
     
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 

  
 
 
 
 

  
 

  
  

 

 من أموال الضرائب يشكل "نزيفا" للخزينة الفلسطينية "إسرائيل"اشتية: خصم 

 حماس تدعو للنفير ضمن حملة الفجر العظيم الجمعة القادمة

 غانتس: سنضع حدًا إلطالق الصواريخ واألموال الى غزة

 البرلمان العربي يؤكد دعمه إلجراء االنتخابات الفلسطينية واستعداده للمشاركة بمراقبتها

 اإلسرائيلي قبيل االنتخابات الوشيكة للكنيست "صفقة القرن"برغبة ترامب طرح تلميحات 

 "ج"بينيت يبدأ مشروع ضم المنطقة 
 طبيعية" محمياتسبع "بإقامة 

 وتوسيع أخرى
 4... ص 

 

 5136 16/1/2020 خميسال

 



 
 
 
 

 

 2 ص             5136 العدد:             1/16/2020 خميسلا التاريخ: 

                                    

  السلطة:
 5 من أموال الضرائب يشكل "نزيفا" للخزينة الفلسطينية "إسرائيل"اشتية: خصم   2.
 5 مرها وستجلب الشهود والقتلةأ" حسمت الدولية وزير العدل لـ معا: "الجنائية  3.
 6 عشراوي: ال نريد للكنائس في فلسطين أن تصبح متاحف للسياحة وفارغة من أصحابها  4.
 6 ": محميات بينت االستيطانية ُتسّرع مثوله أمام الجنائية الدولية كمجرم حربالفلسطينية "الخارجية  5.
 7 طلب فلسطيني رسمي لـ"اليونسكو" لتشكيل لجنة تقصي حقائق لحفريات االحتالل بالقدس  6.
 7 إلجراء االنتخابات بالقدس "سرائيل"إ أبو عمرو يطالب ألمانيا بالضغط على  7.
 8 عبد الجواد صالح: المفاوضات أضاعت القدس.. وآثرت االستقالة على أن أبقى شاهد زور  8.

 
  المقاومة:

 8 كتائب القسام في غزةلـمواقع  االحتالل يقصف  9.
 9 التهدئة في غزة  تفاهماتر بسبب بين حماس ومص "أزمة" ":األخبار"  10.
 9 حماس تدعو للنفير ضمن حملة الفجر العظيم الجمعة القادمة  11.
   

  :اإلسرائيليالكيان 
 10 غانتس: سنضع حدًا إلطالق الصواريخ واألموال الى غزة  12.
 10 متلك بنهاية العام ما يكفي من اليورانيوم لصنع قنبلة ذرية: إيران ست"إسرائيل"  13.
 11 23القائمة المشتركة تقدم قائمة مرشحيها للكنيست الـ  14.
 11 االحتالل يجري تدريبات عسكرية واسعة غربي النهر  15.
 12 رد قطر من غزة.. تشجع على تغيير أنظمة صديقةدعوة إسرائيلية لط  16.
 12 الرئيس اإلسرائيلي يبعث برسالة للسيسي: عالقاتنا كنز استراتيجي  17.
 13 دعوة يمينية إسرائيلية لضم غور األردن قبل االنتخابات  18.
 14 ر في حل جمعية االستيطان "عطيرت كوهنيم" بسبب عدم الشفافية"هآرتس": النظ  19.
 14 مركز إسرائيلي: "الحصانة الوطنية" متطلب لالنتصار في الحرب  20.
 16 يمهد لـ"التعويضات": متحف رقمي لحياة وأمالك اليهود العرب  21.
 16 غانتس يقيل مرشحا بقائمة "كاحول الفان" انتقل إلى الليكود  22.
 17 "إسرائيل""أمان" تضيف تركيا إلى قائمة التهديدات على   23.

 
 



 
 
 
 

 

 3 ص             5136 العدد:             1/16/2020 خميسلا التاريخ: 

                                    

  :األرض، الشعب
 17 مستوطنا بينهم عناصر من مخابرات االحتالل يقتحمون األقصى 155: القدس  24.
 18 االحتالل ُيفرج عن األسير عالء أبو جزر  25.
 18 "الدامون" يواجهون ظروفًا قاسية وأسرى "عوفر" يقررون التصعيدفي سجن األطفال األسرى   26.
 18 عادمةمواطنين من الضفة ومستوطنون يغرقون أراضي بالمياه ال 5االحتالل يعتقل   27.

 
  عربي، إسالمي:

 19 البرلمان العربي يؤكد دعمه إلجراء االنتخابات الفلسطينية واستعداده للمشاركة بمراقبتها  28.

 19 المقت: حرية األسير تكون في بيته وبين أهله ووطنهصدقي المحرر األسير   29.
 

  دولي:
 20 اإلسرائيلي قبيل االنتخابات الوشيكة للكنيست "صفقة القرن"برغبة ترامب طرح تلميحات   30.
 20 في أثيوبيا سوياً  محمد بن زايد ونتنياهو آبي أحمد مستعد لجمع  31.
 20 "إسرائيلبـ" تراشق إدانات يشوش عالقات أوكرانيا  32.
 21 كيير مفي ُصلب الجدل األ "إسرائيل"استطالع: حركة مقاطعة   33.

 
  ارير:تق

 24 2019"األسرى" ظروف احتجاز هي األسوأ في تقرير:   34.
 

  حوارات ومقاالت
 27  أ.د. يوسف رزقة... لماذا تفشل المقاومة في الضفة؟! ولماذا يتأخر التحرير؟!  35.
 29 عوني صادق... : الهدف اآلن"ج"المنطقة   36.
 30 يوآف ليمور... احتمالـيـة عالـيـة لتدهـور األوضـاع فـي "الجـبـهـة الشمـالـيـة" نحـو الحـربثمة   37.

 
 34 :كاريكاتير

*** 
 
 
 



 
 
 
 

 

 4 ص             5136 العدد:             1/16/2020 خميسلا التاريخ: 

                                    

 
 وتوسيع أخرى طبيعية" محمياتسبع "بإقامة  "ج"بينيت يبدأ مشروع ضم المنطقة  .1

مواقع في الضفة الغربية محميات  7وزير الجيش اإلسرائيلي، نفتالي بينيت  علن: أ رام هللا: كفاح زبون
وكلف بينيت، أمس، اإلدارة المدنية التابعة  طبيعية في خطوة هي األولى من نوعها منذ اتفاق أوسلو.
محميات طبيعية جديدة في الضفة الغربية  7للجيش ومسؤولة في إسرائيل عن الضفة الغربية، بإنشاء 

محمية قائمة. وطلب بينيت اتباع اإلجراء اإلداري في هذا األمر حتى قبل  12جانب توسيع  إلى
 عامًا. 25موافقة الحكومة اإلسرائيلية، في أول قرار من نوعه منذ 

الجديدة إلى « المحميات الطبيعية»وأفاد بيان لمكتب بينيت بأنه بعد تنفيذ الخطوة اإلدارية، ستنتقل 
اليوم نعطي قوة »من أجل فتحها أمام الجمهور. وقال بينيت: « يعة والحدائقسلطة الطب»مسؤولية 

كبيرة إلى أرض إسرائيل ونواصل تطوير المستوطنات وتوسيعها باألفعال، وسوف نوسع المواقع 
أدعو جميع مواطني إسرائيل للقدوم للضفة »وتابع قائاًل: «. الموجودة ونفتح أماكن جديدة أيضاً 

 «.المشروع الصهيوني الغربية الستمرار
وسيتم فتح المحميات الجديدة أمام الجمهور من قبل هيئة الطبيعة والمتنزهات اإلسرائيلية، في الوقت 

محمية سابقة. وقالت وسائل إعالم إسرائيلية، إنه سيتم تقديم إشعار للسلطة  12الذي سيتم فيه توسيع 
 الفلسطينية بذلك.

لجديد، هي مغارة سوريك، وتعرف أيضًا باسم مغارة الشموع، والمناطق التي شملها مشروع بينيت ا
القريبة من قرية بيت سوريك الفلسطينية؛ ووادي المقلق، عند المنحدرات الشرقية لجبل الزيتون في 
القدس؛ ووادي ملحة، في غور األردن ومجرى نهر األردن الجنوبي؛ في جنوب الضفة؛ ووادي 

 وار.الفارعة ووادي األردن، شمالي األغ
أما المحميات التي سيتم توسيعها فهي قمم الجبال الواقعة غربي البحر الميت، وفصايل في غور 
األردن؛ وأم زوكا في األغوار؛ وعين الفشخة، وهي شط على البحر الميت، وقرية خروبة الفلسطينية 

ير شرقي المهجرة شرقي الرملة وداخل الضفة؛ ووادي سيلفادورا شمالي البحر الميت، وجبل غاد
طوباس في األغوار؛ وعيون قانا، شمالي البحر الميت، ووادي مالحة وسط األغوار؛ وقمران، في 

« ج»منطقة أريحا. وخطوة بينيت هذه تصب في إطار الخطة التي أعلن عنها سابقًا لضم مناطق 
 في الضفة الغربية إلى إسرائيل.

 16/1/2020الشرق األوسط، لندن، 
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 من أموال الضرائب يشكل "نزيفا" للخزينة الفلسطينية "إسرائيل"اشتية: خصم  .2
ل قال رئيس الوزراء د. محمد اشتية اليوم )األربعاء(، أن خصم إسرائي -"القدس" دوت كوم -رام هللا

 من أموال الضرائب التي تجبيها نيابة عن السلطة الفلسطينية يشكل "نزيفا" للخزينة الفلسطينية.
وقال اشتية لدى لقائه بمدينة رام هللا وفدا من مجلس المدراء التنفيذيين للبنك الدولي بحسب بيان 

لفات، مطالبا صدر عن مكتب، إن إسرائيل " تخصم "ماليين الشيقالت" بدون أي تدقيق في أربع م
 البنك بالمساعدة في تدقيق الخصومات اإلسرائيلية.

وتشمل الملفات بحسب البيان، الكهرباء، والماء، والصرف الصحي، والتحويالت الطبية التي 
 انخفضت بشكل ملفت مؤخرا نتيجة قرار وقف التحويالت للمستشفيات اإلسرائيلية.

ودعا اشتية، البنك الدولي إلى دعم المساعي الفلسطينية للتحرر من عملة الشيقل اإلسرائيلي "التي 
تعزز التبعية القتصاد إسرائيل"، مطالبا بالتعاطي مع الوضع االقتصادي والتنموي في فلسطين ضمن 

 اإلطار السياسي.
مج حيوية في مختلف القطاعات في فلسطين مثل التعليم والمياه والصحة وقال إن البنك لديه برا

والطاقة، ونريد أن تكون الزراعة ضمنها لرفع القدرة االنتاجية وخلق فرص عمل وحماية األرض 
 مقابل اإلجراءات االستيطانية اإلسرائيلية.

م الماضي على خطة وتعمل الحكومة الفلسطينية برئاسة اشتية منذ تسلمها في أبريل من العا
 لالنفكاك االقتصادي التدريجي عن إسرائيل تشمل مجاالت الزراعة والصحة والطاقة.

 15/1/2020القدس، القدس، 
 

 مرها وستجلب الشهود والقتلةأ" حسمت الدولية "الجنائيةوزير العدل لـ معا:  .3
قال وزير العدل محمد شاللدة ان هناك ثالثة ملفات على طاولة المحكمة  :خاص معا-بيت لحم

الجنائية الدولية التي اعلنت مؤخرا انها ستفتح تحقيقا مع جنراالت االحتالل المتهمين بارتكاب جرائم 
 حرب في فلسطين.

"، يضيف 2014لف االستيطان، وملف الحرب االخيرة على قطاع غزة عام "هناك ملف االسرى، وم
 شاللدة في حوار لوكالة وفضائية "معا" خالل زيارة قام بها لمقر الشبكة في بيت لحم اليوم االربعاء.

وتابع قائال" توصلت المحكمة الى نتيجة ان هناك جرائم حرب بحق السكان المدنيين الفلسطينيين 
الدولي الجنائي واحالت هذا الموضوع الى ما يعرف بالدائرة التمهيدية في المحكمة وفقا للقانون 

تقوم  أشهريوما ويمكن ان تمدد الى ثالثة  120وتتكون تلك الدائرة من ست قضاة وتقوم حاليا خالل 
 بدراسة وفتح تحقيق في الملف المرفوع من قبل المدعية العامة ".
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ثبت هناك ان الفلسطينيين بغض النظر على  إذاال الوزير " نعم . .. قما يتعلق بالشق الفلسطينيب
ومن حق اسرائيل انها ليست  باإلحالةانتماءاتهم سيقدمون الى التحقيق الجنائي ولو لم تقم اسرائيل 

طرفا ان تقدم اعالنا انفراديا تلتزم بالنظام االساسي للمحكمة في هذه القضية او غيرها ويمكن 
 اتات واالدلة من الطرف االسرائيلي من خالل مؤسسات حقوقية".الحصول على االثب

 15/1/2020، اإلخباريةوكالة معًا 
 

 عشراوي: ال نريد للكنائس في فلسطين أن تصبح متاحف للسياحة وفارغة من أصحابها .4
ائس قالت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حنان عشراوي، إننا ال نريد للكن: رام هللا

 في فلسطين أن تصبح متاحف للسياحة، وفارغة من أصحابها.
رجل دين من ممثلي الكنائس الكاثوليكية حول العالم، عقد  26جاء ذلك خالل لقائها مع وفد ضم 

بمقر منظمة التحرير، في مدينة رام هللا، اليوم األربعاء، بتنظيم من اللجنة الرئاسية العليا لمتابعة 
وتحدثت عشراوي عن المخاطر التي تواجه الوجود المسيحي في  سطين.شؤون الكنائس في فل

 فلسطين، وزيادة سيل الهجرة جراء األوضاع االقتصادية والسياسية.
وأضافت ان الوضع الحالي للقضية الفلسطينية يمر في ظروف صعبة، خاصة في طور السياسات 

لبيوت، واالستيالء على أراضي الممنهجة التي تتبعها حكومة االحتالل اإلسرائيلي من هدم ا
المواطنين، ضاربة بعرض الحائط كافة المواثيق والقرارات الدولية، بحماية ودعم من الواليات المتحدة 
دارة ترمب، خاصة بعد االعتراف غير الشرعي بالقدس عاصمة لدولة االحتالل، ونقل  األميركية وا 

 السفارة األميركية إليها.
ل بشتى الطرق طمس التاريخ الفلسطيني والعربي في القدس، وا عطاء وأوضحت أن االحتالل يحاو 

الصبغة اليهودية للمدينة، وتفريغ المدينة من سكانها الفلسطينيين، لتطبيق قانون القومية اليهودية 
العنصري الذي اعتمدته الكنيست اإلسرائيلية، مضيفة "ال نريد للقدس أن تكون مدينة صراع بين 

 كون حكرا على اليهود فقط".الديانات، أو أن ت
 15/1/2020، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
 ": محميات بينت االستيطانية ُتسّرع مثوله أمام الجنائية الدولية كمجرم حربالفلسطينية "الخارجية .5

، قالت وزارة الخارجية والمغتربين، إنها ستتابع مع الدول كافة واألمين العام لألمم المتحدة: رام هللا
مواقع استيطانية في  7والمنظمات األممية المختصة قرار وزير جيش االحتالل نفتالي بينيت اعتبار 
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أخرى، لحشد أوسع رفض دولي لهذه  12الضفة الغربية، أنها محمية طبيعية جديدة، وتوسيع 
 المشاريع.

ة الدولية، إلفادتها وأكدت الوزارة في بيان لها، اليوم األربعاء، أنها بصدد التحرك باتجاه الجنائي
بالمخاطر القانونية المترتبة على إعالن بينيت، كجزء ال يتجزأ من ملف االستيطان الذي سيحاكم 

 عليه وأمثاله.
وأشارت إلى أن بينيت يسابق الزمن لتنفيذ أكبر عدد ممكن من المخططات والمشاريع االستيطانية 

المناطق المصنفة "ج" من جانب واحد وبقوة التوسعية في الضفة الغربية المحتلة، لحسم مستقبل 
 االحتالل.

 15/1/2020، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
 

 طلب فلسطيني رسمي لـ"اليونسكو" لتشكيل لجنة تقصي حقائق لحفريات االحتالل بالقدس .6
ة اليونسكو أعلن أحمد الديك، مستشار وزير الخارجية، أنه تم توجيه طلب رسمي لمنظم :رام هللا

لتشكل لجنة تقصي حقائق جديدة لما تقوم به قوات االحتالل في القدس المحتلة من حفريات، خاصة 
 أسفل البلدة القديمة والمسجد األقصى المبارك ومنازل المواطنين.

صوت فلسطين، األربعاء، أن تقوم سلطات االحتالل بعرقلة عمل هذه  إلذاعةوتوقع الديك في حديث 
حال تشكيها، قائاًل: إن مجرد تشكيلها يشكل ضغطًا على االحتالل، مبينًا أن اللجنة اللجنة في 

تستطيع مواصلة عملها من خالل تقارير موثقة تقوم بها أكثر من جهة وااللتقاء بالمواطنين الذين 
 تضررت منازلهم بأي مكان.

 15/1/2020، القدس، القدس
 

 إلجراء االنتخابات بالقدس "يلسرائ"إأبو عمرو يطالب ألمانيا بالضغط على  .7
طالب عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، نائب رئيس الوزراء زياد أبو عمرو، ألمانيا : رام هللا

والمجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل إلزالة العقبات أمام إجراء االنتخابات بالقدس، عاصمة دولة 
 فلسطين.

لشرق األوسط في وزارة الخارجية األلمانية أولريش إرنست، وأكد أبو عمرو خالل لقائه رئيس قسم ا
ورئيس بعثة المكتب التمثيلي األلماني كريستيان كالجز في مدينة رام هللا، اليوم األربعاء، جدية 
 القيادة بإجراء هذه االنتخابات في القدس والضفة الغربية وقطاع غزة، موضحا أن الذي يعطل إجراء 
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 ن هو الحكومة اإلسرائيلية.هذه االنتخابات حتى اآل
 15/1/2020، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
 عبد الجواد صالح: المفاوضات أضاعت القدس.. وآثرت االستقالة على أن أبقى شاهد زور .8

غزة/ أحمد المصري: قال عضو المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية المستقيل، -رام هللا
صالح، إنَّه آثر االستقالة على البقاء في دوائر وهيئات المنظمة كـ"شاهد زور"، مؤكًدا أنَّ عبد الجواد 

محور استقالته األساس، ذو عالقة بقضية التنسيق األمني مع االحتالل اإلسرائيلي. وأوضح في 
فصاح حديث لصحيفة "فلسطين" أن استقالته لم تكن "متأخرة"، وقد بقيت أشهًرا طي األدراج ودون اإل

عنها من رئيس المجلس المركزي للمنظمة سليم الزعنون، في حين أتاح له موقع "فيسبوك" فقط نشر 
هذه االستقالة. وشدد صالح على أّن التنسيق األمني مصطلح ُمخفف، لحقيقة كونه "تخابًرا مع 

األمنية ما بين  العدو، ومن يريد أن يلتمس هذه الصفة الواقعية، عليه مراقبة عملية تبادل المعلومات
 أجهزة السلطة األمنية وأجهزة مخابرات االحتالل".

وقال صالح: إن السلطة التي تحتج وتتذمر من تطبيع الدول العربية، وتنسيقها مع االحتالل مباشرة، 
 هي حقيقة من فتحت البوابة لهم، "السلطة هي من قدمت لهم المثل، وفتحت لهم األبواب".

 15/1/2020، فلسطين أون الين

 
 كتائب القسام في غزةلـمواقع  االحتالل يقصف .9

شنت طائرات حربية إسرائيلية، مساء اليوم األربعاء، غارات عدة استهدفت مواقع : غزة ــ ضياء خليل
 لـ"كتائب القسام"، الذراع العسكرية لحركة المقاومة اإلسالمية حماس في غزة.

الصواريخ مجمع السفينة العسكري شمال غرب  واستهدفت الطائرات الحربية اإلسرائيلية بعدد من
 مدينة غزة، ما أحدث أضرارًا فادحة بالمجمع وبالمنازل المحيطة به.

وأطلقت صواريخ عدة من الطائرات الحربية والمسيرة تجاه موقع "اإلدارة" شرقي مخيم جباليا شمال 
 القطاع، ما أدى إلى حدوث حريق في الموقع المستهدف.

 يران رشاشة تجاه طائرات تصوير إسرائيلية في أجواء شمال القطاع.وأطلق مقاومون ن
وكان جيش االحتالل اإلسرائيلي قد أعلن في وقت سابق إسقاط القبة الحديدة صاروخين أطلقا من 

 القطاع، فيما سقط صاروخان آخران في مناطق مفتوحة.
امنت مع إطالق شبان ولم تعلن أي جهة فلسطينية مسؤوليتها عن إطالق الصواريخ، التي تز 

 مجموعة بالونات حارقة تجاه مستوطنات غالف غزة.
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وفي األثناء، قال الناطق باسم حركة حماس، حازم قاسم، إن القصف اإلسرائيلي استمرار للعدوان 
الذي ال يكاد يتوقف على القطاع. وأضاف على صفحته في "تويتر" أن ذلك يواجه بـ "صمود شعب، 

يما ن راسخ بالحق باألرض والمقدسات، والغلبة في النهاية لن تكون إال لشعبنا وبسالة مقاومة، وا 
 صاحب الحق واإلرادة".

 15/1/2020، العربي الجديد، لندن
 

 بسبب تفاهمات التهدئة في غزة بين حماس ومصر "أزمة" ":األخبار" .10
والمصريين في ملف التهدئة. ووفق مصدر تحّدث إلى « حماس»تتعّثر المحادثات بين حركة : غزة
صائل المقاومة العودة إلى التصعيد في ظّل مماطلة االحتالل في تنفيذ تفاهمات ، قّررت ف«األخبار»

التهدئة، وفق ما كان متفقًا عليه مع الوسيط المصري، الذي تأّخر وصول وفده األمني )كان مقررًا 
نهاية األسبوع الماضي(، والذي كان سيبحث ملفات مهمة، من بينها البضائع التي تأتي من الجانب 

في غزة. ويضيف « حماس»ي، والتي رفعت القاهرة أسعارها كثيرًا، وهو ما ترفضه حكومة المصر 
والمصريين شهدت تجاذبًا كبيرًا على خلفية زيارة وفود « حماس»المصدر إن االتصاالت بين 

، إسماعيل «الجهاد اإلسالمي»و« حماس»فصائلية كبيرة للعاصمة اإليرانية طهران، شملت قائَدي 
النخالة. وكانت القاهرة قد استبقت التصعيد باإلفراج، أول من أمس، عن أربعة فلسطينيين  هنية وزياد

معتقلين في السجون المصرية منذ أشهر، لكن هذه الخطوة لم تلَق تجاوبًا فلسطينيًا مع استمرار 
ن السلوك المصري وسوء األوضاع االقتصادية في غزة، علمًا بأن اإلفراج شمل عددًا من المعتقلي

 الذين جرى سجنهم لمدد مختلفة.
 16/1/2020، بيروت، األخبار

 
 حماس تدعو للنفير ضمن حملة الفجر العظيم الجمعة القادمة .11

دعت حركة المقاومة اإلسالمية "حماس" أهالي قطاع غزة إلى النفير العام والصالة في مساجد غزة 
ة الغربية ضمن )حملة الفجر العظيم( في المركزية؛ تلبية لنداء أهلنا في مدينة القدس المحتلة والضف

 المسجد األقصى المبارك والمسجد اإلبراهيمي اللذين يدنسهما االحتالل الصهيوني.
كما دعت حركة حماس في تصريح صحفي، أبناء الشعب الفلسطيني إلى دق ناقوس الخطر 

 17/1يوم الجمعة القادمة  واالستمرار في االحتشاد والنفير رجااًل ونساًء وأطفااًل ألداء صالة الفجر
 في المسجد اإلبراهيمي والمسجد األقصى المبارك.
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وقالت حماس لتكن هذه الحملة بمثابة رسالة تحٍد لالحتالل، ونذيًرا له بأّن مقدساتنا خط أحمر ال 
 يمكن السكوت عنه.

 15/1/2020، موقع حركة حماس
 

 غانتس: سنضع حدًا إلطالق الصواريخ واألموال الى غزة .12
عّلق بيني غانتس زعيم حزب "أزرق أبيض" اإلسرائيلي، على الصواريخ التي : الرأي -لداخل المحتلا

 أطلقت من قطاع غزة اليوم األربعاء، وسقطت بعضها في المستوطنات.
واتهم غانتس في تصريحات أوردتها وسائل إعالم عبرية نتنياهو بالفشل في توفير األمن لـ"سكان 

 سيضع حدًا للصواريخ واألموال االحتفالية التي ُتمنح لـ حماس، وفق تعبيره.الجنوب"، مدعيًا أنه 
وأضاف غانتس الذي ينافس نتنياهو على رئاسة حكومة االحتالل اإلسرائيلية: "حان الوقت التخاذ 

 قرار".
صواريخ من قطاع غزة، مشيًرا إلى  4وفي وقت سابق اليوم، زعم جيش االحتالل أنه رصد إطالق 

 مة "القبة الحديدية" اعترضت اثنين منهما.أن منظو 
 15/1/2020، وكالة الرأي الفلسطينية لإلعالم

 
 : إيران ستمتلك بنهاية العام ما يكفي من اليورانيوم لصنع قنبلة ذرية"إسرائيل" .13

)أ ف ب(: زعم مسؤولون إسرائيليون في تصريحات أوردتها وسائل إعالم محلّية  أّن إيران -تل ابيب
نهاية العام الجاري ما يكفي من اليورانيوم المخّصب لصنع قنبلة ذرية، لكن من دون أن  ستمتلك في

 يعني ذلك أّن الجمهورية اإلسالمية تعتزم صنع واحدة على الفور.
كلغ من  180و 100ونقل هؤالء المسؤولون عن السلطات اإلسرائيلية أّن إيران تخّصب ما بين 

معّدل سيسمح لطهران بأن تحصل بحلول نهاية العام على ما ، وهو %4اليورانيوم شهريًا بنسبة 
 كيلوغرامًا من اليورانيوم العالي التخصيب، العتبة الالزمة لصنع قنبلة نووية. 25يقرب من 

وأوردت وسائل اإلعالم اإلسرائيلية مساء الثالثاء نقاًل عن التقرير السنوي إلدارة االستخبارات 
أّن اإليرانيين يحتاجون إلى أكثر من ستة أشهر بقليل للوصول إلى  2020العسكرية اإلسرائيلية للعام 

لى حوالي عامين آخرين لتطوير صواريخ قادرة على حمل قنبلة نووية.  هذا المستوى، وا 
ووفقًا لهذا التقرير، فإّن إيران ليست في عجلة من أمرها لصنع قنبلة نووية ألّنها ال تريد حربًا، على 

 ل تصعيد عسكري ال يزال واردًا.الّرغم من أّن حصو 
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بدوره قال قائد الجيش السابق بيني غانتز، المنافس الرئيسي لنتنياهو في االنتخابات التشريعية 
 ”.إيران أمامها سنتين أو ثالث سنوات المتالك قدرات نووية“آذار/مارس إّن  2المقّررة في 

 15/1/2020القدس العربي، لندن، 
 

 23قائمة مرشحيها للكنيست الـالقائمة المشتركة تقدم  .14
الجبهة الديمقراطية للسالم والمساواة، القائمة  -قدمت القائمة المشتركة بمركباتها األربعة  -القدس 

قائمة مرشحيها للكنيست  -العربية الموحدة، التجمع الوطني الديمقراطي، والحركة العربية للتغيير 
 إغالق باب الترشح عند الساعة العاشرة من مساء أمس.، إلى لجنة االنتخابات المركزية، قبيل 23الـ

وصرح النائب أحمد الطيبي رئيس كتلة المشتركة بأن "المشتركة هي الرد األقوى للعنصرية والكهانية 
 وهي البيت الدافئ لكل الناخبين العرب" .

لنواب وحذر الطيبي "القاضي هندل رئيس لجنة االنتخابات من تحريض نتنياهو ضد العرب وضد ا
 في المشتركة"، مشيرا إلى أن المشتركة سوف تستفيد من تحالف العمل وميرتس وجيشر.

بدوره، قال منصور عباس رئيس القائمة الموحدة إن المشتركة هي العنوان للجماهير العربية في كافة 
 المجاالت االجتماعية والسياسية.

  16/1/2020األيام، رام هللا، 

 

 عسكرية واسعة غربي النهراالحتالل يجري تدريبات  .15
أجرت قوات االحتالل اإلسرائيلي اليوم األربعاء، تدريبات عسكرية واسعة بالذخيرة  :)بترا(-رام هللا

 الحية في عدة مناطق من األغوار الشمالية المحتلة.
هذه التدريبات مستمرة منذ يومين على “وقال مسؤول ملف االغوار عارف دراغمة في بيان اليوم إن 

ضي عدة بلدات في األغوار، هي: خلة جميع، وخلة البد، وخربة الشق في منطقة الفارسية، أرا
قوات االحتالل تستخدم الدبابات والرصاص الحي في تدريباتها، ولم “وخربة سمرة، مشيرا الى أن 
يذكر أن قوات االحتالل تنفذ تدريبات عسكرية عدة مرات سنويا في ”. توجه تحذيرا مسبقا لألهالي

ألغوار الشمالية، ما يؤدي لطرد العائالت الفلسطينية البدوية من مساكنها، وحدوث أضرار وخسائر ا
 .في األراضي الزراعية والمحاصيل

 16/1/2020الغد، عّمان، 
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 دعوة إسرائيلية لطرد قطر من غزة.. تشجع على تغيير أنظمة صديقة .16
وما على المساعدات التي تقدمها قطر لقطاع فتحت القائد السابق لالستخبارات اإلسرائيلية، هج: لندن

 غزة المحاصر.
وقالت رونيت مرزن، بمقالها بصحيفة هآرتس، إن على إسرائيل اتخاذ قرار بطرد قطر وحضورها  

 من قطاع غزة ، بدعوى مساندتها ودعمها لحركة حماس على حد زعمها.
ع على تغيير األنظمة المريحة وزادت مرزن أن من دواعي إخراج قطر أيضا من ملف غزة أنها "تشج

 إلسرائيل في المنطقة وترمي إلى وقوع العالم العربي تحت حكم اإلسالميين"، على حد قولها .
وكان السفير محمد العمادي، رئيس اللجنة القطرية إلعادة إعمار غزة، أعلن كانون األول / ديسمبر 

 .2020حتى آذار/ مارس المقبل الماضي، استمرار بالده في تقديم المنحة المالية للقطاع 
مركبة ومعدات آلليات اإلطفاء  22وقال العمادي، في تصريحات أمام الصحافيين بغزة خالل تسليم  

للدفاع المدني في غزة، إن "قطر تدرس بشكل إيجابي طلب اإلخوان في قطاع غزة لتمديد المنحة 
 قادم". القطرية، لكن المنحة موجودة لشهر مارس )آذار( من العام ال

 وأضاف: "نحن مستمرون معكم في المنحة والكهرباء والمساعدات الشهرية لألسر الفقيرة". 
ن شاء هللا هناك   وتابع العمادي: "كل شيء مستمر في الربع األول من السنة القادمة بشكل مؤكد، وا 

 أمل لتجديدها بشكل مستمر".
مليون  30د المنحة الشهرية وقدرها وبحسب مصادر في حماس، فإن الحركة "طلبت من قطر تمدي 

دوالر لمدة عام إضافي، وذلك خالل لقاء إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحماس مع أمير 
 دولة قطر بالدوحة هذا األسبوع".

 15/1/2020، "21موقع "عربي 

 

 الرئيس اإلسرائيلي يبعث برسالة للسيسي: عالقاتنا كنز استراتيجي .17
كشف موقع ويلال اإلخباري اإلسرائيلي عن "رسالة بعثها الرئيس : مرعدنان أبو عا -21عربي

اإلسرائيلي، رؤوفين ريفلين، إلى نظيره المصري، عبد الفتاح السيسي، مع بدء أول يوم لضخ الغاز 
 الطبيعي من إسرائيل إلى مصر، معتبرا هذه الخطوة على طريق تعميق عالقات الجانبين". 

"، أن "ريفلين بارك في 21ة السياسية للموقع، في تقرير ترجمته "عربيوأضافت تال شاليف، المراسل
رسالته إلى السيسي خطوة ضخ الغاز اإلسرائيلي إلى مصر؛ ألن من شأنها منح البلدين فوائد 

 اقتصادية، وزيادة في تواصلهما، بعد أربعين عاما على توقيع اتفاق السالم بينهما في كامب ديفيد".
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فلين وقع رسالته التي أرسلها إلى السيسي باللغة العربية، رغم أن نصها جاء وأشارت إلى أن "ري
سرائيل، ألن إسرائيل ترى في  باللغة اإلنجليزية، معتبرا أننا أمام يوم احتفالي تاريخي بين مصر وا 

 عالقاتها مع جمهورية مصر العربية كنزا استراتيجيا، وهي مركب حيوي الستقرار المنطقة".
رسالة ريفلين إلى السيسي أرادت إظهار كل ما من شأنه تحقيق فوائد السالم، الذي قد وأوضحت أن "

يعم في المستقبل منطقة الشرق األوسط، ألن التعاون السياسي واألمني بين القاهرة وتل أبيب يعّد 
ت حجر األساس في استقرار الدولتين، وهو يؤمن أننا يمكن لنا زيادة وتوسيع هذا التعاون إلى مجاال

 أخرى". 
وأكدت الرسالة أنه "ال بد من التقدم في طريق السالم بين الشعبين المصري واإلسرائيلي؛ ألن 
زعيميهما الشجاعين وقعا على هذا االتفاق التاريخي، وهما مناحيم بيغن وأنور السادات، ألن منطقتنا 

إنه يتطلع إلى أن يتحقق تمر بتغيرات عميقة، وزعماؤها يرون مصالح شعوبهم، وختم رسالته بالقول 
 المزيد من االستقرار والسالم في المنطقة".

 16/1/2020، "21موقع "عربي 
 

 دعوة يمينية إسرائيلية لضم غور األردن قبل االنتخابات .18
قالت كاتبة يمينية إسرائيلية إن "الوقت مناسب جدا إلعالن إسرائيل : عدنان أبو عامر -21عربي

ل بترتيبات االنتخابات اإلسرائيلية المقبلة، وحالة عدم االستقرار ضم غور األردن، رغم االنشغا
السياسي، والعاصفة األيديولوجية التي تعيشها إسرائيل، لكن اليمين اإلسرائيلي مطالب بالقفز عن كل 

 هذه األحداث الداخلية، والقيام بخطوة ضم األغوار".
"، أن 21ئيل اليوم، وترجمته "عربيدراش، في مقال نشرته صحيفة إسرا-وأضافت ليمور سميميان

"رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو أعلن قبل شهر من اآلن أنه حين يقوم بتشكيل الحكومة القادمة 
برئاسته، فإنه سيعلن عن ضم الغور، ولكن في ظل حكومة انتقالية لتسيير األعمال تبدو هذه الخطوة 

مستشارون القانونيون أنه من الصعب تمرير هذه صعبة من الناحية القانونية الدستورية، وقد أكد ال
 الخطوة، وال بد من االنتظار إلى إعالن نتائج االنتخابات القادمة". 

وأكدت أن "ذلك ال يمنع من التقدم بخطوة إلقرار قانون في الكنيست بعنوان ضم غور األردن، 
الخطوة من الناحية التنفيذية، تحضيرا لالنتخابات، ثم تشكيل حكومة قادمة، ما يسهل من القيام بتلك 
 األمر الذي يجعل من إقرار ذلك القانون خطوة مستعجلة، دون تأخير".

 16/1/2020، "21موقع "عربي 
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 "هآرتس": النظر في حل جمعية االستيطان "عطيرت كوهنيم" بسبب عدم الشفافية .19
ة بحل جمعية "عطيرت قالت صحيفة "هآرتس" العبرية، إن مسجل الجمعيات يدرس المطالب :رام هللا

 كوهنيم"، احدى أهم منظمات المستوطنين في القدس.
وُكتب في رسالة ُبعثت إلى الجمعية: أنه "سيتم تحويل ملف الجمعية إلى وحدة اإلنفاذ والرقابة التابعة 
لهيئة الشركات للنظر في طلب حلها." وقد اتخذ القرار ألن الجمعية لم تقدم تقارير مالية، 

وبيانات إلى مسجل الجمعيات. وترفض الجمعية االدعاءات وتقول إن معظم أوجه  وبروتوكوالت
 القصور قد تم إصالحها.

وبموجب القانون، فإن أي جمعية تتأخر ألكثر من عام في تقديم التقارير السنوية تفقد تصريح 
اء تحقيق "اإلدارة الصحيحة". وقد يؤدي التأخير األطول، كما حدث مع "عطيرت كوهنيم"، إلى إجر 

ضد الجمعية وفي الحاالت القصوى إلغالقها. وفي معظم األحيان، تدخل الجمعيات في مفاوضات 
 مع المسجل، ويتم أحياًنا تعيين محاسب مرافق لها بهدف منع إغالقها.

 15/1/2020القدس، القدس، 

 

 مركز إسرائيلي: "الحصانة الوطنية" متطلب لالنتصار في الحرب .20
مركز تفكير رائد في تل أبيب إلى إعداد الجمهور اإلسرائيلي لـ"تحمل تبعات دعا : صالح النعامي

 الحروب"، على اعتبار أن هذه الخطوة "باتت تعد مطلبا من متطلبات تحقيق النصر".
وقال "مركز أبحاث األمن القومي" اإلسرائيلي إن على جيش االحتالل والحكومة والمؤسسات المدنية 

قناعه "التجند من أجل تحسين م ستوى الحصانة الوطنية واالجتماعية لدى الجمهور أثناء الحرب، وا 
 بتحمل تداعياتها الخطيرة".

وفي ورقة تقدير موقف أعدها كل من الجنرال مئير إلران، الذي عمل سابقًا نائبًا لرئيس شعبة 
ث األمن القومي"، االستخبارات العسكرية "أمان"، ويرأس حاليًا وحدة "الجبهة الداخلية" في "مركز أبحا

والباحثة كرميت فيدان، لفت المركز إلى أن رئيس هيئة أركان الجيش أفيف كوخافي كان أول 
مسؤول عسكري إسرائيلي يشدد على دور "الحصانة الوطنية" لـ"الجمهور اإلسرائيلي" بوصفها أحد أهم 

 المركبات التي تضمن االنتصار في المواجهات والحروب.
أن هناك خطر أن يتم شل قدرة العمق الداخلي والمؤسسات المدنية عن العمل ولفتت الورقة إلى 

أثناء الحروب والمواجهات العسكرية القادمة، وتحديدًا البنى التحتية الحساسة، إلى جانب إمكانية 
 سقوط عدد كبير من القتلى بسبب تعرض الجبهة الداخلية لعدد كبير من الصواريخ.
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ن "الحكومة اإلسرائيلية لم تطلع الجمهور على طابع المخاطر التي وأشار معّدا الورقة إلى أ
 ستتعرض لها الدولة وعمقها المدني في الحروب القادمة، خوفًا من إحداث حالة من الفزع".

ودعت الورقة إلى القيام بعدة خطوات إلعداد الجمهور لمواجهة تبعات الحروب القادمة، حيث شددت 
في تصميم حملة دعائية لتعزيز قدرته على الصمود عند احتدام على وجوب أن تشرع الحكومة 

 المواجهة العسكرية.
وأكدت أن "من األهمية بمكان إعداد الجمهور اإلسرائيلي نفسيا إلمكانية وقوع عدد كبير من القتلى 

 وتعرض المؤسسات الخدماتية والمرافق الحساسة ألضرار كبيرة".
ركان الجيش أفيف كوخافي في التشديد على أهمية "الحصانة وأوضحت الورقة أن شروع رئيس هيئة أ

الوطنية" يهدف إلى إقناع الجمهور بتحمل تبعات الحرب والسماح بتواصلها "حتى بثمن وقوع عدد 
كبير من القتلى، وفي ظل إلحاق دمار كبير بالمؤسسات والمرافق الحساسة والبنى التحتية 

 األساسية".
ة أن "كوخافي دعا كل من لديه القدرة على تعزيز الحصانة القومية ولفت معدا الورقة إلى حقيق

 للجمهور إلى العمل واإلسهام في تحقيق هذا الهدف".
وحسب الورقة، فإن الجهات المرشحة للعب دور في هذا المجال تشمل المجالس البلدية وقياداتها، 

ركزية، على اعتبار أن "هذه المنظمات االجتماعية المدنية، والمؤسسات التي تخضع للحكومة الم
 األجسام بإمكانها توفير المتطلبات المالية والمادية الالزمة لتحسين مستوى الحصانة الوطنية".

وأشارت إلى أن "الجيش عبر قيادة الجبهة الداخلية بإمكانه لعب دور مهم في تعزيز الحصانة 
قناعه بتحمل تبعات الحرب".  الوطنية لدى الجمهور وا 

"قيادة الجيش تنطلق من افتراض مفاده أن تعزيز الحصانة الوطنية واالجتماعية  وأوضحت أن
للجمهور يمثل مركبا من مركبات الردع في مواجهة العدو"، معتبرة أن "مظاهر هذه الحصانة في 
 زمن الحرب تمثل صورة من صور النصر، سواء على صعيد الجبهة الداخلية وعلى صعيد الخارج".

ى أنه "في حال أثبت الجمهور اإلسرائيلي حصانة وطنية واجتماعية وتحمل تبعات وشددت الورقة عل
الحروب، فإن هذا سيقنع "العدو" بعدم الرهان على عملياته الحربية، مما قد يقنعه بالتوقف مواصلة 

 التحرش بإسرائيل".
ي اإلسرائيلي، وأشارت إلى أن "الحضانة الوطنية" باتت مركبا من مركبات إستراتيجية األمن القوم

لحاق الهزيمة بالعدو".  بحيث "يصبح الجمهور شريكا للجيش في الجهود الهادفة لالنتصار وا 
وأعرب معدا الورقة عن "أسفهما ألن إسرائيل لم تعمل حتى اآلن على توفير مقومات الحصانة 

يث الوطنية في المناطق المرشحة لتكون أكثر من غيرها عرضة لألضرار في زمن الحروب"، ح
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حداث تحوالت إدارية وتخصيص موازنات  أشارا إلى أن "هذا يتطلب من إسرائيل اتخاذ قرارات وا 
 لتحقيق هذا الهدف".

وأوضح التقدير أن "قيادة الجيش ستكون مطالبة بأن تقرر مستوى ما يجب أن يّطلع عليه الجمهور 
بالمرافق الحيوية والخدماتية  من تقديراتها بشأن األضرار في األنفس والممتلكات، وتلك التي ستلحق

 عند اندالع الحرب".
 15/1/2020، القدس، القدس

 

 يمهد لـ"التعويضات": متحف رقمي لحياة وأمالك اليهود العرب .21
ضمن المحاوالت والمخططات اإلسرائيلية لتصفية أمالك الالجئين الفلسطينيين وشطب حق العودة 
عبر مقايضة ذلك بما يسمى أمالك اليهود في الدول العربية، دشن في المكتبة الوطنية اإلسرائيلية 

 مشروع األرشيف اليهودي الذي يوثق عبر الفيديو حياة اليهود في الدول العربية.
لمشروع الذي أتى بعنوان "صدى األرشيف"، ليؤسس لمتحف رقمي لحياة اليهود العرب، إذ ويأتي ا

كشف النقاب قبل أسابيع وضمن المساعي إلطالق مشروع المتحف الرقمي، عما زعم أنها 
الممتلكات التي خلفها اليهود العرب في الدول العربية واإلسالمية عندما تم استقدامهم من قبل الحركة 

 ية والوكالة اليهودية إلى فلسطين بعد النكبة.الصهيون
ونقلت صحيفة "يسرائيل هيوم"، عن أمين مجموعة "المقتنيات اليهودية" في المكتبة الوطنية، الدكتور 
يوئيل فينكلمان ، قوله "لقد وقعنا اتفاقا للتعاون مع جمعية "أصوات السفارديم" بأميركا، ألنهم 

عد فترة طويلة، حيث تلقى قضية اليهود العرب االهتمام البحثي، يتطرقون إلى قضية مهمة للغاية ب
 بالتوازي مع تزايد الوعي العام".

 16/1/2020، 48عرب 

 

 غانتس يقيل مرشحا بقائمة "كاحول الفان" انتقل إلى الليكود .22
أعلن رئيس كتلة "كاحول الفان"، بيني غانتس، اليوم األربعاء، أنه أقال عضو الكنيست غادي 

ان، من قائمة مرشحي الكتلة النتخابات الكنيست المقبلة، وذلك على خلفية عزمه االنشقاق عن ِيَفرك
 الكتلة واالنتقال إلى حزب الليكود، الذي يتزعمه رئيس الحكومة اإلسرائيلية، بنيامين نتنياهو.
شكل أحد وأبلغ عضو الكنيست موشيه يعالون، يفركان بإقالته من حزب "تيلم"، الذي يرأسه يعالون وي

 األحزاب التي تشكل "كاحول الفان".
 15/1/2020، 48عرب 
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 "إسرائيل""أمان" تضيف تركيا إلى قائمة التهديدات على  .23
، 2020اعتبرت شعبة االستخبارات العسكرية اإلسرائيلية )"أمان"( في تقرير شمل تقييمها السنوي للعام 

تهديدات، بادعاء "تزايد عدوانيتها في الذي صدر أمس الثالثاء، أن تركيا أصبحت ضمن قائمة ال
المنطقة"، حسبما ذكر موقع "تايمز أوف إزرائيل"، علما أن إسرائيل وتركيا ال تزاالن تقيمان عالقات 

 دبلوماسية رسمية بينهما.
 وهذه المرة األولى التي تضيف "أمان" تركيا إلى هذه القائمة. 

ر في إسرائيل سنويا، فإن الجيش ال يرى احتماال وحسب تقييم "أمان"، الذي ُيقدم إلى صناع القرا
، لكن سياسة تركيا "المتزمتة في المنطقة جعلت منها واحدة 2020لمواجهة مباشرة مع تركيا في العام 

 من أكبر المخاطر التي يجب مراقبتها هذا العام".
نما أشار إ لى تقارب بين حزب إال أن التقييم لم يوضح أي تهديد محدد من تركيا تجاه إسرائيل، وا 

العدالة والتنمية الذي يتزعمه إردوغان وبين حركة اإلخوان المسلمين، واعتبر أن السياسات التي 
يتبعها إردوغان تسببت بالقلق اإلسرائيلي. وأضاف التقييم أن "تلك القضايا لم تكن متأصلة في نظرة 

 تركيا ولن تتجاوز بالضرورة إردوغان".
" إلى العمليات العسكرية التركية في سورية، إال أنه عبر عن قلق إسرائيل من وفيما أشار تقييم "أمان

إنشاء خط أنابيب غاز إلى ليبيا، واعتبر أن من شأن ذلك أن ينتهك المياه اإلقليمية لليونان حليفة 
إسرائيل. وكان نتنياهو قد عبر عن استيائه من إعالن تركيا عن منطقة بحرية تابعة لتركيا وليبيا، 

اعتبر أن من شأنها منع تطلعات إسرائيل إلى مد أنبوب غاز إلى أوروبا، كونه يجب أن يمر بالمياه و 
 اإلقليمية التركية.

 15/1/2020، 48عرب 

 
 مستوطنا بينهم عناصر من مخابرات االحتالل يقتحمون األقصى 155: القدس .24

المبارك، من جهة باب مستوطنا، اليوم األربعاء، باحات المسجد األقصى  155اقتحم : القدس
وأفادت دائرة األوقاف اإلسالمية في القدس، بأن هؤالء  المغاربة، بحراسة مشددة من شرطة االحتالل.

المستوطنين ومن بينهم عناصر من مخابرات االحتالل نفذوا جوالت استفزازية في باحات األقصى، 
 قبل أن يغادروه من باب السلسلة.

 15/1/2020، فلسطينية )وفا(وكالة األنباء والمعلومات ال
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 االحتالل ُيفرج عن األسير عالء أبو جزر .25
 43أفرجت سلطات االحتالل اإلسرائيلي، مساء اليوم األربعاء، عن األسير عالء أبو جزر ): رام هللا

وكانت سلطات االحتالل قد حولت األسير أبو  عاما. 17عاما( من مدينة رفح، بعد اعتقال استمر 
ساعة للتحقيق، وأبلغت عائلته  48ل موعد اإلفراج عنه بيوم، ومددت اعتقاله لمدة جزر للتحقيق قب

 بنيتها عدم اإلفراج عنه.
ُيشار إلى أن األسير أبو جزر أب البنة وحيدة "جمانة أبو جزر"، حيث كانت تبلغ من العمر عدة 

 ال والدها.أشهر حين اعتقاله، وفقدت والدتها وجدها واستشهد عمها أيمن خالل فترة اعتق
 15/1/2020، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
 "الدامون" يواجهون ظروفًا قاسية وأسرى "عوفر" يقررون التصعيدفي سجن األطفال األسرى  .26

قال نادي األسير: إن ظروفًا قاسية يواجهها األطفال األسرى الذين نقلهم االحتالل إلى سجن : رام هللا
 طفاًل، واألسرى في "عوفر" يقررون التصعيد. 33م "الدامون" وعدده

وأوضح نادي األسير أن قوات القمع اقتحمت القسم عقب نقلهم، وسحبت جميع الكهربائيات منهم، 
وردًا على ذلك نّفذ األطفال األسرى احتجاجات منها إرجاع وجبات الطعام السيئ كمًا ونوعًا، عدا 

 جواء الطقس الباردة، وما يزال القسم مغلقًا.عن النقص الحاد في األغطية في سياق أ
ولفت نادي األسير إلى أن حمامات القسم مفتوحة وال يوجد فيها ستائر، ومنذ نقلهم لم يتمكن 

 األطفال من االستحمام، وهناك صعوبة كبيرة في استخدامها.
سرى المنقولين، شيقل( خاص باألطفال األ 8000وتحتجز إدارة سجن "الدامون" مبلغ "كنتينا" بقيمة )

وتدعي اإلدارة أنها أعادت المبلغ لألسرى في سجن "عوفر"، وهي في واقع األمر تحتجزه لحرمان 
 األطفال من توفير احتياجاتهم.

وفي هذا اإلطار قرر األسرى في "عوفر" تنفيذ خطوات تصعيدية في الساعات القادمة؛ رفضًا 
 منقولين.إلجراءات إدارة سجون االحتالل بحق األطفال ال

 15/1/2020، المركز الفلسطيني للإلعالم
 

 مواطنين من الضفة ومستوطنون يغرقون أراضي بالمياه العادمة 5االحتالل يعتقل  .27
مواطنين بينهم شقيقان من أنحاء متفرقة  5اعتقلت قوات االحتالل اإلسرائيلي، اليوم األربعاء، : رام هللا

وفتشت عددا من المنازل، واستولت على معدات ورشة  في الضفة الغربية، واستدعت شابين آخرين،
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مستوطنا المسجد األقصى المبارك، وأغرقوا أراضي زراعية في قرية  155حدادة وجرافة، فيما اقتحم 
 جلبون شرق مدينة جنين بالمياه العادمة.

حتى  وفي األغوار الشمالية، نصب مستوطنون عددا من أعمدة الكهرباء، تبدأ من الشارع الرئيسي،
البؤرة االستيطانية المقامة على أراضي المواطنين في "خلة حمد"، بهدف إيصال التيار الكهربائي 

 للبؤرة المقامة في المنطقة منذ سنوات.
وكان المستوطنون قد أقاموا هذه البؤرة قبل أربع سنوات، وبدأوا بالتوسع األفقي في المكان على 

 حساب أراضي المواطنين الفلسطينيين.
 15/1/2020، الة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(وك

 
 يؤكد دعمه إلجراء االنتخابات الفلسطينية واستعداده للمشاركة بمراقبتهاالبرلمان العربي  .28

الثانية لدور االنعقاد الرابع للفصل التشريعي  تهعقب اختتام أعمال جلس، أكد البرلمان العربي: القاهرة
دعمه الكامل إلجراء االنتخابات الفلسطينية واستعداده للمشاركة في مراقبتها، ودعا االتحاد  ،الثاني

إلجراء االنتخابات في  "إسرائيل"والبرلمان األوروبيين، واالتحاد البرلماني الدولي، للضغط على 
 القدس.

نصرة الشعب رئيس البرلمان مشعل السلمي، في كلمته، على استمرار البرلمان في  في حين شدد
الفلسطيني ودعمه في دفاعه عن أرضه وتمسكه بحقوقه المشروعة، حتى قيام دولته المستقلة 

 وعاصمتها مدينة القدس.
 2020/1/15 وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(،

 
 حرية األسير تكون في بيته وبين أهله ووطنهالمقت: صدقي المحرر األسير  .29

غزة/ طالل النبيه: قال عميد األسرى السوريين، األسير المحرر صدقي المقت، إن -الجوالن المحتل
االحتالل اإلسرائيلي تعمد تنغيص فرحته بالحرية عبر فرض قرارات اإلبعاد عن بيته وأهله وخارج 
ء منطقته. وأوضح ، أن األسرى في سجون االحتالل يعيشون ظروًفا ليست عادية، رغم توفر جز 

يسير من مقومات الحياة األساسية التي انتزعوها بمعاركهم مع االحتالل طوال سنوات األسر. وشدد 
المقت، على رفضه السابق طوال سنوات أسره الثانية لمبدأ اإلبعاد إلى خارج بلدته األصلية، قائاًل: 

في سياق ووصف  "األسرى يرفضون مبدأ اإلبعاد، وحرية األسير تكون في بيته وبين أهله ووطنه".
التطبيع العربي مع االحتالل بأنه "تعٍد على الحقوق الفلسطينية وتطاول على الثوابت ويجب  آخر،

عدم التفريط في الحقوق الفلسطينية والعربية خاصة حق الفلسطينيين في القدس والعودة". ورأى أن 
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قرن لن تنجح في سلب إرادة "صفقة ال وقال إنالسلوك العربي، يأتي ضمن "صفقة القرن" األمريكية، 
 األسرى وال تنازل عن الثوابت العربية".

 2020/1/15 ،فلسطين أون الين
 

 اإلسرائيلي قبيل االنتخابات الوشيكة للكنيست "صفقة القرن"تلميحات برغبة ترامب طرح  .30
صفقة "ألمح مستشار األمن القومي في البيت األبيض روبيرت أوبيريان الحتمال طرح  الناصرة:

بخالف مواقف و  قبيل االنتخابات اإلسرائيلية الثالثة للكنيست المزمع إجراؤها في آذار القادم. "القرن
أو لدى  "إسرائيلـ"نحن ال ننسق خطواتنا وفق السياسة الداخلية ل" أمريكية رسمية سابقة، قال أوبيريا

 ."الفلسطينيين أو وفقا لالئحة االنتخابات لدى الطرفين
 2020/1/15، القدس العربي، لندن

 
 في أثيوبيا سوياً  محمد بن زايد ونتنياهو آبي أحمد مستعد لجمع .31

تحدث رئيس الوزراء اإلثيوبي، آبي أحمد، عن استعداده لجمع نظيره االسرائيلي بنيامين : لندن
عن ذلك في سياق حديثه قد جاء و  .في أثيوبيا أبو ظبي، محمد بن زايد، سوياً نتنياهو، وولي عهد 

أنه فاتح نتنياهو بموضوع العالقة مع  . وذكرتفاصيل زيارته لتل أبيب في آب/ أغسطس الماضي
"براعة محمد بن زايد ال تحتاج إلى دليل، والقائد  نتنياهو قائاًل:أبو ظبي، ممتدحا له ابن زايد، ليرد 

قي يقاس بما يحققه لشعبه وبلده، ومشاهدة أبو ظبي، تؤكد لك أن محمد بن زايد هو القائد الحقي
 الفعلي للبالد".

 2020/1/15، "15موقع "عربي 

 
 "إسرائيلبـ" تراشق إدانات يشوش عالقات أوكرانيا .32

" إسرائيللـ"تل أبيب: أصدرت الخارجية اإلسرائيلية بيانًا، أمس األربعاء، ردت فيه على دعوة أوكرانيا 
باالمتناع عن التدخل في شؤونها، بعد مسيرة مشاعل نظمت في كييف تمجيدًا لزعيم القوميين 

على بالرد السفير األوكراني في تل أبيب، غينادي نادولينكو، مما دفع  األوكرانيين، ستيبان بانديرا.
تعد "لنية حول قضايا بيان الخارجية اإلسرائيلية، بدعوة تل أبيب إلى عدم الخوض في مناقشات ع

، من أزمة للتحذير أوساط دبلوماسية في تل أبيباألمر الذي دفع شأنًا سياسيًا داخليًا ألوكرانيا. 
 دبلوماسية بين تل أبيب وكييف، في أعقاب هذا التراشق.

  2020/1/16، الشرق األوسط، لندن
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 كيير مفي ُصلب الجدل األ "إسرائيل"استطالع: حركة مقاطعة  .33

نشر "معهد بروكينغز لألبحاث" في واشنطن نتائج  -سعيد عريقات -"القدس" دوت كوم -واشنطن
استطالع مفصل نظمه الباحث األكبر في المعهد، واألستاذ بجامعة ميريالند، شبلي تلحمي، يسلط 

وسحب االستثمارات وفرض العقوبات على  الضوء على آراء األميركيين تجاه حركة "المقاطعة،
(، يظهر انقساما واضحا بين األميركيين حول هذه المسألة، كما ويعكس إلى حد كبير BDSإسرائيل )

 مدى معرفتهم بالموضوع، ومواقفهم تجاه "الصراع الفلسطيني اإلسرائيلي".
ه "على الرغم من أن أن 2020كانون الثاني  10ويقول تلحمي في استطالعه الذي نشر الجمعة/ 

األميركيين منشغلون بعملية عزل الرئيس األميركي دونالد ترامب، وبمجموعة كبيرة من التطورات 
اإلخبارية الحامية األخرى مثل إيران والعراق، اال أن قضية السياسة األميركية تجاه إسرائيل لم تتفادى 

 الجدل الوطني األميركي في اآلونة األخيرة".
ي، وهو فلسطيني األصل، ويعتبر من أبرز الباحثين األميركيين المختصين ويشير تلحم

 2019كانون األول  11باالستطالعات السياسية إلى أن القرار التنفيذي الذي وقعه ترامب يوم 
الماضي بشأن محاربة معاداة السامية ، والذي اعتبره البعض محاولة لتقييد حرية التعبير التي تنتقد 

سة االحتالل اإلسرائيلي ضد الفلسطينيين، والذي جاء بعد قرار أصدره مجلس النواب إسرائيل وسيا
، جعل من موضوع المقاطعة مسألة اهتمام BDSفي تموز الماضي، وتناول مباشرة حركة المقاطعة 

 لدى األميركيين وقضية أكثر بحثا بينهم مما كان متوقعا.
وما رأيهم في ذلك؟ هل  BDSويتساءل تلحمي: كم يعرف األميركيون عن مسألة مقاطعة إسرائيل 

يهم األمر العملية السياسية األميركية؟ وهو ما أراد اإلجابة عليه عبر استطالعه "وجه نظر 
 األميركيين للقضايا الحرجة" برعاية جامعة ماريالند.

ية هو ما حدث عبر السنوات العشر الماضية )ويحدث وأظهر االستطالع أن التغيير األكثر أهم
حاليا( في المواقف األميركية العامة تجاه الصراع الفلسطيني اإلسرائيلي، وهو زيادة االستقطاب 
)واالنشقاق( الحزبي بين الديمقراطيين والجمهوريين في مسألة التأييد غير المشروط إلسرائيل، التي 

على الحزب كون أن الحزبين الرئيسيين أيدا في السابق إسرائيل  كانت في السابق مسألة ال تنعكس
 دون سؤال.

ويقول تلحمي "في السنوات الثالثين الماضية التي قضيتها في إجراء استطالعات للرأي العام حول 
هذه المسألة ، كان الحال دائًما هو أن غالبية كبيرة من األميركيين، أي حوالي ثلثيهم، أرادوا من 

ات المتحدة أال تتخذ أي جانب من النزاع اإلسرائيلي الفلسطيني، وهذا الوضع لم يتغير كثيرا. ما الوالي
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تغير على مدار العقد الماضي هو أن الجمهوريين )واليمين المحافظ( ازدادوا تأييدا إلسرائيل ويعبرون 
الحياد، بحسب  بدرجات أعلى عن ضرورة أن تأخذ الواليات المتحدة الجانب اإلسرائيلي بداًل من

 االستطالع".
مؤخًرا( ضرورة  %80ويضيف "على النقيض من ذلك، دعم عدد متزايد من الديمقراطيين )أكثر من 

أن تتخذ الواليات المتحدة موقف الحياد من الصراع الفلسطيني اإلسرائيلي، فيما عبرت شرائح 
 متساوية في الحزب ضرورة دعم طرف على حساب اآلخر".

"عندما بدأت في مراقبة هذه االتجاهات خالل إدارة )الرئيس السابق باراك( أوباما،  ويشرح تلحمي
الحظت أيًضا أن الفجوة بين الديمقراطيين المنتخبين ودوائرهم االنتخابية حول هذه القضية آخذة في 

من االزدياد، مع تزايد انتقاد الناخبين إلسرائيل أكثر من السياسيين الذين يمثلونهم". ويضيف "
المجاالت التي شهدنا فيها زيادة االستقطاب واتساع الفجوة )بين الناخبين الديمقراطيين والذين 
يمثلونهم( االستعداد لدى القواعد االنتخابية للعمل ضد سياسة االستيطان اإلسرائيلية في الضفة 

أن غالبية الغربية، خاصة أنه ومنذ بضع سنوات وحتى اآلن، أظهرت استطالعات الرأي باستمرار 
الديمقراطيين يريدون اتخاذ إجراءات ضد المستوطنات اإلسرائيلية، بما في ذلك فرض العقوبات، في 

 BDSحين أن الجمهوريين والمستقلين أرادوا أال يفعلوا شيًئا" مفسرا أنه لم يستخدم حركة المقاطعة 
يركيين، ولكن ذلك تغير بعد كمسألة لالستفسار بشأنها، كونها لم تكن موجودة او تحظى باهتمام االم

أن اتخذ عدد من أعضاء الكونغرس بشقيه النواب والشيوخ )خاصة من الحزب الجمهوري( بدفع من 
منظمات اللوبي اإلسرائيلي لسن قوانين تحرم مقاطعة إسرائيل أو حتى تجريمها كما رأينا بقرار الرئيس 

وضع قضية المقاطعة في صلب الجدل األمر الذي  11/12/2019ترامب التنفيذي الذي اتخذه يوم 
 الدائر حول الصراع الفلسطيني اإلسرائيلي.

وقال تلحمي "في شهر تشرين أول الماضي، أضفنا الستطالع القضايا الحرجة بجامعة ميريالند 
، بدءًا من سؤال اختبار لتحديد مدى سماع المستجيبين للحركة: )هل سمعت BDSأسئلة حول حركة 

طعة ، وسحب االستثمارات ، و حركة العقوبات تستهدف إسرائيل؟( حيث أجاب ، أو المقاBDSعن 
"قليال" فيما قالت غالبية المشاركين،  BDS( بأنهم سمعوا عن %49ما يقرب من نصف المجيبين )

 بما في ذلك غالبية كبيرة من الجمهوريين، بأنهم يعارضون الحركة.
حيث قالوا بأنهم سمعوا "قلياًل" على األقل عن الحركة لكن المسألة كانت مختلفة بين الديمقراطيين، 

)من الديمقراطيين( فقط إنهم  %15بأنهم يؤيدون الحركة، وقال  %48فيما أظهر عدد كبير منهم 
 يعارضونها.
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على الحركة  اطالعاوهم على األرجح أقل  BDSيشار إلى أن الذين قالوا بأنهم سمعوا "قلياًل" حول 
لوا إنهم سمعوا "بقدر جيد" أو "كثيًرا" ، حيث وجد االستطالع أن غالبية من أولئك الذين قا

المستجيبين المطلعين بشكل أفضل من الديمقراطيين الذين قالوا إنهم سمعوا "جيدا" أو "كثيرا" عن 
BDS ( مقارنة بـ %66أيدوها بنسبة عالية ،)من المؤيدين الذين قالوا إنهم سمعوا "قلياًل" عنها. %37 
 BDSح على الذين تم استفتاءهم "حجتين نموذجيتين" من الخطاب العام لصالح وضد حركة وطر 

من  %36للتحقيق في مدى اتفاقهم أو عدم موافقتهم حيث "وجد االستطالع أنه وبشكل عام ، قال 
هي وسيلة شرعية وسلمية لمعارضة االحتالل  BDSالمستطلعين بأنهم يتفقون مع الُحجة القائلة بأن 

رائيلي لألراضي الفلسطينية، وانها مستوحاة من حركة مناهضة الفصل العنصري في جنوب اإلس
إفريقيا، وأن حركة المقاطعة تحث على اتخاذ إجراءات للضغط على إسرائيل لالمتثال للقانون 

بين  %43الدولي. وأن معارضة السياسة اإلسرائيلية ال تساوي معاداة السامية فيما عارضها 
 الجمهوريين.

بغض  BDSمن المستطلعين أفادوا بأنهم يعارضون  % 49في الوقت نفسه، يشير تلحمي الى ان"
النظر عن الكيفية التي ُتعّرف بها الحركة نفسها، /فهي منظمة معادية إلسرائيل تحاول إضعاف 
إسرائيل وتقويض شرعيتها، وبعض مؤيديها معارضون لوجود إسرائيل ذاته وقد يكونون معادون 

 ية/".للسام
ويقول تلحمي بأنه وبعد إعطاء المستطلعين الفرصة لتقييم كل حجة بشكل مستقل ، ُسئلوا بعد ذلك 

من الديمقراطيين بأن حجة  %77أي حجة يؤيدون، حيث اتضح تماما االنفصام الحزبي، حيث قال 
 من الجمهوريين. %85أقرب إلى وجهة نظرهم فيما عارضها  BDSدعم 

، فقد تم تقديم سؤال لجميع المستطلعين  BDSعن األسئلة الخاصة بحركة ويضيف "بصرف النظر 
بشأن سن قوانين وتشريعات تحد من حق الناس في مقاطعة إسرائيل، ويبدو أن المشاركين يتجاوزون 

أو مقاطعتهم إلسرائيل على نطاق  BDSالفجوة العامة ، بغض النظر عن وجهات نظرهم بشأن 
( يعارضون سن %76( والمستقلين )%62( والجمهوريين )%80اطيين )واسع: فغالبية من الديمقر 

 قوانين تقيد حق المقاطعة، كون ذلك ينتهك الحق الدستوري في حرية التعبير واالحتجاج السلمي".
وحول أثر ذلك على االنتخابات، يشير الباحث إلى أن أغلبية الجمهوريين يؤيدون إسرائيل بغض 

اكات للقانون الدولي أو لحقوق اإلنسان الفلسطيني، بينما بدأت أغلبية من النظر عما تمارسه من انته
الناخبين الديمقراطيين بتوجيه أسئلة حرجة للمرشحين الديمقراطيين، مثل ربط المساعدات إلسرائيل 
بسياستها تجاه الفلسطينيين، مما أقحم هذه المسألة في صلب النقاش، ودفع مرشحين بارزين على 
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ليزابث وورن للقول بأنه في حال انتخابهما فانهما سيستخدمان المساعدات األقل مثل ب يرني ساندرز وا 
 األميركية إلسرائيل كوسيلة لضمان التزام إسرائيل بالمعايير الدولية لحقوق اإلنسان.

 15/1/2020القدس، القدس، 

 
 2019"األسرى" ظروف احتجاز هي األسوأ في تقرير:  .34

يعتبر االسوأ واألصعب بسبب تعرض  2019الواقع داخل سجون االحتالل خالل عام ": الرأي" -غزة
 والمعيشية.األسرى لسلسلة من االجراءات التعسفية واالنقضاض على حقوقهم االنسانية 

 220سجن ومعسكر ومركز توقيف بينهم  23أسير فلسطيني يتوزعون على  5,700إن ما يقارب 
أسيرة يعيشون ظروفا صعبة داخل سجون االحتالل، ومحرومون من أبسط حقوقهم  42طفال، و

المشروعة التي نص عليها القانون الدولي، ويتعرضون لعقوبات فردية وجماعية واعتداءات وحرمان 
ن الحقوق االساسية في ظل نزعة انتقامية وتحريض سياسي ورسمي على المعتقلين من قبل م

 المستوى السياسي في إسرائيل، ومن المتطرفين في الحكومة اإلسرائيلية.
 متمثلة بما يلي: 2019أبرز القضايا التي عانى منها االسرى خالل عام 

 ":2تنصل االحتالل من تنفيذ بنود معركة "الكرامة 
تشهد السجون في اآلونة األخيرة حالة من الغليان تنذر باالنفجار القريب، فاألوضاع داخلها آخذة 
منحى التصعيد واأليام القادمة ستكون حاسمة، وستكون هنالك قرارات صادرة عن الحركة الوطنية 

 األسيرة للمدافعة عن الحقوق والمكتسبات ومواجهة آلة القمع الصهيونية.
أسيًرا، بينهم قيادات، من عّدة سجون صهيونية، اإلضراب المفتوح عن الطعام،  140ُيواصل أكثر 

احتجاًجا على استمرار سلطات االحتالل تعّنتها إزاء تنفيذ مطالب األسرى، في مقّدمتها إزالة أجهزة 
 التشويش الُمسرطنة.

ًنا مع األسرى حيث زادت حدة التوتر داخل السجون وقاموا األسرى بإغالق معظم األقسام تضام
والتي  2المضربين لعدم التزام "إدارة السجون" بما تم االتفاق عليه بعد خوض األسرى معركة الكرامة 

انتصر فيها األسرى بفرض شروط على ادارة السجون وتطبيق جملة من التفاهمات والتي تمثلت بـ: 
زالة أجهزة التش ويش، اضافة الى إعادة المضربين تفعيل الهاتف العمومي لمدة خمسة أيام اسبوعيًا، وا 

 ( أسيرا، ووقف حمالت التفتيش.23الذين جرى نقلهم من سجن "رامون" إلى سجن "نفحة" وعددهم )
، إذ قررت سلطات االحتالل 2019إّن معركة "التصّدي ألجهزة التشويش" بدأت فعليًا منذ شهر فبراير 

ارجي، عبر التشويش على اتصاالت نصبها إلفشال مساعي المعتقلين التواصل مع العالم الخ
الهواتف المحمولة، في الوقت الذي تمنعهم من التواصل مع ذويهم وأطفالهم، وتحرمهم من زيارات 
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عوائلهم، في أحياٍن كثير. وسرعان ما أعقب هذا القرار الصهيوني خطوات نضالية من األسرى 
ت بأّنها األعنف منذ سنوات، منها لمواجهتها، قابلتها سلطات السجون بعملّيات قمع وحشية، ُوصف

عملية القمع الكبيرة في معتقل "النقب الصحراوي"، في مارس، والتي ُأصيب فيها العشرات من 
 األسرى بإصابات بليغة، ما يزال البعض يعاني آثارها حتى اليوم.

 تصاعد الجرائم الطبية:
صابة المعتقلين بأمراض صعبة وخطيرة قد ، 2019تصاعدت خالل عام  سياسة االهمال الطبي وا 

حيث ازداد عدد االسرى المرضى بسبب سياسة اإلهمال الطبي التي تنتهجها ادارة سجون االحتالل 
( أسيرًا 750والتي تصاعدت حدتها بشكل كبير في السنوات األخيرة، حيث رصدت الوزارة أكثر من )

( مصابين بالسرطان، و 30م )( أسيرا وأسيرة يعانون من أمراض مزمنة منه350مريضًا من بينهم )
( حالة يعانون من بتر أحد 17( مصابون بالشلل النصفي ويستخدمون الكراسي المتحركة، و )12)

( يعانون من أمراض القلب، 27( أسيرا يعانون من أمراض نفسية وعصبية، و )30األطراف، و )
( ديسك، و 18حي، )( إصابة بالرصاص ال87( كلى و )15( يعانون من أمراض العيون، و )22و)
( سكري، وعدد كبير يعاني من أوجاع في األسنان وبحاجة 6( معدة، و)5( سمع، و)5( كبد، و )9)

 إلى عالج.
جراء الفحوصات والعمليات  جرائم طبية تجري بحق االسرى من خالل عدم تقديم العالج لهم وا 

لرملة الذي هو اسوأ من الجراحية، واستمرار زج االسرى من ذوي الحاالت الصعبة في مستشفى ا
السجن، واستمرار نقل االسرى في سيارات البوسطة بدل االسعاف، وعدم توفر اطباء مختصين 

 خاصة للحاالت المرضية المصابة بأمراض عصبية ونفسية.
( شهيد سقطوا بسبب سياسة االهمال الطبي وكان أخرهم األسير الشهيد بسام أمين السايح 221)

أمراض خطيرة "سرطان الدم والعظام" وتم اهماله طبيًا ومنع العالج الالزم والذي كان يعانى من 
 .8/09/2019لمرضه حتى استشهد بتاريخ 
 االقتحامات والنقل التعسفي:

على يد  2019عملية اقتحام ومداهمة لغرف وأقسام المعتقلين جرت من بداية عام  180ما يقارب 
ة إلدارة السجون، وما يصاحب ذلك من اعتداء على وحدات قمع خاصة مدججة بوسائل القمع تابع

االسرى و إذاللهم وتخريب ممتلكاتهم الشخصية والمواد الغذائية، وفرض عقوبات فردية وجماعية 
عليهم كالحرمان من الزيارات ومن الكنتين ومعاقبة االسرى في زنازين انفرادية لمدة محدودة، وفرض 

 الغرامات المالية.
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اصبحت سياسة روتينية وشبه يومية، وتجري في االغلب في الليل واالسرى نائمين عمليات االقتحام 
مما يسبب عدم االستقرار في صفوفهم، وان عمليات االقتحام والمداهمة لألسرى لم تعد ألسباب امنية 
كما تدعي سلطات السجون وانما بهدف االزعاج واالذالل واالنتقام وجزء من السيطرة على المعتقلين 

خ  ضاعهم.وا 
خاصة بعد االعالن عن  2019سياسة نقل األسرى وتشتيتهم في السجون تصاعدت خالل عام 

الخطوات النضالية التي أعلن عنها األسرى مؤخرًا لعدم تنفيذ ما تم االتفاق عليه بعد معركة 
" وذلك بهدف عدم االستقرار في صفوف االسرى ولقمع اي تحركات احتجاجية لألسرى 2"الكرامة
المطالبة بحقوقهم وبشروط حياة الئقة والتي كان أهم هذه الشروط رفع أجهزة التشويش  خالل

 المسرطنة.
 اضرابات مفتوحة عن الطعام

سلسلة اضرابات فردية وجماعية ابرزها كان ضد االعتقال االداري التعسفي، حيث  2019شهد عام 
 قرارا إداريا بحق األسرى منذ بداية العام.. 671صدر 

، 2019أسيرًا اداريًا خاضوا إضرابات مفتوحة عن الطعام خالل العام  27ز هذه االضرابات: ومن أبر 
 أسرى يواصلون اضرابهم عن الطعام منذ عشرات األيام. 6وما زال منهم 
أسرى إداريين في إضرابهم عن الطعام خالل هذا العام، احتجاجًا على سياسة  6حيث استمر 

ها سلطات االحتالل اإلسرائيلي بال أي مبرر قانوني بحق ما يقارب االعتقال اإلداري، التي تنتهج
 ( من نواب المجلس التشريعي وطفلين وأسيرتين.5( معتقل إداري من بينهم )500)

 احتجاز جثامين الشهداء:
احتجاز جثامين الشهداء  2019وقال تقرير وزارة األسرى ان احدى الجرائم التي ارتكبت خالل عام 

شهيدا وشهيدة ما زالت دولة االحتالل  253حيث وصل عدد الشهداء المحتجزين الفلسطينيين 
اإلسرائيلي تحتجز جثامينهم في مقابر مجهولة تعرف بمقابر األرقام، وكان اخرهم احتجاز جثامين 
الشهداء بسام السايح من محافظة نابلس واألسير الشهيد فارس بارود من قطاع غزة، حيث استخدم 

 ضمن العقوبات الجماعية على الشعب الفلسطيني كوسيلة عقاب لعوائل الشهداء.االحتالل ذلك 
 األسيرات.. انتهاكات بالجملة ومعاناة مستمرة

األسيرات الفلسطينيات، يتعرضن للعديد من االنتهاكات والخروقات في المعاملة، منذ اعتقالهّن 
دخالهّن لمراكز التوقيف والتحقيق، وخالل عملية النقل إلى السجون، وكذلك في إهمال أوضاعهن  وا 

صدار األحكام العالية والغرامات الباهظة بحقهن، واحتجازهن بظروف اعتقاليه  الصحية والمحاكمة وا 
 صعبة، بصورة تخالف كافة المعاهدات واالتفاقيات الدولية والحقوق اآلدمية.
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أسيرة، يقبعن في "سجن  (42وبلغ عدد األسيرات الفلسطينيات القابعات في معتقالت االحتالل، )
 ( غرفة، في كل غرفة توجد ما بين أربع إلى ثماني أسيرات13الدامون"، في قسم يحتوي على )

كما تعاني األسيرات بشكل عام من مماطلة بإجراء الفحوصات وتشخيص األمراض، األمر الذي 
ريحة إسراء يؤدي إلى تدهور الوضع الصحي لألسيرات، وأخطرهن حالة األسيرة المقدسية الج

جعابيص، كما تحرم األسيرات من إدخال الكتب أو توفير غرفة لعمل مكتبة في السجن لمحاربة 
 العملية التعليمية لهن، فضاًل عن حرمان العديد منهن من زيارات األهل واألبناء.

 23هنالك أربع أسيرات معتقالت اداريا دونما تهمة واضحة توجه لهن وهن : األسيرة آالء البشير )
عاًما( من بيت لحم  25، واألسيرة شروق البدن )2019من تموز  24عاًما( من قلقيلية اُعتقلت في الـ

من  11عاًما( من رام هللا اُعتقلت في الـ 26، واألسيرة بشرى الطويل )2019تموز  25اعتقلت في الـ
ون االعتقال ، باإلضافة إلى األسيرة شذى حسن، وجميعهم معتقلين تحت قان2019كانون األول 

 اإلداري وال توجد تهم توجه إليهم، وهذا المبرر يستخدمه االحتالل الستمرار اعتقال أي فلسطيني.
 األسرى األطفال:

طفاًل أسيرًا ويتعرض األسرى  220بلغ عدد األسرى االطفال في سجون االحتالل الى ما يقارب 
ألعنف منذ سنوات على يد قوات القمع إلى عمليات قمع هي ا طفال في معتقلي "عوفر" و "مجدو"األ

، نّفذت قوات القمع اقتحامًا 2019التابعة إلدارة معتقالت االحتالل، ففي الرابع من آب/ أغسطس 
(، وشرعت ما تسمى 19قسم ) -لقسمين في معتقل "عوفر" أحدهما يقبع فيه األسرى األطفال 

طفال وعزل عدد منهم، وذلك بعد االعتداء بوحدات القمع "المتسادا" خالل االقتحام بتقييد أسرى األ
 عليهم بالضرب، ورشهم بالغاز.

( طفاًل، 63كما ونّفذت قوات القمع اقتحامًا لقسم األسرى األطفال في معتقل "مجدو" والذي يضم )
وشرعت بتنفيذ إجراءات عقابية طالت أقسام األسرى األطفال بشكل خاص، من خالل سحبها 

 قسام.للكهربائيات وا غالقها لأل
 15/1/2020، وكالة الرأي الفلسطينية لإلعالم

 
 لماذا تفشل المقاومة في الضفة؟! ولماذا يتأخر التحرير؟! .35

 أ.د. يوسف رزقة 
م، وقالت: 2019كشفت االستخبارات اإلسرائيلية عن حالة الهدوء النسبي في الضفة الغربية في عام 

تالل، والتعاون األمني مع أجهزة األمن "إنه هدوء خداع، وهو نتاج مشتركة ألجهزة أمن االح
عملية، وأحبط تنفيذ  34الفلسطينية، وشهد العام الماضي انخفاًضا في عدد العمليات المنفذة وهي 
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عملية كبيرة خالل العام الماضي، ونسبة كبيرة منها كانت بتوجيهات من نشطاء حماس في  450
تجربتها العسكرية في قطاع غزة للضفة قطاع غزة، حيث تقوم حماس بجهود مضنية سعًيا لنقل 

 الغربية".
نعم، الضفة في حاجة لتجربة حماس العسكرية واألمنية في غزة، ال سيما بعد فشل المفاوضات، 

. cوحّل الدولتين، وبعد تصريحات قادة دولة االحتالل حول العزم على ضم األغوار، وضم منطقة 
ضفة الغربية، ألن الضفة وغزة وحدة جغرافية ومن حق حماس أن تحاول تفعيل المقاومة في ال

واحدة، ومن حق المقاومة أن تكون بدياًل عن الفشل التي غرقت فيه السلطة إلى أذنيها، وما زالت 
 تكابر، وتدعي أن المفاوضات أداتها الوحيدة في مواجهة االحتالل.

 تملك طريًقا غير التمسك السلطة تؤمن أن المفاوضات فشلت، وأنه منذ سنوات وهي متوقفة، وأنها ال
بالمفاوضات، حتى ال يخسر رجالها االمتيازات الشخصية المبنية على خيار التفاوض واالعتراف 
بالعدو المحتل لألرض. المقاومة الحقيقية هي التي تفّرق تفرقة حقيقية بين الوطني، والشخصي، 

 الحتالل.وبين مستحقات الوطن، وامتيازات رجال السلطة الموهوبة لهم من ا
، تقف خلف معظمها حركة ت بها المقاومة في الضفة الغربيةنصف ألف عملية عسكرية وأمنية قام

حماس بحسب التقرير اإلسرائيلي، هذا العدد الكبير من العمليات كان يمكن أن يضغط على حكومة 
ت قادة العدو، عملية، وأراح 450االحتالل، ويرفع تكلفة االحتالل، ولكن أجهزة أمن السلطة أفشلت 

وجعلت االحتالل بال تكلفة، فهل هذه هي الوطنية الفلسطينية الحقة، التي من أجلها نشأت منظمة 
التحرير، ونشأت حركة فتح وغيرها من الحركات؟! هل هذه هي الوطنية الفلسطينية التي من أجلها 

 رحى صحتهم؟!قدم الشهداء أرواحهم، ومن أجلها قدم األسرى حياتهم، ومن أجلها قدم الج
نحن أمام سلطة ال تريد أن تكون واقعية، وال تريد أن تعترف بالحقيقة القائمة، وكذا ترفض االستجابة 
لمطالب فتح والفصائل بوقف التنسيق األمني، وتتعامل مع الشعب والفصائل بلغة اإلعالم المدبلج، 

اآلخرين معها، وهي ال  ترفع من نفسها وتخفض من اآلخرين، وتدعي أنها ضد صفقة القرن، وأن
تملك دلياًل تبرئ به نفسها، أو تقيمه على اتهام اآلخرين. وحين تفضح أعمالها الالوطنية 
االستخبارات اإلسرائيلية، تضرب )طناش(، وكأن في أذنيها وقر، وفي قلبها عمى، وكأن األمر ال 

طنية بتنسيق جرمته يعنيها، وكأن الشعب ال حق له في أن ينتقدها. سلطة تجهض األعمال الو 
الفصائل، والشرائع، وتدعي أنها أم الوطنية، والوكيل الحصري لها، وأنها فوق ما تقوله الفصائل وما 

 تقوله رجاالت من فتح؟!
 15/1/2020، فلسطين أون الين
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 : الهدف اآلن"ج"المنطقة  .36
 عوني صادق

هداف الشخصية واألهداف هو صراع تتداخل فيه األ« إسرائيل»الصراع السياسي الدائر اآلن في 
األيدلوجية، وتلتقي عند أول أهداف )المشروع الصهيوني(. ففي الوقت الذي يتمسك فيه رئيس 
الوزراء المنتهية صالحيته ببقائه في رئاسة الوزراء؛ حماية لنفسه من االتهامات الموجهة إليه، 

كما ورد في المشروع الصهيوني  يتمسك به كذلك حماية لفريقه السياسي، وتمسكًا بهدفه األيديولوجي
 الكبرى( تنتظر اإلخضاع واالستيطان.« إسرائيل»األول، الذي يعد فلسطين جزءًا من )أرض 

أعلن وزير الحرب نفتالي بينيت،  2020ففي مطلع العام الجديد في الثامن من يناير/كانون الثاني 
هيئة الحرب »أطلق عليه اسم تشكيل جهاز يتولى مناقشة الخطوات السياسية في المستوطنات، و 

 «.على مستقبل المنطقة )ج(
ويتضح من الخطوات المقررة داخل هذه الهيئة، أن الغرض من ذلك هو استكمال عمليات 

من أراضي الضفة الغربية التي أعطاها اتفاق أوسلو  %60االستيطان في المنطقة التي تشكل 
 للفلسطينيين.

شرعنة المستوطنات والبؤر االستيطانية غير القانونية  من جهة أخرى، توضح الخطوات ذاتها أن
 (2020/1/10 -ستتم بصورة نهائية وعلى حساب الفلسطينيين. )هآرتس

وفقًا للصحيفة أن مصادر قضائية اطلعت على المواضيع التي تم « إسرائيلية»كما اعترفت مصادر 
 ق.طرحها للنقاش، وقالت: إن مغزى عدد منها هو الضم الفعلي للمناط

إعطاء »وتناقش الهيئة بنودًا واضحة الداللة؛ من حيث أهميتها لعمليات االستيطان، ومن ضمنها 
وتتأكد أهداف الهيئة في توسيع االستيطان «. تصريح لليهود لشراء أراٍض في الضفة بصورة شخصية

أشارت إلى والمستوطنات؛ من خالل شرعنة البؤر القديمة والبؤر الجديدة في مناقشات الهيئة؛ حيث 
في مجال آخر للطلبات يتناول شرعنة بؤر »شرعنة البؤر االستيطانية غير القانونية فقالت: 

استيطانية: ربط كل مكان سكني في أرجاء الضفة الغربية بشبكة الكهرباء والمياه حتى لو كان 
هي أن « لإسرائي»سياسة دولة »)هآرتس(. وتنطلق هذه الخطوات ومثيالتها من حقيقة أن « معزوالً 

 «.تعود لها« ج»المنطقة 
ويأخذ المخطط الموضوع لضم المنطقة )ج( في اعتباره، األردن، وفي اعتقاد واضعيه أن األمر 
يتطلب إسقاط ملك األردن، ما يعني أن حساباتهم ال تتوقف عند حدود الفلسطينيين؛ بل تتجاوزها 

يقول روغرألفر: ال يوجد لليمين في  إلى كيانات مستقلة خارجها. وفي مقاله في صحيفة )هآرتس(،
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حل لمسألة حقوق المواطنين الفلسطينيين في الضفة الغربية بعد عملية الضم المخطط لها « إسرائيل»
 سوى إسقاط النظام في األردن.

الضفة الغربية(.. ) بعد ضم يهودا والسامرة»أن قال: إيال الداد « اإلسرائيلي»وقد سبق للمحلل 
ينيين االختيار، من يريد البقاء بهدوء يجب عليه أن يكون لطيفًا ويتنازل عن سيكون على الفلسط

ين كاملة سيتم طرده طموحاته القومية، فأهاًل وسهاًل، ومن يريد العمل في اإلرهاب ويحلم بفلسط
 (.2020/1/13)روغر ألفر/هآرتس/ «وطرد عائلته

فاليمين «. إسرائيل»سطينية مع ذلك يظهر بوضوح عبثية التفكير بمفاوضات تجريها منظمات فل
يعترف بأن نتائج سياسته هي قيام نظام تمييز عنصري ال يعترف فيه بأي حقوق « اإلسرائيلي»

أي ترانسفير )تطهير عرقي( هو الحل الناجح »للفلسطينيين. وفي مقال الداد السابق يقول الكاتب: 
وهذا ما يطرح السؤال «. ثنائية القوميةالذي مكن من إقامة دولة اليهود بداًل من الدولة  1947منذ 

 من مفاوضاتها الجارية حاليًا.« حماس»حول ما تأمله حركة 
هكذا تبدو عملية ضم المنطقة )ج( وكأنها الخطوة األخيرة في تصفية القضية الفلسطينية في ضوء 

ذا ص«. اإلسرائيلي»ضمان الموقف األمريكي المنحاز بال تردد والمزاود على الموقف  ح هذا وا 
التحليل فإن الموقف المطلوب من الشعب الفلسطيني وقواه الوطنية عمومًا ومنظمات المقاومة فيه 
خصوصًا، هو العودة إلى الينابيع واألصول والشعارات األساسية. بأنه )ال صلح وال اعتراف وال 

 تفاوض(.
عن  يصبح الحديث« هآرتس»الذي عرضته صحيفة « اإلسرائيلي»في ضوء هذا الموقف 

من جهة أخرى ال تزيد « اإلسرائيلية»المفاوضات من جهة وعن االنتخابات الفلسطينية بالشروط 
على كونها حركات بهلوانية تجر الماء إلى الطاحون والمخططات الصهيونية الهادفة إلى االستيالء 

 على كل فلسطين مهما كانت الدوافع، وبغض النظر عن النوايا.
 16/1/2020، الخليج، الشارقة

 
 ثمة احتمالـيـة عالـيـة لتدهـور األوضـاع فـي "الجـبـهـة الشمـالـيـة" نحـو الحـرب .37

 يوآف ليمور
هو اآلخر في ظل إيران، كما يفيد التقدير االستخباري السنوي لشعبة  2020سيكون العام 

 «.أمان»االستخبارات في الجيش اإلسرائيلي 
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ع حرب مبادر إليها ضد إسرائيل يبقى متدنيا، ولكن فمثلما في العام الماضي، فإن احتمال اندال
احتمال أن تتدهور األحداث في الشمال لتصل إلى حرب يرتفع جدا، وهو ُيعّرف اآلن بأنه متوسط 

 الى عال.
يرون في « أمان»تم تعديل التقدير في أعقاب تصفية قاسم سليماني، بداية الشهر الجاري. ففي 

 الجمًا، لم تتضح آثاره بكاملها. وبديله، إسماعيل قاني، سيصعب شطب سليماني من المعادلة عامالً 
جدا عليه ملء الفراغ الهائل الذي خلفه، ويشهد على ذلك موقعه في الهرمية اإليرانية. ليس فوق 

يتبع قيادة الحرس « آخر»القيادة العسكرية، وقريب من أذن الزعيم الروحي، خامنئي، بل قائد فيلق 
 الثوري.

اب سليماني بشكل مباشر على إسرائيل. فقد كان الرجل الذي قاد مشروع دقة الصواريخ سيؤثر غي
ومشروع تثبيت وجود ميليشيات شيعية في سورية، وستضطر، اآلن، دول المحور « حزب هللا«لـ

بأن مشروع تثبيت الوجود سيستمر، « أمان»الشيعي التخاذ قرارات في مستقبل هذه المشاريع. وتقدر 
ع الدقة قد يشطب إذا ما توصل حسن نصر هللا إلى االستنتاج بأن ضرره الكامن يفوق ولكن مشرو 

اليوم، قدرة محدودة جدا « حزب هللا»إنه توجد لدى « أمان»المنفعة منه. وتقول شعبة االستخبارات 
 من الصواريخ الدقيقة، والمشروع بكامله لم يصبح تنفيذيا بعد.

هللا غير معني بالحرب لكنه مستعد ألن يصل إليها كي  ويتضح من التقدير أنه وان كان نصر
في الشمال. والتقدير هو أن استمرار األعمال اإلسرائيلية في المعركة « معادلة الردع»يحافظ على 

ما بين الحروب قد يؤدي إلى ردود من الطرف اآلخر، إمكانية التصعيد فيها ستكون أعلى مما كانت 
بأنه على خلفية تصفية سليماني بالذات يتعين على إسرائيل « مانأ»في الماضي. ومع ذلك، تعتقد 

أن تزيد، اآلن، نشاطها العسكري ضد مساعي التموضع اإليرانية في سورية وفي المنطقة، في 
 محاولة للتضييق على خطواتها.

لبنانية مثل نصر هللا، الذي سيبقى منشغال في السنة القادمة أساسا بالمشاكل السياسية واالقتصادية ال
 الداخلية، فإن إيران نفسها هي األخرى ستواصل االنشغال بمشاكلها الداخلية.

مليون برميل  2.8أدت العقوبات األميركية إلى انخفاض دراماتيكي في مبيعات النفط اإليرانية )من 
برميل في اليوم في الشهر الماضي(. ومست شديد  ألف 300في اليوم قبل نحو سنتين الى نحو 

 س باقتصادها الذي يعتمد في معظمه على المداخيل من النفط.المسا
 طهران تعيش على االحتياطات

اآلن احتياطاتها من العملة الصعبة، وتجد صعوبة في إعطاء أمل « تأكل»والنتيجة هي أن إيران 
لسكانها؛ األمر الذي يجد تعبيره في االستطالعات األخيرة حول المزاج في الدولة. ومع ذلك، فإن 
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التقدير هو أن النظام في إيران مستقر، وان القوى التي تخضع إلمرته تتصدى بنجاح لموجات 
 االحتجاج في الدولة.

في العام القادم، ستكون إيران مطالبة باتخاذ قرارات قاسية على خلفية األزمة االقتصادية 
ايضا كيف ستتقدم في واالضطرابات الداخلية المتزايدة. وكجزء من ذلك يتعين على إيران ان تحسم 

مشروعها النووي. صحيح أن إيران رفعت عنها التزاماتها التي اتخذتها على عاتقها كجزء من االتفاق 
وفي اطار ذلك خصبت حتى اآلن الى مستوى منخفض بثالثة اضعاف تقريبا من  -النووي 

 –طرد مركزي متطورة اليورانيوم الكمية التي سمح لها بها في اطار االتفاق، وبدأت بتفعيل أجهزة 
يعتقدون انها تعمل ليس كي تحطم األواني بل كي تجمع أوراق مساومة قبيل « أمان»ولكن في 

 مفاوضات مستقبلية لتوقيع اتفاق جديد.
من أنه إذا قررت إيران التقدم في المسار النووي، فإنها ستتمكن من أن تجمع حتى « أمان»تحذر 

ليورانيوم بمستوى تخصيب عال يسمح لها بإنتاج قنبلة نووية واحدة. نهاية السنة الحالية ما يكفي من ا
ومع ذلك ستحتاج إلى نحو سنة أخرى )وباإلجمال نحو سنتين من اليوم( الى ان تصل الى قدرة 

انه تشددت المالحقة االستخبارية لبرنامج إيران النووي للتأكد « أمان»نووية عسكرية. وتوضح أوساط 
 را سريا ليس معروفا للغرب.من أنها ال تتخذ مسا

وال سيما في السياق اإليراني. ويقلق الرئيس األسد  2020ستواصل سورية إشغال بال إسرائيل في 
حاليا في المساعي الستكمال سيطرته على جيبي المعارضة األخيرين اللذين لم يحتال بعد في شمال 

ش السوري منذ اآلن في سياقات اإلعمار الدولة، وبعد ذلك سيتفرغ إلعادة بناء سورية. وقد بدأ الجي
لى جانب ذلك استؤنف العمل بالسالح الكيميائي  التي تتضمن أيضا تسلحا متسارعا بوسائل قتالية، وا 
ن كان ليس بعد في مستوى تهديد يستوجب اتخاذ قرارات تتعلق  )وبقدر أقل بسالح بيولوجي أيضًا( وا 

 بالجبهة اإلسرائيلية الداخلية.
 ريةتغيير في سو 

فرصة لتغيير « أمان»على خلفية رغبة سورية في اإلعمار والمصاعب التي تشهدها إيران، تشخص 
استراتيجي في سورية، لدرجة إمكانية إخراجها من المحور الشيعي. وهذا سيستوجب تدخالت 
 وتسويات بين الواليات المتحدة وروسيا التي تسعى الى تعميق تواجدها في المنطقة. في إسرائيل ال
يشخصون تغييرا في الرغبة األميركية في تخفيض حجم تواجدها في الشرق االوسط، ولكن يبدو اآلن 
بالذات واضحا التأثير المتزايد للواليات المتحدة على المنطقة، ضمن أمور أخرى في أعقاب الردع 

قادمة أيضا الذي نشأ جراء تصفية سليماني. والتحدي األساس للواليات المتحدة سيبقى في السنة ال
 في العراق، حيث سيستمر الصراع على تواجدهم العسكري في الدولة.
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في السياق الفلسطيني، تشير االستخبارات الى ميول متعاكسة: امكانية استقرار متعاظمة في غزة، 
ستواصل التمسك في السنة « حماس»ان « امان»مقابل امكانية هز االستقرار في الضفة. تقدر 

لتسوية مع إسرائيل على أمل أن تؤدي الى تحسين الوضع االقتصادي لسكان القادمة ايضا با
القطاع. ومع ذلك، فإنها لن توافق على ربط االتصاالت بالتسوية )التي ستصل في األيام القريبة 

مع مسألة االسرى والمفقودين، ولن توافق ايضا على تقييد تزودها بالوسائل «( الكابينت»القادمة إلى 
  القتالية.

أما في الضفة، فتحذر االستخبارات مرة اخرى من امكانية انعطافة استراتيجية من شأنها ان تكون 
على إسرائيل. هذا قد يحصل نتيجة لرحيل ابو مازن وصراعات الخالفة على « خطر كامن»ذات 

 كما«. حماس«وانتصار محتمل لـ« المناطق»قيادة السلطة، او الحقا لالنتخابات التي ستجرى في 
من الضفة بقيت، والى جانب االنخفاض في حجمها فإنها أصبحت أكثر « االرهاب»أن تهديدات 
 مهنية وخطرا.

 مشاريع جديدة
ايضا الى التحدي المتعاظم في عالم السايبر والشبكات « أمان»في تقديرها السنوي، تشير 

أن تزيد « أمان». وتعتزم االجتماعية، سواء في أعمال إسرائيل تجاه أعدائها أم في أعمالهم تجاهها
جدا في السنة القادمة نشاطها في جملة مشاريع ومواضيع ترتبط بعوالم المعلومات واستخدامها 
لألغراض االستخبارية، ولكنها تعترف بأنه في المستقبل ايضا ستواصل استصعاب توقع السياقات 

 االقتصادية والديناميات الجماهيرية في المنطقة.
 «إسرائيل اليوم»
 16/1/2020، األيام، رام هللا
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