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 في المسجد األقصى "باب الرحمة"تغلق  "إسرائيل" .1
أبلغت شرطة االحتالل اإلسرائيلي،  عبد الرؤوف أرناؤوط: عن، 14/7/2020، األيام، رام هللاذكرت 

في الثاني من الشهر الجاري، دائرة األوقاف اإلسالمية في القدس بصدور قرار من محكمة إسرائيلية 
 ب الرحمة في المسجد األقصى.يقضي بإغالق مصلى با

وأعلنت المرجعيات الدينية بمدينة القدس رفضها لهذا القرار، وقالت "إن مصلى باب الرحمة هو جزء 
ال يتجزأ من المسجد األقصى المبارك الذي هو للمسلمين وحدهم بقرار إلهي رباني غير قابل للنقاش 

لهيئة اإلسالمية العليا ومجلس األوقاف والشؤون وقالت ا وال للتفاوض وال للتنازل عن ذرة تراب منه".
"إن دائرة األوقاف اإلسالمية بالقدس  ،اإلسالمية ودار اإلفتاء ودائرة قاضي القضاة بالقدس في بيان

ال تلجأ إلى المحاكم االحتاللية ألن هذه المحاكم ليست ذات صالحية وليست ذات اختصاص، وهذا 
وأضافت "إن األقصى المبارك  ".1967منذ شهر حزيران من العام  ما قررته الهيئة اإلسالمية العليا

أسمى من أن يخضع ألي قرار صادر عن المحاكم على اختالف درجاتها، أو أي قرار سياسي"، 
مشددة على "ان المسلمين ال يقرون وال يعترفون بهذه القرارات االحتاللية غير القانونية، وبالتالي ال 

 يلتزمون بها".
-أكد الشيخ عكرمة صبري : القدس المحتلة، من 13/7/2020، ركز الفلسطيني لإلعالمالمونقل 

في تصريحات صحفية: "نحن غير ُملزمين بالقرار، وباب الرحمة  -خطيب المسجد األقصى المبارك
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وأكد أن االحتالل يحاول منذ بدء جائحة كورونا فرض السيادة  سيبقى مفتوحًا، ولن نسمح بإغالقه".
على األقصى؛ من خالل االعتداءات واالعتقاالت واإلبعاد، واالقتحامات اليومية تدريجيا 

وبين أن االحتالل أبعد  للمستوطنين، والذي يهدف منها لفرض واقع جديد على األقصى تدريجيًا.
مقدسيًّا عن األقصى، بهدف تفريغ األقصى من المسلمين، داعيًا لشد  250خالل شهر واحد فقط 

 ة وإعمار األقصى.الرحال والصال
 
 "الداخلية" في غزة: سنصل إلى مرتكبي جريمة قتل المغدور "القيق" ال محالة .2

أكد المتحدث باسم وزارة الداخلية في غزة إياد البزم، يوم اإلثنين، أن األجهزة األمنية والشرطية 
قال البزم إنه منذ ستصل إلى ُمرتكبي جريمة قتل المغدور جبر القيق ال محالة، وسُيقّدمون للعدالة. و 

اللحظة األولى لوقوع جريمة قتل القيق تبذل األجهزة األمنية والشرطة جهودًا كبيرة، وتم تكثيف العمل 
األمني والشرطي وخاصة في محافظة رفح؛ لمتابعة آثار الجريمة واعتقال الجناة. وأكد أن الجريمة 

إلى أن األجهزة األمنية تتعامل بجدية  البشعة بقتل المغدور القيق مرفوضة وطنيًا وشعبيًا، الفتاً 
وصرامة مع أي جريمة تقع في قطاع غزة، ولن تسمح بمظاهر الفوضى والفلتان، مشيرا إلى أنه تم 
تعميم صور المطلوبين على خلفية الجريمة، واتخاذ كل اإلجراءات الالزمة للوصول إليهم، وأن 

 التحقيقات ال تزال جارية بهذا الصدد.
 13/7/2020، الينفلسطين أون 

 
 أسرى فتح: مشاريع مشتركة قريبا مع حماس أثرها طيب وطنيًّا .3

كشف أسرى حركة فتح في سجون االحتالل الصهيوني، عن مشاريع مشتركة مرتقبة مع حركة : غزة
 حماس سيكون لها األثر الطيب على الصعيد الوطني.

لفلسطيني لإلعالم": نبشركم عبر هذا وقال األسرى، في بياٍن االثنين، وصل نسخة منه لـ"المركز ا
البيان بأننا ومنذ عدة سنوات نخوض نضااًل مشتركًا بالتعاون مع كل أقطاب الحركة األسيرة، وفي 
المقدمة منهم إخوتنا في حركة حماس، وقد أثمر التعاون فيما بيننا عن العديد من اإلنجازات في 

تعاطي مع بعض األخبار المدسوسة التي ُيروج وحذر البيان من ال مواجهة غطرسة إدارة السجون".
 لها أحيانًا بوجود أزمة وصراع بين الحركتين داخل السجون.

وقال أسرى فتح: "إننا على وشك اإلعالن عن ميالد بعض المشاريع المشتركة التي سيكون لها أثر 
حقق في الخارج وأعلنوا دعمهم المطلق لكل خطوة إيجابية ت طيب على الصعيد الوطني الفلسطيني".
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وتصب باتجاه تجسيد الوحدة الوطنية "جسر العبور األكيد نحو الدولة الفلسطينية المستقلة بعاصمتها 
 القدس الحبيب".

 13/7/2020، المركز الفلسطيني لإلعالم
 

 الفصائل في غزة تحذر من استحضار الملفات القديمة واالنتقام العشائري  .4
ل شبان غاضبين من عائلة بدوية كبيرة، لعقيد في السلطة أثار اغتيا: كفاح زبون  - رام هللا

عامًا، إبان االنتفاضة األولى، مخاوف من  32الفلسطينية في قطاع غزة، انتقامًا لمقتل والدهم قبل 
 15والقتيل أسير سابق محرر وشخصية وطنية معروفة قضى أكثر من  ظاهرة االنتقام العشائري.

 عامًا في السجون اإلسرائيلية.
، حتى اآلن، على تسوية ملفات ضحايا األحداث الداخلية )االنقسام(. «حماس»وتعمل حركة 

ملف في إطار الجهود التي تبذلها لجنة المصالحة  200أعوام، حوالي  3وأنجزت الحركة منذ 
المجتمعية، في محاولة من الحركة لغلق ملفات الثارات السياسية والعائلية، في القطاع المحافظ 

من جهات حقوقية، أن « الشرق األوسط»بالسكان. ويظهر من أرقام موثقة، حصلت عليها  المكتظ
، وكذلك بعض المدنيين الذين سقطوا في فترة «فتح»و« حماس»عدد القتلى الفلسطينيين من حركتي 
 شخص. 300االقتتال المسلح الطويل، أكثر من 

اربة للفصائل ومطارديها في االنتفاضة وأكدت الفصائل على أن الملفات التي قادتها األجنحة الض
األولى، هي ملفات وطنية بامتياز وخط أحمر، وال يجوز استحضاره بأي حال من األحوال. كما 
أيدت )فصائل المقاومة الفلسطينية(، المحاسبة الفورية والعاجلة، للقتلة، مؤكدة على أن محاولة فتح 

وأصدر شيوخ قبيلة  وتجاوزه أمر مرفوض وطنيًا. هذا الملف الخطير الذي تم اإلجماع على إغالقه،
 الترابين الذين ينتمي إليهم القتلة، بيانًا رفضوا فيه بشدة أخذ القانون باليد.

 14/7/2020، الشرق األوسط، لندن
 

 حماس تنعى المناضل القيق وتطالب بإنزال أقسى عقوبة بالجناة .5
المناضل جبر القيق الذي ُقتل في جريمة  نعت حركة المقاومة اإلسالمية "حماس" األسير المحرر

وقالت الحركة في بيان نعي اليوم اإلثنين، إن القيق قضى شهيًدا في  بشعة على يد فئة ضاّلة أمس.
م زهرة شبابه في سجون االحتالل.  سبيل حرية وطنه بعد أن قدَّ



 
 
 
 

 

 6 ص             5283 العدد:             7/14/2020 ثالثاءلا التاريخ: 

                                    

نون والنظام، وفتًحا ودانت هذه الجريمة البشعة، معتبرة أنها تمثل مؤشًرا خطيًرا على تجاوز القا
وطالبت  لملفات اتفق الكل الفلسطيني على أنها مغلقة، وال مجال لفتحها، وليست محاًل للنقاش.

 الحركة الحكومة ووزارة الداخلية الضرب بيد من حديد على يد الجناة، وإنزال أقسى العقوبات بحقهم.
 13/7/2020، موقع حركة حماس

 
 على مستوطنات الضفة المحتلة ةالسيادة اإلسرائيليمشروع قانون  .6

، يوم اإلثنين، مشروَع )مجموعة ضاغطة داخل الكنيست( قدم لوبي "أرض إسرائيل": محمود مجادلة
قانون يقضي بفرض "سيادة" االحتالل اإلسرائيلي على مستوطنات الضفة الغربية، بموجب المخطط 

قد صادق عليه باإلجماع، في الذي وضعه مجلس المستوطنات وكان مركز حزب الليكود الحاكم، 
 .2017كانون الثاني األول/ ديسمبر 

ويقضي مشروع القانون الذي قدمه اللوبي للهيئة العامة للكنيست، بـ"تطبيق السيادة اإلسرائيلية على 
كافة المستوطنات المقامة على أراضي الضفة الغربية" المحتلة، ويمنع تحويل البؤر االستيطانية إلى 

 "."جيوب معزولة
 13/7/2020، 48عرب 

 
 خالفا ألقوال نتنياهو: الهبات للمستقلين أقل من تعهدات الحكومة .7

]األول[ تبين من رسائل نصية، بدأت مصلحة الضرائب اإلسرائيلية بإرسالها أمس : بالل ضاهر
ألفا من أصحاب المصالح التجارية الذين يستحقون الحصول على هبات  380األحد، إلى قرابة 

شيكل، بسبب تضرر أعمالهم إثر انتشار فيروس كورونا،  7,500صل في الحد األعلى إلى مالية، ت
أن مبلغ الهبات أقل بكثير من المبلغ الذي أعلن عنه رئيس الحكومة، بننيامين نتنياهو، ووزير 

 المالية، يسرائيل كاتس.
الرسائل حتى موعد  وقالت الرسائل النصية إنه يتوقع إيداع الهبة في حسابات الذين وصلتهم هذه

شيكل،  4,700أقصاه بعد غد، األربعاء. لكن خالفا إلعالن نتنياهو وكاتس، فإن معدل الهبة كان 
 شيكل. 1984وحتى أن قسما من المستقلين تلقوا 

 13/7/2020، 48عرب 
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 إصابة ستة إسرائيليين في إخالء الشرطة لمحتجين قبالة منزل نتنياهو .8
ل(: أصيب ستة إسرائيليين، اإلثنين، في إخالء الشرطة وطواقم البلدية )األناضو  -القدس المحتلة

 اإلسرائيلية لمحتجين، قبالة منزل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، في القدس المحتلة.
عناصر الشرطة ومفتشي البلدية اشتبكوا “اإلخباري اإلسرائيلي إن ” تايمز أوف إسرائيل“وقال موقع 

امهم بإخالء موقع احتجاج للمرة الثانية، بالقرب من منزل رئيس الوزراء مع متظاهرين، أثناء قي
 ”.بنيامين نتنياهو

أظهرت لقطات فيديو، مشهد استخدام المفتشين القوة، وهم يخلون معدات ويواجهون “وأضاف 
 ”.المحتجين

 محتجين أصيبوا خالل عملية اإلخالء. 6وأشار إلى أن 
  13/7/2020القدس العربي، لندن، 

 
 كاتب إسرائيلي يحذر من خطورة تقصير الخدمة العسكرية .9

حذر بروفيسور إسرائيلي خبير في الصراع الفلسطيني اإلسرائيلي، من : أحمد صقر -21عربي
األخطار المترتبة على تقصير الخدمة العسكرية اإللزامية في الجيش اإلسرائيلي، "خاصة مع تسارع 

 قد تحتم مواجهة عسكرية".إيران للوصول إلى قدرة نووية عسكرية، 
"، في مقاله JISSوأوضح أفرايم عنبار، رئيس "معهد القدس لالستراتيجية واألمن" اإلسرائيلي "

بصحيفة "إسرائيل اليوم"، أنه "تحت غطاء الموجة الثانية لكورونا، دخل قرار الكنيست بتقصير 
 ذ.شهرا حيز التنفي 30الخدمة اإللزامية في الجيش اإلسرائيلي لمدة 

 13/7/2020"، 21موقع عربي "
  

 ترجيح إسرائيلي بخسارة ترامب النتخابات الرئاسة لهذا السبب .10
رجح خبير إسرائيلي، خسارة الرئيس األمريكي الحالي دونالد ترامب انتخابات : أحمد صقر -21عربي

ل فترة واليته الرئاسة األمريكية، مؤكدا أنه فشل في إدارة العديد من األزمات التي ضربت أمريكا خال
 األولى والتي ربما تكون األخيرة.

السادات للبحوث -وذكر ايتان غلبوع، وهو خبير في الشؤون األمريكية وباحث كبير في مركز "بيغن
االستراتيجية" التابع لجامعة "بار إيالن" العبرية، أن "اإلدارة الناجعة لألزمات التي توقعها الطبيعة 

دير الزعماء، أما االدارة الفاشلة لألزمات المستمرة، تسقط الزعماء وفي واالنسان، هي مقياس هام لتق
 الغالب تنهي حياتهم السياسية".
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ولفت إلى أن "اإلخفاق في المعالجة الناجعة ألزمات الهجرة في أوروبا، أدى إلى انتخاب حكومات 
أزمة بريكست في قومية متطرفة في أوروبا الشرقية، كما أدى إلى اإلخفاق في إدارة  –يمينية 

 بريطانيا، ما أدى إلى سقوط رئيسي الوزراء ديفيد كاميرون وتريزا ماي".
 13/7/2020"، 21موقع عربي "

 
 الجيش اإلسرائيلي يعلن تشكيل "ذراع" جديدة للعمل في "عمق أراضي العدو" .11

زتها تضم عددا أعلنت قيادة القوات الجوية اإلسرائيلية، تشكيل "ذراع" جديدة في أجه: القدس المحتلة
 من الوحدات العسكرية، لتنفيذ مهام خاصة في عمق المعركة.

" ويقودها ضابط برتبة عقيد 7وقال الجيش اإلسرائيلي إن "الذراع" الجديدة أطلق عليها اسم "جناح 
 وتضم وحدات خاصة تابعة لسالح الجو.

ي عمق أراضي العدو، وحدة وأوضح أن هذه "الذراع" ستشمل وحدة "شلداغ" المكلفة بتنفيذ عمليات ف
 2022االنتشال واإلنقاذ، ووحدة تمهيد المهابط األمامية ووحدة استخبارات خاصة، وسيتم في العام 

 افتتاح مدرسة خاصة تضم جميع الوحدات التي يضمها السرب.
وتهدف الذراع الجديد، حسب بيان للجيش، إلى "العمل في إطار مهمات سالح الجو ولتوسيع حرية 

 ه عن طريق عمليات خاصة في عمق الحرب، في الحياة العادية وفي المعركة بين الحروب".نشاط
"نحن بالفعل بعصر تغيير إقليمي نظرا  وقال قائد سالح الجو اإلسرائيلي، الجنرال عميقام نوركين:

نا لجائحة فيروس كورونا ولميادين المعارك التي تتعقد أكثر وأكثر في كل يوم. هذا االختالف يلزم
بأن نعمل على مالئمة أنفسنا، واالستعداد جيدا لتحديات المستقبل. على طرف العملية توجد قدرة 

 محسنة تجعل قواتنا الخاصة فعالة أكثر في المعركة ومؤثرة أكثر على التفوق الجوي".
  13/7/2020، وكالة سما اإلخبارية

 
 "كورونا" يضرب بقوة أهم وحدة استخبارية إسرائيلية .12

العبرية، مساء يوم االثنين، أن فيروس كورونا بات ينتشر بقوة ويضرب وحدة  13كشفت قناة : رام هللا
االستخبارية المركزية اإلسرائيلية المسؤولة عن معظم استخبارات "إسرائيل" وأجهزة األمنية  8200

 المختلفة.
فيروس، وأن هناك جندي بينهم ضباط يعملون في هذه الوحدة مصابون بال 100ووفًقا للقناة، فإن 

وقال ناطق عسكري إسرائيلي إن نشاط الوحدة لم يتضرر وتم العمل وفق  أعدادًا أكبر في العزل.
 خطة صحية.
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آالف آخرين  10جندي، فيما هناك أكثر من  600وبلغ عدد المصابين من الجنود اإلسرائيليين نحو 
 في العزل.

 13/7/2020القدس، القدس، 
 

 ونا كشف عن معاناة اإلسرائيليين من القلق الوجوديعاموس يادلين: وباء كور  .13
قال جنرال إسرائيلي إن "إدارة أزمة كورونا تتطور في إسرائيل، كي : عدنان أبو عامر -21عربي

تتحول مع مرور الوقت لحالة من اإلخفاق الوطني، فالحكومة فقدت االهتمام بالوباء، وتوقفت عن 
دنا أنفسنا نواجه موجة ثانية بمستوى من التنظيم والتأهب العمل عندما استمر هو في السباق، ووج

مماثل لبداية الموجة األولى، واآلن نحن بحاجة لخطة شاملة وفورية اقتصادية وصحية واجتماعية، 
 لعام آخر، بل عامين وخمسة أعوام".

على  وأضاف عاموس يادلين، رئيس معهد دراسات األمن القومي التابع لجامعة تل أبيب، في مقاله
"، أن "السمات األساسية في سلسلة األحداث اليومية التي يشاركها جميع 21، ترجمته "عربي12القناة 

اإلسرائيليين هي االرتباك، والتوجيهات المتضاربة، وإطفاء الحرائق بدال من التخطيط على المدى 
 الطويل، وفي النهاية نحن أمام نتيجة الفشل االستراتيجي".

 13/7/2020"، 21موقع عربي "
 

 2020فلسطينيا في النصف األول من  2,330"إسرائيل" اعتقلت منظمات حقوقية:  .14
، بينهم 2020فلسطينيا، خالل النصف األول من العام  2,330اعتقلت السلطات اإلسرائيلية، : رام هللا

جاء ذلك، في بيان مشترك لمؤسسات تعنى بقضايا األسرى وحقوق  سيدة. 70أطفال، و 304
وأوضح البيان، أن عدد المعتقلين في السجون اإلسرائيلية اإلجمالي، بلغ مع نهاية حزيران/ . ناإلنسا

طفال، ووصل عدد المعتقلين اإلداريين )دون  160سيدة، و 41( معتقل، منهم 4,700يونيو الماضي )
 يب".شهد "تزايدا بتعرض المعتقلين للتعذ 2020وقالت المؤسسات، إن العام  .365تهمة( إلى نحو 

 13/7/2020، قدس برس
 

 االحتاللهيئة األسرى: توتر في سجن "عوفر" بعد اقتحامه من قبل قوات  .15
يوم االثنين، إن توترا كبيرا يسود سجن "عوفر" منذ ت هيئة شؤون األسرى والمحررين، قال :رام هللا

 ة الخامسة فجرا.ساعات الصباح، بعد اقتحامه من قبل قوات القمع اإلسرائيلية )درور، يماز(، الساع
، مدججة 16قسم رقم  في 12و 5ولفتت الهيئة، في بيان لها، إلى أن قوات القمع اقتحمت غرف رقم 
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باألسلحة والكالب البوليسية التي اعتدت على بعض األسرى وقامت بعّضهم، كما عزلت قوات القمع 
 أسيرين في الزنازين، ونقلت األسير رامي فضايل إلى سجن آخر.

 13/7/2020، قدسال، القدس
 

 قوات االحتالل تشن حمالت اعتقال واسعة في الضفة وتجرف أراضي زراعية .16
مواطنين، بينهم أسرى  7طالت حملة اعتقاالت جديدة نفذتها قوات االحتالل اإلسرائيلي : رام هللا

محررين، خالل عمليات دهم وتفتيش طالت العديد من مناطق الضفة الغربية، فيما أجبرت تلك 
ات مواطنا من مدينة القدس المحتلة، على هدم منزله، بحجة عدم الترخيص، فيما أقدم القو 

 مستوطنون على تنفيذ عمليات حرق حقول زراعية واقتالع أشجار زيتون، شمال وجنوب الضفة.
أسرى محررين من بلدة عرابة  3وقالت مصادر محلية إن قوات االحتالل اإلسرائيلي اعتقلت االثنين، 

 جنوب غرب جنين شمال الضفة.
 13/7/2020، لندن، القدس العربي

 
 من فلسطينيي لبنان بال عمل... ومخاوف من انفجار اجتماعي ـ أمني % 80":الشرق األوسط" .17

عامًا( الالجئ الفلسطيني في مخيم عين  42« )محمد. م»تختصر حكاية : بوال أسطيح - بيروت
وب لبنان، حكايات الجئين ُكثر فقدوا، نتيجة األزمة المالية واالقتصادية التي ترزح تحتها الحلوة جن

البالد، أعمالهم ووظائفهم وباتوا وعائالتهم يبيتون من دون طعام. وبعد أن كانت نسبة البطالة في 
نوات في المائة في الس 60المخيمات الفلسطينية التي ترزح بمعظمها تحت خط الفقر تتجاوز الـ

الشرق »في المائة، الفتة في تصريح لـ 80أنها تجاوزت حاليًا الـ« فتح»الماضية، تؤكد مصادر حركة 
إلى أن معظم الالجئين الذين يعملون في البناء والزراعة وكعمال نظافة فقدوا أعمالهم « األوسط

 10غ نسبتهم نحو بسبب األزمة، أما الموظفون في بعض المؤسسات الذين ما زالوا في وظائفهم وتبل
لألسف وبعدما كان عدد من األشخاص »في المائة إنما يتقاضون ربع راتب. وتضيف المصادر: 

يعملون بجمع الخردة داخل عين الحلوة، تضاعفت األعداد منذ فترة وبتنا نرى الكثيرين يبحثون في 
 «.القمامة عن الطعام أو مواد يبيعونها لتأمين قوتهم اليومي

وفصائل منظمة التحرير الفلسطينية في لبنان فتحي أبو العردات في « فتح»حركة  ونّبه أمين سر
يؤخر »إلى أن كل ما يحصل اليوم من تقديم إعانات ومساعدات إنما ، «الشرق األوسط»تصريح لـ

، وكلما تفاقمت األوضاع وازداد الجوع، أصبحت األوضاع أصعب. «األمني -االنفجار االجتماعي 
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لوضع األمني ممسوك ونبذل جهودًا كبيرة بالتعاون مع الدولة اللبنانية إلبقائه كذلك، اليوم ا»وقال: 
 «.لكن وكما ُيدرك الجميع الجوع كافر!

 14/7/2020، الشرق األوسط، لندن
 

 أهالي مخيم "اليرموك" يقاضون محافظ دمشق بسبب مخطط تنظيمي .18
ادرة للدفاع عن حقوق أهالي مخيم أطلق محامون فلسطينيون وسوريون مبلندن:  –مجموعة العمل 

ونقلت المنظمة عن  اليرموك، بعد المخطط التنظيمي الذي وصفوه بـ"المجحف بحق أهالي المخيم".
محامين قولهم إن محامين متطوعين سيتقدمون بدعوى أمام القضاء بصفتهم الشخصية بخصوص 

 أمالكهم وأمالك أهالي المخيم المتضررين من قرار المحافظة.
هة أخرى شكك عدد من الناشطين بجدوى مثل هذه التحركات أمام القضاء السوري الذي من ج

 وصفوه بعدم النزاهة واالستقاللية، ومتهميه بالفساد والمحسوبية.
 13/7/2020، مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية

 
 الوباء يرهق تجار فلسطين واالرتباك الحكومي يفاقم األزمة .19

اك في القرارات الحكومية حول إغالق محافظات في الضفة الغربية إلى غضب أدى ارتب رام هللا:
وتظاهر  شعبي، ترجم بتنفيذ التجار في الخليل ورام هللا وقفات احتجاجية ضد سياسات الحكومة.

وقال  تجار في الخليل ورام هللا مطالبين بإعادة فتح محالتهم في ظل سماح الحكومة للبنوك بالعمل.
هم الوحيد هو الحصول على مصدر رزقهم في ظل عدم تعاون الحكومة أو تقديمها تجار إن مطلب

ورفض التجار استمرار اإلغالق الذي فرضته الحكومة على  أي مساعدات أو إعفاءات ضريبية لهم.
رام هللا وبيت لحم والخليل ونابلس، بسبب أن اإلغالق ليس شاماًل، وأصبح يهدد قوت أبنائهم دون 

 ل.حلول أو بدائ
 14/7/2020، الشرق األوسط، لندن

 
 ثلثا الفلسطينيين بغزة يعانون انعدام األمن الغذائي .20

في ظل الحصار وتزايد حاالت البطالة، تراجعت نسبة أرباب األسر العاملين في قطاع غزة : غزة
بسبب جائحة كورونا، ودخلت اآلالف من العائالت تحت خط الفقر الذي وصل إلى مستويات غير 

ووفق تقارير حقوقية فإّن معدالت انعدام  من السكان. %80ة، تجاوز وفق مراقبين ما يزيد عن مسبوق
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، 2020على األقل في النصف األول من العام الجاري  %73األمن الغذائي وصل إلى ما يزيد عن 
 ها.ويعني انعدام األمن الغذائي عدم قدرة المواطنين على الوصول اآلمن إلى السلع األساسية وشرائ

 13/7/2020، المركز الفلسطيني لإلعالم

 
 : نــرفــض اإلجـراءات اإلسرائيلية األحادية لضم أراض فلسطينيةملك األردن .21

عبدهللا الثاني اجتماعين منفصلين، يوم االثنين، مع رئيسي الملك األردني عقد ك بترا –عمان 
 مان البريطاني.وأعضاء لجنتي الشؤون الخارجية والدفاع في مجلس العموم بالبرل

وتناول االجتماعان، اللذان عقدا عبر تقنية االتصال المرئي، العالقات االستراتيجية بين األردن 
 والمملكة المتحدة، والتطورات اإلقليمية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية.

العادل وأكد الملك موقف األردن الثابت تجاه القضية الفلسطينية، وضرورة تحقيق السالم الشامل و 
على أساس حل الدولتين، بما يضمن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، ذات السيادة والقابلة للحياة، 

 ، وعاصمتها القدس الشرقية.1967على خطوط الرابع من حزيران عام 
مجددا أن أي إجراء إسرائيلي أحادي الجانب لضم أراض في الضفة الغربية، أمر الملك وأكد 

 نه تقويض فرص تحقيق السالم واالستقرار في الشرق األوسط.مرفوض، ومن شأ
 13/7/2020الدستور، عّمان، 

 
 تطبيع أكاديمي سعودي ــ إسرائيلي .22

خصصت المجلة األكاديمية الدورية "كيشر"، التي تصدرها : محمد نضال وتد -القدس المحتلة 
( الصادر عنها هذا العام 54د جامعة تل أبيب اإلسرائيلية، الصفحات األولى من عدد الربيع )العد

لدراسة، في خطوة هي األولى من نوعها، لباحث وأكاديمي سعودي، هو الدكتور محمد بن إبراهيم 
الغبان الذي يعمل أستاذًا مشاركًا للغة العبرية والدراسات اليهودية في قسم اللغات الحديثة والترجمة، 

 لملك سعود.كلية اللغات والترجمة، وهو عضو مشارك في جامعة ا
وأبرزت اإلذاعة اإلسرائيلية العامة، اليوم االثنين، نشر المقال، لكون كاتبه سعودي الجنسية، معتبرة 

"وخاصة أن المقال تناول  أن نشر المقال يعكس مرة أخرى "التغيير في موقف السعوديين من إسرائيل
فيها أن النبي محمد عليه "تحسين صورة نبي اإلسالم محمد في نظر الجمهور اإلسرائيلي، وجاء 

السالم أقام عالقات طيبة مع اليهود وأن الخالف معهم كان على خلفية سياسية فقط وليس خالفًا 
دينيًا". وأكد مراسل هيئة اإلذاعة اإلسرائيلية، روعي كيس، أن نشر المقال يأتي على خلفية تسهيالت 
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مي" الستغالل التفاهم الديني وتوظيفه من من قبل المملكة العربية السعودية و"رابطة العالم اإلسال
 أجل "التعاون مع اليهودية وإسرائيل من أجل السالم". 

 13/7/2020، العربي الجديد، لندن
 

 رسالة جوابية خطية من الرئيس السوري إلى محمود عباس .23
ياد أبو تسلم عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، نائب رئيس مجلس الوزراء ز : دمشق

رئيس السوري العمرو، من نائب وزير الخارجية السوري فيصل المقداد، رسالة خطية جوابية من 
 محمود عباس. يةفلسطينال السلطةبشار األسد، إلى رئيس 

 13/7/2020، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
 أين أمست صفقة القرن؟ .24

 عيسى الشعيبي
الضم اإلسرائيلية ألراٍض واسعة في الضفة الغربية تحتل رأس جدول  قبل أسبوعين فقط، كانت خطة

األعمال بال منازع، تتصدر مقدمات األخبار، تمأل الشاشات، تعلو على كل ما عداها من اهتمامات، 
وتستقطب جل السجاالت الناشبة بين سائر األطراف المخاَطبة بهذه الخطة التي كان من المقّدر لها 

منطق العربدة السياسية، وأن تدخل حيز التنفيذ في األول من شهر يوليو/ تموز أن تملي نفسها ب
 الجاري، ثمرًة كريهة المذاق من عهد دونالد ترامب.

فجأة، وعلى غير ما توقع كثيرون من هنا وهناك، ووسط حالٍة من الحّس الثقيل بخيبة األمل، إن لم 
بيب، غابت النقاشات التي احتدمت طوال الوقت نقل الخسارة الفادحة لدى الشريك المضارب في تل أ

الطويل، انطفأت أضواء مسرح العبث، وأُسدل الستار، توارى عن األنظار الممثلون والكومبارس، 
تفّرق المحتفلون بإطاللة المهّرج فرادى قبل بدء العرض، وتناسى من قعقعوا لنا بالشنان، بالويل 

 لم يقع، الذوا بالصمت، وقعدوا القرفصاء. والثبور وعظائم األمور، واقعة الضم الذي
خطة الضم هذه هي البنت البكر ألمها صفقة القرن، قّرة عين حبيبها دونالد ترامب، هي المبتدأ 
والصفقة هي الخبر. وفوق ذلك كان الضم معقد رجاء نتنياهو، هديته الموعودة من السماء، معركة 

ه زوبعًة في فنجان، وإذا بالمالكم من الوزن الثقيل عمره السياسي، فإذا بموعد الضم يمضي على هون
يخسر مباراته من الجولة األولى، وينطرح أرضًا أمام خصم بدا لّين العريكة، سهل المنال، خصٍم 

 كان ُيعتقد أنه بال حول وال قوة، وليس في وسعه غير البكاء على اللبن الُمراق.
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عن مصير الصفقة األم، ويغري بالتساؤل عّما إذا هذا الفشل المدوي لخطة الضم يبّرر طرح السؤال 
كان هناك صفقة ال تزال على قيد الحياة، طالما أن هذا هو مصير بنتها الخداج، وهذا مآل المولودة 
التي ماتت في الحاضنة قبل أن تطلق الصرخة األولى، وتذهب هكذا أشهر الحمل الطويلة أدراج 

وقوتها الدافعة، يواصل االنهيار في االستطالعات، ويهبط  الرياح، سيما وأن ترامب، عّراب الصفقة
أداؤه على كل صعيد، حيث لم يعد يهم الرجل البرتقالي في الدنيا الواسعة سوى تجّنب مرارة الفشل 

 المرّجح في انتخابات نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل الرئاسية؟
كان هناك من يقول مهاًل، إن معركة إذا كان هناك من تحفظ على صحة المقاربة المتفائلة هذه، و 

الضم لم تضع أوزارها بعد، وإن الذئاب الجريحة لم تستسلم أمام خسارة ما سمته فرصة لن تجود 
بمثلها األقدار، وهذه كلها تحفظاٌت مشروعة، ومرغوٌب بها حتى ال يسترخي أحٌد وال ينام على حرير 

من الثقة، إن السبت قد فات، وإن الزمن ال يعمل االطمئنان، فانه يمكن القول أيضًا، بقدر معقوٍل 
لصالح تجار العقارات، بعد أن زلزلت األرض زلزالها تحت معمار خطة الضم، وبعد أن تقّوضت 
روافع الصفقة تباعًا خالل األشهر الستة الماضية، بفضل مخرجات الهجوم الدبلوماسي الشامل، 

 المنسق جيدًا مع أولي الدم.
تمعنة للمتغيرات المتزاحمة على خشبة مسرح السياسية الدولية، الممتد على خطوط ولعل القراءة الم

الطول والعرض، بما في ذلك المتغيرات الالفتة على كال المسرحين المتداخلين في واشنطن وتل 
أبيب، تسّوغ طرح السؤال االستباقي أعاله، أين أمست صفقة القرن؟ أين ذهب كل ذلك الهراء؟ في 

مغلقٍة ينام ملفها المثقل بألعاب خّفة اليد والخداع؟ ومن سيعيد نبض الحياة إلى هذه أي خزانٍة 
الصفقة المرذولة على أوسع نطاق؟ من سيتذكر حبات جوزها الفارغة، مثل ندوة المنامة البائسة، 

 وذلك بعد أن ينقضي عهد ترامب غير المأسوف عليه؟
، وينصح أن من المبكر جدًا إهالة كل هذا التراب من يقول لنا إن تأبين صفقة القرن سابق ألوانه

على قبرها من اآلن، ما عليه سوى تذّكر مصائر مبادرات أميركية سابقة، دخلت كلها في سبات 
عميق، ثم ماتت من تلقاء نفسها بصمت، بعيدًا عن األضواء، من مبادرة ريغان إلى خطط خلفائه، 

والحبل ال يزال على الجرار، األمر الذي يشجع على  كلينتون وبوش األب واالبن، وباراك أوباما،
استنتاج أن خاتمة مبادرة ترامب لن تختلف كثيرًا عما سبقها من مساٍع بدت، في نهاية المطاف، 

 حرثًا في الماء.
لقد ربحنا معركًة مضافًة إلى أرباح معركة البوابات اإللكترونية في المسجد األقصى، ومعركة الخان 

 ن الحرب لم تنته، وهي ال تزال طويلة بكل تأكيد.األحمر، إال أ
 14/7/2020، العربي الجديد، لندن
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 عن "حرب الظالل" اإلسرائيلية ضد إيران .25

 عريب الرنتاوي 
التي تشنها ضد إيران في سورية والعراق، إلى العمق اإليراني، « حرب الظالل»نقلت إسرائيل 

منها: منشآت نووية، ومصافي تكرير النفط، مستهدفة منشآت حساسة، ذات طبيعة استراتيجية، 
ومحطات طاقة، ومصانع وشركات كبرى في مختلف أنحاء البالد... مسلسل الهجمات الغامضة، 
يتوالى فصواًل، وخالل األسبوعين األخيرين فقط، أمكن رصد عملية واحدة كل يومين على أبعد 

 تقدير:
هران استهدف منشأة إلنتاج الوقود السائل حزيران: انفجار في مجمع خوجير الصاروخي قرب ط 26

 للصواريخ البالستية.
 بعدها بقليل، اندالع حريق في محطة توليد للطاقة في شيراز تسبب في انقطاع التيار الكهربائي.

 شخصا. 19حزيران: انفجار في مجمع طبي في طهران أسفر عن مقتل  30
نقلت « نيويورك تايمز»موقع ناتنز النووي،  تموز: االعتداء األكبر واألخطر، انفجار وحريق في 2

عن مسؤول أميركي قوله، إن إسرائيل هي من وضع القنبلة القوية التي تم تفجيرها عن بعد، في 
مبنى ألجهزة الطرد المركزي في المنشأة. البعض تحدث عن استخدام فيروس شبيه بفيروس 

ف أجهزة الطرد المركزي في المفاعل اإلسرائيلي، الذي تسبب بتدمير آال -األميركي « ستوكسنت»
، والحديث يدور، اليوم، عن احتياج إيران لعامين على األقل، إلصالح األضرار التي 2010في العام 

 لحقت بالمنشأة كما كشفتها صور لألقمار الصناعية.
 تموز: حريق ضخم في شيراز. 3
رب لغاز الكلور في محطة قارون تموز: انفجار وحريق في محطة لتوليد الطاقة في األهواز، وتس 4

 للبتروكيماويات في ماشهر.
، وهو مركز مهم لالقتصاد والشحن جنوب «الشهيد رجائي»بعد أيام، استهدف هجوم إلكتروني ميناء 

بالمئة من واردات وصادرات البالد عبر البحر من خالله، وقد أسفر  50إيران، إذ يمر أكثر من 
 ته وغمر الطرق المؤدية للميناء بالمياه.الهجوم عن وقوع انسداد في قنوا

تموز: انفجار في منطقة مغلقة تحتوي على مخازن صواريخ تابعة للحرس الثوري اإليراني، حيث  10
بأن التقارير األولية تشير إلى انفجار في مضخة غاز في نواحي طهران، وهو « فارس»أفادت وكالة 

 «.زالهزة تشبه الزل«السبب وراء شعور المواطنين بـ
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إيران تحقق في هذه الهجمات، وتعد أوراقها لمخاطبة الوكالة الدولية للطاقة النووية ومجلس األمن 
قد صدرت « األوامر بالرد»الدولي، كما يقول مسؤولوها، في حين يجري تسريب معلومات مفادها أن 

 بالفعل، وأن التنفيذ آٍت ال محالة.
في رغبة إيران )وقدرتها( على الرد، بل بدأت  كثيرون في الغرب على وجه الخصوص، يشككون 

النظام اإليراني، وهو أمر تقابله طهران « هشاشة»وسائل إعالم إسرائيلية وأميركية تتحدث هن 
 «.مزلزلة»وحلفاؤها بكل السخرية، ويتوعدون بردود 

ة والعراق مئات العمليات الجوية والصاروخية نفذتها إسرائيل ضد أهداف إيرانية في األطراف )سوري
ولبنان(، لم تكن كافية الستدراج إيران للرد بالمثل، وربما هذا ما شجع تل أبيب على نقل الحرب إلى 

حقيقية، « هشاشة»الداخل اإليراني... وما لم تقم طهران بتنفيذ تهديداتها، فإنها ستتكشف عن 
 وستتكشف الفجوة بين أقوالها وأفعالها.

أي من « تكليف«من طبيعة الفعل ذاته، فال معنى لقيام إيران بـيجب أن يأتي « رد الفعل»على أن 
حلفائها وأدواتها تولي المهمة نيابة عنها، وال معنى لردود رمزية غير مؤثرة وغير مؤلمة، ومن باب 

االحتفاظ بحق الرد في الزمان والمكان اللذين تختارهما »أولى، ال قيمة الستمرار الحديث عن 
ن على المحك، ومعها مجمل دورها اإلقليمي في المنطقة، فإما أن ُتظهر ما صدقية إيرا«... طهران

، تغريها على مقارفة «الهشاشة»لردع إسرائيل أو تتكشف عن قدر مرّوع من « الصالبة»يكفي من 
 المزيد من االعتداءات.

 14/7/2020األيام، رام هللا، 
 

 تقصير الخدمة العسكرية يعّرض إسرائيل للخطر .26
 ر*أفرايم عنب

تحت غطاء موجة "كورونا" الثانية دخل حيز التنفيذ، بداية الشهر، قرار الكنيست تقصير الخدمة 
 شهرًا. 30اإللزامية في الجيش اإلسرائيلي لتصل فقط 

عدل  2015واجتاز تقصير فترة الخدمة النظامية في السنوات األخيرة عدة تحوالت: في حزيران 
 شهرًا. 32من ثالث سنوات إلى  –أربعة أشهر القانون، وُقصرت الخدمة اإللزامية 

دخل  -كما أسلفنا  -تقررت نبضة أخرى من تقصير الخدمة بشهرين، وقرار 2016في كانون األول 
 هذا الشهر حيز التنفيذ، رغم اعتراض رئيس األركان.

رة كانت وزارة المالية هي المحرك األساس لهذه الخطوة، والتي ادعى موظفوها أن الخدمة القصي
تحرر في وقت مبكر أكبر قوة بشرية شابة إلى االقتصاد، وتسمح للمحررين بأن يبدؤوا حياتهم 
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المدنية في وقت أبكر، وهكذا تتقلص "الفجوة" بينهم وبين من تم إعفاؤهم من الخدمة، مثل األصوليين 
 والعرب.

نية األمن يجب أن تراعي ال شك في أن البنية االقتصادية التحتية للدولة عامل مهم في أمنها، وميزا
 بالشكل األقصى االحتياجات االقتصادية.

ومع ذلك، فلن يقوم اقتصاد قومي بال جيش إسرائيلي يمكنه أن يقف بنجاعة في وجه التحديات 
 الوجودية وغير الوجودية التي يطرحها المحيط االستراتيجي أمام إسرائيل.

ينطوي على مخاطر ال بأس بها على أمن  توجد لتقصير الخدمة العسكرية تداعيات مهمة، وهو
 إسرائيل.

األثر الواضح األول هو تقليص مخزون القوى البشرية، التي تكون تحت تصرف الجيش اإلسرائيلي. 
فالجيش اإلسرائيلي يعتمد على جنود اإللزامي كمصدر للقوى البشرية األساس له، وهو يعاني في كل 

سيما في الوحدات القتالية والتكنولوجية. وفي أعقاب تقصير  األحوال من نقص في القوى البشرية، وال
 الخدمة فإن هذه المشاكل تحتدم فقط.

 يتطلب الجيش الحديث خبرات يستمر اكتسابها زمنا أطول مما تطلبته مهن عسكرية في الماضي.
ا وتأهيال هذا صحيح للوحدات القتالية، وبالطبع للوحدات التي يستوجب العامل التكنولوجي فيها تعليم

 لفترات طويلة نسبيا.
وفي أعقاب تقصير الخدمة سيكون تحت تصرف الجيش زمن أقل ألولئك الجنود الذين اكتسبوا 

 المؤهالت الخاصة باستثمار ال بأس به من المال والوقت.
كما أن التقصير سيزيد التبدل في الوظائف الحساسة، ما سيتسبب بضياع التجربة واحتكاك أكبر 

 از.داخل الجه
إن التوفير الكامن في تقصير الخدمة ليس كبيرًا بالضرورة، بالتأكيد ليس في بداية أزمة اقتصادية 

 وموجة بطالة.
ثمة جنود يواصلون وظائفهم ألربعة أشهر أخرى  2018فبالرغم من التقصير األول للخدمة في العام 

 في الخدمة الدائمة بأجر كامل.
ة إلى استخدام قوات االحتياط، وال سيما لمهمات األمن الجاري. كما أن تقصير الخدمة سيزيد الحاج

 وكلفة استخدام االحتياط أكثر بكثير من استخدام جنود اإللزامي.
في الماضي أيضًا كانت هناك اقتراحات لتقصير الخدمة. أوصت لجنة برئاسة آفي بن بست بذلك 

ضعة أشهر من ذلك، إلى انعطافة في وأدت حرب لبنان الثانية، التي اندلعت بعد ب 2006في شباط 
 النهج تجاه الموضوع.
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وبالفعل، فإن أحداثا أمنية غير مرتقبة، وهو األمر المرتقب في مطارحنا، تستوجب حذرا زائدا في 
 سياسة القوى البشرية لدى الجيش اإلسرائيلي.

شيء، على  وأوال وقبل كل –عصر السالم لم يأِت بعد. وفي عصر احتمال المواجهة بحجم واسع 
فإن الرسالة التي ينطوي عليها  –خلفية تسريع الجهد اإليراني للوصول إلى قدرة نووية عسكرية 

تقصير الخدمة، سواء تجاه المجتمع اإلسرائيلي في الداخل أم تجاه أعدائها )وأصدقائها( في المنطقة، 
 مغلوطة وخطيرة.

 (JISSواألمن ) االستراتيجية*رئيس معهد 
 م""إسرائيل اليو 

 14/7/2020األيام، رام هللا، 
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