء القدس الشبرقية. 1967قيءم الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط البراعع من حزيبران عءم 

على أنه ال يمكن تحقيق االستقبرابر في منطقة الشبرق األوسط دون تحقيق السالم عين  الملكوشدد 
 الفلسطينيين واإلسبرائيليين.

 15/1/2020، ، عّمانالدستور
 

 ةتقصف مطار التيفور وسط سوري "سرائيل"إ .24
 تابرض مطءبر "التيفوبر" الاسكبري شبرق مدينة حمص السوبرية لقصف جوي مسء  :د ب أ" -دمشق

صبرحت عذلك مصءدبر مقبرعة من القوات الحكومية السوبرية لوكءلة األنعء  اليوم الثالثء .
 األلمءنية)د.ب.أ(.

وأكدت المصءدبر أن  وقءلت المصءدبر، التي لم يتم تسميتهء، أن القصف خلف أضبرابرا مءدية كعيبرة .
 "طءئبرات مسيبرة شءبركت في قصف المطءبر وتم اسقءط عددًا منهء".

مصدبر في الماءبرضة السوبرية "إن المطءبر الاسكبري ياتعبر أعبرز القواعد اإليبرانية في من جءنعه، قءل 
 سوبرية ومء تم استهدافه اليوم هو مقبرات ومستودعء للقوات اإليبرانية ".

 14/1/2020، القدس، القدس
 

 يوما   90قرارات اعتقال دولية لمسؤولين إسرائيليين في غضون معاريف:  .25
ن المنتظبر أن تصدبر المحكمة الجنءئية الدولية أوامبر اعتقءل دولية، في م :نءدية ساد الدين –عمءن

عحق الفلسطينيين في ” جبرائم حبرب“يومًء، ضّد مسؤوليين إسبرائيليين عتهمة ابرتكءب  90غضون 
 األبراضي الفلسطينية المحتلة.
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إلعداد في الهءي، عدأ ا“اإلسبرائيلية، ععبر موقاهء اإللكتبروني، عأنه ” ماءبريف“وأفءدت صحيفة 
 ”.إلصدابر أوامبر اعتقءل دولية ضد المسؤولين اإلسبرائيليين

تستاد لقبرابر المحكمة الجنءئية الدولية في الهءي، وذلك عقب “وقءلت الصحيفة إن سلطءت االحتالل 
توصية المدعية الاءمة للمحكمة، عءتو عنسودا، عإجبرا  تحقيقءت في جبرائم الحبرب التي ابرتكعتهء 

إذا استجءب قضءة المحكمة الجنءئية الدولية عشكل “وأضءفت  ”.لضفة الغبرعيةفي غزة وا” إسبرائيل“
يومًء، إصدابر أوامبر  90إيجءعي لطلب المدعي الاءم ووافقوا على فتح التحقيق، فسيتم في غضون 

اعتقءل دولية ضّد عدد من المسؤولين اإلسبرائيليين، الذين ستم تابريفهم كمشتعه عهم في ابرتكءعهم جبرائم 
 ”.حبرب

وعموجب ذلك؛ يمكن للمحكمة أيضًء إصدابر أوامبر اعتقءل ضد كعءبر المسؤولين اإلسبرائيليين الذين 
 كءنوا شبركء  في التبرويج للعنء  االستيطءني في الضفة الغبرعية، عمء فيهء القدس المحتلة.

قنءع الحكومة اإلسبرائيلية عذلت في السنوات األخيبرة جهودًا كعيبرة إل“ونوهت الصحيفة نفسهء إلى أن 
 ”.المدعي الاءم للمحكمة عادم الشبروع في التحقيقءت، لكن تلك المحءوالت عء ت عءلفشل

عدأت، عاد قبرابر المدعي الاءم، في اتخءذ تداعيبر سيءسية “وأوضحت عأن الحكومة اإلسبرائيلية 
ودعلومءسية لحشد تأييد أكعبر عدد ممكن من الدول الصديقة في الاءلم، من أجل ممءبرسة الضغط 

 ”.المحكمة الدولية لتجنب فتح التحقيقءت على
تلقت حتى اآلن برسءئل إيجءعية من عدد “وطعقًء لمزاعم الصحيفة اإلسبرائيلية فإن سلطءت االحتالل 

 ، عحسعهء.”من الدول التي تدعم موقفهء، منهء الواليءت المتحدة وكندا وأستبراليء والمجبر وألمءنيء
 15/1/2020، الغد، عّمان

 
 ترامب ال تزال مهتمة بملف السالم الفلسطيني اإلسرائيلي بومبيو: إدارة .26

قءل وزيبر الخءبرجية األميبركي مءيك عومعيو يوم  :سايد عبريقءت -"القدس" دوت كوم -واشنطن
، في اشءبرة منه الى "صفقة القبرن" حل الصبراع الفلسطيني اإلسبرائيلي، 2020كءنون الثءني  13االثنين/ 

 مسألة برغم االنطعءعءت المخءلفة لذلك.ان ادابرة تبرامب مهتمة عهذه ال
وقءل عومعيو أمءم حشد من الطالب "إننء نامل عجد لعنء  مجموعة من التفءهمءت" في الشبرق 

التي  -األوسط. "سوف تستمبرون في برؤية جهودنء المتالقة عءلصبراع عين اإلسبرائيليين والفلسطينيين 
ال نزال نامل عجد على هذه القضية" واصفء لم تحظ عكثيبر من االهتمءم )اإلعالمي( مؤخبًرا. نحن 

 الصبراع الفلسطيني اإلسبرائيلي عأنه "تحد تءبريخي".



 
 
 
 

 

 21 ص             5135 العدد:             1/15/2020 ألربعاءا التاريخ: 

                                    

وفي هذا السيءق ألمح اثنءن من كعءبر المسؤولين في إدابرة تبرامب في األيءم األخيبرة )عحسب موقع 
 2اكسيوس اإللكتبروني( إلى أن العيت األعيض يمكن أن يقدم خطة "صفقة القبرن" قعل انتخءعءت 

آذابر، في خطوة قد تسءعد نتنيءهو في االنتخءعءت اإلسبرائيلية المثيبرة للجدل التي ستجبرى للمبرة الثءلثة 
 خالل أقل من عءم.

مقءعلة مع مستشءبر األمن القومي  2020كءنون الثءني  12ونشبر موقع "آكسيوس" األحد المءضي/ 
برة ال تستعاد إصدابر الخطة في ذبروة الجديد للبرئيس األميبركي، بروعبرت أوعبراين، قءل فيهء، إن اإلدا

 الحملة االنتخءعية.
 14/1/2020، القدس، القدس

 
 االتحاد األوروبي قلق من العنف اإلسرائيلي في العيسوية .27

أعبرب القءئم عأعمءل ممثل مكتب االتحءد األوبروعي في مدينة القدس المحتلة، تومءس نيكلسون، عن 
ف في الايسوية"، قءئاًل: "ينعغي للجهءت المسؤولة على أبرض قلق االتحءد من "التطوبرات المقلقة والان

الواقع أن تتحلى عءلهدو  وضعط النفس من أجل منع أي تصايد"، في إشءبرة إلى سلطءت االحتالل 
اإلسبرائيلي. وأكد نيكلسون أن االتحءد األوبروعي والدول األعضء  فيه يؤيدون الحق في التاليم، 

-2016ن خالل إستبراتيجية االتحءد لحقوق اإلنسءن والديمقبراطية للمدة وحددوا حقوق الطفل "أولوية" م
م. وأضءف: "على )إسبرائيل( االلتزام عحمءية حقوق الطفل واحتبرامهء والوفء  عهء، وذلك عضمءن 2020

أن تكون المدابرس أمءكن آمنة مصونة لألطفءل". جء  ذلك لدى زيءبرة برؤسء  عاثءت دول االتحءد 
وبرام هللا، إلى قبرية الايسوية شمءل شبرق مدينة القدس المحتلة، حيث التقوا  األوبروعي في القدس

السكءن وممثلي المنظمءت المدنية الذين أطلاوهم على االشتعءكءت واالقتحءمءت غيبر المسعوقة للقبرية 
 م.2019المستمبرة منذ شهبر مءيو/أيءبر 

 14/1/2020، فلسطين أون الين

 
 وقفص االتهام "إسرائيل" .28

 ين شاعءنععد الحس
في « اإلسبرائيلية»أعلنت المحكمة الجنءئية الدولية أنهء تنوي فتح تحقيق شءمل يخص جبرائم الحبرب 

األبراضي الفلسطينية المحتلة، جء  ذلك في عيءن أصدبره مكتب فءتو عنسودا مدعي عءم المحكمة، 
لك ألسعءب عدة؛ برسمية وغيبر برسمية غءضعة لدبرجة الهستيبريء؛ وذ« إسبرائيلية»الذي أثءبر بردود فال 

 منهء:
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األول: إن هذا اإلعالن ياني أن الفحص التمهيدي لجبرائم الحبرب قد يقود إلى مثل هذا اإلقبرابر، 
 األمبر الذي يتطّلب االنتقءل إلى التحقيق عخصوص الجبرائم المبرتكعة.

 الثءني: إن اتخءذ االدعء  الاءم مثل هذا القبرابر؛ ياني وجود أسءس قوي توّلد لديه؛ من خالل
ماطيءت عأن جبرائم حبرب فالية قد ابرتكعت؛ وهو مء يدعم الدعءوى الفلسطينية والابرعية عشأن الجبرائم 

 المستمبرة التي أصعحت حقيقة، وليست اتهءمًء فحسب.
أدوات المواجهة القضءئية عدا لجوئهء إلى أسءليب اعتزاز سيءسي؛ ععبر « إسبرائيل»الثءلث: فقدان 

أو حتى وضاهء في موضع « إسبرائيل»أن أعلن أنه لن يسمح عإدانة حليفهء األمبريكي، الذي سعق له 
 في الهءي أم غيبرهء من المؤسسءت الدولية.« المحكمة الجنءئية الدولية»االتهءم، سوا  ععبر 

إلى إثءبرة زوعاة من التشكيك عأن المحكمة ُمسّيسة، واعتعبرت صدوبر عيءن « إسبرائيل»وقد لجأت 
، وقد شءبرك على برأس الحملة عنيءمين نتنيءهو الذي كءل «يقة والادالةيومًء أسود للحق»المدعي الاءم 

االتهءمءت للمحكمة وقضءتهء، وطلب أحد أعضء  المجلس الوزابري المصّغبر الوزيبر عتسلئيل 
اّل فالى  48سموتبريتيش إمهءل السلطة الفلسطينية  أن تهدم « إسبرائيل»سءعة؛ لسحب دعواهء فوبرًا وا 

 قءعل ذلك حتى تبرضخ.كل يوم قبرية فلسطينية م
انضّمتء إلى المحكمة الجنءئية الدولية )نظءم برومء الذي « تل أعيب»جديبر عءلذكبر أن واشنطن و

عسوياءت، وانسحعتء منهء عاد دخولهء حّيز  2000( قعل إغالق عءب االنضمءم عءم 1998تأسس عءم 
خول المدعية الاءمة . وكءنت واشنطن قد عءشبرت ضغوطهء؛ حيث سحعت تأشيبرة د2002التنفيذ عءم 

 عنسودا إلى الواليءت المتحدة.
سنوات على إقءمة الدعوى، وال شك أن الوصول إلى قبرابر يقضي  5واستمبرت التحقيقءت األولية نحو 

جء  عاد جهود دعلومءسية مضنية، ياود جز  منهء إلى « إسبرائيل»عءلتحقيق في الجبرائم التي ابرتكعتهء 
مة عبرعيًء، واآلخبر لجهود مؤسسءت حقوق اإلنسءن التي عملت عمهنية الدعلومءسية الفلسطينية المدعو 

 ومسؤولية ومابرفة عدعم عبرعي ودولي.
إلى قفص االتهءم ليس من السهولة عمكءن؛ عل ثمة عقعءت سيءسية « إسبرائيل»وعءلطعع فجلب 

خشنة المضءدة عوسءئلهء ال« اإلسبرائيلية»وقءنونية وعملية تقف عوجهه؛ حيث تنشط الدعلومءسية 
والنءعمة، وعدعم كءمل من واشنطن، في محءولة إلثءبرة موضوع الوالية الجغبرافية؛ حيث يتم التشكيك 
عمقومءت دولة فلسطين، وعءلتءلي هل من حقهء تقديم مثل هذا الملف إلى المحكمة عءلنظبر إلى أنهء 

دائبرة التمهيدية ؟ وهو مء دعء المدعية الاءمة إلحءلة الملف إلى ال«أبراضي دولة تحت االحتالل»
 للمحكمة من عءب االستدبراك القءنوني؛ لكي ال تُثءبر عوجههء إشكءليءت قضءئية.
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ولكن مثل وجهة النظبر هذه كءن يفتبرض أن تكون محسومة لمجبرد قعول الدعوى من دولة فلسطين، 
ي لدولة الذي اعتبرف عءلمبركز القءنون 2012استنءدًا إلى قبرابر الجماية الاءمة لألمم المتحدة في عءم 

ن كءنت دولة غيبر عضو في األمم المتحدة؛ لكنهء تمتلك مقّومءت الدولة؛ وهي  فلسطين، حتى وا 
 منضّمة إلى عشبرات المنظمءت الدولية التءعاة لألمم المتحدة.

 60يومًء(، ويمكن تمديده إلى شهبرين ) 120ويشتبرط أن يكون برد الدائبرة التمهيدية خالل أبرعاة أشهبر )
يومًء(؛ لكن مءذا لو كءن برّد الدائبرة التمهيدية سلعيًء؟ ففي ذلك  180أشهبر ) 6لمجموع يومًء(، ويكون ا

الوقت يفتبرض أن تطان دولة فلسطين عءلقبرابر؛ حيث ال توجد أي محّددات زمنية أو سقف محّدد 
التخءذ القبرابر عءلطان، وقد يستمبر األمبر لشهوبر أو حتى ألعوام وسيكون ذلك تسويفًء للحق الاءدل 

 جبرائم حبرب.« إسبرائيل»مشبروع ولالتهءم المدعوم عءلوثءئق والحقءئق البرتكءب وال
وفي حءل البرد اإليجءعي يفتبرض عءلمدعي الاءم المعءشبرة فوبرًا عءلتحقيق؛ عهدف مسء لة المبرتكعين، 
نصءفهم، وال عّد من إعقء  هذا الملف مفتوحًء؛ إْذ ال يمكن  وتحقيق الادالة وتاويض الضحءيء وا 

 لادالة عأي حلول أخبرى؛ لكي ال يفلت الجنءة من الاقءب.مقءيضة ا
قد ابرتفات في السنوات الاشبر « اإلسبرائيلية»وال شّك أن وتيبرة المطءلعة عءلتحقيق في جبرائم الحبرب 
الانصبري وعدوانهء المتكبربر، وهو مء « إسبرائيل»ونّيف األخيبرة على الصايد الدولي؛ ابرتعءطًء مع نهج 

نوب إفبريقي من أصل يهودي غولدستون، والصحفي السويدي عوستبروم، عكسه تقبريبر القءضي الج
حتى أن البرئيس األمبريكي األسعق جيمي كءبرتبر صبّرح خالل زيءبرته لقطءع غزة عاد الادوان عليهء 

ماءملة »، إن الفلسطينيين في القطءع ياءملون 2007وعاد حصءبرهء الدامي منذ عءم  2009عءم 
ضع الاّلإنسءني الذي يايشه السكءن األعبريء  الازل خالفًء التفءقءت ، في إشءبرة إلى الو «الحيوانءت

 «.إسبرائيل»وملحقيهء، وفي ذلك إدانة معءشبرة ل 1949جنيف لاءم 
 15/1/2020، الخليج، الشارقة
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 د. فءيز برشيد
ينية الواقاة إن سلطءت االحتالل تقوم عتنفيذ مخطط لضّم األبراضي الفلسط« هآبرتس»قءلت صحيفة 
من مسءحة  % 62في الضفة الغبرعية المحتلة، التي تزيد مسءحتهء اإلجمءلية على « ج»ضمن منطقة 

الضفة، وتاّد غنية عءلموابرد الطعياية، واالقتصءدية، والمءئية. فقد تم تشكيل لجنة عبرئءسة نفتءلي عينيت 
ينءيبر/ كءنون  9صحفي )الخميس وزيبر الحبرب، الذي صبّرح لألجهزة اإلعالمية الصهيونية في مؤتمبر 

وتثعيت « ج»إن حكومته تقوم عوضع التداعيبر القءنونية الالزمة لضم المنطقة »الثءني الحءلي( قءئاًل: 
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واستطبرد «. حبرب على مستقعل تلك المنطقة»واصفًء تلك الخطوات عأنهء  ،«المستوطنءت القءئمة
«. تتعع لهء فنحن لسنء في األمم المتحدة «ج»هي أن المنطقة « إسبرائيل»سيءسة دولة »قءئاًل: إن 

« إسبرائيلية»ستفال كل شي  لكي تقءم على هذه األبراضي معءن « إسبرائيل»دولة »وأضءف أن 
أحد العنود البرئيسية التي يطلعهء برؤسء  »وأشءبر إلى أن «. عوصف أن ذلك سيءستنء الثءعتة

ي المستوطنءت معءشبرة وليس من المستوطنين تتمثل في السمءح لهم عءالستيال  على األبراضي ف
 «.خالل الشبركءت، أو الدولة

الهيئة عبرئءسة عينيت اجتمات مبرات عدة في »وأفءدت الصحيفة نفسهء ععبر موقاهء اإللكتبروني، عأن 
األسءعيع األخيبرة لدفع مجموعة من القضءيء التي يمكن تنفيذهء قبريعًء، حتى خالل فتبرة االنتخءعءت 

قد اطلات على « إسبرائيلية»مصءدبر قءنونية »وقءلت إن «. بر القءدمالمقبربرة في شهبر مءبرس آذا
 «.ج»القضءيء التي تم طبرحهء للمنءقشة والتي ياني عاضهء الضم الفالي للمنطقة 

والسؤال الذي يفبرض نفسه ألولئك الذين وقاوا اتفءقيءت أوسلو الكءبرثية منذ برعع قبرن والتي فبّرطت في 
مءذا تعقى للفلسطينيين من أبراضي الضفة الغبرعية، خءصة عاد أن كل الحقوق الوطنية الفلسطينية: 

ستضم منطقة غوبر األبردن وشمءل العحبر « إسبرائيل»نتنيءهو أن « اإلسبرائيلي»أعلن برئيس الوزبرا  
 الميت إليهء؟

من جهة ثءنية، قءل السفيبر األمبريكي في دويلة االحتالل ديفيد فبريدمءن، إن المبرحلة التءلية عءلنسعة 
وعسيءدتهء على مبرتفاءت الجوالن « إسبرائيل»برة األمبريكية عاد االعتبراف عءلقدس عءصمة ل لإلدا

 السوبرية، هي الضفة الغبرعية.
منذ قدومي إلى هنء حءولت  وقءل فبريدمءن في مؤتمبر صحفي عقده عبرفقة نتنيءهو في القدس المحتلة:

مبريكية، ومع نتنيءهو للمسءعدة في إضءفة عند إلى األجندة المزدحمة جدًا، وهو الامل مع اإلدابرة األ
قضءيء ذات أهمية كعيبرة، وهي أواًل:  3هنءك «..األيءم الستة»تصحيح القضءيء الاءلقة عاد حبرب 

« يهودا والسءمبرة»وضع القدس، وثءنيًء: وضع مبرتفاءت الجوالن السوبرية )المحتلة(، وثءلثًء: وضع 
لق عءلقدس جبرى االعتبراف عهء عءصمة )الضفة الغبرعية(. وأشءبر فبريدمءن إلى أنه فيمء يتا

على مبرتفاءت الجوالن. « اإلسبرائيلية»ونقلت السفءبرة إليهء، وجبرى االعتبراف عءلسيءدة « إسبرائيل»ل
فهي األصاب واألكثبر تاقيدًا من عين القضءيء، عسعب التجمع « يهودا والسءمبرة»وأضءف، أمء 

 السكءني الفلسطيني الكعيبر فيهء.
عشدة العنء  والتنمية « إسبرائيل»مء فبرضت اتفءقيءت أوسلو المشؤومة، قّيدت لكل هذه األسعءب، وك

الفلسطينية في المنطقة )ج( عينمء تجءهلت، وال تزال احتيءجءت أعنء  شاعنء. هذه السيءسة تاني أن 
على أهلنء أن يايشوا في ظبروف مايشية عدائية للغءية، ُيحبرمون من أي وسيلة قءنونية لعنء  المنءزل، 



 
 
 
 

 

 25 ص             5135 العدد:             1/15/2020 ألربعاءا التاريخ: 

                                    

تطويبر مجتماءتهم. إن دويلة االحتالل تصدبر عشكل بروتيني أوامبر عهدم المعءني الفلسطينية التي  أو
أمبرًا عءلهدم، نفذ نحو  14,087أصدبرت نحو  2014و 1988عنيت من دون تصءبريح. فعين عءمي 

 منهء. 60%
ي تدميبر يحظبر على السلطة القءئمة عءالحتالل أ»من اتفءقيءت جنيف البراعاة  53ووفقًء للمءدة 

لممتلكءت حقيقية، أو شخصية تخص أفبرادًا، أو جمءعءت أشخءص عءديين، أو للدولة، أو للسلطءت 
أمء عمليءت الهدم الصهيونية فتستند إلى «. الاءمة األخبرى، أو للمنظمءت االجتمءعية، أو التاءونية

ليءت الهدم. وتدافع قواعد تخطيط االنتداب )االحتالل( العبريطءني، التي يتم استحضءبرهء لتعبريبر عم
حيث تم التوقيع على أن  1995عن سيءستهء على أنهء تتم عموجب اتفءقيءت أوسلو لاءم « إسبرائيل»

 التخطيط والتقسيم إلى منءطق في المنطقة )ج( سيخضاءن للجءن التخطيط المنءسعة.
ن الهدم يتم أيضًء عن عمليءت الهدم عزعم حبرصهء على سالمة سكءن المنءزل، وأ« إسبرائيل»وتدافع 

مء يقبرب من « إسبرائيل»ألنهء عنيت في منءطق عسكبرية مغلقة، أو منءطق إطالق النءبر. وعبّرفت 
من عمليءت الهدم في عءم  %60و« منءطق عسكبرية مغلقة»من الضفة الغبرعية عأكملهء عأنهء  20%

 وقات في هذه المنءطق. هذا مء جلعته لنء اتفءقيءت الاءبر في أوسلو. 2010
 14/1/2020، الشارقةالخليج، 

 
 إسرائيل ويهود العالم: اّتساع الشرخ .30

 أنطوان شلحت
ينءيبر/ كءنون  7، والذي نشبر يوم 2019من الماطيءت الالفتة لـ"مؤشبر الديمقبراطية اإلسبرائيلية" لاءم 

الثءني الجءبري زيءدة التآكل فيمء يسمى "التضءمن اليهودي" الذي يشكل "الدعق الذي وّحد الشاب 
على مبر آالف األعوام"، كمء يقول مديبر "مبركز القومية، الدين والدولة" في الماهد اليهودي 

 اإلسبرائيلي للديمقبراطية الذي يتولى إعداد هذا المؤشبر منذ نحو عقدين. 
من اليهود اإلسبرائيليين فقط يشابرون عأن لديهم مصيبرًا مشتبركًء مع سءئبر  %51أظهبر المؤشبر أن 

من اليهود اإلسبرائيليين  %60ون عأنهم "يهود الديءسعوبرا". كمء أظهبر أن اليهود في الاءلم الذين يوصف
ياتقدون أن إسبرائيل ال ينعغي أن تأخذ في االعتعءبر مواقف اليهود في الاءلم في شتى القبرابرات التي 
تّتخذهء، عمء في ذلك سيءستهء اإلقليمية. غيبر أن الجءنب األهم يظّل برهن المحوبر المتالق عءلاالقة 

قبرابرًا  2016لقومية والدين والدولة. وهو محوبٌر مشحوٌن منذ علقت الحكومة اإلسبرائيلية عءم عين ا
يقضي عضمءن الصالة التاّددية الدائمة لغيبر اليهود األبرثوذكس في حءئط المعكى )العبراق(، عسعب 

اء عمء الضغوط التي موبرست عليهء من زعمء  أحزاب اليهود األبرثوذكس )الحبريديم(، فيمء اعتعبر تبراج
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كءن ُينظبر إليه دبرجًة من االعتبراف عتيءبرات اليهودية غيبر األبرثوذكسية التي تشكل أغلعية يهود 
 أميبركء.

وتتجه جّل األنظءبر أكثبر شي  إلى الاالقة عين إسبرائيل ويهود الواليءت المتحدة، والتي عدأت تتسم 
السيءسية، وتحديدًا منذ تولي عوجود تعءيٍن عّين في شؤون الدين اليهودي، وكذلك في عاض المحءوبر 

 اإلدابرة األميبركية الحءلية، عبرئءسة دونءلد تبرامب، شؤون العيت األعيض.
من اليهود اإلسبرائيليين  %80ووفقًء ألحدث مؤشبرات استطالعءت البرأي الاءم في هذا الشأن، أعلن 
نهم يؤيدون خطوة منهم إ %85دعمهم سيءسة تبرامب في إدابرة الاالقءت األميبركية مع إسبرائيل، وقءل 

من اليهود األميبركيين فقط يؤيدون  %57نقل السفءبرة األميبركية من تل أعيب إلى القدس، في حين أن 
منهم نقل السفءبرة األميبركية، وأعلن  %46طبريقة تبرامب في إدابرة الاالقءت مع إسبرائيل، وعءبرض 

 الفلسطيني. -منهم تأييدهم حل الدولتين للصبراع اإلسبرائيلي  59%
ل هذه الماطيءت ثّمة وزن متصءعد آلبرا  الشعءب. وُيشءبر، مثاًل، استنءدًا لدبراسة حديثة أجبرتهء وداخ

فقط من الطالب اليهود في الجءماءت والكليءت  %57إحدى المؤسسءت اليهودية في أميبركء، إلى أن 
في  %84، عن تأييدهم إسبرائيل عسيءق الصبراع مع الفلسطينيين مقءعل 2016األميبركية عّعبروا، في 

من الطالب الجءمايين اليهود في الواليءت المتحدة  %95. وعينت الدبراسة أنه عينمء كءن 2010الاءم 
، إضءفة إلى أن 2016في  %82، هعطت هذه النسعة إلى 2010يحملون آبرا  إيجءعية عن إسبرائيل في 

وهذا ياني أنه في األغلعية السءحقة منهم أصعحت تاتقد أن "دولة إسبرائيل تنتهك حقوق اإلنسءن". 
وقٍت تتازز الاالقءت عين تبرامب وبرئيس حكومة دولة االحتالل نتنيءهو، فإن الشبرخ عين يهود 

سبرائيل آخذ عءالتسءع.  الواليءت المتحدة وا 
وتتقءطع هذه الوقءئع مع تعءين آخبر في المواقف عين إسبرائيل ويهود الواليءت المتحدة على خلفية 

الحزب الديمقبراطي، وأسءسًء من طبريق تازيز تحءلفه مع عتءة المسيحيين تاميق نتنيءهو االنقسءم مع 
اإلنجيليين من قءدة الحزب الجمهوبري وأنصءبره، والذين ياتعبرهم مؤيدين متحّمسين إلسبرائيل وسيءستهء 

 اإلقليمية، سيمء حيءل المسألة الفلسطينية.
حدة، تتزايد األصوات التي تحّذبر من ومع اقتبراب االنتخءعءت البرئءسية التي ستجبري في الواليءت المت

مغعة الُمضي في هذا المسءبر. وعاضهء يقول إنه كلمء اتجهت إسبرائيل نحو اليمين، ازداد تأثيبر 
اإلنجيليين في الاالقءت عين الدولتين، نءهيك عن وجود قوى في هذا اليمين تساى إلى أن يكون 

ليين، مء من شأنه أن يتسّعب عتآكل إضءفي في التأييد األميبركي إسبرائيل ماتمدًا حصبريًء على اإلنجي
مكءنة إسبرائيل وسط مبراكز قواهء التقليدية، وفي طلياتهء يهود الواليءت المتحدة الذين ياتعبرون 
اإلنجيليين خطبرًا حقيقيًء على قيمهم، من جءنب واحد. ومن الجءنب اآلخبر، يؤدي ذلك إلى تاميق 
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في حءل انتخءب برئيس وكونغبرس ديمقبراطيين سيشكل ذلك  االنقسءم مع الديمقبراطيين. وعنءً  عليه،
 مشكلًة خطبرًة إلسبرائيل، إذا مء عقي نتنيءهو في سّدة الحكم.

 15/1/2020العربي الجديد، لندن، 
 

 هل ينتقل الشرق األوسط إلى حروب الطاقة؟ .31
 إيءل زيسبر

على الغءز: حبرعًء على  الحبرب المقعلة في الشبرق األوسط لن تكون حبرعًء على الميءه، عل ستكون حبرعءً 
 السيطبرة على حقول الغءز، وعلى نقله، وتزويد أوبروعء عه.

في الشبرق األوسط. وازدادت أهميتهء عسعب االحتعءس « قوة محبّركة»في الواقع، كءنت الميءه وال تزال 
 الحبرابري، وسنوات الجفءف المتواصلة، ووتيبرة نمو الزيءدة السكءنية.

ة صاوعة في تزويد سكءنهء عميءه للشبرب والزبراعة، وتوتبرات عشأن ينءعيع تواجه أغلعية الدول الابرعي
نهبر النيل تخلق نزاعءت عين مصبر وأثيوعيء، وكذلك أيضًء عين تبركيء وسوبرية عشأن ميءه الفبرات، وحتى 

 البرعيع الابرعي في سوبرية نشب على خلفية الضءئقة االقتصءدية في المنءطق البريفية نتيجة الجفءف.
يعدو أن الغءز حّل مكءن الميءه كمصدبر للتوتبرات. اكتشءف حقول للغءز على شواطئ  لكن حءليءً 

العحبر المتوسط يثيبر أماًل عتحقيق أبرعءح طءئلة يمكن أن تحّسن الوضع االقتصءدي لكل دول 
المنطقة. وعلى مء يعدو، التاءون عين الحكومءت يمكن أن يسمح لهء عتحقيق زيءدة كعيبرة في أبرعءحهء 

 ول، لكن في منطقتنء، الاءطفة تتغلب على المنطق.من الحق
أحد أسعءب شحذ السيوف هو حقيقة وجود أغلعية حقول الغءز في ميءه العحبر المتوسط، في منطقة لم 

م قط عصوبرة واضحة ومتفق عليهء عين الدول القبريعة من السواحل.  َيجبر تبرسيمهء ولم تقسَّ
ءنية، على مء يعدو، عضغط من حزب هللا، عملكية عدة هكذا على سعيل المثءل، تطءلب الحكومة اللعن

حقول للغءز موجودة على خط الحدود العحبرية مع إسبرائيل، وعذلك تابرقل استخبراج الغءز الموجود في 
 المجءل اللعنءني غيبر المتنءَزع عليه.

دي تبركيء في عهد أبردوغءن، هي اليوم مصدبر التهديد األسءسي لالستقبرابر اإلقليمي، ويمكن أن تؤ 
 خطواتهء إلى تدهوبر المنطقة نحو مواجهة.

احتلت تبركيء شمءل قعبرص، ومنذ ذلك الحين، تتاءمل مع الجز  الشمءلي للجزيبرة  1974في سنة 
 كأبرض خءضاة لسيءدتهء.

وهذا األمبر يمنحهء، على األقل من وجهة نظبرهء، الحق في المطءلعة عملكية جز  من الميءه اإلقليمية 
 حءوالت التنقيب واستخبراج الغءز منهء.لقعبرص، وعذلك تكعح م
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حءليًء، يمد أبردوغءن يديه أيضًء إلى ليعيء. فقد استغل الحبرب األهلية الدائبرة هنءك، وفي مقءعل تقديم 
وعود عمسءعدة حكومة الوفءق في طبراعلس، وّقات هذه األخيبرة اتفءقًء يمنح تبركيء سيطبرة اقتصءدية 

ء حتى الشواطئ الليعية. عذلك تستطيع أنقبرة منع إسبرائيل على كل المجءل العحبري الممتد من تبركي
 وقعبرص واليونءن من مد أنعوب من أجل تصديبر الغءز إلى أوبروعء.

األتبراك مانيون عأن يمبر أنعوب غءز كهذا في أبراضيهم، لكنهم في الوقت المالئم أفشلوا االتصءالت 
توصل إلى اتفءق. قعبرص واليونءن مع إسبرائيل ألسعءب سيءسية، إلى أن يئست األخيبرة من فبرص ال

همء في مواجهة مع تبركيء عشأن هذه المسألة، وانضمت إليهمء مصبر أيضًء التي تاتعبر أبردوغءن 
 إسالميًء وخصمًء.

حءليًء، أعلنت القءهبرة أنهء لن تقعل وجودًا تبركيًء عسكبريًء في ليعيء، العءحة الخلفية لمصبر، ولن تسمح 
 العحبر المتوسط.لتبركيء عتحقيق مطءلعهء عميءه 

تضءُفبر األنءنية والسيءسة والتوقاءت عتحقيق أبرعءح عءلمليءبرات هي التي تغذي التوتبر في المنطقة، مء 
 يمكن أن يتدهوبر إلى مواجهة عسكبرية، ستكون لهء نتءئج واناكءسءت واضحة على إسبرائيل.

 «إسرائيل اليوم»
 15/1/2020، األيام، رام هللا

 
 لإليرانيين في سورية« قاتلةضربة »حان الوقت لتوجيه  .32

 برون عن يشءي
من  -في المؤسسة األمنية يقّدبرون أن اغتيءل قءسم سليمءني سيؤدي إلى تغييبرات نحو األفضل 

ظهءبر قوة في الشبرق األوسط. -وجهة نظبر إسبرائيلية   عشأن قدبرة إيبران على التأثيبر وا 
سليمءني والوضع الذي نشأ في  أكثبر من هذا، يقول مسؤول أمني إسبرائيلي كعيبر، إن التخلص من

أعقءب ذلك يفتحءن أمءم إسبرائيل نءفذة فبرص، يجب استغاللهء لوضع حد للجهد اإليبراني إلقءمة 
 وتبرسيخ جعهة ضد إسبرائيل في سوبرية والابراق.

 تستند هذه النظبرية إلى تقديبر أن النظءم اإليبراني هو اليوم في نقطة متدنية تءبريخية.
من النءتج القومي  %9تي فبرضتهء الواليءت المتحدة "اقتطات" أكثبر من الاقوعءت االقتصءدية ال

 اإليبراني في السنة المءضية، وزادت في تدهوبر الوضع االقتصءدي.
الخطوات التي تلتف على الاقوعءت ال تكفي، وفي طهبران محعطون من أن األمل الذي علقوه على 

ءنوا سيحصلون عليهء في سوبرية واتفءقءت التجءبرة حقوق النفط والغءز والفوسفءت وتبرميم المبرافئ التي ك
 مع الابراق لم تتحقق.
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عءإلضءفة إلى ذلك، تلقى خءمنئي ونظءمه ثالث ضبرعءت قءسية لحقت عصوبرته المانوية وعلى صايد 
األدا ؛ اغتيءل سليمءني، إسقءط طءئبرة البركءب األوكبرانية عن طبريق الخطأ، والمحءولة الكءذعة 

ك. فاليًء، إيبران لم تخسبر قدبرتهء على اإليذا  والتأجيج وزعزعة االستقبرابر في والمبرتعكة إلخفء  ذل
الشبرق األوسط، وتهديد سوق الطءقة الاءلمية، لكن النظءم أصعح أقل ثقة عنفسه، وأظهبر ابرتعءكه، وفي 

 األسءس يتخوف من المجهول. تبرامب المجنون نجح في إخبراج آيءت هللا عن اتزانهم.
ت طعاًء اغتيءل قءئد فيلق القدس في الحبرس الثوبري، مع زعيم الميليشيءت الشياية الضبرعة األقوى كءن

الابراقية، أعو مهدي المهندس، الذي كءن "قءئد قيءدة الابراق" في المنظومة التي أقءمهء سليمءني في 
 شتى أنحء  الشبرق األوسط، من غزة، وصواًل إلى اليمن.

اغتيل فيهء، عءشه ماليين النءس، مانويًء وعءطفيًء،  إقصء  عطل وطني عن السءحة، والطبريقة التي
 كضبرعة وحشية غيبر محقة وّجهتهء "الغطبرسة األميبركية" إلى الشاب اإليبراني.

لكن عخالف التصبريحءت الصءخعة التي ُسمات من كعءبر المسؤولين في إيبران ومن نعوؤات الغضب 
 لنظءم كءن مدبروسًء وحذبرًا للغءية.في الواليءت المتحدة وفي الشبرق األوسط، البرد االنتقءمي ل

إطالق إيبران صوابريخ من أبراضيهء على قواعد أميبركية في الابراق، هو فااًل أمبر غيبر مسعوق عءلنسعة 
 عءمًء. 20إلى النظءم الذي يحءبرب أعدا ه فقط عوسءطة وكال  منذ 

يبرانيون في المنفى لكن الضبرعة الموجهة إلى األميبركيين كءنت في الحد األدنى، وأثعتت مء يّدعيه إ
طوال الوقت، وكذلك الخعبرا  في الموضوع اإليبراني الذين يابرفون جيدًا الشاب والنظءم: اإليبرانيون، 

 وخصوصًء النظءم الحءلي، يبرتدعون عسبرعة عندمء ُتستخدم القوة ضدهم.
يبرانية اإليبرانية التي خسبرت فيهء األمة اإل -يمكن أن نفهم ذلك على خلفية صدمة الحبرب الابراقية 

جياًل كءماًل من الشعءب، لكن التءبريخ يدل أيضًء على أن الشاب وزعمء ه يدبرسون ويفهمون جيدًا 
 متى تكون موازين القوى لغيبر مصلحتهم، وحينهء يبرتدعون ويعحثون عن مسءبر جديد.

طوال عضع سءعءت قّدبروا في الغبرب وفي إسبرائيل أن إيبران ستكتفي في مبرحلة أولى، وعلى األمد 
صيبر، عبرد غيبر فتءك على قواعد أميبركية في الابراق، وعادهء في المستقعل األعاد، وعاد جمع الق

المالومءت االستخعءبراتية والتحضيبرات الامالنية، ستحدث موجة ُأخبرى من الهجمءت، هدفهء فبرض 
 انسحءب أميبركي من الابراق.

ألولى في إيبران، عمل انسحءب القوات األميبركية من الابراق هو هدف استبراتيجي من المبرتعة ا
 سليمءني عقوة على تحقيقه عوسءطة الميليشيءت الشياية الابراقية.

عءلنسعة إلى اإليبرانيين، مء دام األميبركيون حءضبرين في الابراق على الحدود اإليبرانية، فإن هذا تهديد 
دابرة معءشبر وفوبري للنظءم، عءإلضءفة إلى ذلك، الوجود األميبركي الاسكبري ال يسمح لطهبران عءلا مل وا 



 
 
 
 

 

 30 ص             5135 العدد:             1/15/2020 ألربعاءا التاريخ: 

                                    

معءشبرة "للمحوبر الشياي" )إيبران، الابراق، سوبرية، لعنءن( عصوبرة تخدم معءشبرة، ومن دون عقعءت، 
 المصءلح االقتصءدية واالستبراتيجية والاسكبرية والدينية لنظءم آيءت هللا.

 إقءمة هذا المحوبر كءن مشبروع حيءة عءلنسعة إلى سليمءني. حتى اآلن، وقعل أن ينجز، هو يمنح إيبران
نفوذًا وهيمنة وسط الابرب في الشبرق األوسط، ومدخاًل معءشبرًا إلى الحوض الشبرقي للعحبر األعيض 
المتوسط؛ عءإلضءفة إلى ذلك، هو يسمح إليبران عتطويق إسبرائيل عمنظومءت صوابريخ وقذائف وقوات 

 عبرية يحبركهء وكال  مخلصون تمولهم إيبران.
أميبركي في الابراق، فإنهم يغبرسون شوكة في عسكبري وعنصبر استخعءبرات  5200لكن مء دام هنءك 

 حلق إيبران، وال يسمحون لهء عإنجءز هذا المشبروع الاظيم الذي تعءهى عه سليمءني وساى لتحقيقه.
لذلك، عذل سليمءني جهودًا هءئلة لمضءيقة األميبركيين عوسءطة ميليشيءت شياية عبراقية، مفتبرضًء أن 

 س وُيخبرج جنوده من الابراق.تبرامب الذي يخءف من استخدام القوة، سييأ
هذا الجهد هو الذي دفع ثمنه سليمءني وقيءدته الابراقية من حيءتهم. هم حتى النهءية لم يفهموا مء 
الذي يحبرك تبرامب، لذلك ذهعوا إلى أعاد ممء يتحمله البرئيس األميبركي النزق وغيبر المتوقع. الهجوم 

لهء سليمءني عبّرضت للخطبر حيءة أميبركيين على السفءبرة األميبركية في عغداد وهجمءت ُأخبرى خطط 
آخبرين وفبرص انتخءب تبرامب لوالية ثءنية: وهذا عءلنسعة إلى البرئيس األميبركي تهديد ال يمكن أن يقعله 
شخصيًء، وهو الذي دفاه، على مء يعدو، إلى هذا الخيءبر المتطبرف من عين خيءبرات البرد التي 

 اقتبرحهء العنتءغون والسي آي إي عليه.
ذه الخلفية، ليس من المفءجئ أن النظءم قبربر أن يكون االنتقءم الغتيءل سليمءني ععبر طبرد على ه

 األميبركيين من الابراق.
لكن حينهء جء  إسقءط طءئبرة البركءب األوكبرانية والساي إلخفء  الحقيقة المبرتعك والمحبرج للنظءم الذي 

 فكك الوحدة الوطنية التي عبرزت عقب الحداد على سليمءني.
خءمنئي وعنءصبر الحبرس الثوبري تصدعت. هم يصوبرن اليوم كحمقى وكءذعين، لذلك، هم صوبرة 

د أكثبر صوبرة النظءم والوضع االقتصءدي في إيبران. مع  يتخوفون اليوم من القيءم عخطوات ُأخبرى تسوِّّ
ذلك لم يتخلوا عن الجهد الدائبر عوسءطة الميليشيءت والسيءسيين الشياة التءعاين لهم، لطبرد 

 يين من الابراق.األميبرك
لكن حتى اآلن الميليشيءت الشياية أيضًء مبرتعكة ومتبرددة، وال تابرف حتى اآلن مءذا ستفال إذا 

 فالت.
 تغّير اللعبة
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عءلحديث مع عنءصبر برفياة المستوى يتضح أنهم في المؤسسة األمنية اإلسبرائيلية ياتقدون أن اغتيءل 
أدابرت عملية التمبركز في سوبرية ومشبروع الصوابريخ  سليمءني خلق فبراغًء في المنظومة اإليبرانية التي

الدقيقة في لعنءن. كءن سليمءني يمسك عخيوط هذه المنظومة وحده، لذلك، التخلص منه هو عمثءعة 
Game Changer – .عملية تغييبر للاعة 

كءن سليمءني صءحب كءبريزمء غيبر عءدية، يقول الخعبرا ، يابرف كيف يحقق أهدافه عوسءطة المزج 
لسحبر الشخصي، وعالقءت شخصية مع زعءمءت محلية، ومعءدبرات من دون كلل من إبرهءب عين ا

 وحشي.
ياتقد قّيمون على الموضوع أن خليفة سليمءني ال يتمتع عكل ذلك. تقول هذه المصءدبر، إن الجنبرال 
قآني هو شخصية مغموبرة وال يابرف الالععين األسءسيين في الابراق، وفي اليمن، وفي سوبرية ولعنءن 

 )نصبر هللا( الذين كءن سليمءني يتاءمل ماهم شخصيًء. 
وهو عمل في األسءس في جعهءت ثءنوية كءن يامل فيهء فيلق القدس أسءسًء في أفغءنستءن، وفي 

 عءكستءن، في الخدمءت اللوجستية.
، عذل الجيش اإلسبرائيلي جهدًا نءجحًء، عوسءطة عمليءته ضمن إطءبر 2014حتى اآلن، ومنذ سنة 

عين الحبروب إلحعءط وتدميبر شحنءت صوابريخ وقذائف دقيقة وسالح نوعي في أثنء  مبروبرهء  المابركة
 إلى سوبرية، ومن هنءك إلى لعنءن.

ومنات المابركة عين الحبروب )عمسءعدة بروسية غيبر ضئيلة( تمبركز ميليشيءت شياية إيبرانية 
قلت عصوبرة كعيبرة إقءمة أكعبر ومنظومءت تءعاة لحزب هللا اللعنءني عءلقبرب من الحدود في الجوالن، وعبر 

ماسكبر لوجستي وعمالني في العوكمءل، على الحدود عين الابراق وسوبرية، والذي كءن سيخدم "الممبر 
 العبري" اإليبراني الذي يصل إلى سواحل العحبر المتوسط.

كل ذلك ال يكفي عينت، يقول مقبرعون من وزيبر الدفءع. هو يبريد اآلن الطبرد الكءمل للحبرس الثوبري 
نءصبر التءعاة له من أبراضي سوبرية من أجل إضاءف كل المنظومة الشمءلية إليبران، الموجهة والا

 ضد إسبرائيل.
في تقديبر مسؤول أمني كعيبر أنه من الممكن تحقيق هذا الهدف خالل سنة، إذ يقوم الجيش عشن 

 مابركة هجومية مكثفة ومتواصلة وفتءكة ضد قواعد اإليبرانيين ووكالئهم في أبراضي سوبرية.
عحسب كالم المصدبر نفسه، برئيس األبركءن كوخءفي وكثيبرون من كعءبر المسؤولين في هيئة األبركءن 

 الاءمة ينظبرون معدئيًء عطبريقة مشءعهة إلى الفبرص التي ينطوي عليهء الوضع الحءلي في إيبران.
انية مع ذلك، هم يابرفون جيدًا التصايد الذي يمكن أن يحدث إذا هءجمنء عقوة وعنف المنظومة اإليبر 

 في سوبرية.
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ومن الواضح أن االنتقءل إلى هذه الاملية يتطلب موافقة من المجلس الوزابري المصغبر، وليس 
 واضحًء إذا كءن الموضوع، مع كل اناكءسءته، قد جبرى دبرسه.

قعل نحو الشهبر ونصف الشهبر تحدث عينت عن نيته القيءم عاملية إلخبراج القوات اإليبرانية من 
ن الظبروف قد نضجت لالبرتفءع دبرجة: ليس المقصود عتشديد المابركة عين سوبرية، ويعدو اليوم أ

الحبروب وتبركيزهء على عمليءت اإلحعءط والمنع، عل عملية هجومية منهجية مكثفة وفتءكة توقع 
خسءئبر وأضبرابرًا كعيبرة في صفوف اإليبرانيين )وليس فقط وكالئهم(، تستنفد اإليبرانيين، وفي نهءية 

حسب التوقاءت، تدفع النظءم اإليبراني إلى التبراجع والتخلي تمءمًء عن مشبروع ع -خالل سنة  -األمبر 
 سليمءني إقءمة جعهة في سوبرية ضد إسبرائيل.

ياتقد عينت أنه من المفيد التبركيز على هذه المهمة، لذا يحتءج الجيش وسكءن إسبرائيل إلى تهدئة في 
 الجنوب.

صمودهء، وياتقد أنهء ستسمح فقط لـ"حمءس" هو ليس ماينًء عتهدئة مع "حمءس"، التي يشكك في 
 عتاءظم قوتهء من دون إزعءج.

لكن في مقءعل ذلك، عينت مستاد، في مقءعل تهدئة طويلة األجل، إلعطء  الغزيين والسلطة 
 الفلسطينية تسهيالت اقتصءدية عوتيبرة وعكميءت لم يبروهء من قعل.

ى البرغم من السنة االنتخءعية التي تابرقل عل -وهذا سيسمح للجيش وللمؤسسة األمنية والسيءسيين 
عءلتبركيز على طبرد اإليبرانيين من سوبرية، ومتءعاة دقيقة للنشءطءت  -البرأي السديد والقدبرة على الامل 

 في المشبروع النووي التي تستأنف ععط .
دول التقديبر اليوم أن إيبران ستصل في نهءية األمبر إلى طءولة المفءوضءت مع الواليءت المتحدة، وال

 الاظمى ستوافق على العحث في اتفءق نووي جديد.
وأغلب الظن أن هذا سيحدث فقط عاد االنتخءعءت في إيبران، وعاد عضاة أسءعيع من االنتخءعءت 

 البرئءسية في الواليءت المتحدة.
لكن في هذه األثنء  يّدعي المصدبر الكعيبر في المؤسسة األمنية، أنه يجب أاّل نسمح لإليبرانيين عأن 

جحوا في أن يقيموا لنء في العءحة الخلفية في سوبرية والابراق، وحشًء من الصوابريخ والميليشيءت مثل ين
ذلك الذي أقءموه في لعنءن عاد حبرب لعنءن الثءنية، ومء زلنء نجلس من دون أن نفال شيئًء نشءهده 

 يكعبر ويتاءظم أمءم أعيننء.
 يديعوت أحرونوت

 15/1/2020، األيام، رام هللا
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