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 نتنياهو يتمسك بخطة ترامب كقاعدة للمفاوضات مع الفلسطينيين .1

القدس: جدد برئيس الوزبرا  اإلسرائيلي بنيءمين نتنيءهو تمسكه بخطة الرئيس األمريكي دونءلد ترامب، 
وقءل مكتب برئيس الوزبرا  اإلسرائيلي في تصريح مكتوب  للمفءوضءت مع الفلسطينيين.” قءعدة”كـ

تحدث برئيس الوزبرا  بنيءمين نتنيءهو أمس هءتفيء مع برئيس الوزبرا  البريطءني بوبريس “الثالثء : 
جونسون، وأوضح أن إسرائيل مستادة إلجرا  مفءوضءت مع الطرف الفلسطيني بنء  على خطة 
السالم التي طرحهء الرئيس ترامب، والتي تتحلى بءلواقعية، وال ُتكربر الصيغ الفءشلة التي طرحت في 

 ”.المءضي
 7/7/2020القدس العربي، لندن، 

 
 أربعة من ضباط شرطة فلسطينيين بالضفة االحتالل يحتجز .2

، أبرعاة من ضبءط الشرطة الفلسطينية على حءجز حوابرة «اإلسرائيلي»احتجزت قوات االحتالل 
الاسكري جنوعي نءبلس. وقءلت مصءدبر أمنية فلسطينية: إن قوات االحتالل برفضت إطالق سراح 

برعاة من قسم المبءحث في شرطة نءبلس تحت حجة أنهم كءنوا ياملون في منطقة تخضع الضبءط األ
وعحسب المصءدبر، فإن أفراد الشرطة كءنوا بلبءس مدني، وسيءبرة  «.اإلسرائيلية»للسيطرة األمنية 

مدنية وكءنوا في مهمة للتحقيق في ظروف مقتل مواطن في قرية قصرة جنوب نءبلس، ولم يكونوا 
 .أسلحة يحملون أية

 8/7/2020، الخليج، الشارقة

 
 عريقات وخالد آل خليفة: ال لتغيير مبادرة السالم العربية .3

أكد أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صءئب عريقءت، والشيخ خءلد بن : برام هللا
مبءدبرة السالم  محمد ال خليفة، المستشءبر الدبلومءسي لاءهل مملكة البحرين، على أنه ال لتغيير

الارعية، وعلى وجوب إنهء  االحتالل واقءمة دولة فلسطين المستقلة باءصمتهء القدس الشرقية على 
هءتفية وحوابر مامق، جرى اليوم الثالثء ، على برفض  خالل محءدثةالجءنبءن  أكدكمء  .1967حدود 

 اعالن الضم وسيءسة التوسيع االستيطءني االسرائيلي.
 7/7/2020، لمعلومات الفلسطينية )وفا(وا األنباءوكالة 
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 "تنفيذية المنظمة" تثمن قرار منع دخول منتوجات المستوطنات االسرائيلية الى تشيلي .4
ثمن أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صءئب عريقءت، قرابر مجلس : برام هللا

وبرحب عريقءت بءلبيءن  لية الى تشيلي.الشيوخ التشيلي بمنع دخول منتوجءت المستوطنءت االسرائي
الصءدبر عن المجلس الذي برفض برفضء قءطاء الخطوات اإلسرائيلية المخءلفة للقءنون الدولي، والرد 
عليهء من خالل مقءطاة شءملة لجميع المنتجءت اإلسرائيلية، وفرض الاقوعءت االقتصءدية على 

 وأبرزهء التكنولوجية والاسكرية.الحكومة اإلسرائيلية، وفك التاءون بجميع المجءالت، 
 7/7/2020، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
 رسال فريق طبي للمساعدة في مواجهة كورونا بالضفةإالصحة بغزة تقرر وزارة  .5

قءل وكيل وزابرة الصحة بغزة، د.يوسف ابو الريش اليوم الثالثء : إن الوزابرة بغزة قربرت إبرسءل : غزة
ؤهل ومتادد التخصصءت للمحءفظءت الشمءلية من أجل مسءندة زمالئهم في مواجهة فريق طبي م
وأكد أبو الريش في تصريح صحفي، على ان التحديءت المختلفة تحتم علينء ان نقف . وعء  كوبرونء

 موحدين في مواجهتهء.
 7/7/2020، اإلخبارية سماوكالة 

 
 واسعاا على مواقع التواصل فساد التعيينات الوظيفية بالضفة يثير جدالا  :تقرير .6

أثءبر تايين برئيس السلطة محمود عبءس، صمود الضميري ابنة النءطق بءسم  :جمءل غيث -غزة
ء في  المؤسسة األمنية اللوا  عدنءن الضميري قءضية في محكمة االستئنءف الشرعي، جدالا واساا

ر "فيس بوك" صفوف نشطء  وسءئل التواصل االجتمءعي. وكتب نشطء  بتغريدات غءضبة عب
 و"تويتر" مستهجنين هذه الخطوة والتايينءت الخءلية من أي ماءيير مهنية، حسب وصفهم.

، على ترقية بنء  على قرابر من برئيس السلطة محمود 2018وحصلت ابنة الضميري، في نوفمبر 
ء للنيءبة الشرعية في الضفة، برغم أنهء ال 2010عبءس. وجرى تايين الضميري االبنة عءم   تمتلك برئيسا

إال شهءدة بكءلوبريوس فقط، حتى حصلت على ترقية إلى قءضية في محكمة االستئنءف الشرعي، بنء  
على قرابر من عبءس. وتنءقل عدد من برواد مواقع التواصل االجتمءعي، صوبرة لقرابر التايين، وأخرى 

 جمات الضميري برئيس السلطة عبءس. 
ر موقع "فيس بوك" تايين الضميري، وتسء ل واستهجن الكءتب فهمي شراب في منشوبر مطول عب

شراب، في منشوبره: "البلد ووظءئفهء لمين؟ متى تسود الادالة ويتسءوى النءس؟ متى تدبرك القيءدة أن 
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هنءك آالف من الخريجين ينتظرون برعع هذه الفرصة التي أتيحت ألبنء  عدنءن الضميري، والذي 
 كل أوالده".وظف ابنته في السفءبرة الفلسطينية في تركيء و 

لم تكن ابنة الضميري، الحءلة الوحيدة ضمن ظءهرة تايين أبنء  قيءدات السلطة في منءصب عليء، و 
حيث سبقه محمود الهبءش المستشءبر الديني لعبءس، عندمء عّين نجله "أنس" الهبءش في كلية 

لصحة ( في الثءنوية الاءمة. كمء قربرت وزيرة ا53.2الشرطة بمصر برغم حصوله على مادل )
بءلحكومة د. مي كيلة، مؤخراا، تايين ماتصم محيسن ابن القيءدي في حركة فتح جمءل محيسن مديراا 
لصحة محءفظة برام هللا والبيرة، خلفاء لسءبقه د. وائل الشيخ، الذي سيتولى منصب وكيل وزابرة 

 الصحة. 
 7/7/2020، فلسطين أون الين

 
 "المقاومة الشعبية تفاصيل"حماس وفتح بصدد التوافق على : بدران .7

حسءم بدبران، إن حركته بصدد « حمءس»قءل عضو المكتب السيءسي لحركة : كفءح زعون  - برام هللا
المقءومة الشابية الجمءهيرية الشءملة، إليصءل برسءلة إلى »االتفءق مع حركة فتح على تفءصيل 

ظهوبر نءدبر جدا ألحد وأضءف بدبران في  «.االحتالل بأن شابنء موحد، وأن من حق شابنء أن يقءوم
المقءومة الشابية الشءملة فكرة تستحق التطبيق »قيءدي حمءس على تلفزيون فلسطين الرسمي، أن 

والمتءباة، ونحن في حمءس مستادون لهء، وقلنء سءبقء بأن هذا النوع من المقءومة يحتءج إلى تطبيق 
يدان لهذه األفكءبر في الضفة نريد أن نرى تطبيقء في الم»وأضءف: «. فالي ومشءبركة شابية واساة

 «.الغرعية محط الصراع الحءلي، كمء نساى للتوافق على خطوات في غزة والشتءت
 8/7/2020، الشرق األوسط، لندن

 
 معتقلين في ليبيا لحماس وساطة تركية لإلفراج عن عناصر": األخبار" .8

للسيطرة « الوفءق الوطني» باد تغّير المشهد الميداني في ليبيء وعودة حكومة: غزة – برجب المدهون 
في تحريك وسءطة تركية لإلفراج عن عنءصرهء « حمءس»على أجزا  غرعي البالد، شرعت حركة 

بتهمة تهريب أسلحة إلى قطءع غزة. تقول مصءدبر مواكبة للملف إن « مايتيقة»الماتقلين في سجن 
بحقهم قبل عءم ونصف  الحركة ال تزال تجهل مصير الماتقلين الذين أصدبرت محكمة ليبية أحكءمءا 

، أن التحركءت في هذا الملف ال تزال طي «األخبءبر»تكشف المصءدبر، في حديث إلى  عءم..
الكتمءن خشية أن يحرج ذلك حكومة طرابلس التي لم تكشف باد عن مصيرهم خءصة أن من 
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ثم باد وصول قوات حفتر إلى أطراف الاءصمة، « الوفءق»اعتقلهم هي جمءعة سلفية انشّقت عن 
 «.مايتيقة»جرت محءكمتهم وسجنهم في 

 8/7/2020، خبار، بيروتاأل
 

 تأجيل آخر لقضية صفقة شاليط .9
على قرابر المحكمة اإلسرائيلية الاليء، « صفقة شءليط»أسيراا فلسطينيءا من  50احتج ممثلو  تل أبيب:

م، التي تنتهي في مرة أخرى، تأجيل النظر في االستئنءف الُمقدم بءسمهم، إلى مء باد عطلة المحءك
نءدي األسير »وقد احتج  «.ممءطلة مقصودة»الثءمن من سبتمبر )أيلول( المقبل. واعتبروا األمر 

 «.تاسفيءا جءئراا »في برام هللا، على هذا القرابر، واعتبرته « الفلسطيني
تنتظر  ، أمس، إنهء ال تستباد أن تكون المحكمة اإلسرائيلية«الشرق األوسط»وقءلت مصءدبر قءنونية لـ

، حول صفقة تبءدل أسرى قءدمة، «حمءس»نتءئج المفءوضءت الجءبرية حءليءا بين إسرائيل وحركة 
وضات، مؤخراا، شرطءا مسبقءا ألي صفقة تبءدل أسرى مع إسرائيل، « حمءس»فءلماروف أن حركة 

 «.صفقة شءليط»هو إطالق سراح األسرى الذين تم اإلفراج عنهم في 
 8/7/2020، الشرق األوسط، لندن

 
 "العصف المأكول" قهرت شوكة االحتالل اإلسرائيلي :حماس .10

غزة/ طالل النبيه: أكدت حركة المقءومة اإلسالمية "حمءس"، أن المقءومة الفلسطينية ضد االحتالل 
اإلسرائيلي ستبقى مشرعة في حمءية شابنء وحءضرة للرد على جرائم االحتالل. وقءلت الحركة على 

عبداللطيف القءنوع في الذكرى السءدسة لماركة الاصف المأكول: "المقءومة لسءن النءطق بءسمهء 
هي الحصن الحصين لشابنء ومن حقهء تطوير قدبراتهء الاسكرية وامتالك مء تشء  لمواجهة االحتالل 

 وكنسه عن أبرضنء".
 7/7/2020فلسطين أون الين، 

 
 "القسام" تستعرض أبرز عمليات ومفاجآت "العصف المأكول" .11

استارضت كتءئب الشهيد عز الدين القسءم، الجنءح الاسكري لحركة حمءس في تقرير على  :غزة
، والتي أسمتهء "ماركة الاصف 2014موقاهء اإللكتروني أبرز أحداث وعمليءت ومفءجآت حرب 

المأكول"، وذلك في ذكراهء الخءمسة. وقءلت الكتءئب: "ستة أعوام على ماركة خءضتهء المقءومة 
وعلى برأسهء كتءئب القسءم والتي كءنت الجحيم لقءدة الادو وجيشهم المهزوم والمغتصبين، الفلسطينية 



 
 
 
 

 

 8 ص             5278 العدد:             7/8/2020 ربعاءأل ا التاريخ: 

                                    

وانتصءبرا سطرته الكتءئب بدمء  قءدتهء وجنودهء". وأضءفت "توالت تراتيل النصر، بضرعءت مدفعية 
الكتءئب، وطلقءت قنص الغول، وغوص )الكومءندوز( البحري، واستهدافءت وحدة الدبروع آلليءت 

و، وتطءير عبوات وحدة الهندسة، وتوثيق الامليءت بكءميرات دائرة اإلعالم الاسكري، وليس الاد
 انتهء  بزلزلة الحصون من خالل عمليءت اإلنزال خلف الخطوط".  

 7/7/2020، المركز الفلسطيني لإلعالم
 

 لضرب المقاومة في غزة "داعش" االحتاللهكذا استخدم ": األخبار" .12
باد أشهر من التحقيقءت والمتءباءت لادد من الانءصر السلفيين في قطءع  :غزة – برجب المدهون 

مخططءا خطيراا ألجهزة المخءبرات اإلسرائيلية تحت غطء  خاليء تتبع »غزة، كشفت األجهزة األمنية 
وعلمت «. توجيه ضرعءت أمنية إلى المنظومتين الحكومية والاسكرية»، يهدف إلى «لتنظيم داعش

ءدبر أمنية أن الجهود التي قءدتهء األجهزة المختصة خلصت إلى اعتقءل عدد من من مص« األخبءبر»
، وكءنوا يخططون لسلسلة عمليءت تفجيرية داخل القطءع، «داعش»األفراد ممن يحملون فكر 

حءلة »وعدداا من الوزابرات. إثر كشف الخلية، دخلت األجهزة األمنية « مجمع المحءكم»تستهدف 
، توضح المصءدبر، بادمء أفضت التحقيقءت مع الماتقلين إلى أن جز اا «نيةطوابرئ من الدبرجة الثء

ضرب منظومءت استراتيجية في سالح »من المخطط قيد التنفيذ وأنه سينفذ قريبءا، والهدف األول هو 
وعلى إثر ذلك، اعتقل عدد آخر عثر ماهم على أجهزة ومادات خءصة داخل إحدى «. المقءومة

 لجماة المءضي.الشقق في مدينة غزة ا
 8/7/2020، خبار، بيروتاأل

 
 أردان: يجب أن ال يتم االستهانة بالمعارضة الدولية لخطة الضم .13

قءل جلاءد أبردان السفير الجديد إلسرائيل لدى الواليءت المتحدة واألمم المتحدة، إنه يجب أن  :برام هللا
ة وضم المستوطنءت في الضفة ال يتم االستهءنة بءلماءبرضة الدولية والاءلمية لخطة فرض السيءد

 الغرعية وغوبر األبردن.
أنه سيامل على  -كمء نقلت عنه هيئة البث اإلسرائيلية الاءمة النءطقة بءلارعية  -وأوضح أبردان 

التوضيح لدول الاءلم، المصءلح اإلسرائيلية وأهمية تحديد حدود "دولة إسرائيل" وحقهء التءبريخي في 
 أبراضي الضفة الغرعية.

إن عمليءت االنسحءب أحءدي الجءنب لم تؤدي إلى السالم، وأن األمر الوحيد الذي سيكفل وقءل: "
 استمرابر وجود إسرائيل هو برسم حدود يمكن الدفءع عنهء".
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 وتءبع: " لال الفلسطينيين يفهمون من خالل هذه الخطوة أن مروبر الوقت ال يصب في مصلحتهم"
 7/7/2020القدس، القدس، 

 
 بين نتنياهو وغانتس بشأن الميزانية استمرار الخالفات .14

انتهى اجتمءع عقد الليلة المءضية بين بنيءمين نتنيءهو برئيس الوزبرا  اإلسرائيلي، وعيني : برام هللا
 غءنتس وزير الجيش وبرئيس الوزبرا  البديل، حول قضية إقرابر الميزانية للحكومة الحءلية، بدون نتءئج.

فءت ال زالت مستمرة بين الجءنبين، مشيراا إلى أنه تقربر وعحسب موقع يدياوت أحرونوت، فإن الخال
 عقد جلسة أخرى بين الجءنبين.

ووفقاء لمصءدبر مقرعة من الليكود فإن غءنتس لم يبدي جدية بنية دفع القضية لألمءم وال زال يتمسك 
جءنبين، ولم تستباد مصءدبر سيءسية استمرابر الخالفءت بين ال بموقفه بإقرابر الميزانية لمدة عءمين.

 وإمكءنية فك الشراكة مء ياني التوجه النتخءبءت جديدة ال يرغب بهء أي طرف إسرائيلي.
 7/7/2020القدس، القدس، 

 
 الموساد يعلن إحباط هجمات إيرانية على سفارات إسرائيلية .15

ت تل أبيب: أكد جهءز المخءبرات الخءبرجية اإلسرائيلي )الموسءد(، أنه أحبط مؤخراا سلسلة من الهجمء
 اإليرانية المخطط لهء على سفءبرات إسرائيلية حول الاءلم.

« اإلبرهءبية»وأشءبر الموسءد في تقرير نشرته وسءئل إعالم إسرائيلية إلى أن المخططءت التي وصفهء بـ
إيران كءنت وبرا  هذه »كءنت ستستهدف سفءبرات إسرائيلية في أوبروعء وأمءكن أخرى، مضيفءا أن 

 «.المخططءت
رير أسمء  الدول التي استهدفت السفءبرات فيهء، لكن باض المصءدبر قءلت إن التاءون ولم يحدد التق

 مع حكومءت هذه الدول سءعد في منع وقوع الحوادث.
  8/7/2020الشرق األوسط، لندن، 

 

 قديمةإخفاقات الصحة اإلسرائيلية: التحقيق الوبائي يتم بأساليب  .16
متخلف بمء يتالق بتحقيقءت االنتشءبر الوعءئي  يامل جهءز الصحة اإلسرائيلي بشكل: بالل ضءهر

لفيروس كوبرونء المستجد. ففي هذه التحقيقءت، تتصل الممرضءت مع أي شخص أصيب بادوى 
كوبرونء وعءألشخءص الذين خءلطوه. واالتصءل الواحد يستغرق سءعءت، وذلك في حءل وافق المصءب 
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كبر هو أن الممرضءت تسجل ماطيءت بءلفيروس على التاءون مع الممرضة. إال أن اإلخفءق األ
 التحقيق الوعءئي على وبرقة، خطيء.

ومنذ انتشءبر كوبرونء، تم بنء  منظومة محوسبة مركزية لهذا الغرض، لكنهء توصف بأنهء بدائية جدا، 
إذ يتم إدخءل الماطيءت يدويء ومن دون وجد قدبرة على تحليل الماطيءت بشكل متطوبر، حسبمء 

 يوم الثالثء . ذكرت صحيفة "ذي مءبركر"
 7/7/2020، 48عرب 

 
 فلسطينياا بالضفة الغربية 20حملة اعتقاالت إسرائيلية تطال  .17

مواطنء فلسطينيء، عقب دهم  20اعتقلت قوات االحتالل اإلسرائيلي، فجر اليوم الثالثء ، : برام هللا
 منءزلهم وتفتيشهء والابث بمحتويءتهء في منءطق متفرقة بءلضفة الغرعية المحتلة.

وذكر جيش االحتالل في بيءن لوسءئل اإلعالم، أن جنوده اعتقلوا عددا من الفلسطينيين بءلضفة 
الغرعية، جرى تحويلهم للتحقيق لدى األجهزة األمنية بحجة المشءبركة في أعمءل مقءومة شابية ضد 

 .المستوطنين
 7/7/2020، قدس برس

 
 انيهيئة مسيرات العودة: نتجهز لتفعيل برنامج فعاليات ميد .18

قءلت هيئة مسيرات الاودة ومواجهة صفقة القرن إنهء نءقشت سلسلة من األفكءبر الهءدفة لتفايل 
برنءمج فاءليءت ميداني متنوع يتخلله حملة إعالمية وطنية هءدفة الستمرابر تحشيد الموقف الوطني 

 وتوحيده في مواجهة المخءطر المحدقة بءلقضية الفلسطينية. 
هء الثالثء ، أنهء عقدت اجتمءعهء الدوبري بمدينة غزة، حيث بحثت خالله وذكرت الهيئة في بيءن ل

جملة من الانءوين المتالقة بجهود تطوير أدواتهء وتفايل اللجءن لتازيز الجهود الوطنية والشابية 
لمواجهة مشءبريع التصفية وفي المقدمة منهء مخطط الضم. وكشفت أنهء بصدد اإلعالن عن إطالق 

ثفة تتزامن مع الفاءليءت هدفهء وضع المجتمع الدولي في صوبرة االنتهءكءت المستمرة حملة قءنونية مك
 .لالحتالل

 7/7/2020، فلسطين أون الين
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 بطاركة ورؤساء كنائس القدس: مجموعات استيطانية تسعى لتدمير الوجود المسيحي .19
القدس المحتلة، في  النءصرة ـ وديع عواودة: أكد بطءبركة وبرؤسء  الكنءئس والمجتمع المسيحي في

التءبريخي المتالق بءألمءكن الُمقدسة ” الستءتيكو“بيءن مشترك، وقوفهم متحدين لحمءية الوضع القءئم 
وعلى خلفية صفقة عقءبرات بءب الخليل في مدينة القدس  وحقوق الكنءئس المتاءبرف عليهء دوليءا.

الكنءئس فيهء في بيءنهم إنهم  المهددة بءستمرابر بءلتهويد واالستيطءن بشتى الطرق، قءل برؤسء 
ينظرون لقضية عقءبرات وأوقءف بءب الخليل في القدس على أنهء تهديد حقيقي لتفءهمءت الوضع 

جء  هذا البيءن عقب برفض المحكمة المركزية اإلسرائيلية في القدس المحتلة  ”.الستءتيكو“القءئم 
 في بءب الخليل.” الصفقة المشبوهة“التمءسءت بطريركية الروم األبرثوذكس ضد 

 7/7/2020، القدس العربي، لندن
 

 دونم من أراضي عرب المليحات بأريحا 300إخطارات بمصادرة  .20
سلم مء يسمى "مجلس المستوطنءت" اإلسرائيلي، اليوم الثالثء ، سكءن عرب المليحءت، : أبريحء

ن عرب وأفءدت مصءدبر م دونم من منطقة المارجءت شمءل غرب أبريحء. 300إخطءبرات بمصءدبرة 
المليحءت أن مستوطناء من مستوطنة "مفؤوت يريحو"، سلم السكءن اإلخطءبر، وأخبرهم أّن هذه 

ويظهر في الخريطة التي سّلمهء لهم  اإلخطءبرات صءدبرة عمء يسمى بـ"مجلس المستوطنءت".
 دونم من منطقة المارجءت. 300المستوطن، أن قرابر مجلس المستوطنءت بءلمصءدبرة سيشمل 

 7/7/2020، لسطيني لإلعالمالمركز الف
 

 "أزمة جوع" تعصف بالالجئين الفلسطينيين في لبنان.. و"أونروا" غائبة! :تقرير .21
بادمء تقطات به السبل منذ سباة أشهر، وتاطله عن الامل نءشطاء إغءثيًّء مع : يحيى الياقوعي -غزة

في لبنءن هيثم أبو عرب  الهالل األحمر القطري، لم يجد الالجئ الفلسطيني من مخيم برج البراجنة
سوى بيع الفلفل إلعءلة أسرته وتوفير لقمة عيشهم، في ظل أزمة "الجوع" التي تشهدهء لبنءن نتيجة 
ابرتفءع سار صرف الدوالبر وانهيءبر الليرة اللبنءنية. ومع "استفحءل" األزمة تبدو وكءلة غوث وتشغيل 

اللحظة ولم تتخذ إجرا ات حقيقية في إغءثة الالجئين الفلسطينيين "أونروا"، غءئبة عن المشهد حتى 
 مخيمءت الالجئين، في حين تدير السلطءت اللبنءنية ظهرهء لهم.

 تمييز عنصري 
هنء تنقلك النءشطة المجتمعية بمخيم "مءبر ليءس" غءدة عثمءن ضءهر لصوبرة الوضع في المخيم، 

ة التي تتخذهء الدولة اللبنءنية مبينة أن الالجئين الفلسطينيين ياءنون التمييز والقرابرات الانصري
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بحقهم، يوماء باد آخر، خءصة بمواضيع الحرمءن من الامل وتفضيل اللبنءني على الفلسطيني. ياءني 
المخيم كمء أضءفت عثمءن لصحيفة "فلسطين" كحءل بءقي مخيمءت الالجئين في لبنءن، التمييَز 

 الانصري، وأزمة "البنزين والكهرعء ".
 أزمة "مستفحلة"

للدفءع عن حقوق الالجئين "في لبنءن علي هويدي: إن  302من جءنبه، قءل مدير عءم "الهيئة 
الوضع االقتصءدي المتدهوبر وتراجع قيمة "الليرة" اللبنءنية أمءم سار صرف الدوالبر، سيناكس بشكل 

واد مبءشر على أوضءع الالجئين وهي أزمة خءنقة ومستفحلة، خءصة أن أساءبر السلع الغذائية والم
. وعحسب هويدي فإن نسبة %400االستهالكية ذاهبة نحو المزيد من االبرتفءع والتي ابرتفات بنسبة 

 .%80، ونسبة الفقر بلغت حوالي %90البطءلة في صفوف الالجئين الفلسطينيين في لبنءن بلغت 
 7/7/2020، فلسطين أون الين

 
 ية لقطاع غزةانتهاكا ارتكبه االحتالل بالمناطق الحدود 532: "الميزان" .22

انتهءكء بحق المواطنين الفلسطينيين  532أظهرت ماطيءت حقوقية ابرتكءب سلطءت االحتالل : غزة
، خالل النصف األول 1948في المنءطق الحدودية لقطءع غزة مع األبراضي الفلسطينية المحتلة عءم 

ي(، االثنين، وأوضح تقرير صءدبر عن مركز "الميزان" لحقوق اإلنسءن )غير حكوم .2020من عءم 
أن "قوات االحتالل ترتكب انتهءكءت منظمة بحق المواطنين الفلسطينيين ال سيمء المشءبركين في 

 التظءهرات السلمية ومختلف الاءملين وأبرزهم المزابرعون".
ونبه إلى أن االحتالل يقصف بءلقذائف الثقيلة ويطلق النءبر تجءه الاءملين في المنشآت الصنءعية 

وأكد أن االستهداف اإلسرائيلي يوقع  زابرعين وبرعءة أغنءم وصءئدي عصءفير وغيرهم.والزبراعية من م
 األذى الجسدي والنفسي بهذه الفئءت، ويدمر ممتلكءتهء، ويحرمهء من مزاولة أعمءلهء.

 7/7/2020، المركز الفلسطيني لإلعالم
 

 رق حول غاز المتوسط" وبرلمان طبسرائيلاورات مصرية التفاق ثالثي مع "إ: مشعربي الجديد"ال" .23
كشفت مصءدبر خءصة عن مشءوبرات تقودهء مصر، وعتنسيق كءمل مع مجلس النواب الليبي : القءهرة

المناقد في طبرق ويرأسه عقيلة صءلح، بشأن توقيع اتفءقية بحرية ثالثية متالقة بءلحدود االقتصءدية 
يق أمءم االتفءق الذي وّقاته بهدف قْطع الطر  وذلك، في البحر المتوسط. "إسرائيل"لمصر وليبيء و

تركيء مع حكومة الوفءق الوطني الليبية بشأن ترسيم الحدود البحرية، والتنقيب عن الغءز في البحر 
 المتوسط.
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وعحسب المصءدبر، فإن المشءوبرات جء ت باد علم القءهرة بمسءعي تل أبيب إلبرام اتفءق منفصل مع 
 أنقرة بشأن منءطق الغءز في شرق المتوسط.

 2020/7/8، عربي الجديد، لندنال
 

 حاضرون لفعل أي شيء في مواجهة مؤامرة الضمنحن : لفلسطينييننصرهللا ل .24
في ظل األزمة االقتصءدية التي  إلعالن الجهءد الزبراعي والصنءعي، في خطءب سيءسي اقتصءدي

ء بوضانء انشغءلن"ن بءلقول إاألمين الاءم لحزب هللا السيد حسن نصر هللا  كدأ يشهدهء لبنءن،
االقتصءدي يجب أال ينسينء الوقوف إلى جءنب الفلسطينيين في مواجهة خطة الضم. نحن إلى جءنب 

 ."إخواننء الفلسطينيين دولة وشعبءا، وحءضرون لفال أي شي  في مواجهة مؤامرة الضم
  2020/7/8، االخبار، بيروت

 
 ات طبيعية معها" للوصول لعالقمفاوضات جادة"بـ "إسرائيل"وزراء عرب يطالبون  .25

دعء وزبرا  خءبرجية كل من األبردن واإلمءبرات والساودية ومصر والمغرب وتونس وُعمءن : عمءن
، إلى تأكيد برغبتهء في السالم عبر الدخول بمفءوضءت مبءشرة "إسرائيل"والكويت وفلسطين، الثالثء ، 

، دعء إليه األبردن، في بيءن عقب اجتمءعوعبروا  جءدة مع الفلسطينيين على أسءس حل الدولتين.
برفض ضم أي جز  من األبراضي الفلسطينية " وشءبرك فيه األمين الاءم للجءماة الارعية، عن

التمسك بءلموقف الارعي الذي تضمنته مبءدبرة السالم الارعية، وأن حل الدولتين "، وأكدوا "المحتلة
ية بين الدول الارعية )...( هو السبيل لحل الصراع وتحقيق السالم الشءمل ولقيءم عالقءت طبيع

 ."وإسرائيل
 2020/7/8، الشرق األوسط، لندن

 
 التعاون اإلسالمي تدعو مجلس األمن إلى منع خطط الضم اإلسرائيليةمنظمة  .26

)د ب أ(: في برسءئل وجههء إلى وزبرا  خءبرجية الدول األعضء  بمجلس األمن الدولي  - الريءض 
لمنظمة التاءون اإلسالمي، يوسف الاثيمين، مجلس دعء األمين الاءم ، وأعضء  الرعءعية الدولية

األمن الدولي إلى اتخءذ التدابير الالزمة لمنع خطط الحكومة اإلسرائيلية لضم أجزا  من األبرض 
 .1967الفلسطينية المحتلة في عءم 

 2020/7/7، القدس العربي، لندن
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 بمنحها الجنسيةالرئيس التونسي  الطائرات الفلسطينية المسيرة تطالبأرملة مهندس  .27
الجنسية التونسية، عّبرت  فلسطينيءا  34الرئيس التونسي قيس ساّيد : باد منح تونس –آمءل الهاللي 

عن خيبة أملهء من عدم ( أبرملة محمد الزوابري )مهندس الطءئرات المسيرة في كتءئب عز الدين القسءم
التي تحمل -مءجدة خءلد صءلح  ونءشدت .منذ سنوات قءئمة، برغم تقديمهء طلبءا الوبرود اسمهء ضمن 

من و  يد للنظر في وضايتهء القءنونية وظروف إقءمتهء غير المستقرة في تونس.ساَ  -الجنسية السوبرية
استغرب المحءمي والمدير التنفيذي لمرصد الحقوق والحريءت مروان جدة استثنء  أبرملة الزوابري جهته 
ر للرمزية التي يحظى بهء زوجهء الراحل في قءئمة، خءصة أنهء في أمّس الحءجة لهء، وعءلنظالمن 

 .، التي يحرص عليهء سَايدقلوب التونسيين وكل الارب، ودوبره في نصرة القضية الفلسطينية
 2020/7/7، الجزيرة نت، الدوحة

 
 " من خطة الضمإسرائيل"دول عربية وأوروبية تحذر  4في بيان مشترك نشرته الخارجية األلمانية:  .28

حض وزبرا  خءبرجية فرنسء وألمءنيء ومصر  ،باد قمة مشتركة، ابرة الخءبرجية األلمءنيةفي بيءن نشرته وز 
، أمس الثالثء ، على التخلي عن خططهء بضّم أجزا  من الضفة الغرعية المحتلة. "إسرائيل"واألبردن، 
سيشكل خرقءا للقءنون  1967متفقون على أن أي ضم لألبراضي الفلسطينية المحتلة عءم " وأكدوا أنهم

ال يوافق  1967بأي تاديل في حدود عءم  وااترفيلن  نهموأ ."الدولي، وسيقوض أسس عملية السالم
، مذكرين "إسرائيل". وحذبروا من أن الضم ستكون له تداعيءت على الاالقة مع "عليه طرفء النزاع

 بءلتزامهم بحل الدولتين بنء  على القءنون الدولي.
  2020/7/8، الخليج، الشارقة

 
 سيعرقل أي مفاوضات ممكنةو  : الضّم يدمر عملية السالملنتنياهو جونسون  .29

تل أبيب: كشفت مصءدبر سيءسية إسرائيلية، أن برئيس الوزبرا  البريطءني، بوبريس جونسون، الماروف 
الضم في حءل تنفيذه ال "ن مبينءا بلهجة شديدة أ، تكلم مع بنيءمين نتنيءهو، "إسرائيلـ"كصديق حميم ل

كمء اعتبر في برده على  ."بل يدمر عملية السالم المنشود بين إسرائيل والارب يلحق ضربرا وحسب،
ن الضم خطة ترامب للسالم، أ لمبءشرة مفءوضءت فوبرية مع الفلسطينيين حولاستاداد نتنيءهو 

 .المفءوضءت الممكنة سيارقل أيضءا 
  2020/7/8، الشرق األوسط، لندن
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 ال ضم أراض فلسطينيةمن رد أوروبي ح "إسرائيل"إسبانيا تحذر  .30
 حذبرت وزيرة الخءبرجية وشؤون االتحءد األوبروعي والتاءون اإلسبءنية أبرانشء غونثءليث اليء، :برام هللا

خطتهء  "إسرائيل"خالل مؤتمر صحفي مع نظيرتهء السويدية آن ليندي الثالثء ، أنه في حءل نفذت 
 بضم منءطق من الضفة الغرعية، فسيكون هنءك برد أوبروعي.

 2020/7/8، س، القدسالقد
 

 النكبة الفلسطينية الثالثة .31
 عبد المنام سايد

لالجئين إلى دول عرعية  1948بءلخروج الفلسطيني من أبرض فلسطين عءم « النكبة»التصق وصف 
مجءوبرة أو الاءلم الخءبرجي أو داخل مء تبقى من األبرض الفلسطينية في الضفة الغرعية وغزة، نتيجة 

 برتكبه من جرائم ومذابح.الغزو اإلسرائيلي ومء ا
كءنت النكبة الفلسطينية كءبرثة عرعية بءمتيءز للدول التي شءبركت في الحرب، ماتبرة أنهء تحءبرب 
مجموعة من الاصءبءت التي تساي إلنجءز أكذوعة تءبريخية؛ وهكذا قءمت بإقءمة الماسكرات 

 1967تيجة حرب يونيو )حزيران( الثءنية جء ت ن« النكبة»للفلسطينيين انتظءبراا ليوم الاودة الموعود. 
التي هزمت فيهء إسرائيل ثالث دول عرعية، وكءنت النتيجة احتالل األبراضي الفلسطينية في الضفة 
الغرعية وغزة فسقطت فلسطين كلهء تحت براثن االحتالل اإلسرائيلي. االنتصءبر الارعي في حرب 

رعي، فنجحت مصر في استاءدة أبرضيهء فتح الطريق لتسوية الصراع الا 1973أكتوعر )تشرين األول( 
المحتلة، كمء نجحت سوبريء في استاءدة باض منهء، أمء الفلسطينيون فنجحوا بءلمقءومة واالنتفءضة 
في خلق أول سلطة وطنية فلسطينية على أبرض فلسطين في التءبريخ. وقبل النكبة األولى كءن قرابر 

في المءئة من مسءحة فلسطين، والارب  55التقسيم الصءدبر عن األمم المتحدة قد أعطى اليهود 
 في المءئة، ومء تبقى كءن منطقة دولية في القدس. 44الفلسطينيين 

القرابر كءن فيه كثير من الظلم، وبرفضه الفلسطينيون، وكءن قبول اإلسرائيليين به بداية الحصول على 
في  22الفلسطينية. مء تبقى في المءئة من األبرض  78الشرعية الدولية وقيءم الدولة اإلسرائيلية على 

المءئة بءتت هي موضوع التفءوض مء بين منظمة التحرير الفلسطينية استنءداا إلى اتفءقيءت أسلو، 
بحيث تؤدي إلى قيءم دولة فلسطينية عليهء جنبءا إلى جنب الدولة اإلسرائيلية. اآلن فإن الفلسطينيين 

القرن األميركية، فإن إسرائيل ضمت بءلفال  على وشك الدخول في نكبة ثءلثة، نتيجة مء سمي صفقة
مدينة القدس الكبرى وعءت ماترفءا بهء كاءصمة إلسرائيل من باض دول في الاءلم، وفي المقدمة 
منهء الواليءت المتحدة. وعءإلضءفة إلى القدس فإن إسرائيل اآلن تزمع ضم المستوطنءت اإلسرائيلية 
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ألف يهودي، بمء تحتويه هذه المستوطنءت من سكءن  450داخل الضفة الغرعية والتي يوجد فيهء 
وعنية أسءسية ووسءئل وطرق للحمءية. وفوق ذلك كله ضم غوبر األبردن للدولة اإلسرائيلية. وإذا كءنت 

مثلهء مثل سءبقتيهء تضمنت ضمءا لألبراضي وطرداا للسكءن، فإن الثءلثة برعمء تكون « النكبة الثءلثة»
 فلسطينيين أو جز اا منهم إلى خءبرج الديءبر الفلسطينية.تحضيراا لنكبة براباة تدفع ال

التحركءت اإلسرائيلية الراهنة، ومء سبقهء من تحركءت أميركية، تأتي في منءخ إقليمي ودولي، مختلف 
هو « اإلسرائيلي -الصراع الارعي »تمءمءا عمء كءن عليه الحءل في النكبءت السءبقة. وعاد أن كءن 

نطقة، فإن القضءيء المركزية اآلن تاددت، ألن تهديدات الوجود من قبل إيران القضية المركزية في الم
وتركيء لدول عرعية عديدة واقاة وحءّلة ومدججة بءلسالح واآليديولوجيء والموابريث التءبريخية الدامية. 
الخلل الكبير الذي جرى في الاءلم الارعي في أعقءب مء سمي الرعيع الارعي من انهيءبر دول ودخول 

خرى في حروب أهلية، أضءف ضافءا شديداا إلى التوازن الارعي اإلسرائيلي. ومء ال يقل خطوبرة عن أ
ذلك فهو الواقع الفلسطيني نفسه الذي مء إن أقءم أول سلطة وطنية فلسطينية في التءبريخ، فإنه انقسم 

ى في قطءع غزة. عمليءا إلى وحدتين سيءسيتين: واحدة في المنطقة )أ( وعهء الضفة الغرعية، واألخر 
بءختصءبر نجحت جمءعة اإلخوان المسلمين تحت اسم حمءس هذه المرة في تحقيق مء لم تستطع 
تحقيقه في دول عرعية أخرى، وهو أن تنهي واحدة من أهم مقومءت الدولة وهي وحدة الجغرافيء قبل 

لدولة على أن تقوم الدولة. وحدث هذا باد أن فشلت السلطة الوطنية في تحقيق أهم مقومءت ا
اإلطالق وهو االحتكءبر الشرعي للقوة المسلحة. وفي الحقيقة فإن هذا االنقسءم ليس جديداا على 
السءحة الفلسطينية، فمنذ بداية الكفءح المسلح كءن هنءك فتح والجبهة الشابية لتحرير فلسطين، وعاد 

ءدي دوال أخرى، ذلك كءنت هنءك تنظيمءت أخرى لكل منهء سيءسءت خءبرجية ترتبط مع دول وتا
 وتصوبرات لألمن القومي الفلسطيني تختلف من تنظيم إلى آخر.

كءن القءنون األسءسي للصراع « النكبة الثءلثة»األولى وحتى مطلع « النكبة»خالل سباين عءمءا منذ 
الفلسطيني اإلسرائيلي، هو القدبرة على خلق الحقءئق على األبرض منذ بدأت موجءت الهجرة اليهودية 

سطين ومء أعقبهء من بنء  مؤسسءت سيءسية واقتصءدية واجتمءعية دائمة، حتى إقءمة إلى فل
، ووصلت إلى حجمهء الحءلي. 1967المستوطنءت على األبراضي الفلسطينية التي احتلت عءم 

الفلسطينيون من نءحيتهم نجحوا في البقء  على األبرض الفلسطينية بحيث بءتوا يتقءسمون األبرض 
األبردن والبحر األبيض المتوسط، ولكل من الطرفين الفلسطيني واإلسرائيلي في الواقاة بين نهر 

الوقت الراهن ستة ماليين نسمة، وبرعمء كءن للفلسطينيين زيءدة طفيفة. هذا الخلل الجغرافي الشديد 
الذي بءت ياطي اإلسرائيليين مء هو أكثر من قرابر التقسيم، ومء هو أضخم من حجم إسرائيل باد 

، ومء هو أشمل ممء كءن عليه الحءل في اتفءقيءت أسلو؛ يقءبله على الجءنب اآلخر حءلة 1967حرب 
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تكءفؤ سكءني من النءحية الكمية على األقل. ولكن من النءحية الكيفية، فإن الفلسطينيين بءتوا 
ن، وحل مقسمين إلى الفلسطينيين داخل الدولة اإلسرائيلية وهؤال  مطءلبهم هي المسءواة مع اإلسرائيليي

النزاع مع الفلسطينيين عن طريق دولة واحدة للارب واليهود ماءا. حمءس في غزة على الجءنب اآلخر 
تريد دولتهء اإلسالمية الخءصة، وفي الطريق إليهء إقءمة هدنة طويلة المدى مع إسرائيل. الفلسطينيون 

في المءئة، ومن  37حو في الضفة الغرعية منقسمون بين من يريدون حل الدولة الواحدة وهؤال  ن
يريدون االستمرابر في التفءوض على أسءس أن هنءك تحوالت عءلمية خءصة في أوبروعء والواليءت 

 المتحدة، برعمء تكون مواتية للحقوق الفلسطينية.
عمليءا، فإن إسرائيل باد ضمهء للقدس، وإعالنهء عن نيتهء لضم أبراضي المستوطنءت وغوبر نهر 

ئنءف المفءوضءت مع الفلسطينيين، من أجل إقءمة دولة فلسطينية على مء األبردن، فإنهء طلبت است
تبقى وهو عمليءا ياني إعءدة تقسيم الضفة الغرعية، ألن غزة سوف تظل على حءلهء خءبرج عملية 

التي تضم « الرعءعية الدولية»التفءوض. السلطة الوطنية الفلسطينية من نءحيتهء أبرسلت برسءلة إلى 
المتحدة واالتحءد األوبروعي واألمم، تبدي فيهء استادادهء للتفءوض على أسءس البد  بروسيء والواليءت 

من حيث انتهت المفءوضءت السءبقة، التي كءنت منذ سنوات بين الرئيس محمود عبءس وبرئيس 
الوزبرا  اإلسرائيلي يهودا أولمرت. المسءفة مء بين الطلب اإلسرائيلي والساي الفلسطيني للتفءوض 

سرائيل تصديقءا على ضمهء لألبراضي الفلسطينية، والسلطة الفلسطينية تريد عودة االعتبءبر هءئلة، فإ
إلى اتفءقيءت أسلو ومء ترتب عليهء من تحضير لقيءم دولة فلسطينية مستقلة وعءصمتهء القدس 
الشرقية، األمر على هذا النحو ال ياطي أمالا في نتيجة، اللهم إال أن إسرائيل سوف تمضي في 

هء كمء فالت من قبل، أو تحءول تقديم تنءزالت في أموبر لم يكن لهء فيهء حق من األصل، مثل طريق
تجميد ضم غوبر األبردن، مقءبل مكتسبءت اقتصءدية من دول عرعية. مء يحتءج إليه الارب في هذه 

ويقود  المرحلة تفكير جديد للتاءمل مع واقع ماقد ومتشءبك المستويءت بين المحلي واإلقليمي والدولي؛
 إلى استراتيجية للتاءمل مع هذا الواقع.

 8/7/2020، الشرق األوسط، لندن
 

 قراءة إسرائيلية لدور غزة فيما قد تشهده الضفة الغربية .32
 د. عدنءن أبو عءمر
يحذبر قءدة األمن اإلسرائيليون بأن تنفيذ خطة الضم قد يشال الضفة الغرعية، ويقدمون لقءدتهم 

القءتمة كءفة لمء يمكن أن يحدث إذا تم الضم، في حين يقدم برئيس أبركءن السيءسيين السينءبريوهءت 
الجيش وبرؤسء  جهءز األمن الاءم "الشءبءك والموسءد"، قرا ة لاقول صءناي القرابر السيءسي، 



 
 
 
 

 

 18 ص             5278 العدد:             7/8/2020 ربعاءأل ا التاريخ: 

                                    

ويستادون لكل سينءبريو متخيل، وأجروا جميااء منءقشءت في األسءبيع األخيرة حول الضم المحتمل، 
 برسموا خريطة تهديد دقيقة.وآثءبره المترتبة، و 

وشهدت األيءم األخيرة منءقشءت متامقة لقءدة الحرب واألمن اإلسرائيلي لارض آبرا  صءناي القرابر، 
وحين طلبت القيءدة السيءسية في إسرائيل منهم تقييمءتهم، فقد استمات تحذيرات خطيرة بشأن 

يخءطر بوقوع المقءومة بدبرجءت تداعيءت خطوة الضم، وأن فرض السيءدة اإلسرائيلية على الضفة 
 متفءوتة.

عند االنتقءل لغزة، ترجح تقييمءت أجهزة األمن اإلسرائيلية أن يؤدي الضم، في حءل تنفيذه، لجولة 
أخرى من المواجهة مع الفلسطينيين، حيث ستشهد غزة تنظيم مسيرات احتجءجية، قد تصل إلى 

 الحدود الزائلة.
ا من ويرجح اإلسرائيليون أن تطلق باض  المنظمءت صوابريخ متفرقة، حيث أعد الجيش بءلفال بردودا

شأنهء برفع قيمة التصايد، بغرض منع تصايد أكبر، وفي حءلة حدوث تدهوبر غير متوقع، فإنه 
 مستاد إلمكءن التصايد الذي سيؤدي لحملة كبيرة داخل القطءع.

مءس لقدبراتهء الاسكرية لم ياد سراا أن الجيش يستاد لتصايد محتمل في غزة، على ضو  تحسين ح
والامليءتية، وحذبر كبءبر ضبءطه أن ضم أبراض من الضفة سينهي ترتيب صفقة تبءدل أسرى مع 
حمءس، وتصايد الواقع األمني في غزة، برغم أن الحءلة القءئمة فيهء، والاءلقة منذ عدة أشهر، ستسهم 

 بممءبرسة المزيد من الضغط على المقءومة هنءك.
ئيلية أن حمءس ستجد صاوعة بءلتفءوض غير المبءشر مع تل أبيب حول صفقة تقدبر المؤسسة اإلسرا

تبءدل في ظل عملية الضم، كمء أبلغ كبءبر الجنراالت وزير الحرب بيني غءنتس بأن الوضع في غزة 
واسع النطءق للغءية، وأن الوضع قد يؤدي لتصايد إطالق الصوابريخ، وعودة المظءهرات قرب السيءج 

 الحدودي.
حظيت إسرائيل بهدو  نسبي على حدود غزة، فإن حمءس استغرقت وقتاء لتدبريب قواتهء، وفيمء 

وتحسين ترسءنتهء، واستارض مسؤولو المخءبرات اإلسرائيلية جهودهء لتطوير وصنع الصوابريخ 
والقذائف والطءئرات بدون طيءبر، وإجرا  تجءبرب على مستوى سطح البحر لتحسين مدى وحجم الرأس 

، وتواصل تطوير شبكءت األنفءق المصممة لمواجهة سينءبريو المنءوبرة اإلسرائيلية في الحرعي والدقة
 أعمءق األبراضي الفلسطينية.

تزداد الترجيحءت اإلسرائيلية يومء باد يوم أن المجموعءت المسلحة في غزة ستشال الشرابرة األولى بردا 
، أو انضمت إليهء، بردا على على الضم، في حءل تنفيذه، وسوا  قءدت حمءس هذه الماركة ابتدا 
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خطوة الضم اإلسرائيلية، فإن تبءدل الضرعءت بين إسرائيل وغزة قد يثير بسهولة المواجهة في الضفة 
 الغرعية.

 7/7/2020، فلسطين أون الين
 

 هكذا أحدثت خطة ترامب ثورة في خطاب الضّم اإلسرائيلي .33
 غيرشون هكوهين

ءلمية إلى بسط السيءدة اإلسرائيلية على أجزا  من الضفة مء الذي يدفع الماءبرضة اإلسرائيلية والا
 الغرعية؟  لفهم هذا نحتءج إلى ماءلجة تغيير أسءسي أحدثته خطة الرئيس ترامب.

فألول مرة، أدبركت إدابرة أميركية مدى أهمية غوبر األبردن ألمن إسرائيل. وهكذا ُتارض على إسرائيل 
لفرض سيطرة دائمة على أبراٍض تتجءوز حدود  –بر وبرعمء غير قءبلة للتكرا –فرصة غير مسبوقة 

 .1967الاءم 
من شأن السيطرة الدائمة أن تازز األمن الاءم إلسرائيل، وتسءعدهء في حمءية السكءن اليهود في 

 الضفة الغرعية.
« يهودا»في أبراضي الكتءب المقدس في  1967ُينظر على نطءق واسع إلى وجود إسرائيل باد الاءم 

، وضمهء الحقءا من قبل 1948منذ احتاللهء، الاءم « الضفة الغرعية»والماروفة بـ ، «السءمرة«و
األبردن، على أنه مؤقت، وتاكس شدة ماءبرضة الوجود اليهودي الدائم في هذا الجز  من وطن 

 األجداد األهمية االستراتيجية التءبريخية للتغيير.
( وياززهء نزوح 1982تالع بلدة يءميت )على متن طءئرة أحدث، فإنه سيكسر السءبقة التي برسمهء اق

 (.2005التجماءت اليهودية في غوش قطيف )
تفسر تفءقم التهديدات القءدمة  –وجود يهودي دائم في الضفة الغرعية  –إن فكرة إنشء  سءبقة جديدة 

د من الفلسطينيين واألبردن. كمء يفسر الحءجة الملحة لجهود اليسءبر اإلسرائيلي، المدعومة من االتحء
 في الواليءت المتحدة، لمنع إسرائيل من اتخءذ هذه الخطوة.« التقدمية»األوبروعي والدوائر 

حءن الوقت لتوضح مؤسسة الدفءع اإلسرائيلية تجءه الدولة اليهودية ومستقبلهء من حيث الحدود اآلمنة 
 والتراث الوطني.

ضم غوبر األبردن أمر حيوي  أولئك الذين يزعمون أن»كتب برئيس الوزبرا  السءبق، إيهود أولمرت: 
، أو يحءولون بيع قصة مزيفة عن خطر 1967ألمن إسرائيل يعيشون على مء يبدو في مخءوف الاءم 

 «.غير موجود



 
 
 
 

 

 20 ص             5278 العدد:             7/8/2020 ربعاءأل ا التاريخ: 

                                    

يكفي إلقء  نظرة سرياة على التغييرات التي حدثت في طبياة الحرب، خءصة في الشرق األوسط، 
 إلظهءبر مدى خطأ أولمرت.

دي الجءنب من قطءع غزة أوضح تمءمء أن تهديد تهريب األسلحة إن االنسحءب اإلسرائيلي األحء
 الضخم حقيقي للغءية.

إذا كءن هنءك شي  يمكن تالمه من فك االبرتبءط هذا، فهو أن فكرة التجريد من السالح هي تيءبر 
 منضبط يغير التوازن االستراتيجي اإلقليمي نحو األسوأ وليس نحو األفضل.

مازولة تحتفظ بهء مصر، لم تستطع منع الحشد الاسكري الهءئل  حتى منءطق سينء ، وهي مسءحة
 في غزة.

من المثير للدهشة أن التصريحءت، التي أدلت بهء مجموعة كبيرة من الجنراالت والمسؤولين األمنيين 
، قريبة من موقف أولمرت. كمء يظهر موقع الحركة: «قءدة أمن إسرائيل»السءبقين الماروفين بءسم 

، مع التاديالت 1967قية إلسرائيل في تسوية نهءئية مستقبلية ستستند إلى خطوط الاءم الحدود الشر “
إسرائيل ال تطءلب بءلسيءدة في األبراضي الواقاة شرق … الضروبرية العتبءبرات أمنية وديموغرافية 

 «.الجدابر األمني
من حمءية  من وجهة نظر بايدة المدى، فإن السؤال األسءسي هو إذا مء كءنت إسرائيل ستتمكن

أصولهء االستراتيجية في الشريط السءحلي وكيف ستتمكن من ذلك باد االنسحءب إلى الطريق السريع 
 ، على مرمى حجر من قلبهء االجتمءعي والسيءسي واالقتصءدي.6

مراوغون، حيث ياترفون بغوبر « قءدة أمن إسرائيل»في ظهوبرهم الالني، فإن أولئك الذين يمثلون 
بينمء يتجنبون أي تفسير لكيفية التوفيق بين ذلك وعين « حدود إسرائيل األمنية»األبردن على أنه 

. قد يكون هذا غموضءا متامداا نءباءا من مخءوف 1967التزام الموقع الرسمي بءالنسحءب إلى خطوط 
 الدعوة الاءمة، أو يمكن أن يشير إلى قضية لم يتم حلهء داخل الرتب.

و. قد يتجءهل قرابراا في الوقت الحءلي، ولكن ال يمكن تأجيل النقءش القرابر بيد برئيس الوزبرا  نتنيءه
لمدة خمس سنوات أخرى. الوضع الراهن الذي سءد حتى اآلن لم ياد قءبالا للتطبيق. حتى لو كءن 
توسيع السيءدة، في الوقت الحءلي، يتخذ شكل تدبير جزئي وبرمزي، فإن الماركة التي دابرت بءلفال 

 والدولية تاني أن إسرائيل تواجه ظهوبر نظءم جديد. في السءحتين المحلية
 "السادات للدراسات االستراتيجية -مركز بيغن "موقع 

 8/7/2020، األيام، رام هللا
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