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 2019خالل  اً هجوم 560أحبطنا .. "الشاباك": استقرار السلطة الفلسطينية مصلحة إسرائيلية .1

كشفت صحيفة "معاريف" العبرية، اليوم اإلثنين، النقاب ، الناصرة، 20/1/2020قدس برس، ذكرت 
لمجلس الوزاري جهاز المخابرات العامة اإلسرائيلي "الشاباك" حذر ارئيس  مانجنداف أر عن أن 

المصغر )كابينيت(، من القيام بأي إجراءات تؤثر على بقاء واستقرار السلطة الفلسطينية بالضفة 
 الغربية، في ظل السعي لتحقيق تسوية مع حركة حماس.

وذكرت الصحيفة أن "الشاباك" حذر الكابينيت من إجراءات استقطاع أموال عائدات ضرائب السلطة 
 يعتبر بمثابة عقاب للسلطة، التي تعد شريًكا في مكافحة "اإلرهاب" بالضفة.)المقاصة(، ألن ذلك س
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وأوضحت أن "الشاباك" يعتبر بقاء واستقرار السلطة الفلسطينية بالضفة الغربية، مصلحة إسرائيلية، 
ويضمن بقاء واستمرار التنسيق األمني إسرائيل، ويبعدها عن إدارة وتمويل احتياجات ماليين 

 ونوهت معاريف إلى أن الشاباك أوصى بتقوية السلطة بالضفة الغربية وعدم إضعافها. .الفلسطينيين
وحذر "الشاباك" أيضا من الرد على نشاطات حركة حماس العسكرية، بطريقة يمكن تفسيرها على 
 أنها خنوع لـ "باإلرهاب"، وأن إسرائيل ال تفهم إال لغة القوة، وفي نفس الوقت، مواصلة معاقبة السلطة

 بالضفة.
ولفتت صحيفة معاريف النظر إلى أن "الشاباك" أوصى بعدم زعزعة استقرار السلطة بالضفة، 

 وتقويتها، وتعزيز دافعية أجهزتها األمنية للعمل المشترك مع إسرائيل.
وعن سبل تعزيز قوة السلطة الفلسطينية، قالت الصحيفة: إن ذلك يكن عبر التوصل لتفاهمات مع 

 طرتها التدريجية على قطاع غزة.السلطة لعودة سي
واستطردت: "التفاهمات تشمل األمن اإلسرائيلي طالما لم توافق حركة حماس على نزع سالحها، 
وتعمل السلطة بفاعلية لتطبيق اتفاق التهدئة، والجيش اإلسرائيلي لن يرد حال خرقها من طرف 

 ثالث".
ية إلعمار غزة، هي تذكرة عودة السلطة وأشارت إلى أن "الشاباك" أوصى أن تكون األموال الدول

للقطاع، وبداًل أن توجه لدعم وتقوية حماس، يجب أن توجه للسلطة، لتقوية سيطرتها على األمن 
 والسكان هناك، مع ضمان سيطرتها على المعابر والحدود.

ود واستدركت معاريف: "وبذلك ُتظهر السلطة لسكان قطاع غزة إيجابيات حكمها للقطاع، مقابل وج
وأضافت، أن عملية عودة السلطة الفلسطينية لقطاع غزة، يجب أن تكون  حركة حماس في السلطة".

عادة جثث الجنود اإلسرائيليين،  مشروطة بالحفاظ على تفاهمات وقف إطالق النار طويلة األمد، وا 
 واإلفراج عن أبراهام منغيستو وهشام السيد.

يوم االثنين، مساء  كشفنداف ن القدس المحتلة، أن ، م20/1/2020وكالة سما اإلخبارية، ونشرت 
 .2019ل سنة محاوالت خطف خال 4أن جنود الجيش اإلسرائيلي نجوا من 

هجوًما كبيرًا  560ونقلت صحيفة "معاريف العبرية" عن أرغمان زعمه، أن جهازه أحبط أكثر من 
 .2019سنة كانت تستهدف المصالح اإلسرائيلية خالل 

" كان العام الماضي مليًئا بالتحديات األمنية في جميع الساحات التي نعمل فيها، وأضاف أرغمان:  
هجوم  300محاوالت خطف، وأكثر من  4عمليات تفجيرية، و 10هجوًما كبيرا، منها  650لقد أحبطنا 

 إطالق نار" على حد قوله.
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 ةحروب إسرائيلي أربعاشتية لـ هآرتس: الضفة منطقة واحدة ال تتجزأ ونواجه  .2
قال محمد اشتية رئيس الوزراء الفلسطيني، إن حكومته تعمل من أجل وقف التمييز : القدس المحتلة

ومحو خطوط الترسيم المصطنعة لتصنيف المناطق ما بين )أ( و )ب( و)ج(، وأنها تعتبر الضفة 
 الغربية بأكملها منطقة واحدة ال يمكن أن تتجزأ.

العبرية، إنه حكومته ال تميز بين تلك المناطق وأوضح اشتية في مقابلة مع صحيفة هآرتس 
المصنفة، وأنها تعمل على تطوير وتنميتها جميعها معتبًرا بأن حادثة تدمير المباني في حي وادي 
الحمص شرقي القدس بمثابة القشة التي قصمت ظهر البعير، بانتهاك إسرائيل الواضح لجميع 

ن كل الضفة الغربية هي مناطق )ج(، لكن بالنسبة االتفاقيات والتي تحاول أن تظهر من خاللها أ
للحكومة الفلسطينية حالًيا، وبالنسبة له بصفته رئيًسا للوزراء، فإن الضفة الغربية بأكملها هي منطقة 

 )أ(، وبدون أي تصنيفات.
وقال "ال يوجد سبب ألن تكون عالقاتنا االقتصادية مقتصرة على إسرائيل فقط، يجب أن يكون هناك 

ع للمصادر" مشيًرا إلى أنه تم التوصل التفاق مع العراق لبيع السلطة الفلسطينية الوقود بسعر تنوي
ماليين لتر من  3منخفض، خاصًة وأن الوقود يعتبر أكبر النفقات لدى الحكومة، ويتم كل يوم شراء 

د من مليون شيكل إسرائيلي كل شهر، لكن الوقود العراقي المخفض سيح 650إسرائيل، ويتم دفع 
 مصاريف الميزانية إلى حد كبير.

وأكد رئيس الوزراء الفلسطيني أنه يعمل على إنشاء نموذج متطور من التنمية االجتماعية 
 واالقتصادية في كافة المناطق الفلسطينية، من أجل تحسين القدرة االنتاجية للقطاعات المختلفة.

رائيل في وقت واحد، وهي حرب جغرافيةـ حروب تشنها إس 4ولفت إلى أن السلطة الفلسطينية تواجه 
من خالل توسيع المستوطنات، والضغط الديموغرافي كما هو الحال من خالل هدم منازل 
الفلسطينيين في مناطق القدس و)ج( إلجبارهم على مغادرة تلك المناطق والتضييق عليهم، والحرب 

ى التاريخ والمقامات اإلسالمية المالية بمصادرة أموال الفلسطينيين في ظروف مختلفة، وحرب عل
والمسيحية مثل المسجد األقصى وقبر يوسف، والمسجد اإلبراهيمي الذي تحاول إسرائيل فرض 

 روايتها على تاريخ فلسطين المرتبط بهذه المناطق وغيرها.
ونفى رئيس الوزراء الفلسطيني بشدة، االتهامات بتخلي حكومته عن مرضى غزة، مؤكًدا أنه يتم تقديم 

 خدمة طبية كاملة لسكان القطاع على الرغم من أنه ال يتم دفع التأمين الصحي.
وأكد أن حكومته تعمل على تقديم العالج للمرضى في كل مكان، وسيتم مواصلة ذلك مشيًرا إلى أن 
 التحويالت للمستشفيات اإلسرائيلية متوقفة، وأنه لن يتم استئنافها في ظل االستنزاف الكبير مالًيا لتلك

مليون شيكل شهرًيا للمستشفيات اإلسرائيلية، دون  40الحواالت، خاصًة وأن الحكومة كانت تدفع 
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شراف، مشيًرا إلى أن المستشفيات الفلسطينية قادرة على معالجة المرضى وتقديم العالج  رقابة وا 
 المناسب لهم، كما أنه يجري تحويل الحاالت المستعصية لمصر واألردن.

 21/1/2020، ريةوكالة سما اإلخبا
 
 "أدوات احتالل"بتصنيف المحاكم اإلسرائيلية  "الجنائية الدولية"الخارجية الفلسطينية تطالب  .3

أعلنت وزارة الخارجية الفلسطينية اليوم )االثنين( أنها طلبت من المحكمة الجنائية الدولية  رام هللا:
ا كون قراراتهم ترتقي إلى مستوى ومحاسبة قضاته« أدوات لالحتالل»اعتبار المحاكم اإلسرائيلية 

استفرادها العنيف بالقدس الشرقية »ويأتي اإلعالن في ضوء السياسة اإلسرائيلية و«. جرائم الحرب»
 ، وفق ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية.«المحتلة وأحيائها وبلداتها ومحيطها

للمحاكم اإلسرائيلية كأسلحة احتالل  طالبنا المحكمة الجنائية الدولية بالنظر»وقالت الوزارة في بيان: 
وأدوات إرهابية ُتستعمل ضد المواطنين الفلسطينيين، كون قراراتها تستوي مع جرائم الحرب ومحاسبة 

 «.القضاة المتورطين في اتخاذ تلك القرارات
وقال مسؤول ملف المنظمات الدولية في الخارجية الفلسطينية السفير عمر عوض هللا لوكالة 

نعتبر أن المحاكم اإلسرائيلية التي تحكم غالبًا لصالح االحتالل والمستوطنين »الفرنسية:  الصحافة
 «.وضد الفلسطينيين، أدوات لالحتالل

وأشار بيان الوزارة إلى أنها رفعت إلى المحكمة الجنائية الدولية قرار هدم األبنية في وادي الحمص 
فاتو بنسودا أصدرت بيانًا تحذيريًا بهذا  المدعية العامة»خالل العام المنصرم. وأضاف أن 

 «.الخصوص
وأكدت الوزارة استمرار متابعة إخطارات الهدم الجديدة في وادي الحمص، خصوصًا أن استمرار 

معانًا في ارتكاب جرائم حرب»عمليات الهدم   «.يعكس تحديًا مباشرًا للمحكمة الجنائية وا 
 20/1/2020، الشر  األوسط، لندن

  
 تطبيع مرفوض 2020ركة االحتالل في اكسبو دبي حماس: مشا .4

انتقدت حركة حماس استمرار دولة اإلمارات العربية المتحدة في تنفيذ برامج  ”:القدس العربي“ -غزة
أكسبو “وأعمال تطبيعية مع إسرائيل، وذلك مع بدء العمل في بناء الجناح اإلسرائيلي في معرض 

 ”.2020دبي 
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س حازم قاسم إن إعالن وزارة خارجية االحتالل اإلسرائيلي عن البدء وقال الناطق باسم حركة حما
هو أحد أشكال التطبيع “( في دولة اإلمارات العربية، 2020ببناء جناح لها في معرض )أكسبو دبي 

 ”.المرفوض والمستنكر وطنيًا وقومياً 
قف هذا السلوك إلى و ” التطبيع مع المحتل”ودعا قاسم في تصريح صحافي األطراف التي تسعى لـ

يشجع االحتالل على رفع وتيرة إجرامه ضد شعبنا الفلسطيني، وزيادة انتهاكاته ضد “الذي قال إنه 
بقاء عالقة “وأضاف:  ”.مقدسات األمة يجب أن يبقى الكيان الصهيوني هو العدو المركزي لألمة، وا 

 ”.ورهاالصراع معه، ومواجهة سياسته التي تهدف لتقويض كل فرص نهوض األمة وتط
يشار إلى أن دولة اإلمارات استضافت مؤخرا عدة وفود إسرائيلية سياسية ورياضية، وكان من أبرز 

 كاتس، ووزير الرياضة.أبو ظبي وزير الخارجية يسرائيل  زوار
 21/1/2020، لندن، القدس العربي

 
 "الجهاد" تطالب السلطة بوقف االعتقال السياسي بالضفة .5

جهاد اإلسالمي بضرورة إيقاف "االعتقاالت السياسية" في الضفة الغربية طالبت حركة ال: رام هللا
 المحتلة، مؤكدة أن هذه السياسة "انعكست سلبا على ثقة أبناء الشعب باألجهزة األمنية".

جاء ذلك في تصريحات على لسان القيادي بحركة الجهاد بالضفة الغربية، سعيد نخلة، أكد فيها أن 
في الضفة الغربية المحتلة أسوأ ما عرفه الشعب الفلسطيني في الوقت االعتقاالت السياسية 

 الحاضر.
وأشار نخلة، في تصريحات صحفية، إلى أن االعتقاالت السياسية والتنسيق األمني بين أجهزة 

 االحتالل وأمن السلطة في الضفة الغربية المحتلة لن تتوقف إال بسقوط منظومة أوسلو السياسية.
بناء حركة الجهاد اإلسالمي لم يزالوا يعانون من االعتقال السياسي واالستدعاءات وأكد نخلة أن أ

وتابع: "السلطة ال يتسع صدرها لآلراء المخالفة، فهي تعتقل نشطاء  اليومية من أجهزة السلطة.
 الجهاد لمنعهم من تنظيم أي أنشطة سياسية واجتماعية".

ة ومحاكمها بحق المعتقلين السياسيين كـ"تلقي أموال واستهجن القيادي في الجهاد مبررات أمن السلط
من جهات معينة"، أو "اإلضرار بالسلم األهلي"، أو "إثارة النعرات الطائفية"، مؤكدًا أن هذه المبررات 

 واهية.
 20/1/2020، المركز الفلسطيني لإلعالم
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 حماس تدين إبعاد االحتالل الشيخ عكرمة صبري عن األقصى .6
اومة اإلسالمية "حماس" قرار سلطات االحتالل اإلسرائيلي إبعاد فضيلة الشيخ دانت حركة المق

 الدكتور عكرمة صبري عن المسجد األقصى المبارك.
وأكدت في تصريح صحفي اإلثنين، أن سياسة العدو في إبعاد المقدسيين لن تفلح في كسر إرادة 

وشددت الحركة على أن  ت كافة.شعبنا في مواصلة الدفاع عن المسجد األقصى المبارك والمقدسا
 كل هذه اإلجراءات لن تغير من هوية مدينة القدس الفلسطينية العربية، وستبقى عاصمة لفلسطين.

 20/1/2020، موقع حركة حماس
 
 تت الكنيسنتخابامنحه الحصانة قبل االتصويت على نتنياهو سيحاول منع  .7

يختر، من حزب الليكود الذي يتزعمه رئيس قال نائب وزير األمن اإلسرائيلي، عضو الكنيست أفي د
الحكومة، بنيامين نتنياهو، إن "كرامة الكنيست فوق كرامة أي أحد، وبالتأكيد فوق كرامة هذا الحزب 

 أو ذاك".
وأضاف ديختر، في مقابلة مع اإلذاعة العامة اإلسرائيلية "كان" اليوم، اإلثنين، أن رئيس الكنيست، 

أيضا، "يتصرف بشكل رسمي، وهو يدرك قواعد اللعبة. وتوجد وجهة نظر  يولي إدلشتاين، من الليكود
 قانونية، وحتى إذا كان ال يوافق عليها فإنه ينصاع لها".

وتأتي أقوال ديختر دفاعا عن إدلشتاين، الذي قرر أمس عقد جلسة للهيئة العامة للكنيست، يوم 
لجنة الكنيست وتركيبتها، كي تبحث  الثالثاء من األسبوع المقبل، من أجل المصادقة على تشكيل

 اللجنة في طلب نتنياهو بمنحه الحصانة البرلمانية بهدف إرجاء محاكمته في تهم فساد خطيرة. 
وهاجم رئيس كتلة الليكود في الكنيست، ميكي زوهار، إدلشتاين قائال "إنه اختار تقديس رأي 

ن الصواب منع تحويل الكنيست إلى المستشار القضائي للكنيست، وهذا خطأ خطير"، وأنه "كان م
أداة سياسية في فترة االنتخابات". واتهم أعضاء كنيست من الليكود إدلشتاين، أمس، بأنه "سقط في 

 مصيدة اليسار، وهو يسمح بنفسه بتحويل الكنيست إلى سيرك سياسي في فترة االنتخابات".
يسانكورين، لـ"كان" إن "رئيس الكنيست من جانبه، قال رئيس كتلة "كاحول الفان" في الكنيست، أفي ن

 نفذ واجبه بموجب القانون. وأنا ال أفهم انفالت الليكود. ينبغي أن يكونوا حزبا يحترم القانون".
 20/1/2020، 48عرب 
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 ألف جندي 11تحيي ذكرى تحرير معسكر اإلبادة النازي في حشد يحرسه  "إسرائيل" .8
 4زعيم دولة في العالم، بينهم  46إسرائيل خالل يومين  تل أبيب: ألول مرة في تاريخها، تستقبل

في القدس « يد فاشيم»رئيس دولة، يشاركون في مهرجان دولي في متحف ضحايا النازية  26ملوك و
في « أوشفتس»الغربية، لمناسبة إحياء الذكرى الخامسة والسبعين لتحرير معسكر اإلبادة النازي 

ألف عنصر لحراسة هؤالء، وفرض النظام  11لجيش بولندا. وقد خصصت أجهزة الشرطة وا
والترتيبات األمنية لحمايتهم، وذلك في حدث لم تشهد الدولة العبرية مثياًل له أو قريبًا في حجمه منذ 

 تأسيسها.
ومن المقرر أن يبدأ اليوم )الثالثاء( وصول القادة األجانب. وقد أعلنت حالة طوارئ في مطار بن 

ليه، وفي شوارع غوريون الدولي حتى ن هاية األسبوع، وانتشرت قوات األمن على طول الطريق منه وا 
لى الضفة الغربية.  القدس الغربية، وكذلك الشرقية. وتقرر إغالق المعابر من وا 

في القدس الغربية. « يا فشيم»وسيقام الحدث المركزي الرسمي يوم الخميس )بعد غد( في متحف 
 وبين رفلين، الزعماء في مقر إقامته، غدًا )األربعاء(.وسيستقبل الرئيس اإلسرائيلي، رؤ 

وتهتم القيادة اإلسرائيلية بشكل خاص بمشاركة الرئيس الروسي فالديمير بوتين الذي قرر تخفيض 
ساعة، سيلقي خاللها كلمة في المهرجان، ثم يشارك في افتتاح نصب  12أيام إلى  3مدة زيارته من 

)سانت بطرسبورغ « لينيغراد»ريمًا لضحايا حصار النازيين مدينة تذكاري أقيم في بستان مقدسي تك
 حاليًا(. ثم ينتقل إلى مدينة بيت لحم، ليلتقي الرئيس الفلسطيني محمود عباس، ويعود إلى موسكو. 

وفي سبيل إرضاء بوتين، أغضبت إسرائيل رئيس بولندا أنجي دودا، وحرمته من إلقاء كلمة في 
وشفتس يقع في بولندا، والحكومة البولندية هي التي حولته إلى متحف المهرجان، مع أن معسكر أ
 تصون فيه آثار الجريمة. 

 21/1/2020الشر  األوسط، لندن، 
 
 نتنياهو يجري تعديالت وزارية على حكومته االنتقالية .9

أجرى رئيس الحكومة اإلسرائيلية، بنيامين نتنياهو، يوم اإلثنين، تعديالت وزارية على حكومته 
النتقالية، وذلك بعد أن قدم قبل عدة أسابيع استقالته من المناصب الوزارية، عقب التوصية بتقديمه ا

 للمحاكمة بتهم الفساد وخيانة األمانة.
وأعلن نتنياهو، عن تعيين الوزير تساهي هنغبي وزيرا للزراعة إلى جانب توليه الحقيبة الوزارية 

 ير أوفير أكوينس، وزيرا للعمل والرفاه االجتماعي."التعاون اإلقليمي"، كما قرر تعيين الوز 
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بينما نائب الوزير تسيبي حوطوفيلي، عينها نتنياهو وزيرة الشتات، كما تم تعيين نائب الوزير موشلم 
نهاري عن حركة "شاس"، كنائب لوزير العمل والرفاه االجتماعي، بدال من منصبه كنائب لوزير 

 الداخلية.
حزب الليكود، دافيد بيتان، عن تخليه عن تعيينه كوزير في الحكومة وأعلن عضو الكنيست عن 

 االنتقالية، وذلك عقب االنتقادات التي وجهت إلى نتنياهو بسبب ملفات الفساد التي يواجهها بيتان.
 20/1/2020، 48عرب 

 
 نواب عرب يدينون إبعاد سلطات االحتالل الشيخ صبري عن المسجد األقصى .10

أدان نواب عرب، اإلثنين، قرار سلطات االحتالل إبعاد الشيخ عكرمة صبري،  )األناضول(: -القدس
 خطيب المسجد األقصى، عن المسجد لمدة أسبوع.

واعتبر النواب في تصريح مكتوب أرسلوا نسخة منه لوكالة األناضول، اقتحام منزل الشيخ صبري، 
 ”.لى الرموز الدينية لمدينة القدساعتداًء صارًخا ع“واستدعاءه للتحقيق قبل تسليمه قرار اإلبعاد 

اإلجراءات االستفزازية تأتي ضمن سعي شرطة االحتالل إلى ثني المسلمين عن “وأضافوا أن هذه 
 ”.إعمار المسجد األقصى المبارك، وترهيب زواره والمرابطين فيه وبالذات في باب الرحمة

ه، وأسامة سعدي، قاموا اليوم وكان النواب منصور عباس، أحمد الطيبي، إمطانس شحادة، وليد ط
 بزيارة تضامنية إلى منزل الشيخ صبري في القدس.

 20/1/2020القدس العربي، لندن، 
 
 االحتالل يبيع ألول مرة سفينة عسكرية إلى هندوراس .11

باع االحتالل ألول مرة سفينة بحرية عسكرية إلى هندوراس، بعد صناعتها  الرأي:-الداخل المحتل
وذكر موقع "مفزاك اليف" العبري أن السفينة من  فن "اإلسرائيلية" بميناء حيفا.في أحواض بناء الس

طنًا وهي واحدة من أكثر السفن تقدمًا في العالم، مشيًرا  450مترًا وتزن  62( يبلغ طولها opv62نوع )
 إلى أن قيمة الصفقة تقدر بماليين الشواكل.

مة مالحة واتصاالت متقدمة ويوجد بها مهبط ولفت إلى أن السفينة مجهزة بمدفع "رافائيل" وأنظ
للطائرات المروحية، والتي ستعمل لحماية المياه االقتصادية في هندوراس ومنع اإلتجار بالمخدرات 

وأوضحت أن صناعة السفينة تمت دون أي أخطاء وهذا دليل على وجود قدرة كبيرة  وأنشطة أخرى.
 فن في "إسرائيل".على صناعة السفن العسكرية في أحواض بناء الس

 20/1/2020، وكالة الرأي الفلسطينية لإلعالم
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 "هآرتس" تهاجم وزير الحرب اإلسرائيلي.. "متهكم ورخيص" .12

هاجمت صحيفة إسرائيلية، وزير الحرب اإلسرائيلي نفتالي بينيت، الذي : أحمد صقر -21عربي
 اإلسرائيلي الجديد.يتالعب بشكل "رخيص" بوزارة األمن ويستخدمها كمقر انتخابي لليمين 

وقالت صحيفة "هآرتس" العبرية في افتتاحيتها، إن "الوزير بينيت يواصل استغالل وزارة األمن 
 باستخدامها كمقر انتخابي لليمين اإلسرائيلي الجديد".

يران، وأعلن عن الضم )الضفة الغربية(، سعى لجعل المتسللين من  وأضافت: "بعد أن هدد حماس وا 
مة في صفقات األسرى، وغيرها هنا وهناك من اإلعالنات اليمينية الشعبوية، وتفرغ غزة أوراق مساو 

 في نهاية السبت لحربه ضد نشطاء اليسار اإلسرائيلي".
وفي خطوة غير مسبوقة، أمر بينيت الجيش بإصدار قرار إداري باإلبعاد عن المناطق، دون إقرار 

يون ضد الجدار"، وهي مجموعة إسرائيلية من قاض، ضد نشطاء يساريين، ينتمون لمنظمة "فوضو 
 ضد بناء جدار الفصل. 2003تبلورت في 

إسرائيليا، بينهم الناشط  30وأوضحت الصحيفة، أن قرار المنع من قبل وزير الحرب "يتعلق بنحو 
 المعتقل يونتان بولك الموظف في هآرتس".

 20/1/2020"، 21موقع عربي " 
 
 "حتى لو كان الثمن حرباً "مات على إيران... غالبية اإلسرائيليين يؤيدون الهج .13

تل أبيب: دلت نتائج دراسة بحثية على أن أغلبية اإلسرائيليين يؤيدون استمرار الغارات اإلسرائيلية 
والعمليات العسكرية ضد الوجود اإليراني في سوريا ولبنان والعراق، حتى لو كّلف ذلك نشوب حرب 

 مباشرة مع إيران.
ائة من المستطلعة آراؤهم في الدراسة، اعترفوا بأنهم غير جاهزين لمواجهة الحرب في الم 72ومع أن 

في المائة منهم  56حتى اآلن، إال إنهم عبروا عن ضيقهم من التهديد اإليراني ولذلك لم يتردد نحو 
 في القول إنهم يؤيدون توجيه الضربات ضد إيران وحلفائها.

في جامعة « معهد أبحاث األمن القومي»ة، التي يجريها جاء هذا االستطالع ضمن الدراسة السنوي
شخص  800سنة على التوالي. وهو يجرى عبر لقاءات شخصية، وجهًا لوجه، مع  35تل أبيب منذ 

يمثلون تركيبة المجتمع اإلسرائيلي. وستنشر نتائجه كاملة في المؤتمر السنوي للمعهد، الذي يقام 
اسيين والخبراء العسكريين واالستراتيجيين؛ اإلسرائيليين األسبوع المقبل، بحضور نخبة من السي

 واألميركيين واألوروبيين.
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في المائة من  31وعندما سئلوا عن أي جبهة تشكل تهديدًا إلسرائيل أكثر من غيرها، أجاب 
في المائة إن  26المستطلعة آراؤهم بأنهم يعتقدون أن الجبهة الشمالية هي التهديد األكبر. وقال 

في المائة إنهم ينظرون إلى  14امج النووي اإليراني هو التهديد المركزي ضد إسرائيل. وقال البرن
في المائة من  14وقال «. المشكلة األمنية األساسية»الفلسطيني على أنه  -الصراع اإلسرائيلي 

إلسرائيل، إال إن أغلبية « تهديدًا استراتيجياً »تشكل « حماس»المستطلعة آراؤهم إن حركة 
 تشكل تحديًا مركزيًا.« حماس»إلسرائيليين ال يرون أن ا

في المائة من المستطلعة آراؤهم إن الجبهة الداخلية  54وخالفًا لتقييمات الجيش اإلسرائيلي، قال 
« حزب هللا»اإلسرائيلية جاهزة لمواجهة هجمات صاروخية مكثفة في حال نشوب حرب مع 

في المائة من المستطلعة آراؤهم على مقولة إن  82ووافق والميليشيات الموالية إليران في سوريا. 
شعب إسرائيل هو »في المائة على أن  60، ووافق «إسرائيل ال يمكنها االعتماد سوى على نفسها»

في المائة من الجمهور اإلسرائيلي، حسب االستطالع، قالوا إنهم ال  50لكن «. شعب هللا المختار
أن تقف إلى جانب إسرائيل في حال هوجمت، مثلما حدث عندما يعتمدون على الواليات المتحدة ب

هاجمت إيران السعودية، في إشارة إلى الهجوم الصاروخي ضد منشآت النفط التابعة لشركة 
 واستهداف ناقالت النفط في الخليج.« أرامكو»

 21/1/2020الشر  األوسط، لندن، 
 
 منزال في القدس 30االحتالل يخطر بإخالء وهدم  .14

صّعدت سلطات االحتالل اإلسرائيلي من انتهاكاتها بحق المقدسيين وممتلكاتهم، حيث سّلمت : القدس
 منزال في عدة أحياء بمدينة القدس. 30ساعة اخطارات بإخالء وهدم  24في أقل من 

منزال في حي باب السلسلة،  22وأفاد شهود عيان لـ"وفا"، بأن قوات االحتالل أصدرت أوامر بإخالء 
عائلة  22فرد من  200ققها بفعل الحفريات االستيطانية أسفلها، ما سيؤدي إلى تشريد قرابة نتيجة تش
 في العراء.

منازل في حي وادي الحمص  4، أصدرت قوات االحتالل قرارات هدم جديدة طالت وفي السياق
تي مباٍن، في سابقة هي األولى من نوعها ال 10أشهر على هدم  6بصور باهر، وذلك بعد أقل من 

 يتم خاللها الهدم في المنطقة المصنفة "أ" حسب اتفاقيات أوسلو.
وفي بلدة سلوان، أصدرت محكمة االحتالل قرارا بإخالء بناية عائلة ناصر الرجبي في حي بطن 

 الهوى ببلدة سلوان، لصالح "جمعية استيطانية".
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ال ستقوم قوات وفي العيسوية، تسلم عدد من المواطنين إخطارات بهدم منازلهم بأيديهم  يوم أمس، وا 
 االحتالل بهدمها وتغريمهم تكلفة عملية الهدم، وأمهلتهم أياما لتنفيذ عملية الهدم الذاتي.
 20/1/2020، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
 هيئة األسرى: ظروف صعبة تعيشها األسيرات في سجون االحتالل .15

لمحررين، اليوم االثنين، أن األسيرات الفلسطينيات يعانين من أّكدت هيئة شؤون األسرى وا: رام هللا
 ظروف صعبة في سجون االحتالل.

وأوضحت الهيئة، عقب زيارة محاميتها لهّن في "الدامون"، أن أبرز ما تعاني منه األسيرات هو النقل 
تحتجز المرحلي للمعتقالت الجدد إلى سجن "هشارون" في غرف عزل انفرادي وفي ظروف سيئة، إذ 

 فيه المعتقالت لفترة تصل إلى الشهر، وذلك قبل نقلهن إلى سجن "الدامون".
ونقلت المحامية عنهن مطالباتهن المتواصلة بتوفير طبيبة نسائية، وتقديم العالج الطبي الالزم 

ويضاف لذلك وفقا للهيئة، الظروف الحياتية الصعبة التي تعيشها  لألسيرات المريضات والجريحات.
رات في "الدامون"، ومنها التنكيل باألهالي والمماطلة في إدخالهم للزيارة، ومنع دخول األغراض األسي

 الخاصة باألشغال اليدوية، ومنع االّتصال الهاتفي مع األهالي، وزرع الكاميرات في ساحة الّسجن.
االعتقال اإلداري  ( أمًا، وأربع أسيرات قيد18( أسيرة يقبعن في سجن "الدامون"، بينهّن )41يذكر أن )
 "بال تهمة".

 20/1/2020، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
 
 مستوطن يقتحمون باحات األقصى 100أكثر من  .16

اقتحم مستوطنون، اليوم االثنين، باحات المسجد األقصى المبارك، من جهة  الرأي: –القدس المحتلة 
وأفادت دائرة األوقاف اإلسالمية  حتالل ومخابراته.باب المغاربة، تحت حماية مشّددة من شرطة اال

مستوطن نفذوا جوالت استفزازية في باحات األقصى، إلى أن غادروه  100في القدس، بأن أكثر من 
 من باب السلسلة.

 20/1/2020، وكالة الرأي الفلسطينية لإلعالم
 
 مفتي القدس يدعو المقدسيين لتكثيف تواجدهم باألقصى .17

دعا مفتي القدس والديار الفلسطينية الشيخ محمد حسين، اليوم االثنين، المواطنين : بترا -رام هللا
قامة الصلوات فيه، للرد على اجراءات  المقدسيين إلى تكثيف تواجدهم في باحات المسجد األقصى وا 
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االحتالل التعسفية، مؤكدا انه حق خالص للمسلمين في كل األرض الفلسطينية وهذا ثابت ولن 
 يتغير.

وأدان الشيخ حسين في بيان له اليوم، قرار سلطات االحتالل االسرائيلي القاضي بإبعاد خطيب 
 المسجد االقصى الشيخ عكرمة صبري أسبوعا عن المسجد األقصى المبارك واستدعائه للتحقيق.

واعتبر أن القرار االحتاللي الغاشم هو تكريس لسياسة االحتالل في افراغ المسجد األقصى من 
 باء والعاملين فيه وترهيبهم، وبالتالي الوصول الى تهويده.الخط

 20/1/2020، الدستور، عّمان

 
 االحتالل يمنع دخول ممثلي األسرى ألقسام القاصرين .18

قالت هيئة شؤون األسرى والمحررين، اليوم االثنين: إن إدارة سجن "الدامون" منعت دخول : رام هللا
صرين، وأعلنت عن توّجهها بتعميم تلك السياسة على أقسام ممثلي األسرى إلى أقسام األسرى القا
ولفتت الهيئة إلى أن القاصرين المنقولين إلى "الدامون" يعيشون  القاصرين في سجون االحتالل كاّفة.

 ظروفا صعبة في غرف تفتقر للحاجيات األساسية.
 20/1/2020، المركز الفلسطيني لإلعالم

 
 الل يلل  مدرسة فلسطينية بالشيخ جرا لفرض المنهاج اإلسرائيلي: االحت .19

شاركت عشرات الطالبات، اليوم اإلثنين، في وقفة احتجاجية ضد قرار سلطات االحتالل اإلسرائيلي، 
إغالق مدرسة عبد هللا بن الحسين الثانوية للبنات في حي الشيخ جراح بالقدس المحتلة، تدريجيا 

واعتبروا القرار تعديا صارخا على حق وحرية  رى.خالل العام الجاري، ونقل طلبتها إلى مدارس أخ
 التعليم في مدينة القدس، مشيرين إلى النقص الحاد في غرف المدارس شرقي القدس.

وأعلن قسم المعارف في بلدية االحتالل بالقدس، أعلن نيته تحويل مدرسة عبد هللا بن الحسين 
 لمدرسة صناعية ونقل الطالبات لمدارس أخرى.

من جانبها، جددت وزارة التربية والتعليم في السلطة الفلسطينية، مناشدتها للمؤسسات الحقوقية 
 واإلنسانية الدولية للتدخل لوقف هجمة االحتالل الشرسة ضد القطاع التعليمي في القدس.

 20/1/2020، 48عرب 
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 لسد عجز األونروا "شبكة أمان دولية"يؤكد الحاجة لـ غزة: الخضري .20
أكد جمال الخضري، رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار في غزة، أن  ”:القدس العربي“ –غزة 

بخصوص عجز موازنتها تحتاج شبكة أمان مالية ” األونروا“تحذيرات وكالة غوث وتشغيل الالجئين 
” شبكة أمان مالية“وشدد الخضري في تصريح صحافي على ضرورة تبني المجتمع الدولي  دولية.

واستيعاب األعداد اإلضافية التي تنتظر تقديم الخدمات لها من  2020عجز، وتدعم موازنة ُتغطي ال
 قبل الوكالة.

ذاهبة لما حذرت منه بأن ” األونروا“وأشار الخضري  إلى أن عدم توفر هذا األمان المالي يعني أن 
 العام الجاري سيكون أصعب على الالجئين.
بالكاد تفي باالحتياجات األساسية لالجئين المستفيدين من وبين الخضري أن هذه المساعدات أصال 

خدمات الوكالة الدولية داخل فلسطين وخارجها، وخاصة في قطاع غزة الذي يعاني سكانه من معاناة 
 الحصار اإلسرائيلي واإلغالق والفقر والبطالة.

 21/1/2020، لندن، القدس العربي
 
 48استولت عليها "إسرائيل" عام  ردنيينأل نّواب أردنيون يبحثون اســتعادة أراٍض  .21

عّمان: بحث نّواب أردنيون، أمس االثنين، إمكانية استعادة أراٍض تعود ملكيتها ألردنيين )من أصول 
وقال يحيى السعود رئيس لجنة فلسطين  .1948 فلسطينية( هّجرهم االحتالل اإلسرائيلي قسرًا عام

دولة  بعد توقيع اتفاقية السالم ُألغي رسميًا مسمى، أنه و"نالبرلمانية خالل اجتماع مع خبراء وقانونيي
معادية وبالتالي يسقط حق االستعمال عند ظهور أصحاب األراضي أو ورثتهم وعلى االحتالل 

. وأشار إلى اعتزام إحالة نتائج االجتماعات مع مختصين إلى البرلمان إلقرار العمل "االعتراف بذلك
 ونية.على التنفيذ بالوسائل القان

 2020/1/21، الخليج، الشارقة
 
 في بيروتاالحتجاجات  "هآرتسصحفي أمريكي ينقل لـ"توقيف  .22

بيروت: أوقفت السلطات اللبنانية، أمس، صحفيًا أمريكيًا واقتادته إلى التحقيق، بعدما تبين أنه يبث 
وفق بيان صادر و  اإلسرائيلية. "هآرتس"فيديوهات مباشرة لألحداث الدائرة في بيروت لصالح صحيفة 

مقيم في محلة عين هو و  "نيكوالس أ.د.ف." يدعى الصحفي عن المديرية العامة ألمن الدولة، فإن
 بيروت، وقد ادعى أنه يعمل لحسابه الخاص. -المريسة

 2020/1/21، الخليج، الشارقة



 
 
 
 

 

 16 ص             5140 العدد:             1/21/2020 ثالثاءلا التاريخ: 

                                    

 
 األمم المتحدة تدعو لرفع الحصار عن غزة وتخفيف المعاناة بالضفة والقدس .23

 هااألمم المتحدة، اليوم في مؤتمر صحفي عقده استيفان دوغريك المتحدث باسم أمين دعت: نيويورك
العام بمقر المنظمة في نيويورك، إلى رفع الحصار المفروض على قطاع غزة، وتخفيف المعاناة 

وأوضح أن الدعوة جاءت على لسان  التي يواجهها الفلسطينيون بالضفة الغربية والقدس المحتلتين.
ألمين العام لألمم المتحدة للشؤون اإلنسانية أورسوال مولر التي أنهت االثنين زيارة استغرقت مساعدة ا

وأشار إلى أن مولر قالت "لحين التوصل إلى حل  ستة أيام، شملت األراضي الفلسطينية المحتلة.
لتلبية  سياسي قابل للتطبيق، فعلى المجتمع الدولي أن يواصل تقديم الدعم بطريقة متسقة ومستدامة

"جددت التزام األمم المتحدة بمعالجة االحتياجات كما انها  احتياجات الفلسطينيين األكثر ضعفا".
اإلنسانية في جميع أنحاء األراضي الفلسطينية المحتلة، والدعوة إلى حلول طويلة األمد، بما في ذلك 

 رفع الحصار عن غزة".
 2020/1/21، قدس برس موقع

 
 ض إجراءات االحتالل في القدس ويدعوه لإللتزام بالقانون الدولياالتحاد األوروبي يرف .24

أكد المتحدث باسم االتحاد األوروبي في فلسطين شادي عثمان، رفض االتحاد إلجراءات : القدس
االحتالل باالراضي الفلسطينية، خاصة في مدينة القدس المحتلة، ودعاه الى االلتزام بالقانون الدولي 

االتحاد يدعم الوجود الفلسطيني في القدس الشرقية، من خالل دد على أن وش ووقف انتهاكاته.
خاصة أصحاب المنازل واألراضي المهددة بالهدم أو  ،تمكين المواطنين وتقديم الدعم القانوني لهم

 المصادرة.
 2020/1/20، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
 االعتراف بدولة فلسطين  نواب بريطانيون يدعون حكومة بالدهم إلى .25

فلسطين" الممثلة لكل األحزاب في البرلمان -في رسالة مفتوحة وجهتها "مجموعة بريطانيا: لندن
دعا نواب، حكومة بالدهم إلى االعتراف بدولة  ،البريطاني، ونشرتها جريدة "التايمز" اللندنية، االثنين

ن أوانه، وأن سياسات الحكومة اإلسرائيلية "اعتراف بريطانيا بفلسطين أمر آواعتبروا أن  فلسطين.
الحالية من استيطان ودعوات علنية لضم األراضي الفلسطينية تهدد حل الدولتين وتجعل منه أمرا 

 بعيد المنال".
 2020/1/20، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
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 الفلسطينيين بح   "إسرائيل"جامعات بريطانية تستثمر بشركات متواطئة في جرائم  .26

نشره موقع ذي ميدل آي ، حملة التضامن مع فلسطين )بي أس سي(لكشف تقرير : ميدل إيست آي
مليون جنيه إسترليني بشركات متواطئة  450حوالي  جامعة بريطانية تستثمر 117عن أن  ،البريطاني

ي الحفاظ على أن هذه الشركات تساعد فالحملة  ترىو  في الجرائم اإلسرائيلية بحق الفلسطينيين.
، الذي يصل إلى حد جريمة الفصل العنصري، وذلك "إسرائيل"نظام التمييز العنصري المؤسسي في 

 من خالل األسلحة والتكنولوجيا وغيرها من أشكال الدعم التي تتلقاها الشركات حول العالم.
 2020/1/20، الجزيرة نت، الدوحة

  
 ي" في دب2020" تدعو لمقاطعة "إكسبو BDS"حركة  .27

( عن استنكارها ورفضها الشديدين لمشاركة BDS) "إسرائيل"عبرت الحركة الدولية لمقاطعة لندن: 
"، والمقرر اقامته في دبي. ودعت الحملة كافة الدول 2020"إسرائيل" في معرض "إكسبو الدولي 

تقبال والجهات الُمشاركة في المعرض، لمقاطعته واالنسحاب منه. كما دعت دولة االمارات لرفض اس
على أراضيها وسحب مشاركته من المعرض، وأهمية تأكيد التزامها بمعايير المقاطعة  اإلسرائيليوفد ال

 العربية، وقرارات وزراء الخارجية العرب.
 2020/1/20، فلسطين أون الين

 
 هذه هي إسرائيل على حافة الهاوية!! .28

 يحيى رباح 
ياهو، لمدة تزيد عن ثالثة عشر عامًا، عبر ثالث هذه هي إسرائيل التي يقودها ويديرها بنيامين نتن

حكومات تصريف أعمال في سنة واحدة، وهو على استعداد أن يوصلها إال الجحيم، إال إذا حصل 
على ضمانة دائمة بأال يحاكم على جرائمه، وأن يبقى في مكتب رئيس الوزراء إلى أن يموت، 

بيل ذلك يبتدع نتنياهو أفعااًل شاذة يعتبرها حصانة مدى العمر، حصانة مفتوحة بال نهاية، وفي س
خارقة، من بينها جنون االستيطان، وآخر موجات الجنون ما يتباهى به هذا المخلوق العجيب الذي 
أصبح فجأة وزير الجيش وهو نفتالي بينيت، سرقة األرض الفلسطينية بالجملة، تحت عنوان 

 رة محمية قديمة وهلم جرَا.المحميات الطبيعية، سبع محميات جديدة، واثنتا عش
وماذا يهم؟ ما دام نتنياهو يستند إلى دونالد ترامب، ونفتالي بينيت يستند إلى نتنياهو، وهما وأمثالهما 
يستندون إلى ترامب فما الغرابة أن يرتكبوا كل الفواحش، وأن يقولوا باختصار واضح إن األغوار 
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ن الجوالن الزمة لهم، وسوف يبنون مستوطنة في الجوالن تحمل اسم ترامب؟؟ فلماذا ال  الزمة لهم، وا 
يساعدهم ترامب ويقبل لهم بذلك؟؟ ولكن رغم ذلك وأكثر منه فإن إسرائيل على حافة الهاوية. إن 
طبيعتها العدوانية أقوى منها، طبيعة ال ينفع معها الحوار، وال يردعها التطبيع، وهي في كل دقيقة 

ير، فها هو ريفلين يهنئ العالم بأن إسرائيل تصدر غازها مع أن هذا تقوم باالستفزاز وبالحقن والتفج
الغاز ال يزال يدور حوله الحوار، هل هو غاز فلسطيني أم لبناني أم قبرصي أم يوناني، ال يهم، فمن 

 سبق أكل الطبق، كما يقول المثل.
هترة، ال تقيم وزنًا إسرائيل المعتمدة على ترامب ليست بخير، بل هي على حافة الهاوية، إنها مست

ن حدث وأن واجهت صعوبات فها هي الواليات المتحدة تحت قيادة ترامب تقوم  ألي شيء، وا 
بالواجب، صحيح أن ترامب لم يعد مضمونًا، ويوم الثالثاء المقبل ستبدأ محاكمته علنيًا أمام الشيوخ، 

م كلمة واحدة أنهم مرتاحون ولكن من يدري، قد يفلت بمعجزة، خاصة أن إخواننا العرب لم نسمع منه
لمحاكمته، بل هم يتجاهلون األمر برمته، ماذا لو فرحوا بمحاكمته ثم نجا؟؟؟ سيعاقبهم أشد 

 العقاب؟؟؟
إسرائيل تبرأت من كل  –لكن رغم ذلك كله، فإن وضع إسرائيل في الحضيض، وعلى حافة الهاوية

ومن قرارات الشرعية الدولية، ومن بدء من القانون الدولي، ومن القانون الدولي اإلنساني،  –شيء
لالحتفال  -على قدم وساق -التحقيق في محكمة الجنايات الدولية، بل إنها تحّضر اآلن

"بالهولوكوست" في القدس المحتلة، وهي معتادة أن يشاركها العالم االحتفال، هولوكوست اليهود 
إسرائيل، فهو خفيف، جميل، رائع،  فظيع، أما الهولوكوست الفلسطيني الذي مازال قائمًا على يد

طيب، المفروض أن الفلسطينيين لن يقبلوا بهذه المعادلة، لنفرض أنهم سيواجهون احتفالها في القدس 
نفسها؛ ألنها قدسهم رغم أنف ترامب الذي أعطاها إلسرائيل ضمن صفقة القرن القذرة، طلقة واحدة 

ورغم بؤس العرب، وعدم رضاهم عما يجري، سيتخربط االحتفال، وجثة واحدة ستلغي االحتفال، 
أال يتبعوا إسرائيل وأميركا التي تحدد لهم من أعداؤهم، ومن هم  -لو دقيقة واحدة -فإنهم قادرون

أصدقاؤهم، ماذا سيحدث؟؟ سينقلب المشهد رأسًا على عقب، يا أيها الفلسطينيون، أنتم أدرى 
 تتآمر مع الخونة إلطفائه.بجرحكم، وهو جرح عميق، لم ينطفئ مادامت إسرائيل 

 18/1/2020، الحياة الجديدة، رام هللا
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 هل ُتطر  "صفقة القرن" لتمكين نتنياهو من كسب االنتخابات؟ .29
 صالح النعامي
لم تعد المعارضة اإلسرائيلية وحدها التي تبدي مخاوف جدية من تدّخل أميركي فج قد يؤثر على 

م في الثاني من مارس/آذار المقبل، بل إن المزيد من نتائج االنتخابات التشريعية التي ستنظ
المسؤولين األميركيين السابقين، الذين شغلوا مواقع ارتبطت بالعالقة مع إسرائيل والجهود الهادفة لحّل 
الصراع، باتوا يحّذرون من أن هناك ما يدّل على أن الرئيس دونالد ترامب يبدو عازمًا على توظيف 

ة بـ"صفقة القرن" )الخطة األميركية لتصفية القضية الفلسطينية(، في تحسين خطته للتسوية المعروف
 فرص رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو بتحقيق فوز في االنتخابات المقبلة.

ن حقيقة أن اإلدارة األميركية تعمل حاليًا على التشاور بكثافة مع نتنياهو حول موعد طرح الخطة  وا 
، إذ إن المبعوث األميركي للمنطقة آفي بيركوفيتش زار تل أبيب قبل نحو تعزز هذه المخاوف

أسبوعين، في حين سيصل جاريد كوشنر، صهر وكبير مستشاري ترامب، إلى تل أبيب بعد غد 
 األربعاء للمهمة نفسها.

وسبق أن توّجه قادة تحالف "كاحول لفان" المعارض في إسرائيل، بشكل علني، لإلدارة األميركية، 
وطالبوها بعدم طرح "صفقة القرن" قبل االنتخابات، إذ حذر زعيم التحالف بني غانتس في مؤتمر 

 صحافي، من أن مثل هذه الخطوة ستكون بمثابة محاولة للتأثير على نتائج االنتخابات.
ن وعلى الرغم من أن قادة تحالف "كاحول لفان" قد توقفوا عن توجيه االنتقادات لإلدارة األميركية، فإ

هذا ال يرجع إلى تراجع مخاوفهم من تبعات الخطوة التي قد يقدم عليها ترامب، بل ألنهم يخشون أن 
 تؤثر أي مواجهة علنية مع الرئيس األميركي على حظوظهم االنتخابية.

والالفت أن ُكثرًا من المسؤولين األميركيين السابقين من أصول يهودية، الذين تولوا مواقع متقدمة في 
الرئيس السابق باراك أوباما، قد حذروا أيضًا من أن كل ما يعني ترامب حاليًا هو تمكين إدارة 

 نتنياهو من الفوز.
وكتب السفير األميركي السابق في إسرائيل مارتن انديك، اليوم اإلثنين، على حسابه على "تويتر" أن 

نتنياهو االنتخابية.  االعتبار الرئيس الذي بات يحكم طرح "صفقة القرن" من عدمه، هو مصالح
وحسب انديك، الذي تولى أيضًا منصب منسق العالقات مع كّل من إسرائيل والسلطة الفلسطينية في 
إدارة أوباما، فإن "صفقة القرن" قد تحولت من خطة لحّل الصراع، إلى مجرد وسيلة لتمكين نتنياهو 

 من الفوز.
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الذي كان مسؤواًل عن التوسط بين إسرائيل  أما أرون ميلر، الذي عمل مستشارًا للفريق األميركي
والسلطة الفلسطينية في عهَدي أوباما وبيل كلينتون، فقد كتب اليوم اإلثنين على حسابه على "تويتر"، 

 أن طرح "صفقة القرن" بات يخضع العتبارات السياسة الداخلية لدى كّل من ترامب ونتنياهو.
ة لتحسين فرص نتنياهو بالفوز، ألنه سيؤثر بشكل وُيعّد طرح هذه الخطة قبل االنتخابات وصف

جذري على طابع الجدل السياسي الداخلي في الحملة االنتخابية، إذ إن األحزاب ستكون مطالبة 
بطرح مواقف إزاء "الصفقة"، بعد أن كانت مشغولة بالتركيز على قضايا لوائح االتهام بالفساد التي 

 ُوجهت لنتنياهو.
ناك ما يدّل على أن هناك توافقًا بين ترامب ونتنياهو على أن يستغل األخير إلى جانب ذلك، فإن ه

الرفض الفلسطيني للخطة، في تبرير ضم منطقة غور األردن والمستوطنات اليهودية في الضفة 
إلسرائيل، وبعد ذلك تعترف الواليات المتحدة بالضم، كما كتب اليوم الوزير اإلسرائيلي السابق يوسي 

 لنسخة العبرية لموقع "المونتور".بيلين في ا
ومن الواضح أن الفلسطينيين، بغض النظر عن الفروق األيديولوجية بينهم، ال يمكن أن يقبلوا بهذه 
الصفقة، التي ال تمنحهم دولة، وال تضمن حق الالجئين بالعودة، وتبقى القدس الموحدة عاصمة 

 إلسرائيل.
زاء من الضفة الغربية قبل االنتخابات سيزيد من شعبية ي المقابل، فإن إقدام نتنياهو على ضم أجف

 حزبه "الليكود"، وسيؤثر على موازين القوى بين األحزاب اإلسرائيلية.
والالفت أن الجدل حول "صفقة القرن" قد أثر بشكل واضح وجلي على مواقف األحزاب اإلسرائيلية 

ثر يمينية، في محاولة لتقليص المكاسب المختلفة؛ فقد أخذ تحالف "كاحول لفان" يعّبر عن مواقف أك
 التي يمكن أن يحققها "الليكود" بقيادة نتنياهو من طرح الصفقة.

قبل يومين، فإن هذا التحالف بات يجاهر بدعمه ضم  12وحسب ما ذكرته قناة التلفزة اإلسرائيلية 
وا يزايدون على قادة غور األردن والمستوطنات إلسرائيل. في الوقت ذاته، فإن بعض قادة التحالف بات

"الليكود" في تبني مواقف معادية لفلسطينيي الداخل؛ فقد انضم "كاحول لفان" لحزب "الليكود" وبقية 
أحزاب اليمين في مطالبتها بعدم السماح لهبة يزبك، عضو المكتب السياسي للتجمع الوطني 

 لفلسطينية.الديمقراطي، بالترشح للكنيست، بحجة تبنيها مواقف داعمة للمقاومة ا
 20/1/2020، العربي الجديد، لندن
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 األردن وما بعد "صفقة القرن" .30
 محمد أبو رمان
يجادل سياسي أردني معروف، عدنان أبو عودة، بأّن السؤال لم يعد عما إذا كان هنالك صفقة قرن 

الحالية تشهد )خطة اإلدارة األميركية للتسوية السلمية في الشرق األوسط(، أم ال؟ ألّنها مع اإلدارة 
تطّورًا متسارعًا غير مسبوق. بدايًة من اعتراف الرئيس األميركي، دونالد ترامب، بالقدس عاصمة 
إلسرائيل، والحقًا اعتبار المستوطنات اإلسرائيلية في الضفة الغربية شرعية، مرورًا بما يتم تداوله عن 

ما لم يعد حق العودة قائمًا عمليًا حّق إسرائيل في السيطرة على الحدود وعلى ضم غور األردن، بين
)بمعنى: ال حدود، وال عاصمة، وال أراٍض، وال عودة الجئين(؛ فماذا بقي من ملفات الحّل النهائي، 

 أو ما يسمى حّل الدولتين؟
ليست هذه النتيجة خاصة بأبو عودة، فمن يتابع خطابات الملك، ويرصد حديث الصالونات يدرك 

لديها أي "وهم" اتجاه إمكانية حّل الدولتين، وال في مدى تطبيق صفقة القرن،  تمامًا أّن عّمان لم يعد
إّنما أصبح السؤال الملّح اليوم: ماذا تعني نهاية حل الدولتين لألردن؟ وما هي خطورة صفقة القرن 

 على األمن الوطني األردني، وتداعياتها على الصعيدين، الداخلي والخارجي؟
بق كان يرى أّنه على الرغم من أّن المصلحة الوطنية األردنية العليا تتمّثل ثّمة رأي "شبه رسمي" سا

(، إال أّن الطرف المعني، بدرجة رئيسة، بصفقة القرن، 67في إقامة الدولة الفلسطينية )على حدود الـ
هي السلطة الفلسطينية، وليس األردن، فال داعي لخوض معارك دونكيشوتية مع اإلدارة األميركية 

 تمّثل اليوم الداعم المالي واالقتصادي األكبر لألردن؟ التي
وفقًا لهذا الرأي "المحافظ سياسيًا" فال يوجد داٍع لمخاوف مبالغة من إمكانية "الوطن البديل" )أي إقامة 
دولة فلسطينية في األردن(، طالما أّن الملك ومعه السلطة الفلسطينية أعلنوا مرارًا وتكرارًا رفضهم 

 الخيار، أو ما يسّمى الكونفدرالية قبل إقامة الدولة الفلسطينية في األردن. المطلق هذا
على الطرف المقابل، ترتفع في عّمان وتيرة حقيقية من القلق، لدى مثقفين وسياسيين، من مجمل 
التحوالت والمتغيرات التي قد تضعف من وجاهة الرأي األول، وتدعو إلى التفكير ملّيًا بإعادة تعريف 

ن الوطني األردني، ومصادر التهديد والمصالح االستراتيجية، وبما يطلق عليه المحلل السياسي، األم
( من "صفقة القرن"، وهي على حساب األردن، أو العودة phase 2عريب الرنتاوي، المرحلة الثانية )

 إلى ما يسّمى الخيار األردني لحل القضية الفلسطينية.
يكون إعادة األردن إلى الضفة الغربية، بل حل مشكلة السكان على الخيار األردني هذه المّرة لن 

حساب األردن، واستبدال )الحكم الذاتي +( بالدولة الفلسطينية، وهو خياٌر ال يوجد بديل له )واقعيًا( 
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قامة الدولة الفلسطينية، فإّن األردن سيكون هو الطرف الذي  إذا تم بالفعل وأد حل الدولتين وا 
 تعامل مع الكتل السكانية.سيتحمل عبء ال

ومن جهٍة أخرى، هنالك اليوم قرابة مليون الجئ فلسطيني في األردن ال يملكون الجنسية األردنية، 
سيضطر األردن، عاجاًل أم آجاًل، في ضوء ما يحدث أن يتعامل معهم بمنظور قانوني مختلف، 

ما يعني عمليًا وواقعيًا نقل فضاًل عن وجود نسبة مئوية من السكان كبيرة من أصول فلسطينية، 
 "الكرة الملتهبة" من األراضي المحتلة في الضفة الغربية إلى األردن.

ربما يقلل بعض السياسيين من وطأة هذه التداعيات واالحتماالت، ويرّدد بأّن التخويف من الوطن 
بالحسبان  البديل على األردن أصبح فّزاعة معروفة في كل مّرة، لكن وضع متغيرات استراتيجية

 سيجعل من هذا "التحفظ" موضع سؤال واستفهام.
على الرغم من أّن فّزاعة الوطن البديل استخدمت دومًا لممانعة اإلصالح السياسي والديمقراطية، أو 
لتغليب الهواجس على الطموحات، فإّن ما قامت به اإلدارة األميركية الحالية غير مسبوق، فهي 

ت القضية الفلسطينية كاّفة، ما يعني أّن المساحات السابقة للمناورة عمليًا توشك على إنهاء ملفا
 والتفاوض لن تبقى موجودة.

ثانيًا، يترتب على ذلك ما تسميه اإلدارة األميركية "الحل اإلقليمي"، الذي يعني استدخال دول عربية 
الكامل في النظام خليجية في التسوية، لتوفير الغطاء العربي الالزم، ويتزاوج مع ذلك االنهيار 

اإلقليمي العربي، وتراجع دور العراق وسورية ومصر التي مّثلت تاريخيًا العبًا مهمًا في القضية 
سرائيل للضغط على  الفلسطينية، ما يعني أن الفرصة سانحة اليوم أمام اإلدارة األميركية وا 

ن لم يكن رسميًا فواقعيًا.  الفلسطينيين واألردن للقبول بما يحدث، وا 
ثالثًا، التراجع الملحوظ أيضًا بأهمية الدور الجيو استراتيجي األردني، في نظر الحلفاء وحتى 
الخصوم، فاستقرار النظام األردني، بالنسبة إلسرائيلي، كان دومًا بمثابة مسألة أمن قومي، وكذلك 

كية، أّما اليوم الحال "دولة عازلة"، بالنسبة للعرب كان األردن مفتاح العالقة مع اإلدارات األمير 
 فالجسور باتت مفتوحة بين الطرفين من دون الحاجة إلى المرور عبر "بوابة النظام األردني".

رابعًا، تزايد ضغط المشكلة السكانية على إسرائيل، والحاجة إلى حلول بديلة، وضعف اليسار 
ردني، بل حتى في اإلسرائيلي مقابل عودة األصوات اليمينية هناك للحديث الصريح عن الخيار األ

استبدال النظام األردني الذي أصبح، بالنسبة لهم، مزعجًا، كما يرصد بعض كتّاب صحيفة هآرتس 
 اإلسرائيلية التحوالت التي تحدث تجاه النظرة إلى األردن.

مثل هذه التحوالت والمتغيرات المرافقة لصفقة القرن تعيد صوغ الوضع االستراتيجي األردني بالكلية، 
م بالموقف األردني تجاه صفقة القرن، لكن السؤال: إلى أي مدى يمكن لألردن المضي قدمًا وتتحكّ 
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لتفكيك الصفقة والضغط ضدها؟ ضمن المعادلة االقتصادية الداخلية القاسية؟ واالنهيار االستراتيجي 
 العربي؟ والحالة الفلسطينية؟ كما يجادل سياسيون أردنيون؟

واالنتقال إلى مربعات استراتيجية غير تقليدية، قد تكون غير واردة بمعنى مسألة تبديل التحالفات 
لدى "مطبخ القرار" في عّمان، وممانعة صفقة القرن ستكون رسميًا، وعلنيًا، لكن الخشية لدى 
األردنيين هي تمرير الصفقة عمليًا وواقعيًا وبالتدريج، وهو سيناريو األمر الواقع، األكثر خطورة على 

 األردني. األمن الوطني
 21/1/2020، العربي الجديد، لندن

 
 لهذا تحظى حماس في غزة بتحصين إسرائيلي .31

 ليكس فيشمانأ
ليسوا مارقين، ال جهاد وال ما يحزنون. البالونات المتفجرة التي دخلت إسرائيل في األيام األخيرة 

س ومصر. أطلقتها حماس. فضاًل عن ذلك، فإن مبرر إطالقها هو أزمة سياسية بين حكم حما
والعالقة مع السلوك اإلسرائيلي هي صدفة تامة. فقد عاقب المصريون حماس على رحلة رئيس 
المكتب السياسي إسماعيل هنية إلى طهران للمشاركة في جنازة قاسم سليماني، رفعوا أسعار الغاز 

تورط مع إلى القطاع بعشرات في المئة، وخلقوا نقصًا مؤقتًا. أما حماس، التي ال تتجرأ على ال
المصريين، فتصب جام غضبها على إسرائيل. كل هذا، كي تمارس حكومة إسرائيل الضغط على 

حماس ” حماية“مصر، فيخفضوا أسعار الغاز. ليس واضحًا لماذا تصر أوساط جهاز األمن على 
 الذين يحاولون التخريب على” المارقون“وتروي للجمهور اإلسرائيلي بأن البالونات أطلقها أولئك 

 التسوية بين إسرائيل وحماس.
ال يدور الحديث هنا عن خداع، بالذات من مدرسة هيئة األمن القومي التي تقف خلف التسوية مع 
حماس، بدعم متحمس من قيادة الجيش. هنا محاولة لتسويق واقع مشوه للجمهور اإلسرائيلي، 

األمن القومي هيئة سياسية  انطالقًا من المعرفة بأن هذا واقع وهمي. كل هيئة ومصالحها. هيئة
 تخدم ديوان رئيس الوزراء، والجيش يتعاطى مع قطاع غزة كجبهة ثانوية ال تبرر خطوة عسكرية.

مفهوم أن إسرائيل استوعبت رسالة حماس، وكي ال يغضب السنوار علينا أكثر مما ينبغي سارعت 
ظل استخدام تدوير العيون  شاحنة تحمل الغاز إلى القطاع. وهكذا، في 14ونقلت في غضون يومين 

على حماس. كان ينبغي  –وعن حق-اإلنساني، كسرت إسرائيل العقاب الذي فرضه المصريون 
إلسرائيل أن تعبر بنفسها عن عدم رضاها عن توثيق العالقة الحميمة بين حماس وطهران، ولكن 

يون، الذين فهموا بأن إسرائيل نتنياهو وبينيت تحصن حماس عن النقد. في هذه األثناء، سارع المصر 



 
 
 
 

 

 24 ص             5140 العدد:             1/21/2020 ثالثاءلا التاريخ: 

                                    

طنًا من  240الغاز اإلسرائيلي سيعود إلى القطاع ويخرب عليهم أعمالهم التجارية، ونقلوا هم أيضًا 
الغاز السائل إلى غزة يوم الخميس. ال يزال بسعر عال، ولكنه معقول أكثر. واآلن، ستختار حماس 

ذا لم يعجبها شيء ما فستعاقب إسرائيل.  أي غاز تريده، وا 
توجد كلمات أخرى لوصف هذا: هذه سياسة أمنية بائسة. رئيس األركان ورئيس شعبة  ال

االستخبارات على حد سواء يرويان للجمهور بأن تصفية رجل الجهاد اإلسالمي أبو العطا شقت 
الطريق للتسوية مع حماس. غير أن هذا مفهوم آخر ولد من خبراء على أنواعهم من شعبة 

ق أعمال الحكومة في المناطق، وما شابه. أما حماس فال تعرف هذا االستخبارات ومكتب منس
المفهوم. إسرائيل صّفت أبو العطا الذي كان كديًا لقيادة حماس. البالونات وتهديدات حماس دليل 
على أن حماس لم تغير شيئًا من سلوكها، مع ودون أبو العطا. لقد كانت المشكلة وال تزال: سلوك 

اس بما تحصل عليه فستهدأ لفترة زمنية معينة. أما إذا لم ترض عن وتيرة حماس. عندما ترضى حم
تنفيذ التفاهمات معها فستبدي ذلك بالنار. ووقف المظاهرات على الجدار أيضًا ليس وليد 

مع حماس. تفهم حماس عدم الغاية من استمرار المظاهرات، ناهيك عن أن دوافع ” التفاهمات“
 في التراجع، وكمية المصابين أخذت في االرتفاع.السكان للمشاركة فيها أخذت 

 
لقد اختارت حكومة إسرائيل، عن وعي، سياسة تستهدف المس واإلضعاف قدر اإلمكان بالسلطة 
الفلسطينية في رام هللا، وبالتوازي إبقاء حماس كقوة تهدد السلطة. الهدف واضح: االمتناع عن البحث 

ة مع حماس، فستكون متعلقة بإسرائيل. وفي مثل هذه في المستوطنات. طالما السلطة في مواجه
الحالة يمكن لوزير الدفاع أن يسمح لنفسه بشد الحبل ويضمن لناخبيه قائمة بقالة: بدءًا من اإلعالن 

، ووقف األموال وانتهاء بالبناء ”ج“عن محميات طبيعية في الضفة، عبر فتح صراع على المناطق 
إلى جانب استمرار االحتكاك مع الفلسطينيين في الحرم، هي في الخليل. مثل هذه اإلعالنات، 

 وصفة الندالع مواجهة في الضفة. الحبل سيتمزق، ولعل هذا ما يريدونه عندنا.
 20/1/2020يديعوت 
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 راحيل دولف*
األمني المصغر  -، نداف أرغمان، مؤخرًا، أعضاء المجلس الوزاري السياسي «الشاباك»ئيس حّذر ر 

من االنعكاسات السلبية من الخطوة التي أقدمت عليها الحكومة ]حسم المبالغ التي تدفعها السلطة 
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لطة الفلسطينية إلى عائالت األسرى الفلسطينيين في السجون اإلسرائيلية من الضرائب المستحقة للس
والتي تجبيها إسرائيل نيابة عنها على المعابر[، في مقابل محاوالت التوصل إلى التسوية مع 

ضد إسرائيل، بينما « اإلرهاب»، التي هي خطوة معناها تقديم جائزة إلى تنظيم يمارس «حماس»
اعي والجيش اإلسرائيلي شريكة في مس« الشاباك»يعني حسم األموال معاقبة السلطة التي يعتبرها 

 منع الهجمات في الضفة الغربية.
ومع أنه من الضروري التخفيف من ضائقة سكان القطاع، سواء من الناحية اإلنسانية، وبصورة ال 
تقل عن ذلك بسبب تأثير ضائقتهم في عدم االستقرار األمني، يتعين على حكومة إسرائيل أن تحاذر 

، «إسرائيل تفهم فقط القوة»حركة بأن بخطوات ستزيد فقط من تقدير ال« حماس»الرد على عنف 
 وبناء على ذلك يثمر استخدام العنف مزيدًا من التسهيالت.

مع كل قيودها وعيوبها، فإن استقرار السلطة الفلسطينية، التي تضمن استمرار التنسيق األمني وتبعد 
 إسرائيل عن إدارة وتمويل ماليين الفلسطينيين، هو مصلحة إسرائيلية.

جة إلى االمتناع عن القيام بأي خطوة تزعزع استقرارها، بل أيضًا العمل على تعزيزها، من هنا الحا
وتعزيز الحوافز لدى أجهزتها األمنية. ومن المستحسن لو تعمل الحكومة بروحية تحذير رئيس 

 «.الشاباك»
ى إدارة يمكن القيام بذلك من خالل الدفع قدمًا بتسوية مع السلطة، أساسها عودتها، بالتدريج، إل

 القطاع.
وما دامت السلطة « حماس»يتضمن هذا االتفاق تعهدات إسرائيلية بأنه ما دام لم َيجر نزع سالح 

تعمل بفاعلية على فرض وقف إطالق النار، فإن الجيش اإلسرائيلي لن يرد ضدها في حال جرى 
 خرق وقف إطالق النار من جانب طرف ثالث.

التي توقف صرفها الدول المانحة ما دام يبدو أنها تقّوي  -القطاع في المقابل، الموارد إلعادة إعمار 
، وما دام لم يتم التوصل إلى وقف إطالق للنار في المدى الطويل يضمن عدم ذهاب «حماس»

 ينبغي توظيف هذه الموارد بوساطة أجهزة السلطة. –استثماراتهم سدى في جولة ُأخرى من العنف 
« حماس»أن ُتظهر لسكان القطاع فوائد حكمها مقارنة بسنوات حكم وهذا يعطي السلطة القدرة على 

 الكئيبة.
سيشكل التمويل الدولي بطاقة دخول للسلطة إلى غزة، بداًل من أن يكون رافعة لتعاظم قوة 

وهكذا ُتستكمل سيطرة السلطة في غزة، بما في ذلك صالحيات فرض القانون والنظام، «.  حماس»
 الحدود.وأيضًا حماية المعابر و 
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من المفروغ منه أن أي تقدم في صيغة عودة السلطة وا عادة إعمار القطاع مشروط باالحترام الشديد 
طالق  لوقف إطالق النار في كل أشكاله، واستعادة جثماني الجنديين أورون شاؤول وهدار غولدين، وا 

 سراح المدنيين أبراهام منغيستو وهشام السيد.
يق تحقيق المبادرة المقترحة هنا، في طليعتها معارضة السلطة توجد عقبات غير قليلة على طر 

 ورئيس حكومتها.
االستنتاج الواضح أن الظروف في القطاع وفي المنطقة كلها تسمح بتطبيق الخطة وتدحض االدعاء 

وبين دفع رسوم « ضربة قاضية وننتهي»بأن الخيار الذي تواجهه إسرائيل هو بين وهمين، توجيه 
 «.اسحم»حماية إلى 

ذا كان هذا كله غير كاٍف، من المستحسن أن نسأل الحكومة ما هي المخاطرة في فحص الخيار  وا 
 المقترح؟ إذا نجحت المبادرة، سيتم التوصل أخيرًا إلى استقرار في الجنوب مدة زمنية طويلة األمد.

ذا تبين أن  وهريًا عن خرقت شروط التسوية، لن نكون في مواجهة تحدٍّ أمني مختلف ج« حماس»وا 
 التحدي القائم اليوم.

جوهر المحاولة، التي ستمثل جدية نوايانا، ستحسن الشروط في الساحة اإلقليمية والدولية إذا لم 
 نستطع االمتناع عن الهجوم على القطاع.

وزعزعة استقرار السلطة، يمكن أن « حماس»من الواضح أن نهج الحكومة، الذي معناه تعاُظم قوة 
أقوى من قبل في « حماس»في الشمال، « حزب هللا»واقع سنواجه فيه إلى جانب  يؤدي إلى نشوء

 الجنوب.
باإلضافة إلى ذلك، فإن إضعاف السلطة سيزعزع االستقرار، وسيؤدي إلى موجة عنف من الشرق 

 أيضًا، في شتى أنحاء الضفة الغربية.
ثمة سؤااًل واحدًا يجب أن نطرحه:  ال أحد يعلم إذا كانت سيناريوهات التهديد هذه ستتحقق أم ال. لكنّ 

 لماذا تخاطر حكومة إسرائيل في المساعدة في تحقيقها وال تعمل على منعها؟
قادة »* عميد في االحتياط، رئيسة سابقة للرقابة العسكرية وحاليًا عضو في اللجنة التنفيذية لحركة 

 «.من أجل أمن إسرائيل
 معاريف

 21/1/2020، األيام، رام هللا
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