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 هنية يدعو إلى بناء استراتيجية شاملة إلسقاط خطة الضم وصفقة القرن  .1

اتيجية شاملة، وخطة شاملة دعا رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعنل هيية إلى بياء استر 
لتحقنق هدف محوري في هذه المرحلة، وهو إسقاط خطة الضم وصفقة القرن على طريق تحرير كل 
التراب الوطيي الفلسطنيي لكل فلسطن  م  البحر إلى اليهر، وعاصمتها القدس وعودة الالجئن  

ا م  سجون االحتالل الفلسطنينن  إلى أراضنهم وديارهم التي هجروا ميها، وتحرير كل أسران
 الصهنوني.

ودعا رئيس الحركة خالل كلمته في الملتقى العربي متحدون ضد "صفقة القرن" و"خطة الضم" 
األحزاب العربية واإلسالمية المشاِركة فيه إلى بياء شراكة استراتيجية مع شعبيا الفلسطنيي مع 

ال يقتصر خطره على فلسطن  وعلى  فصائليا الوطيية واإلسالمية، للتصدي لهذا الخطر الكبنر الذي
 الشعب الفلسطنيي.

مسارات، األول: هو  3وأوضح رئيس المكتب السياسي لحركة حماس أن هذه االستراتيجية تقوم على 
المسار الوطيي الفلسطنيي، وقال "نح  كفلسطنينن  بكل فصائليا، حركة حماس وفتح والجهاد 

موقف فلسطنيي موحد رسمًيا وشعبًيا برفض صفقة القرن، والجبهات وأذرع المقاومة العسكرية، لدييا 
 ورفض خطة الضم، وأيًضا ببياء مشهد وموقف فلسطنيي جديد قوي يختلف ع  المرحلة السابقة".

رئيس الحركة المسار الثاني لالستراتيجية هو المقاومة الشاملة، إذ نح  أمام عدو ال يعترف  عد  و 
ك قوة وهياك تراكم قوة وهياك استراتيجية مقاومة، مقاومة شاملة مطلًقا بحقوقيا إال حنيما تكون هيا

 بكل أشكالها، وفي مقدمتها وعلى رأسها المقاومة العسكرية.
وأوضح أن المسار الثالث هو العمل على بياء كتلة عربية إسالمية صلبة في الميطقة تدعم الموقف 

لشعب الفلسطنيي تحديًدا في القدس الفلسطنيي في رفضه لصفقة القرن، وتعمل على تعزيز صمود ا
وفي غزة المحاصرة وفي الميافي وفي الشتات، وأيًضا تسيد الموقف الرسمي والفصائلي الفلسطنيي 

 الذي يرفض هذه الخطة تحت أي ظرف م  الظروف.
 11/7/2020، موقع حركة حماس

 
 "الضم"السلطة الفلسطينية تدعم مزيدًا من الفعاليات في أميركا ضد  .2

تدعم السلطة الفلسطنيية فعاليات في الواليات المتحدة األمنركية ضد مشروع الضم  :رام هللا
اإلسرائنلي باعتبار اإلدارة األمنركية جزءا ميه. وقال عضو الهنئة التيفنذية للمجلس الفلسطنيي في 
الواليات المتحدة سيان شقديح، إن المجلس يواصل اجتماعاته لتحديد الفعاليات والخطوات 
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حتجاجية المقبلة ضد مخط  الضم اإلسرائنلي. وأضاف إلذاعة صوت فلسطن ، السبت، أن اال
الفعاليات االحتجاجية جرت وستجري على عدة مسارات تتضم  الكونغرس األمنركي والكيائس »

 «.والمؤسسات والحزب الديمقراطي، إضافة إلى الفعاليات المندانية

عضو في الكونغرس ضد  200إرسال ونثيقة موقعة م   قال شقديح إن العمل الفلسطنيي أدى إلىو 
مخط  الضم إلى رئيس حكومة االحتالل بييامن  نتيياهو، وأخرى للخارجية األمنركية، تحذر م  

مليار دوالر، في حال استخدمتها لتطبنق  3.8تقليص المساعدات األمنركية السيوية إلسرائنل البالغة 
كييسة، والتوقيع على عريضة أخرى م   30أيضا م  قبل تم توقيع رسالة »وأضاف:  مخط  الضم.

ألف شخص، وجهت لمرشح الرئاسة ع  الحزب الديمقراطي جو بايدن، تطالبه بموقف  150قبل 
 «.أكثر وضوحا حيال مخط  الضم

 12/7/2020، الشرق األوسط، لندن
 

 بشار األسدإلى  عباسرسالة من  .3
تحرير الفلسطنيية، نائب رئيس الوزراء زياد أبو عمرو، سلم عضو اللجية التيفنذية لميظمة ال: دمشق

رئيس السوري بشار األسد، تتضم  شرحا المحمود عباس إلى  يةفلسطنيال السلطةرسالة م  رئيس 
 لمجمل القضايا التي تمر بها القضية الفلسطنيية.

داد، بحضور جاء ذلك خالل لقاء جمعه، النوم األحد، مع نائب وزير الخارجية السوري فيصل المق
أبو عمرو:  وشدد مدير عام الدائرة السياسية لميظمة التحرير الفلسطنيية السفنر أنور عبد الهادي.

"نح  نقف إلى جانب سوريا وإلى جانب الحقوق السورية واليضال السوري، في مواجهة هذه 
 المخططات اإلسرائنلية األمنركية".

ى اتصاالت مستمرة مع األشقاء في القيادة م  جانبه، أشار المقداد إلى محافظة سوريا عل
الفلسطنيية، مؤكدا أن "األهم حفاظيا على مواقف داعمة م  قبل قيادة وشعب الجمهورية العربية 

 السورية ألشقائيا في فلسطن  المياضلن  م  أجل تحرير األرض واإلنسان".
 12/7/2020، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
 ى "إسرائيل"لى المجتمع الدولي فرض العقوبات علعريقات: ع .4

طالب أمن  سر اللجية التيفنذية لميظمة التحرير، صائب عريقات، إسرائنل، السلطة القائمة : رام هللا
، باإلفراج الفوري ع  األسنر المريض كمال أبو وعر بال شرط أو قند، محذرًا م  أن باالحتالل
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المسؤولية  االحتاللحقق كارنثة حتمية تتحمل فنها سلطة تفشي فنروس كورونا داخل السجون سي
 ال تحمد عقباه. انفجاراألولى، وسيقود إلى 

وقال: "لقد حذرنا المجتمع الدولي طنلة األشهر السابقة م  خطر انتشار الفنروس داخل السجون، 
طالبات وناشدنا جميع الدول والميظمات الحقوقية للتدخل، اال أن عدم تجاوب إسرائنل مع الم

ألحكام القانون اإلنساني الدولي، يستدعي العمل بشكل  االنصياعالفلسطنيية والدولية وتملصها م  
 الميافية للقانون الدولي". انتهاكاتهاميفرد وجماعي م  أجل فرض العقوبات علنها ودفع نثم  

 12/7/2020، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
 

 فرض حظر تجول ليليًا الحتواء كوروناالفلسطينية ت الحكومة .5
أعليت السلطة الفلسطنيية، أمس، فرض حظر تجول لنلي، خالل عطلة نهاية األسبوع، : رام هللا

 المستجد بعد ارتفاع عدد اإلصابات.« كورونا»يستمر أسبوعن ، بهدف مكافحة فنروس 
حافي، إن الحكومة قررت وقال المتحدث باسم الحكومة الفلسطنيية، إبراهيم ملحم، في مؤتمر ص

ميع الحركة يوميًا م  الثامية مساء حتى السادسة صباحًا في جميع محافظات الوط  لمدة »
عدم االلتزام »وأوضح ملحم أن سبب اتخاذ السلطة الفلسطنيية هذه اإلجراءات يعود إلى «. أسبوعن 

 «.التام م  بعض الفئات

 13/7/2020، الشرق األوسط، لندن
 

 يحذر من "شبه تقسيم مكاني" للقدس واألقصى النائب عطون  .6
أكد اليائب المقدسي الُمبعد للضفة الغربية المحتلة أحمد عطون وجود "شبه تقسيم : القدس المحتلة

مكاني" للقدس والمسجد األقصى، م  خالل االقتحامات النومية للمستوطين ، والسماح لهم بأداء 
وشدد عطون، في  ع المقدسنون م  الصالة فنها.طقوس تلمودية في مياطق محددة، في حن  يمي

تصريحات صحفية األحد، على أن هذه اإلجراءات محاولة لفرض واقع على الذهيية العربية 
وقال: "االحتالل يريد أن يقول: أنا صاحب الكلمة، وأنا أقرر ماذا أريد، وأي   واإلسالمية والفلسطنيية.

 ستسنر األمور في القدس".
 12/7/2020، ني لإلعالمالمركز الفلسطي
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 ينتمون للمقاومة بتهمة التخابر مع االحتالل أشخاص ما ُنشر حول اعتقال " تنفيالداخليةغزة: " .7
تيفي وزارة الداخلية واألم  الوطيي : م  غزة، 12/7/2020، وزارة الداخلية واألمن الوطني ذكر موقع

زارة، حول اعتقال عدة أشخاص ييتمون ما ُنشر عبر قياة العربية م  أخبار مفبركة ميسوبة للو 
للمقاومة بتهمة التخابر مع االحتالل، وتؤكد الوزارة أن القياة تمارس التضلنل، وتعمل على ترويج 

كما ُتحذر الوزارة م  نشر وترويج الشائعات التي تبثها قياة العربية، وتدعو إلى  الشائعات واألكاذيب.
 الرسمية.تحري الدقة ونقل األخبار ع  مصادرها 

كتائب » زعمت أن :كفاح زبون  ، ع رام هللا نقلت م ، 13/7/2020، الشرق األوسط، لندنوكانت 
تحقيقات داخلية واسعة، وأجرت تغننرات على خط   أطلقت ،«حماس»التابعة لحركة « القسام

 في ملفات حساسة، وبدأت مراجعة مسؤولن مندانية وعملية، وأخضعت أشخاصًا للتدقنق، وغن رت 
تتعلق بخرائ  األنفاق وآلية عمل الصواريخ، وذلك بعد اعتقال أحد العياصر المهمة المتور ط بعالقة 

 مع المخابرات اإلسرائنلية كشفه هروب آَخر م  القطاع إلى إسرائنل.
 

 "إسرائيل": كوماندوز حماس البحري ساهم بميزان الردع تجاه عبرية صحيفة .8
ي إن "وحدة البحرية التابعة لحماس المعروفة باسم الكوماندوز، قال كاتب إسرائنل: عدنان أبو عامر

تحوز على مقاتلن  مدربن  مسلحن  بأفضل المعدات التكيولوجية، وتعتبر أهم وحدة لليخبة في 
الجياح العسكري لحماس، وهدفها ش  هجمات عالية الجودة في إسرائنل ع  طريق البر والبحر، 

 كتائب عز الدي  القسام".كونها م  أكثر الوحدات سرية في 
" أنه "وفقا لتقديرات 21وأضاف داننئنل سنريوتي في تقريره في صحيفة "إسرائنل النوم، ترجمته "عربي

إسرائنلية مختلفة، فقد تكون كوماندوز حماس البحري أول وحدة رئيسية ذات أهمية في تيظيم بياء 
ديد وتجيند وتدريب األفراد المعنين  في القوة العسكرية للحركة، التي تستثمر موارد كبنرة في تح

 وحداتها البحرية".
وكشف اليقاب أن "التحقنق الذي أجري بعد اختراق شاطئ زيكيم، أظهر التقدم الهائل الذي أحرزه 
عياصر البحرية لحماس، واالستثمار المالي الضخم الموجه لهذه الوحدة بتوجيه مباشر م  قادة 

 حمد الضيف ومروان عيسى".حماس في غزة، يحنى السيوار وم
 12/7/2020، لندن، 21عربي 

 
 
 



 
 
 
 

 

 8 ص             5282 العدد:             7/13/2020 نثنينإل ا التاريخ: 

                                    

 تعّرض الموقع االلكتروني لكتائب القسام لهجمات .9
أعليت دائرة اإلعالم العسكري لكتائب الشهند عز الدي  القسام الجياح العسكري لحركة : غزة

راجها )حماس(، مساء السبت، تعرض خوادم موقعها االلكتروني لسلسلة هجمات شرسة هدفت إلخ
 .9/7/2020ع  الخدمة، وذلك ميذ فجر الخميس الموافق 

 11/7/2020، المركز الفلسطيني لإلعالم
 

 القوى الفلسطينية تدعو إلى التصعيد عبر المسيرات .10
دعت القوى الوطيية واإلسالمية الفلسطنينن  لتصعند المقاومة الشعبية ردًا على جرائم  رام هللا:

 «.الستيطان االستعماري، والتطهنر العرقيجريمة ا»االحتالل، بما فنها 
استحالة القبول »وأكدت القوى في بيان صحفي صادر عيها بعد اجتماعها بمديية رام هللا )السبت(، 

أو التعاطي مع أي أفكار أو مقترحات م  أي جهة كانت إلضفاء طابع الشرعية على االحتالل، 
ء االحتالل بكل أشكاله ارات الشرعية الدولية بإنهاوأن الحل الوحند المقبول فلسطنييًا هو تطبنق قر 

 «.ع  أرض 
ودعت القوى أيضًا للمشاركة الواسعة في المسنرات، والفعاليات التي تيظم رفضًا لمخط  الضم 

 .االحتاللي
 12/7/2020، الشرق األوسط، لندن

 
 انتسغدون إذن  "الضم"حذف بند الموافقة على الحكومة اإلسرائيلية ت .11

حكومة اإلسرائنلية، أمس، على لوائح العمل الداخلية التي تشنر إلى أنه ل  يكون هياك وافقت ال
هذا يعيي أنه وفقًا للونثيقة، ل  »وأكدت مصادر عبرية أن «. السيادة»استثياء خاص لقضية فرض 

 انتس.غيتمك  نتيياهو م  رفع السيادة للتصويت علنها في الكييست والحكومة دون موافقة 
مصادر أن الموافقة على اللوائح الحكومية هي مسألة روتنيية عيد إنشاء أي حكومة وأضافت ال

جديدة، ولك  بسبب الهيكل الخاص للحكومة الحالية، يتم تضمن  المواد الخاصة التي لم تظهر م  
قبل في اللوائح. قبل كل شيء، إعطاء رئيس الوزراء المؤقت السلطة المتبادلة لميع إنثارة القضايا 

 روحة على جدول األعمال.المط
عيد هذه اليقطة، عيدما يكون نتيياهو رئيسًا للوزراء، يمك  »وتابعت المصادر المقربة م  نتيياهو: 

انتس ميعه م  إنثارة قضايا لم يوافق علنها م  أجل موافقة الحكومة. في وقت الحق، إذا حدث غل
انتس م  غو الشخص الذي يمكيه ميع التياوب وأصبح نتيياهو رئيسًا للوزراء بالتياوب، فسيكون ه



 
 
 
 

 

 9 ص             5282 العدد:             7/13/2020 نثنينإل ا التاريخ: 

                                    

اتخاذ قرارات غنر مقبولة له، مشنرة إلى أنه تم تحديد آلية االتفاق المتبادل، والتي يجب في إطارها 
-أزرق »أن تقرر بشكل مشترك ما سيكون على جدول أعمال الحكومة، في اتفاقية االئتالف بن  

 «.الليكود»و« أبيض
 13/7/2020الخليج، الشارقة، 

 
 للخطر بتسريباته األمنية حول إيران "إسرائيل"يبرمان: نتنياهو يعرض ل .12

اتهم أفيغدور لنبرمان زعيم حزب "إسرائنل بنتيا" ووزير جيش االحتالل السابق، بييامن   :رام هللا
نتيياهو رئيس الوزراء اإلسرائنلي بأنه يعرض إسرائنل وأميها للخطر الشديد بفعل التسريبات التي تتم 

 ألحداث الجارية في إيران.بشأن ا
وقال لنبرمان في مقابلة مع استديو موقع صحيفة يديعوت أحرونوت، "إنه تابع تقرير ننويورك تايمز 
حول ما جرى في ميشآة نطيز اليووية اإليرانية، بأنه تم بقيبلة إسرائنلية"، معتبًرا أن هذا التسريب 

 و.متعمد وال يمك  أن يتم سوى بمعرفة وموافقة نتيياه
وأضاف "إن ما يجري انتهاك ألم  الدولة بهدف تغننر األنظار وحرفها وتشتنت االنتباه للهروب م  

 المسؤولية ع  الفشل بأزمة كورونا وغنرها".
 12/7/2020القدس، القدس، 

 
 الحكومة اإلسرائيلية تصادق على هبات لمستقلين تضرروا من أزمة كورونا .13

اإلسرائنلية يوم األحد، على هبات مساعدة مالية للمستقلن  صادقت الحكومة : تحرير: بالل ضاهر
واألجنري  والمصالح التجارية الذي  تضرروا م  جراء األزمة االقتصادية الياجمة ع  انتشار فنروس 

 شيكل. 7,500كورونا. وسيصل مبلغ العبة الواحدة حتى 
 12/7/2020، 48عرب 

 
 يلية مع تداعيات كورونا االقتصاديةمظاهرات احتجاجية على تعامل الحكومة اإلسرائ .14

تظاهر اآلالف م  المستقلن  والعمال والموظفن  اإلسرائنلنن ، مساء يوم السبت، : محمود مجادلة
احتجاجا على تعامل الحكومة اإلسرائنلية مع التداعيات االقتصادية ألزمة فنروس كورونا المستجد، 

وتقديم مساعدات وميح وتمكن  العاملن  لحسابهم  مطالبن  م  السلطات "ضخ فوري لألموال اليقدية"
 الخاص م  استئياف مزاولة نشاطاتهم االقتصادية.
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اإلسرائنلية أن معدل عودة اليشاط االقتصادي إلى ما فترة  12وأظهرت المعطيات التي أوردتها القياة 
توقعات وس   %20، في حن  تجاوزت نسبة البطالة الـ%68قبل انتشار الجائحة بلغ أقل م  

بارتفاعها بسبب اإلجراءات التي اتخذتها الحكومة اإلسرائنلية للتعامل مع ما اعتبرتها "موجة نثانية" 
 لكورونا.

 12/7/2020، 48عرب 
 

 ببريطانيا ستفضح أوهام الجالية اليهودية "إسرائيل"سفيرة كاتب بريطاني:  .15
نانثان كوك، تعنن  سفنرة إسرائنل تياول الصحفي البريطاني المقيم في الياصرة، جو : 21عربي -ليدن

الجديدة لدى المملكة المتحدة، معتبرا أن األخنرة "ستفضح أوهام زعماء النهود في بريطانيا"، وفق 
 قوله.

"، أن "الجالية النهودية 21وأضاف في مقاله في موقع "مندل إيست أي" البريطاني، وترجمته "عربي
 دفاع".في المملكة المتحدة ستجد نفسها في موقف ال

وأوضح أن السفنرة الجديدة تسنبي هوتوفلي، "ال تخفي عداءها لإلسالم، وال إنكارها لتاريخ الشعب 
الفلسطنيي، وتياصر المجموعات المتطرفة التي تؤم  بيظرية اليقاء العيصري، مثل لنهافا، التي 

عيصري يهودي دييي وأكد أنها "تفاخر بتفوق  تسعى إلى إنهاء العالقات بن  النهود وغنر النهود".
 يدعي ملكية حصرية لفلسطن  التاريخية".

 11/7/2020، "21موقع "عربي 

 
 استطالع: استياء إسرائيلي واسع من أداء حكومة االحتالل خالل "كورونا" .16

م  اإلسرائنلنن  غنر راضن  ع   %80أظهرت نتائج استطالع رأي إسرائنلي، أن قرابة : الياصرة
 خالل أزمة كورونا.أداء الحكومة االقتصادي 

، م  المستطلعة آراؤهم، أن األزمة أنثرت على حجم مدخوالتهم، بنيما أبلغ نحو %50وقال أكثر م  
" اإلسرائنلية )رسمية(، ونشرت نتائجه، مساء 11، خالل االستطالع، الذي أجرته قياة "كان 30%

 األحد، أنه يصعب علنهم تسديد الرسوم الشهرية.
م   ٪75اإلسرائنلية، ونشرت نتائجه مساء األحد، أيًضا، قال  13ته القياة وفي استطالع آخر، أجر 

م  العنية، إنهم  ٪16األزمة بشكل جند، بنيما قال  آراؤهم: إن الحكومة لم تتعامل معالمستطلعة 
 راضن  ع  إدارة الحكومة لألزمة.
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ة رئيس الحكومة بييامن  م  اإلسرائنلنن ، في االستطالع ذاته: إنهم غنر راضن  ع  إدار  ٪61وقال 
 فق ، ع  رضاهم م  طريقة إدارته لألزمة. %19نتيياهو لألزمة، وأعرب 

ء وزير الصحة الجديد يولي ادلشتاي ، خالل ام  العنية، ع  عدم رضاهم م  أد ٪53وأعرب 
 األزمة.
م   %83م  العنية، عدم رضاهم ع  أداء وزير المالية يسرائنل كاتس، وقال  ٪50وأظهر 

 سرائنلنن  إنهم متخوفن  على استقرارهم االقتصادي.اإل
 13/7/2020قدس برس، 

 

 ترحيب إسرائيلي بسيطرة اإلمارات على سقطرى في اليمن .17
قال مستشرق إسرائنلي، إن "جزيرة سقطرى تستحوذ النوم على اهتمام : عدنان أبو عامر -21عربي

ميية والعسكرية الدائرة حولها، وبالقرب ميها، وانتباه الميظومة األميية اإلسرائنلية بسبب األحداث األ
كم قبالة سواحل الصومال،  240كم قبالة سواحل اليم ، و 370فهي أكبر جزر األرخبنل على بعد 

ألفا فق  يعيشون فيه، يتحدنثون لغتهم  70كنلومترا، مع وجود  50كنلومترا، وعرضه  130ويبلغ طوله 
 ية".الخاصة، وكانت فنها قاعدة بحرية سوفيات

"، أن "نظرة إسرائنلية سريعة 21، ترجمته "عربي12وأضاف إيهود يعاري في تقريره على القياة العبرية 
على الخريطة توضح أن سقطرى تهيم  على ممرات الشح  م  وإلى البحر األحمر، ولها أهمية 

ة تماما، وهي نوع استراتيجية هائلة تحظى بمراقبة كثيفة م  أجهزة األم  اإلسرائنلية، فالجزيرة قاحل
درجة، حتى في  30م  الصحراء االستوائية، تعاني م  الحرارة الشديدة التي ال تيخفض ألقل م  

 فصل الشتاء".
وأشار يعاري، محرر الشؤون الفلسطنيية والعربية، الباحث بمعهد واشيط  لدراسات الشرق األدنى، 

عوا ع  كثب ما حصل قبل نثالنثة أسابيع، حن  إلى أن "الخبراء األمينن  والعسكرين  اإلسرائنلنن  تاب
سيطر عدة مئات م  مقاتلي الحركة االنفصالية في جيوب اليم  على الجزيرة، ورحلوا الحاكم اليميي 
ومسؤوليه بالقوارب، بجانب أفراد الحامية الجالسن  هياك، وفي العاصمة الصغنرة، حديبو، تم 

هذه الخطوة السريعة دولة اإلمارات العربية المتحدة  اإلعالن ع  إنشاء "حكم ذاتي"، حنث تقف وراء
 التي تدرب القوات االنفصالية".

وكشف اليقاب أنه "م  المؤكد أن إسرائنل سعندة بهذه الجهود اإلماراتية لميع الهيمية اإليرانية على 
 طريق الشح  البحري إلى إيالت،".

 11/7/2020، "21موقع "عربي 
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  قتلتهنشر صور جهزة األمنية تواأل غزة: مقتل أسير محرر .18

نشرت وزارة الداخلية في قطاع غزة، في ساعة مبكرة م  فجر النوم االنثين ، صوًرا لم  : غزة
وصفتهم بـ "الخارجن  على القانون" والمطلوبن  لألجهزة األميية، على خلفية مقتل المواط  جبر 

لجبهة الشعبية، والذي قتل أمس في القنق، وهو أحد ضباط السلطة الفلسطنيية وأسنر محرر يتبع ا
 رفح بالرصاص وطعًيا أمام أفراد عائلته.

وحددت الوزارة أسماء المتورطن  في الحادنثة م  إحدى العائالت في رفح )نتحفظ على ذكرها(، 
داعيًة كل م  يتعرف على المطلوبن  أو يملك معلومات تدل علنهم إلى االتصال بالعمليات المركزية 

 للوزارة.
جهتها، نعت الجبهة الشعبية األسنر المحرر القنق، والذي قالت إنه "استشهد في جريمة غدر م  

نفذتها مجموعات مارقة وخارجة ع  الصف الوطيي"، مشنرًة إلى أن القنق عمل في صفوفها خالل 
 سيوات االنتفاضة.

 13/7/2020، القدس، القدس
 

 إصابة أسير مريض بـ"كورونا" قلق شديد ومطالبات بتوفير حماية لألسرى بعد إعالن .19
صدرت، أمس، مطالبات م  عدة هنئات رسمية ومؤسسات وطيية بحماية األسرى  محمد بالص:

بعد إعالن مصلحة سجون االحتالل اإلسرائنلية، اللنلة قبل الماضية، إصابة األسنر كمال أبو وعر 
 نا" المستجد.عامًا( المريض بالسرطان م  جين  في سج  "جلبوع" بفنروس "كورو  46)

وعب رت بيانات المؤسسات الوطيية ع  القلق الشديد على حياة األسرى الذي  يعيشون في ظروف 
 صعبة وفي ظل إهمال صحي متعمد م  قبل سلطات االحتالل.

 13/7/2020، األيام، رام هللا
 

 المستوطنون يتوّسعون في االستيالء على مزيد من أراضي الضفة الغربية .20
اتهمت ميظمة التحرير الفلسطنيية، إسرائنل بدفع وحماية خط  استيطانية جديدة قبل تيفنذ  رام هللا:

خطة الضم. وقال تقرير للمكتب الوطيي للدفاع ع  األرض ومقاومة االستيطان، التابع للميظمة، إن 
المستوطين  يشرعون في إقامة بؤر استيطانية جديدة تحت حماية جيش االحتالل على أبواب خط  
الضم. وجاء في التقرير أن مجموعات م  المستوطين  شرعوا في إقامة وتثبنت بؤر استيطانية في 

 مياطق مختلفة في الضفة الغربية.
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ورصد التقرير شروع مجموعات م  المستوطين  في نصب خيام فوق أراض بملكية خاصة 
ر، تمهندا لوضع الند علنها للفلسطنينن  في مياطق مختلفة في الضفة الغربية بما فنها مياطق األغوا

ومصادرتها، حنث تقع معظم هذه األراضي على تخوم الكتل االستيطانية ومعسكرات جيش 
وقال التقرير الفلسطنيي إنه ضم  مخططات االستيطان التي لم تتوقف صادقت ما تسمى  االحتالل.
المحتلة في ميطقة  وحدة استيطانية في قلب القدس 240على مشروع إقامة « أراضي إسرائنل»سلطة 

 .القديم بشارع يافا في القدس« شعاريه تسندك»مستشفى 
 12/7/2020، الشرق األوسط، لندن

 
  48شريط عنصري ضد األطفال البدو يثير سخط فلسطينيي  .21

أنثار نشر شري  فنديو باللغة العبرية في الشبكات االجتماعية، يبن  األطفال العرب في  تل أبنب:
(. 48ورة مهنية، موجة سخ  بن  المواطين  العرب في إسرائنل )فلسطنيني المياطق البدوية بص

ورفض عدد م  قادتهم االعتذار الذي نشره صاحب الشري ، الفيان روعي عوز. وقررت الشرطة 
 التحقنق في الموضوع.

، وأصدر اليائب د. يوسف جباري ، رئيس لجية حقوق الطفل البرلمانية، بيانًا اعتبر فيه نشر الشري 
المشاهد التي »مساسًا عيصريًا وتعاماًل مهنيًا وغنر إنساني مع أطفاليا العرب م  اليقب. وأضاف: 

رأيياها في الشري  ال بد أن تعلق في أذهانيا لشدة قساوتها ودناءتها، إذ إنها تعبر ع  الشعور 
تربية العيصرية م  بالفوقية العرقية وع  المس باألطفال والمهانة بحق الطفولة. يجب اقتالع هذه ال

 «.جذورها ووضع حٍد لمثل هذه الظواهر غنر اإلنسانية
 12/7/2020، الشرق األوسط، لندن

 
 مبيدات االحتالل السامة كبدت عمال الزراعة خسائر كبيرة: عمالالاالتحاد العام لنقابات  .22

ادية التي قال رئيس االتحاد العام ليقابات عمال فلسطن  سامي العمصي، إن قيمة األضرار الم
لحقت بالمحاصنل الزراعية نتيجة تعرضها للمبندات السامة، التي قام االحتالل برشها على أراضي 

 المزارعن ، الواقعة شرق قطاع غزة خالل العام الحالي بلغت أكثر م  ملنون وربع الملنون دوالر.
ا كبنرا في قطاع وبن  العمصي في تصريح صحفي له النوم األحد، أن هذه االنتهاكات ألحقت ضرر 

 الزراعة وكبد عمال الزراعة خسائر كبنرة.
 12/7/2020، وكالة الرأي الفلسطينية لإلعالم
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 تهاهو السبب األهم الكامن وراء وقاح "إسرائيل"الصمت العالمي على انتهاكات أردوغان:  .23
الوضع  ندد الرئيس التركي رجب طنب أردوغان، باستمرار حصار قطاع غزة، والتعدي علىأنقرة: 

 التاريخي والقانوني لمديية القدس المحتلة، مبنيا أن الصمت العالمي يزيد م  وقاحة "إسرائنل".
وأوضح، في تصريحات أوردتها وكالة األنباء التركية الرسمية، أن األراضي الفلسطنيية الواقعة تحت 

 .للظلم في العالم االحتالل اإلسرائنلي تتصدر قائمة المياطق األكثر تعرضاً 
 2020/7/12، قدس برس

 
 لحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة ستبقى الداعمسوريا قيادة وشعبًا المقداد:  .24

نائب رئيس الوزراء  ،األحد، التقى نائب وزير الخارجية السوري فيصل المقداد :)شنيخوا( -دمشق 
بًا الداعم للقضية التأكند على "موقف سوريا قيادة وشع. حنث جدد المقداد الفلسطنيي زياد أبو عمرو

الفلسطنيية ولحقوق الشعب الفلسطنيي المشروعة وال سيما حق العودة وإقامة الدولة الفلسطنيية 
أدان "صفقة القرن" وخطة الضم اإلسرائنلية، مشددًا على "أهمية مواصلة كما  وعاصمتها القدس".

ريكية تصفية القضية اليضال والصمود الفلسطنيي العربي أمام المحاوالت اإلسرائنلية واألم
 الفلسطنيية".

 2020/7/13، القدس، القدس
 

 بتوفير آالف الوحدات السكنية للفلسطينيين مقابل الضم" إسرائيل"طالب يالبيت األبيض  .25
كية "تجتهد في وضع ري( أن اإلدارة األم11-ذكر تقرير لهنئة البث اإلسرائنلية )كان : تل أبنب

ية ع  تيفذ مخط  الضم في الضفة الغربية خالل الفترة القريبة العراقنل" لثيي الحكومة اإلسرائنل
تمثل بمطالبة إدارة ترامب "إسرائنل" كي جديد" يولفتت القياة إلى ما اعتبرت أنه "شرط أمر  المقبلة.

بوجود حالة م  االستقرار السياسي تضم  تيفنذ الضم دون انقسامات، وليس كجزء م  وعود 
زاب لياخبنهم؛ باإلضافة إلى إجماع داخل الحكومة اإلسرائنلية حول هذه انتخابية يقدمها قادة األح

أيضًا كية تطالب إسرائنل يوذكرت المراسلة السياسية للقياة، غنلي كوهن ، أن اإلدارة األمر  المسألة.
 بتوفنر آالف الوحدات السكيية للفلسطنينن  مقابل الضم.

 2020/7/13، القدس، القدس
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 فلسطينيينادة المساعدات األمريكية للالكونغرس يتجه إلع .26
يسعى الديمقراطنون في مجلس اليواب األمريكي إلى إعادة إدراج المساعدات األمريكية للسلطة 

أقرت لجية فرعية في المجلس الخميس إذ الفلسطنيية ضم  موازنة وزارة الخارجية للعام المقبل. 
حنث ينن  في الضفة الغربية وقطاع غزة. ملنون دوالر م  المساعدات للفلسطن 255الماضي مبلغ 

وهو ما يؤدي  تقديم المساعدات مباشرة إلى المؤسسات غنر الحكومية ألهداف إنسانية وتيموية. يتم
ألسباب  إلى تجريد وزير الخارجية األمريكي م  أي صالحيات تمكيه م  تجمند المساعدات

 سياسية.
 2020/7/12، فلسطين أون الين

 
 اإلسرائيلي  عو إلى بناء شبكة تضامن عالمية لمواجهة مخطط الضمحفيد مانديال يد .27

مانديال، حفند رئيس جيوب إفريقيا األسبق، ننلسون مانديال، إلى بياء  مانديالدعا : محمد صفية
بعيوان  ،وأضاف خالل مشاركته في ندوة. شبكة تضام  عالمية في مواجهة مخط  الضم اإلسرائنلي

هو المثال الذي أتميى أن " ، أن هذاتنالء على سلة الغذاء الفلسطنيية""المخط  االستعماري لالس
 قائالً وحذر  أعيش م  أجله وأن أحققه، وإذا اقتضت الحاجة، فأنا مستعد للموت في سبنل هذا".

"النوم وضعوا أنظارهم على غور األردن، وغدًا سيكون األردن ولبيان وسوريا وم  يدري ماذا بعد 
حتالل ل  يكتفي بسرقة سلة الخبز الفلسطنيية، بل إن هدفهم اليهائي هو القضاء ورأى أن اال ذلك".

 على فكرة فلسطن  م  الوجود.
 2020/7/11، قدس برس

 
 عن االنتخابات الديمقراطية إلقصاء إلهان عمر " يسعون إسرائيل"هافنغتون بوست: مؤيدو  .28

ال مارنز، قال فيه إن مجموعات نشر موقع "هافيغتون بوست" تقريرا لداني: باسل درويش -ليدن
 تستهدف اليائبة الديمقراطية إلهان عمر؛ بسبب انتقادها المتكرر لالحتالل "إسرائنلـ"يمنيية مؤيدة ل

 .اإلسرائنلي
مجموعة "أمريكا المؤيدة أمواال طائلة م  المحامي اليمنيي أنتون ملتون مو، حنث جمع ميافسها 

في سلب عمر مقعدها بعد تدخل  "، التن  تستثمرانإسرائنلـ"دي  لإلسرائنل" ومجموعة  "نورباك"، المؤي
مكلف إلنقاذ رئيس لجية العالقات الخارجية إلنوت إنغل، والذي تفوق عليه جمال بومان، وهو 

 ."إسرائنلـ"ديمقراطي تقدمي ميتقد ل
 2020/7/11، "21موقع "عربي 
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 والخيارات "المنظمة"و "حماس"و "فتح" .29

 نبنل عمرو
وم  الضم، تم إعالنه ميذ اللحظات « صفقة القرن »على الموقف م  « حماس»و« فتح»اتفاق 

األولى التي جرى فنها الحديث ع  الصفقة، وكذلك ميذ اللحظات األولى التي دخل فنها مصطلح 
 الضم إلى التداول... فم  يوافق أساسًا؟

أمرًا بديهيًا رغم أن كل  والضم، بدا« صفقة القرن »اإلعالن المشترك ع  توحند الجهود إلحباط 
طرف أدى ما عليه ميفردًا، فكانت فعالية أريحا فتحاوية خالصة، وفعالية غزة حمساوية خالصة؛ بل 

 لم تك  كذلك في الضفة.« حماس»شريكة في غزة، بنيما « فتح»ربما كانت 
يزوع التلقائي واجبًا يمليه ال« حماس»و« فتح»الفلسطنينون يعتبرون الترحنب بأي بادرة اتفاق بن  

نحو استعادة الوحدة الوطيية، حتى بعد استذكار سلسلة اإلخفاقات التي تمت على مدى نثالث عشرة 
سية، والتي كانت كل فعالياتها تِعد بوحدة وشيكة، غنر أن الذي كان يحدث فعاًل هو الذهاب إلى 

 مزيد م  االنقسام حد االنفصال.
، ظهر سؤال كبنر انهمك المحللون السياسنون «القرن صفقة »في مواجهة الضم كأخطر ما تضميته 

في محاولة اإلجابة عيه: ما الذي ييبغي أن يسبق اآلخر: األنشطة المشتركة كالمظاهرات، أم 
 الوحدة؟

التي ال تزال متمسكة بالمسار السياسي م  خالل « فتح»نثم م  الذي سيجلب اآلخر إلى أجيدته: 
« السلطة»رمب وخرائطه هي المرجعية، وتعمل م  خالل المفاوضات، شريطة أال تكون صفقة ت

والحلفاء على استعادة زخم حل الدولتن ، م  خالل االستفادة م  الموقف اإلقليمي « الميظمة»و
التي ال تزال تحتفظ بخيار المقاومة « حماس»، أم «صفقة القرن »والدولي المتحفظ؛ بل والرافض لـ

ي السلمي، والتي تجاهر بموقف غاية في السلبية تجاه المسلحة إلى جانب خيار الكفاح الشعب
، وكان أوضح تعبنر ع  ذلك أقوال الدكتور محمود الزهار الذي اعتبرها مسؤولة «ميظمة التحرير»

ع  كل ما وصفه بالكوارث التي لحقت بالشعب الفلسطنيي. ورغم التأيند التكتيكي لموقف 
األساسي ميها لم يتغنر؛ إذ لم تقدم الحركة م  صفقة ترمب والضم، فإن الموقف « الميظمة»

اإلسالمية حتى اآلن أي إشارة إلى االستعداد لالعتراف بها كممثل شرعي وحند للشعب الفلسطنيي، 
 وبداهة أال تفكر في االنضمام إلنها على المدى الميظور.

على صعند ؛ ليس فق  «حماس»م  جانبها كانت األكثر استعدادًا إلبداء المرونة تجاه « فتح»
المشاركة في األنشطة الجماهنرية الرافضة للضم؛ بل على صعند أكثر أهمية وجدية، أي دعوتها 
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لم تستجب لهذا « حماس»للمشاركة المباشرة في اإلطارات القيادية صاحبة شرعية القرار، إال أن 
ًا لموقفها م  المستوى م  التقرب الفتحاوي ميها وقاطعت، مع أنها لو شاركت فل  يعيي ذلك تغننر 

 على نحو يؤلب قواعدها وحلفاءها علنها.« الميظمة»
وغنرها إلى أبعد الحدود، أحاطت نفسها بخطن  أحمري  ال تستطيع « حماس»المرنة مع « فتح»و

التي تعتبر شرعنتها « ميظمة التحرير»تجاوزهما، مهما كانت التطورات عاصفة وخطرة، أحدهما 
إلى المعترك « حماس»إنجازًا فتحاويًا رئيسيًا، تحقق قبل أن تدخل الوطيية واإلقليمية والدولية 

السياسي بعقود، ونثاننهما تواصل التماس والتفاعل مع القوى الدولية التي ال تزال تؤم  بحل الدولتن . 
تدرك أكثر م  غنرها ابتعاد حل الدولتن  عمليًّا، وتدرك كذلك استحالة إقامة مائدة « فتح»صحيح أن 
موضوعية ووفق مرجعيات موضوعية أيضًا، ما دام ترمب رئيسًا في البنت األبيض، وما  مفاوضات

دام نتيياهو رئيسًا لوزراء إسرائنل، إال أنها تدرك حجم المخاطر التي تيتج ع  إدارة القوى الدولية 
في هذا الوقت بالذات، فما زال العالم يؤازر الشرعية « السلطة»، و«ميظمة التحرير»ظهرها لـ

، نظرًا النتهاجها خطًا عقالنيًا يفضل العالم التعامل «السلطة»و« الميظمة»الفلسطنيية التي تمثلها 
 معه.
يدركون مغزى أن أول اتصال أجرته السندة منركل رئيسة « الميظمة»و« السلطة»و« فتح»إن 

التي االتحاد األوروبي كان مع الرئيس الفلسطنيي محمود عباس، ويدركون كذلك أن الحاضية 
« حماس»تستطيع مساعدة الفلسطنينن  في أزماتهم هي حاضية االعتدال العربي، فهل تشاطر 

رؤيتها للواقع السياسي وموقع الفلسطنينن  فيه، أم أنها تفكر بطريقة « الميظمة»و« السلطة»و« فتح»
شرات تفكر والعالقات والبرامج والتحالفات؟ إنها وفق كل المؤ « السلطة»و« الميظمة»مختلفة إزاء 

 بصورة مختلفة، ومختلفة كثنرًا.
 12/7/2020، الشرق األوسط، لندن

 
 اليرموك .. من مخيم إلى حّي دمشقي .30

 حسام أبو حامد
شي ت قوات اليظام السوري وفصائل فلسطنيية متحالفة معه، تحت غطاء جوي روسي، في إبريل/ 

الحجر األسود المجاور له، هدفها  ، حملًة عسكريًة على مخي م النرموك، وحي  2018نيسان م  عام 
يومًا م   33مايو/ أيار م  العام نفسه، وبعد  21المعل  طرد تيظيم الدولة اإلسالمية )داعش(. وفي 

المعارك، خرج عياصر التيظيم وعوائلهم م  جيوب دمشق باتجاه بادية السويداء، بموجب اتفاق 
م  عمران مخي م النرموك جزئيًا وكليًا،  %80غامض برعاية روسية. دم رت العمليات العسكرية نحو 
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وأدت حنيها إلى إزهاق أرواح مدننن  عديدي ، يعتقد أن جثث بعضهم ال تزال تحت األنقاض. ووفق 
، احتل  2019(، في مارس/ آذار عام UNITARمسٍح أجرته وكالة األمم المتحدة للتدريب والبحث )

لمرتبة السابعة على سل م المياطق األكثر دمارًا في كلم مرب ع( ا 2.11المخيم )ال تتجاوز مساحته 
سورية. لم ُيسمح بعد ألهالي المخي م بالعودة إلى ميازلهم، بحجة عدم االنتهاء م  ترحنل األنقاض، 
وضرورة التأكد م  سالمة المساك  م  األلغام التي زرعها إرهابنو "داعش"، وتوفنر الخدمات 

قد ممتلكاتهم داخله في زيارات سريعة بعد استصدار تصاريح أميية، األساسية لها، ولك  ُأتيح لهم تف
بنيما توفر لعمليات "التعفيش" ما يكفي م  الوقت، ليهب مقومات بيى المخي م التحتية، ومحتويات 

 ميازله متاعًا وإكساًء. 
م  ألفًا  160تضاربت التصريحات بشأن مصنر المخي م والخط  إلعادة تأهنله، وس  انتظار نحو 

الجئيه الفلسطنينن  المسجلن  لدى وكالة غوث وتشغنل الالجئن  الفلسطنينن  )أونروا( لمعرفة مصنر 
رت قيادات فلسطنيية رسمي ة أبياء  مخي مهم وممتلكاتهم. ومع صمت الجهات الرسمية السورية، بش 

يظيمي ٍة قد مخي م النرموك، في عدة مياسبات، بقرب اإلعمار والعودة، ونفت وجود أي مخططاٍت ت
تطوي الحالة الجغرافي ة والديموغرافي ة. وبعد إعالن "أونروا" أنها تيتظر قرار الحكومة السورية حول 
إعمار مخي م النرموك، وما إن كانت الحكومة ستسمح لساكييه بالعودة إليه أو ال، اضطر نائب وزير 

إلى أن يعل  أن الحكومة  ،2018الخارجية السوري، فيصل المقداد، في ديسمبر/ كانون األول 
د سقفها  السورية ال تمانع عودة الفلسطنينن  إلى المخي م، وأن لديها خطة لتيظيم عودتهم )لم يحد 
الزميي(. مع عملية غنر مستدامة إلزالة الركام م  شوارع المخيم وأزقته، تسر ب عدد قلنل م  

رًا،  اليات متفرقة، قامت بها األهالي إلى ميازلهم في بعض مياطق المخيم األقل تضر  واكبت ذلك فع 
جهات سورية وفلسطنيية موالية، حرصت عدسات كامنرا اإلعالم الرسمي على استثمارها، بوصفها 

 انتصارًا إلرادة الحياة على إرهاب "داعش".
إبريل/ نيسان م  عام  4" في 10تعاظمت مخاوف سكان المخي م المهجري  بعد صدور "القانون رقم 

(، مستهدفًا إعادة تيظيم مياطق المخالفات 2012الصادر عام  66تعدياًل للمرسوم  )جاء 2018
العشوائي ة في نطاق محافظة دمشق. حاولت الفصائل الفلسطنيية ومسؤولون فلسطنينون، مجددًا، 
دي  أن القيادات السياسية واألميية السورية أك دت لهم أن  مخي م النرموك ل  يدخل  طمأنة األهالي، مرد 
انه ضم  فترة وجنزة. لك   في إطار إعادة التيظيم إلى محافظة دمشق، وأنه سُيعاد تأهنله وإعادة سك 

، كذ بت تصريحات الفصائل وجهات رسمية 2018جلسة لمجلس الوزراء السوري، مطلع يولنو/ تموز 
يدة سورية، حن  خلصت إلى تكليف وزارة األشغال العامة واإلسكان إنجاز مخططات تيظيمية جد
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لمياطق جوبر وبرزة والقابون ومخي م النرموك، ضم  خط ة الحكومة إلعادة إحياء المياطق التي 
 تحررت م  "اإلرهاب"، وفق بيان رسمي لرئاسة المجلس.

فشلت محاوالت سابقة إلدراج المخيم ضم  اليطاق التيظيمي لما يعرف بـ"محافظة دمشق الكبرى" 
، 1964ا للمخي م قرار صادر ع  مجلس الوزراء السوري عام بسبب الخصوصية اإلدارية التي ميحه

أصبح معه المخي م وحدًة إداري ة مستقل ة تتبع وزارة اإلدارة المحلي ة، ُتديرها اللجية المحلي ة لمخي م 
النرموك التي يترأسها فلسطنيي معن   م  الهنئة العامة لالجئن  الفلسطنينن  العرب، بالتشارك مع 

ري ة لحزب البعث العربي االشتراكي )التيظيم الفلسطنيي(، باإلضافة إلى مجلس بلدي م  القيادة الُقط
شخصي ات م  المخي م. وإلزالة العراقنل اإلدارية والقانونية التي تحول دون إدراج المخي م وفق 
مخططات محافظة دمشق التيظيمية، أصدر مجلس الوزراء السوري، في نوفمبر/ تشري  الثاني 

رارًا يقضي بأن تحل  محافظة دمشق محل اللجية المحلية لمخيم النرموك، بما لها م  حقوق ، ق2018
وعلنها م  واجبات، وأن يوضع العاملون في اللجية القائمون على رأس عملهم تحت تصر ف 
المحافظة. والحجة هيا أن اإلعداد لمرحلة إعادة إعمار المخي م، وما تحتاجها م  إمكانات غنر 

، تمهندًا 1964لدى اللجية المحلي ة لمخي م النرموك. فعليًا، شك ل القرار انقالبًا على قرار عام متوافرة 
، ما يعيي إزالة المخي م 10لوضع المخي م في تصر ف المحافظة، وتحت الظل الثقنل للقانون رقم 

 باعتباره ميطقة مخالفات، وإحداث ميطقة تيظيمية جديدة.
شف عضو المكتب التيفنذي لقطاع الخدمات والمرافق، ورئيس لجية ، ك2019وفي سبتمبر/ أيلول 

استالم ميطقة النرموك، سمنر جزائرلي، ع  تقويم المخط  التيظيمي لمخي م النرموك، مبنيًا أن الجزء 
القديم م  المخي م )بن  شارعي النرموك وفلسطن ، م  مركز حلوة زيدان إلى ميطقة مستوصف 

، ما يميع اعتباره ميطقة إعادة 10بع لـ"أونروا"( ل  ييطبق عليه القانون رقم محمد الخامس القديم التا
إعمار، ألن األرض، م  الياحية القانونية، ِملك لمؤسسة الالجئن  الفلسطنينن ، والمواط  فنها ال 
يمتلك سوى البياء فق . أما العقارات التي بينت في المخي م بشكل مخالف، وفي حال تهدمها، ل  

ببيائها بشكل مخالف، وسيطبق علنها التيظيم. أما رئيس مجلس الوزراء السابق، عماد  ُيسمح
ًا لجدل مستمر ميذ النوم األول لخروج "داعش" م  المخي م، تالطمت في بحره  خميس، فوضع حد 
أدوات اليفي واإلنثبات بشأن مخططات تيظيمية تيهي حالته مخيمًا، حن  أعل  في أكتوبر/ تشري  

ل  ، أن المخط  التيظيمي لميطقتي النرموك والقابون سيعل  عيهما مطلع يياير/ كانون 2019األو 
د، بقنت مالمح هذا المخط  مبهمة، لتتكانثف الصورة، 2020الثاني عام  . ومع مضي  الموعد المحد 

وتتضح معالمها أواخر الشهر الماضي )يوننو/ حزيران(، حن  وافق مجلس المحافظة، بعد جلسة 
لميطقتي القابون والنرموك، وعلى طرح  105ية، على إعالن المخط  التيظيمي التفصنلي رقم استثيائ
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ة  مت مساحة  30تلك المخططات على المواطين  مد  يومًا، إلنثبات ملكنتهم وتقديم اعتراضاتهم. وُقس 
 المخي م، وفق المخط  التيظيمي، إلى نثالث مياطق، تدر ج تصييفها بحسب درجة األضرار )عالية
الضرر، متوسطة الضرر، خفيفة الضرر(، على أن تجري إعادة تيظيم شاملة وجذري ة للميطقة 
"عالية الضرر"، التي تشمل أحياء وشوارع مركزي ة وأكثر اكتظاظًا، على أن تتاح عودة أهالي 

ان المخيم. وبذلك يترك المخط   %40المياطق األقل ضررًا، والبالغة نسبتهم  م  مجموع سك 
ان المخي م عرضًة لالستمالك م  المحافظة، وتعويض م   %60ي مصنر ممتلكات التيظيم م  سك 

 يستطيع إنثبات ملكنته بمبالغ زهندة، م  دون أي تعويضات للمخالفن .
كشف اإلعالن ع  المخط  التيظيمي مسؤولية الفصائل الفلسطنيية ع  بيع األوهام بالجملة والمفر ق 

نتها وحجمها المتواضع دمية في المعادلة السياسية السورية. والمخط  لالجئن  الفلسطنينن ، وع  تبع
في حال تيفنذه سنترك آنثارًا سلبية على قضية الالجئن  الفلسطنينن  وحق هم في العودة، ابتداًء بتفاقم 
رًا في االنهيارات المتالحقة لالقتصاد السوري  أوضاعهم االقتصادية، بوصفهم الشريحة األكثر تضر 

م  أسرهم تعيش في فقر مطلق(، مرورًا بتقويض رمزية المخيم، باعتباره شاهدًا  %90م  )أكثر 
على اليكبة األولى، ومسحه ع  خريطة اللجوء الفلسطنيي، ليعاد تعريفه حي ًا م  أحياء دمشق. أما 

 اليهاية، فباتت مرتبطة بمستقبل اليظام السياسي القائم في سورية.
 13/7/2020ن، العربي الجديد، لند
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 د. حاييم مسغاف
ال أدري كيف أقول هذا برفق: لم يعد معيى لوجود الحكومة بتركنبتها الحالية. هذه اآللية، لرئيس 

ادية ، تخلق، عمليا فوضى قي«وزراءه»وزراء قائم والى جانبه رئيس وزراء مستقبلي، كل ميهما يعن  
ال تسمح بقدرة حكم مياسبة. إذا أخذنا مثال رغبة بييامن  نتيياهو في فرض القانون اإلسرائنلي على 

، حاليا، نالحظ أنه لم يتمك  م  تيفنذ ذلك؛ ألن وزراء كبارا م  «السامرة«و« يهودا»أجزاء في 
برلمانية تفحص  ببساطة عرقلوا الخطوة. كما أفشلوا امكانية تشكنل لجية تحقنق« الطرف اآلخر»

 سلوك القضاة عيد بحثهم في شؤون م  يردون عيدهم في قائمة م  يحظر اليظر في شؤونهم.
تصدى معسكر اليمن  في االنتخابات لموضوع المطالبة بإصالح جهاز القضاء، وإذا لم يك  بوسعه 

 أن يحقق ذلك فلماذا يتوجب االستمرار في الصيغة الشوهاء؟
نماذج كثنرة أخرى تثنر في قلبي السؤال لماذا ُأجريت  أصلذجن  م  وهاتان بالطبع مجرد نمو 

حصل عمليًا أن م  يتحكم بجدول األعمال ال يمكيه  إذا –وتلك التي سبقتها  –االنتخابات االخنرة 
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اريد ان يقف على رأس وزارة  أك اريد حكومة حلول وس  أليمة، كما لم  أك أن يفعل ما يريد. لم 
برأيي كما يتصرف رئيس لجية عمال. فتجيده دفاعا ع  امور ليس جديرا العدل شخص يتصرف 

الدفاع عيها فيه برأيي الكثنر م  االخفاقات؛ ولك  في ضوء هذا التوزيع الكريه للقوى في الحكومة 
 ال يوجد اي سبنل لتوجنهه نحو باب الخروج. فاالتفاق االئتالفي الشاذ في سخافته يحميه.

االخبار وضنوفهم، مثلما استمع للسياسنن  المختلفن ، وال أجد الكثنر م   أستمع كل مساء لمقدمي
االقوال الفهيمة فيما يقولون. الكل يقترح، بأطياف مختلفة، كيفية االختباء م  الفنروس. وأنا اقول، 
بيا االختباء ميه. أغلقيا على أنفسيا على مدى بضعة أسابيع،  الفنروس ييتظرنا حنثما كيا. لقد جر 

يدها بدأ االنخفاض في عدد المصابن ، ولك  ما ان خرجيا حتى وجدنا الفنروس بانتظارنا. في وع
 المدارس، في قاعات االفراح، في نوادي اللياقة البدنية، في المطاعم، وفي المستشفيات.

كان  وإذاال يوجد اي سبنل للهرب ميه. يجب أن نتعلم كيف نتعايش معه الى أن يمر الغضب. 
لحال، فلماذا تشكلت هذه الحكومة شوهاء الوجه؟ فالفنروس على اي حال لم يفزع ميها، هكذا هو ا

 فتكًا بكثنر. أكثروهو سنبقى حيا يتيفس ويركل ويجتهد ليخلق أشكااًل جديدة له، 
بالد اسرائنل »وهذا يقودني الى التفكنر في األمور التي تهميي حقا، كبس  السيادة على كل 

إلى اليهر، أو ع  اعادة جهاز القضاء الى القمقم الذي أخرجه ميه في حنيه ، م  البحر «الغربية
ايهود باراك. والى جانب ذلك، ييبغي ابقاء االقتصاد مفتوحا. م  يريد أن يضع كمامة فليفعل ذلك؛ 

. اليوادي الرياضية مثال فلتبَق مفتوحة، ومثلها ايضا المطاعم، بأيديهموكل الباقن  فليحملوا مصنرهم 
عات الترفيه، شواطئ البحر والحدائق. م  يريد أن يختبئ في بنته فليفعل. أما اآلخرون فلنرقصوا قا

 مع الفنروس.
مهما يك  م  أمر، فإن هذه المهزلة الحالية يجب أن تيتهي؛ ليس ع  طريق انتخابات إضافية. 

ي دون حل الكييست. القانون األساس للحكومة يقترح عدة إمكانيات لتغننر تركنبة االئتالف الحكوم
نائبا، مثال، يمكيهم أن ييتخبوا حكومة اخرى  61االنتخابات الجديدة هي خيار واحد ميها فق . 

ورئيس وزراء آخر في ظل تصويت بحجب الثقة ع  الحكومة القائمة. كما توجد امكانيات أخرى 
اليواب مم  سيفضلون إلعادة توزيع عالقات القوى في الكييست. وانا وانثق أنه يوجد غنر قلنل م  
 إمكانيات ال تتضم  انتخابات جديدة خشية اختفائهم م  الخريطة السياسية.

 إعادة ترتنب األوراق كي تبدأ اللعبة م  جديد.«: فريش»العبو الورق يسمون هذا بلغتهم 
 «معاريف»

 13/7/2020األيام، رام هللا، 
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