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 عباس لجونسون: مستعدون للذهاب إلى المفاوضات بمجرد وقف الضم .1
مس، أ  اتصءل هءتفي، مسءخالل  محمود عبءس السلطة الفلسطينية برئيسأطلع وفء:  -برام هللا 

على آخر المستجدات السيءسية، خءصة فيمء يتالق ، برئيس الوزبرا  البريطءني بوبريس جونسون 
عن استاداد دولة  عبءسوأعرب  بمخططءت الضم اإلسرائيلية المرفوضة فلسطينيًء وعرعيًء ودوليًء.

 فلسطين، بمجرد وقف الضم، للذهءب إلى المفءوضءت على أسءس الشرعية الدولية، تحت برعءية
 اللجنة الرعءعية الدولية، بمشءبركة دول أخرى.

 14/7/2020، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
 "ج"تعزيز صمود أهلنا في مناطق تهدف لالمشاريع التي يمولها االتحاد األوروبي اشتية:  .2

وعي ودوله تتقءطع مع : "إن المشءبريع التي يمولهء االتحءد األوبر محمد اشتية قءل برئيس الوزبرا : برام هللا
األولويءت الوطنية الفلسطينية بشكل كبير، وعلى برأسهء تازيز صمود أهلنء في منءطق )ج(، التي 

مليون يوبرو من االتحءد  5.8اتفءقية بقيمة ] يريد االحتالل ضمهء وتفريغهء من سكءنهء، وهذه المنحة
تلف محءفظءت الضفة الغرعية، منطقة موزعة على مخ 15سيتم تنفيذهء في  [االوبروعي والدنمءبرك

وتشمل إقءمة المدابرس والطرق والمبءني الاءمة وشبكءت توزيع الميءه وخزانءت الميءه وإصالح شبكءت 
وأضءف: "هذه الحزمة من المشءبريع تمثل لنء بردا عمليء أوبروعيء على خطط الضم  الكهرعء ".

 افض لمخططءت الضم إلسرائيلية".اإلسرائيلية وهي برسءلة واضحة تنسجم مع الموقف االوبروعي الر 
 14/7/2020، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
 "دائرة الخطر مع انتشار "كورونا أبو هولي: المخيمات في الضفة دخلت .3

"األيءم": دعء الدكتوبر أحمد أبو هولي عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية برئيس  -غزة 
جيين األمم المتحدة والدول المءنحة ومنظمة الصحة الاءلمية الى مسءندة ودعم وكءلة دائرة شؤون الال

الغوث الدولية "األونروا". وشدد على ضروبرة توفير اإلمكءنءت الالزمة لهء لتمكينهء من القيءم 
 بمسؤوليءتهء في مواجهة فيروس كوبرونء الذي انتشر في المخيمءت الفلسطينية في الضفة الغرعية.

من دخول المخيمءت الفلسطينية في الضفة الغرعية بدائرة الخطر مع ظهوبر  ،ذبر ابو هولي أمسحو 
 .ءعشرات الحءالت المصءبة بفيروس كوبرون

 15/7/2020، األيام، رام هللا
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 تنهي أزمة نقص مواد فحص كورونا بعد جدل وانتقادات في رام هللا وزارة الصحة .4
صحة عن وجود نقص كبير في مواد الفحص في المختبرات برام هللا: أعلن مسؤولون في وزابرة ال

وأثءبر ذلك عءصفة انتقءدات واساة على مواقع التواصل  الخءصة بفحص عينءت فيروس كوبرونء.
االجتمءعي، قبل أن تالن وزابرة الصحة انتهء  أزمة نقص مواد فحص فيروس كوبرونء في محءفظتي 

لصحة، أمس، عن وفءة برضيع من بلدة يطء في أعلنت وزابرة امن جهة أخرى،  الخليل وعيت لحم.
المستجد، ليصبح أصغر متوفى بءلفيروس في « كوبرونء»محءفظة الخليل، متأثرًا بإصءبته بفيروس 

 فلسطين.
 15/7/2020، الشرق األوسط، لندن

 
 أبو عمرو يتفقد مخيم اليرموك  .5

بو عمرو، الذي يزوبر سوبريء تفقد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية زيءد أ: دمشق
حءليًء، مخيم اليرموك، واّطلع على أوضءع الالجيين الفلسطينيين، باد مء تارض له المخيم من دمءبر 

وتجول أبو عمرو في المخيم واستمع إلى مطءلب أهلنء هنءك، خءصة  كبير جرا  الهجمءت االبرهءبية.
ود عبءس بءلامل على إعءدة إعمءبر المخيم في فيمء يتالق بإعءدة إعمءبره، مشيرًا إلى قرابر الرئيس محم

 وقت ممكن، وذلك بءلتاءون والتنسيق مع االشقء  في سوبريء ووكءلة "األونروا". أقرب
وفي سيءق منفصل، التقى زيءد أبو عمرو قءدة فصءئل منظمة التحرير الفلسطينية في دمشق، 

رح لهم مء يجري داخل الوطن من وتبءحث ماهم حول الاديد من القضءيء التي تهم أبنء  شابنء وش
 تطوبرات، خءصة فيمء يتالق بموضوع "صفقة القرن"، والضم.

 14/7/2020، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
 

 أوضاع نواب "حماس" بالضفة صعبة بسبب االحتالل والسلطة عطون: النائب .6
مدينة القدس المحتلة، أحمد  أكد النءئب في المجلس التشرياي المباد عن :صفء  عءشوبر -غزة

عطون، أن نواب حركة "حمءس" في الضفة الغرعية يعيشون أوضءًعء صعبة بسبب ممءبرسءت 
االحتالل اإلسرائيلي واالعتقءالت المستمرة بحقهم، بءإلضءفة إلى مضءيقءت السلطة في برام هللا وقطع 

من الشاب الفلسطيني  برواتبهم. وشدد خالل حديثه مع صحيفة "فلسطين" على أن النواب جز 
الرافض لقرابر ضم أبراٍض واساة من الضفة الغرعية واألغوابر، مستدبرًكء: "إال أن الحراك الذي تم 
لمواجهة هذا القرابر لم يكن على المستوى المطلوب؛ وذلك بسبب جءئحة كوبرونء التي تضرب 

كس صحيح، المجتمع في الضفة". وأشءبر إلى أن ضاف حركة حمءس ليس قوة لحركة فتح والا
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"وهذا أمر يجب أن يفهمه الجميع، لذلك يجب أن تتضءفر كل الجهود من أجل مواجهة كل المشءبريع 
 التي تهدد القضية والوجود الفلسطينيين".

 14/7/2020، فلسطين أون الين

 
 "العربية" تقود حملة "تضليل وتشويه" ضد "المقاومة"فضائية حماس:  .7

ءس" حملة التضليل والتشويه التي تقودهء قنءة الارعية مع أطراف دانت حركة المقءومة اإلسالمية "حم
 إعالمية أخرى، مستندة إلى أكءذيب وافترا ات من صنءعة األجهزة األمنية الصهيونية.

وقءلت الحركة في بيءن صحفي الثالثء ، إن تلك الحملة تهدف إلى المس بمقءومة الشاب الفلسطيني 
وأكدت أن مء تقوم به قنءة الارعية وغيرهء ينسجم تمءمء مع سيءسءت  .وثقته بمشروع المقءومة والتحرير

االحتالل الصهيوني ومخططءته المستمرة للادوان على شابنء، وشطب حقوقه التءبريخية؛ مء يجالهء 
 تقف مع االحتالل صفًء واحدًا ضد شابنء مع مء يترتب على ذلك من تداعيءت في كل االتجءهءت.

 14/7/2020موقع حركة حماس، 
 

 "القسام" تكشف مهام أول طائرة حلقت فوق وزارة الحرب اإلسرائيلية .8
كشفت كتءئب القسءم، الذبراع الاسكري لحركة المقءومة اإلسالمية "حمءس"، ألول مرة، أن : غزة

طءئراتهء المسيرة قءمت في إحدى طلاءتهء بمهءم محددة فوق مبنى وزابرة الحرب اإلسرائيلية، الماروف 
وقءلت "الكتءئب"، في  سنوات. 6يءة" "بتل أبيب"، خالل الحرب األخيرة على قطءع غزة قبل بءسم "الكر 

تقرير خءص لهء، اليوم الثالثء ، نشرته على موقاهء اإللكتروني: "في مثل هذه األيءم وقبل أعوام، 
وخالل ماركة الاصف المأكول، تمكن القسءم من صنءعة أول طءئرة بدون طيءبر، لتسجل بذلك 

، هي الطءئرة التي 1وأضءفت: "أبءبيل برًا عسكريًء نوعيًء، عجزت الدول الارعية من الوصول إليه".تطو 
، ونفذت الاديد من الطلاءت االستطالعية، حتى وصلت %100صناتهء الكتءئب، فكءنت قسءمية 

 إلى وزابرة الحرب الصهيونية في "تل أبيب"، بل ونفذت مهمة جهءدية".
 14/7/2020، مالمركز الفلسطيني لإلعال

 
 حماس: المساس باألقصى إشعال للحرب .9

أكدت حركة المقءومة اإلسالمية "حمءس" أن المسجد األقصى المبءبرك دونه األبرواح والرقءب، وأن أي 
مسءس به ياني إشاءل الحرب، وإذا كءنت الظروف اليوم مواتية لالحتالل فإن هذا الحءل لن يدوم، 

وشددت حركة حمءس في بيءن  ى مسجدنء المبءبرك من دمه وبروحه.وسيدفع االحتالل ثمن تاديءته عل
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صحفي في الذكرى الثءلثة لهبة بءب األسبءط، أن آلة البطش الصهيونية برغم قوتهء، لن تصمد أمءم 
قوة الحراك الجمءهيري المقدسي على األبرض، والقءدبر على وقف مخططءت االحتالل ضد القدس 

 فال المستحيل.والمقدسيين، فءلجمءهير قءدبرة على 
 14/7/2020، موقع حركة حماس

 
 الحية: لن نسمح بالمس بالمقاومة وأخذ القانون باليد .10

أكد عضو المكتب السيءسي لحركة حمءس خليل الحية، أنه لن ُيسمح أليٍّ كءن أن يمس : برفح
 جء ت تصريحءت الحية، في مارض تاقيبه على حءدثة مقتل بءلمقءومة وأن ُيؤخذ القءنون بءليد.
وقءل الحية: "إن األجهزة األمنية تتءبع عملهء للقبض على الجنءة  األسير المحربر جبر القيق في برفح.

وأضءف: "ال مكءن في بلدنء إال للقءنون والمقءومة، ولن نسمح أليٍّ كءن أن يمس  وتقديمهم للادالة".
واستطرد:  جع سيأخذ مجراه".المقءومة ال بأجسءدهء أو سماتهء أو أبطءلهء كءئنًء من كءن؛ فءلقضء  النء

"لو كءن هنءك حق، فال يجوز أخذه بءليد، وناّد االعتدا  على مقءومينء جريمًة واعتداً  آثًمء على كل 
 الحركة المنءضلة في فلسطين".

 13/7/2020، المركز الفلسطيني لإلعالم
 

 غزةكتائب الشهيد أبو علي مصطفى تتوعد قتلة األسير المحرر جبر القيق في قطاع  .11
توعدت كتءئب الشهيد أبو علي مصطفى، الجنءح الاسكري للجبهة الشابية لتحرير : محمود مجءدلة

فلسطين، الضءلاين بقتل األسير المحربر جبر القيق، في قطءع غزة المحءصر، وتاهدت 
جء  ذلك في بيءن صدبر عن كتءئب أبو علي  بـ"مالحقتهم"، مشددة على أنهم "لن يفلتوا من الاقءب".

فى مسء  اإلثنين، أكدت فيه أن اغتيءل القيق يمثل "جريمة غءدبرة لن تمر دون عقءب، نفذت مصط
 على أيدي مجموعءت مءبرقة وخءبرجة عن الصف الوطني".

 13/7/2020، 48عرب 

 
 كوخافي: االستعدادات للضم على رأس أولويات الجيش اإلسرائيلي .12

ف كوخءفي، يوم الثالثء ، إن االستادادات قءل برئيس أبركءن الجيش اإلسرائيلي، أفي: محمود مجءدلة
لتنفيذ مخطط الضم اإلسرائيلي في الضفة الغرعية، "على برأس أولويءت الجيش اإلسرائيلي في هذه 

 األيءم".
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جء ت تصريحءت كوخءفي خالل مراسم تدوير القيءدة الاسكرية للقيءدة الوسطى في الجيش 
الاسكرية التءباة لقوات االحتالل في الضفة الغرعية  اإلسرائيلي، المسؤولة عن جميع الوحدات والفرق 

 والقدس.
وقءل كوخءفي تاليقء على مخطط الضم الذي تاتزم الحكومة اإلسرائيلية تنفيذه في الضفة المحتلة: 
"نحن نمر في فترة يمكنهء أن تشكل تحديءت لالستقرابر اإلقليمي. االستادادات على برأس أولويءت 

 الجيش اإلسرائيلي".
بع كوخءفي: "تصايد في الجبهة الوسطى يمكن أن يؤدي إلى تصايد على جبهءت أخرى، لذلك وتء

 نحن نستاد الحتمءل اندالع حملة )عسكرية( تتجءوز حدود يهودا والسءمرة )الضفة الغرعية المحتلة(".
 14/7/2020، 48عرب 

 
 تأهب إسرائيلي: محكمة الهاي قد تقرر التحقيق بجرائم حرب .13

سود حءلة تأهب في إسرائيل حيءل احتمءل أن تصدبر المحكمة الجنءئية الدولية في ت: بالل ضءهر
الهءي، خالل األسبوع الحءلي، قرابر يسمح للمدعية الاءمة في المحكمة، فءتو بنسودا، بءلتحقيق في 

 جرائم حرب ابرتكبتهء إسرائيل بحق الفلسطينيين.
برهء إلى مء باد انتخءبءت الرئءسة األميركية، وتشير تقديرات في إسرائيل إلى أن المحكمة سترجئ قرا

 في تشرين الثءني/نوفمبر المقبل.
والتخوف في إسرائيل هو أنه في حءل قربرت المحكمة الجنءئية الدولية أن لبنسودا صالحية بد  

عسكريين بمستويءت مختلفة وكذلك الذين يدفاون  -تحقيق في جرائم حرب، فإن مسؤولين إسرائيليين 
سيواجهون إجرا ات جنءئية ضدهم، وخءصة إصدابر مذكرات  –تيطءنية، وعينهم سيءسيون ألنشطة اس

 .اعتقءل بحقهم أو مذكرات للمثول أمءم المحكمة
 14/7/2020، 48عرب 

 

 نتنياهو وغانتس يتبادالن االتهامات بشأن تشديد إجراءات اإلغالق لمواجهة كورونا .14
الوزبرا  اإلسرائيلي، وعيني غءنتس وزير الجيش وبرئيس  تبءدل كل من بنيءمين نتنيءهو برئيس: برام هللا

الوزبرا  البديل، االتهءمءت بشأن فشل اتخءذ اإلجرا ات المتالقة بفرض مزيد من القيود واإلغالق 
 لمواجهة انتشءبر فيروس كوبرونء.

، اتهم وعحسب هيية البث اإلسرائيلية الاءمة النءطقة بءلارعية، فإن حزب الليكود الذي يتزعمه نتنيءهو
أبيض الذي يتزعمه غءنتس، بأنه عرقل المسءعي الهءدفة لوضع حد النتشءبر  -حزب أزبرق 
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الفيروس، من خالل امتنءع غءنتس عن تأييد اتخءذ إجرا ات فرض إغالق على باض المنءطق بدون 
فيمء اتهم غءنتس في بيءن له، نتنيءهو بءلتملص من  منح تاويض إضءفي للمتضربرين من األزمة.

 ؤولية، مطءلًبء بنقل ملف التاءمل مع الفيروس إلى وزابرة الجيش.المس
 15/7/2020القدس، القدس، 

 
 هآرتس: كوخافي يعين ضابًطا ليكون مسؤواًل عن "التسوية" مع حماس .15

كشفت صحيفة هآبرتس الابرية، اليوم األبرعاء ، أن برئيس أبركءن الجيش اإلسرائيلي أفيف : برام هللا
التهدئة"  -ة عميد من قوات االحتيءط، ليكون مسؤواًل عن ملف "التسوية كوخءفي عين ضءبًطء برتب

 بين حمءس وإسرائيل، وعن المسءعدات اإلنسءنية التي تنقل لقطءع غزة.
ووفًقء للصحيفة، فإن الضءبط الماين هو الاميد آشر بن لولو الذي خدم كقءئد للوا  كفير الاسكري 

من قءئد المنطقة الجنوعية هيرتسي هليفي، الذي بدوبره يرى  في الجيش اإلسرائيلي، وتم تايينه بطلب
أن ضبءط لجنة "المنسق الحكومي" ال ياملون بشكل صحيح بشأن مء يتالق بءلتسوية مع حمءس 
ونقل المسءعدات اإلنسءنية، وفي كثير من الحءالت ال ينقلون المالومءت ذات الصلة للقيءدة 

 الجنوعية.
اإلسرائيلي، إنه ال يفهم كيف تتم األموبر في قطءع غزة، وعلى الرغم  وتقول مصءدبر في وزابرة الجيش

 من وظيفته، فليس له تأثير على مء يتم هنءك.
 15/7/2020القدس، القدس، 

 

عضو الكنيست أحمد الطيبي لهآرتس: االحتالل زائل ال محالة.. وإنهاؤه لن يتم من دون التدخل  .16
 الدولي 

)البرلمءن اإلسرائيلي( أحمد طيبي، في مقءبلة مع صحيفة  أكد عضو الكنيست”: القدس الارعي“
هآبرتس الابرية، أن احتالل األبراضي الفلسطينية لن ينتهي إال بءلتدخل الدولي، مشيرا إلى أن النضءل 

وقءل الطيبي إنه ليس لديه أدنى شك في أن االحتالل سينتهي  ضده وحده لم ينجح في هذه المرحلة.
 امتد لهذه الفترة الطويلة بسبب قلة عدد الذين يرفضونه في إسرائيل. في نهءية المطءف، ولكنه

 14/7/2020القدس العربي، لندن، 
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 استقالة رئيس األكاديميا اإلسرائيلية: الحكومة تدمر الجامعات لمصالح ضيقة .17
ء ، أعلن برئيس لجنة برؤسء  الجءماءت اإلسرائيلية، البروفيسوبر برون بروعين، يوم الثالث: بالل ضءهر

عن استقءلته من منصبه، احتجءجء على مء وصفهء بـ"محءوالت السيطرة على الالم في إسرائيل" 
 وهءجم وزير التاليم الاءلي، زئيف إلكين، الماروف بمواقفه اليمينية المتطرفة.

وكتب بروعين، وهو برئيس جءماة حيفء، ألعضء  السلك األكءديمي وطالب الجءماءت، أنه "نشهد 
طرة على الالوم في إسرائيل، بهدف تخويف وإضاءف وفرض برقءبة، والسمءح لمصءلح محءوالت للسي

سيءسية بإمال  أجندة األبحءث... مء يشكل خطرا واضحء وداهمء على دولة إسرائيل ومستقبلينء 
 جمياء".

 14/7/2020، 48عرب 

 

 تتوقع هجوما من الحوثيين ردا على استهداف إيران "إسرائيل" .18
قءل ضءبط إسرائيلي سءبق في االستخبءبرات الاسكرية إن "إسرائيل تتءبع : و عءمرعدنءن أب -21عرعي

التهديدات القءدمة من اليمن بءتجءههء، خءصة باد أن حذبر برئيس استخبءبرات المتمردين الحوثيين في 
اليمن أن حركته لديهء بنك أهداف في إسرائيل، فيمء سلمت إيران صوابريخ دقيقة إليهم، وقد تستخدمهم 

دا على االنفجءبر الذي وقع في منشأة نطنز النووية، مء يدفع للتسءؤل: هل تستاد إيران لرد عسكري بر 
 ضد إسرائيل باد االنفجءبرات التي وقات فيهء".

وأضءف يوني بن منءحيم الخبير اإلسرائيلي في الشؤون الارعية في مقءله على موقع "نيوز ون"، 
يران والتنظيمءت التءباة لهء في األيءم األخيرة زاد باد "، أن "التصايد اللفظي إل21ترجمته "عرعي

توقيع اتفءق عسكري مع سوبريء، بموجبه سيتم تحديث نظءم الدفءع الجوي السوبري بنظءم صءبروخ 
 إيراني حديث الصنع".

 وأضءف أن "األمن في إسرائيل ال يستباد بردا عسكريء إيرانيء من اليمن".
 14/7/2020، "21موقع "عربي 

 
 الترشيحات لخالفة رئيس الموساد مع تنامي التحديات أمامهمبدء  .19

قءل خبير عسكري إسرائيلي إن "عملية ترشيح لمن سيشغلون منصب : عدنءن أبو عءمر -21عرعي
برئيس جهءز الموسءد بدأت، ممء يفسح المجءل الستاراض التحديءت التي يواجهونهء، ألنهء بدأت 

جءبرات وقات بمصءنع تخصيب اليوبرانيوم في إيران، وصءحبه بوقت مثير لالهتمءم، بءلتزامن مع انف
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إعالن بنيءمين نتنيءهو برئيس الحكومة عن تمديد والية برئيس الموسءد يوسي كوهين، ممء سيجال كل 
 من سيحل محله مطءلبء بتكييفه مع عءلم تغير باد جءئحة كوبرونء".
" أن "الحديث عن تمديد والية 21رعيوأوضح ألون بن ديفيد، في مقءله بصحيفة "ماءبريف"، ترجمته "ع

الختيءبر برئيس جديد للموسءد، مع أن السيرة  2021كوهين ال تنفي التحضيرات التي سيشهدهء صيف 
الذاتية للموسءد في األدا  الخءبرجي تشير لادة جبهءت نءشطة، أهمهء إيران التي وصلت ذبروتهء في 

 يرة".االنفجءبرات األخيرة التي تسببت بءلفال في أضرابر كب
 14/7/2020، "21موقع "عربي 

 
 إدلشتاين: إن لم تحدث معجزة فسنتجه لإلغالق .20

قءل بولي إدلشتءين وزير الصحة اإلسرائيلية، صبءح اليوم األبرعاء ، إنه في حءل لم تحدث  : برام هللا
ماجزة توقف فيروس كوبرونء أو تامل على تخفيض أعداد المصءبين، فإنه سيتم التوجه لإلغالق 

مصءب يومًيء بمثءبة ضو  أحمر يؤكد الخطر  2,000واعتبر إدلشتءين أن وصول إسرائيل لنحو  .التءم
الكبير والذي سيشكل نقطة مهمة تؤدي إلى اإلغالق، مرجًحء اللجو  إلى قرابرات أكثر صاوعة من 

 تلك التي اتخذت في المرحلة األولى. بحسب مء نقل عنه موقع يدياوت أحرونوت.
 15/7/2020القدس، القدس، 

 

 ارتفاع في البطالة: عمال المطاعم بالمقدمة وتراجع التوظيف بالهايتك .21
ابرتفات نسبة المفصولين من الامل في جميع المرافق االقتصءدية في إسرائيل، خالل : بالل ضءهر

في منتصف  %4.5بينمء كءنت هذه النسبة  %7.6األسبوعين األولين من تموز/يوليو الجءبري، إلى 
يو الفءئت، وفقء لتقرير صءدبر عنن دائرة اإلحصء  المركزية اإلسرائيلية يوم الثالثء . حزيران/يون

وتنشر الدائرة هذا االستطالع بهدف مراقبة وضع المصءلح التجءبرية والتشغيل في أعقءب انتشءبر 
فيروس كوبرونء والقيود التي ُتفرض في محءولة لمواجهته. واالستطالع الحءلي هو السءبع ممن نوعه 

 منذ بد  أزمة كوبرونء.
مصلحة تجءبرية توجد فيهء خمسة وظءئف أو أكثر. وشملت فروع الهءيتيك،  1,400وشمل االستطالع 

الصنءعة التقليدية، البنء ، التجءبرة، المؤسسءت المءلية، شركءت التأمين وخدمءت األغذية 
مليون  1.45روع قرابة والمشروعءت، وتشمل المطءعم واألكشءك وقءعءت االفراح. ويامل في هذه الف

 من مجمل األجيرين عشية أزمة كوبرونء. %34شخص، يشكلون 



 
 
 
 

 

 12 ص             5284 العدد:             7/15/2020 اءربعأل ا التاريخ: 

                                    

وتدل الماطيءت على تراجع عمل هذه الفروع، وقد شمل الفصل من الامل جمياهء، فيمء نسبة 
 %2.1المفصولين من الامل في قطءع الخدمءت المهنية التكنولوجية والمواصالت والنقل ابرتفات من 

 اليوم. %7.2المءضي إلى في منتصف الشهر 
، وهي أعلى نسبة، ويليهء فرع %13.5وسجل الفصل من الامل في خدمءت األغذية والمشروعءت 

 %81.5. وفي المقءبل، انخفضت نسبة الاءملين في الفروع المختلفة من %10.8البنء ، الذي سجل 
 حءليء. %79.6منتصف الشهر المءضي إلى 

في  %8.4ين الذين يتواجدون في إجءزة بدون براتب انخفضت من وأضءفت الماطيءت أن نسبة الاءمل
حءليء. لكن وتيرة إعءدة الاءملين من اإلجءزة بدون براتب تراجات بشكل  %7.3الشهر المءضي إلى 

كبير قيءسء بءالستطالعءت السءبقة. وسجلت نسبة الاءملين في إجءزة بدون براتب ابرتفءعء في فروع 
 ل خءص بسبب إعءدة فرض قيود عليهء.المطءعم وقءعءت األفراح بشك

 %7.1في االستطالع السءبق إلى  %4.5وابرتفات نسبة المفصولين من الامل في قطءع الهءيتك من 
 الذين يتواجدون في إجءزة بدون براتب. %3في االستطالع الحءلي، إضءفة إلى 

من اإليرادات،  %50من المشغلين يتوقاون تراجاء كبيرا بأكثر من  %19.6ووفقء لالستطالع، فإن 
من المشغلين هذا المس بتاليمءت الحكومة ووزابرة  %17.6وذلك بسبب تراجع الطلب المحلي. وعزا 

من المشغلين في فرع خدمءت األغذية والمشروعءت إن هذه التاليمءت كءنت  %49الصحة. وقءل 
دات نءبع من مشءكل السبب الرئيسي لتضربر مصءلحهم، بينمء قءل مشغلون آخرون إن التراجع بءإليرا

 بءلسيولة النقدية واالعتمءد.
من المشغلين في قطءع الهءيتك بأنه أبرجأوا أو ألغوا توظيف عءملين بموجب خطط  %45وأفءد 

من المشغلين إنهم طوبروا أو حّسنوا إمكءنيءتهم التكنولوجية للامل من البيت،  %23.8سءبقة. وقءل 
 الهءيتك الذين طوبروا اتجءهء كهذا.من المشغلين في قطءع  %50مقءبل أكثر من 

من المشغلين إنهم ال يتوقاون تغيرا في أساءبر المننتجءت أو الخدمءت األسءسية التي  %56.3وقءل 
من مدبرا  الامل في فروع البنء  تراجع أساءبر  %25.7يزودونهء، خالل األشهر القريبة المقبلة. وتوقع 
 ر المقبلة.المنتجءت والخدمءت التي يزودونهء، في األشه

 14/7/2020، 48عرب 
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 جبل الفرديس شرق بيت لحم تمهيدًا للضممحيط االحتالل يغلق  .22
"األيءم": سيجت سلطءت االحتالل محيط جبل الفرديس األثري، شرق بيت لحم، وعزلته  -محءفظءت 

 عن القرى المحءذية له، وذلك في سيءق مخطط الضم وسرقة األبرض الفلسطينية، في الوقت الذي
 أخطرت فيه بهدم محءل تجءبرية ومنع بنءئهء مجددًا في بلدة يابد بمحءفظة جنين.

وقءل حسن بريجية مدير مكتب هيية مقءومة الجدابر واالستيطءن في بيت لحم، إن سلطءت االحتالل 
أغلقت محيط جبل الفرديس "هيرديون" التءبريخي الذي بنءه الملك "هيرودوس"، بءألسالك الشءئكة، 

بة عسكرية على مدخله الرئيسي، وعوابءت أخرى في محيطه، وعزلته عن بلدة بيت تامر، ونصبت بوا
يذكر أن جبل الفرديس يرتفع سبامءئة وثمءنية وخمسين مترًا فوق مستوى  والتجماءت المحءذية له.

سطح البحر ويطّل على مسءحءت واساة من أبراضي محءفظتي بيت لحم والقدس، بءإلضءفة إلى 
 وصحرا  القدس.البحر الميت 

 15/7/2020هللا،  رام، األيام
 

 منظمة تطالب بمساءلة سلطات االحتالل على جرائمها ضد الفلسطينيين 83 :غزة .23
إلى األمم المتحدة حول حءدث ” عءجاًل “مؤسسة أهلية فلسطينية ودولية، نداً   83غزة: وّجهت 

وقءلت المؤسسءت )غير  لي.استشهءد الفلسطيني أحمد عريقءت على يد جيش االحتالل اإلسرائي
مجتمع مدني(، بحسب بيءن مشترك، نشره مركز الميزان لحقوق اإلنسءن )غير حكومي(، -حكومية

عءمء(  26بشأن قتل إسرائيل أحمد مصطفى عريقءت، )“الثالثء ، إنهء وجهت ندا  لألمم المتحدة 
 دولية. 43إقليمية و 5ينية، ومنظمة فلسط 35ووّقع على البيءن،  ”.عمًدا وإعدامه خءبرج نطءق القضء 
على تحقيق الادالة الدولية وإخضءع السيءسة التي تنتهجهء إسرائيل “وحثت المؤسسءت خالل الندا  

 ”.في إطالق النءبر بقصد قتل الفلسطينيين للمسء لة والمحءسبة
 14/7/2020، العربي، لندن القدس

 
 لاالحتالل يطرح مناقصة إلنشاء طريق استيطاني قرب الخلي .24

يوم الثالثء ، النقءب عن أن سلطءت االحتالل نشرت شفت القنءة "السءباة" الابرية، ك: النءصرة
منءقصة إلنشء  طريق التفءفي جديد لخدمة المستوطنين بءلضفة الغرعية المحتلة، برغم اعتراضءت 

وكءنت سلطءت االحتالل قد صءدقت قبل ست  فلسطينية واساة على هذا المشروع االستيطءني.
نوات على شق طريق التفءفي بين بلدتي "الاروب" و"بيت أمر" في جنوب الضفة الغرعية المحتلة، س

وعحسب المخطط اإلسرائيلي، سيتم  عليه اسم "طريق قلب يهودا". وأطلقتكيلومترات،  7ويبلغ طوله 
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ن مليو  94مليون شيكل ) 320، بتكلفة تصل إلى 2022افتتءحه أمءم حركة المستوطنين مطلع عءم 
دونم من األبراضي الفلسطينية  400ووفق مصءدبر فلسطينية، صءدبرت سلطءت االحتالل نحو  دوالبر(.

 لصءلح شق هذا الطريق االستيطءني.
 14/7/2020قدس برس، 

 
 االحتالل يشن حملة اعتقاالت في الضفة والقدس .25

ت في الضفة الغرعية يوم الثالثء ، حملة اعتقءالقوات االحتالل اإلسرائيلي فجر  شنت: القدس المحتلة
والقدس المحتلة، طءلت عددا من المواطنين، باد دهم وتفتيش منءزلهم والتخريب في محتويءتهء، 

 وإبرهءب سءكنيهء.
 14/7/2020، المركز الفلسطيني لإلعالم

 
 "إسرائيل"كا ويقائد فيلق القدس: أيام عصيبة تنتظر أمر  .26

له في تصريحءت  راني، الجنرال إسمءعيل قءآني،اعتبر قءئد قوة القدس التءباة للحرس الثوبري اإلي
أن "األيءم الصعبة لم تحن باد وهنءك أيءم  ، الثالثء ،خالل اجتمءع بادد من القءدة الاسكريين

كء أن تتقبل يأنه "يجب على أمر . مضيفًء عصيبة جدا تنتظر الواليءت المتحدة والكيءن الصهيوني"
 ".هء أكثر من ذلكوضاهء الحءلي وأن ال تظلم البشرية وشاب

 2020/7/14، فلسطين أون الين
 

 اإلسرائيلية الضمخطة مساند للقانون الدولي وضد  بريطانيا : موقفلعباس جونسون  .27
اتصءل  خاللمحمود عبءس،  يفلسطينالرئيس لل أكد برئيس الوزبرا  البريطءني بوبريس جونسون  

الم على أسءس حل الدولتين، وااللتزام موقف بالده الداعم لتحقيق الس مسء  الثالثء ، بينهمء هءتفي
لضم ابراض فلسطينية  "إسرائيل"بتطبيق قرابرات الشرعية الدولية، وبرفضه الي اجرا ات تقوم بهء 

 بءعتبءبرهء تخءلف قرابرات الشرعية الدولية.
 2020/7/14، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
 اإلسرائيلية الضمخطة وزير خارجية أوروبيًا يطالبون بتسريع خطوات ردع  11 .28

إلى وزير خءبرجية االتحءد في برسءلة  وزير خءبرجية أوبروعيًء، االتحءد األوبروعي، 11لندن: طءلب 
بتشكيل قءئمة تالن عن بردود فال االتحءد ضد مخطط الضم اإلسرائيلي لمنءطق في  ،جوزيب بوبريل
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نءفذة "، ألن "أمر ضروبري "أن القيءم بذلك وأكدوا  الخطة. "إسرائيل"ي حءل نفذت الضفة الغرعية، ف
 الثالثء . "هآبرتس"صحيفة مء نشرته بحسب وذلك ، "الفرص للردع ُتغلق بسرعة

 2020/7/15، الشرق األوسط، لندن
 

 عاون الجنائية الدولية ستصدر مذكرات اعتقال سرية ضد المسؤولين اإلسرائيليين في حال عدم الت .29
تاتزم اللجنة التمهيدية في المحكمة الجنءئية الدولية في الهءي نشر قرابر يسمح للمدعي الاءم 
للمحكمة بءتو بنسودا بفتح تحقيق في جرائم الحرب اإلسرائيلية ضد الفلسطينيين وتحديد الحدود 

فسيؤجل القرابر  اإلقليمية التي سُيجرى فيهء التحقيق، وإذا لم يصدبر حكم بحلول يوم الجماة المقبل،
  مع المحكمة، األمر الذي قد يقود "إسرائيل"إلى مء باد عطلة المحكمة. ومن المحتمل أال تتاءون 

يتطلب توخي الحذبر ، ممء الحقًء إلى إصدابر مذكرات اعتقءل سرية ضد المسؤولين اإلسرائيليين
 .، خشية االعتقءلخءصة في سفر الشخصيءت الرسمية وكبءبر الضبءط للخءبرج

 2020/7/15، خليج، الشارقةال
 

 في الضفة الغربية مليون يورو لتمويل مشاريع في منطقة )ج( 5.8منحة أوروبية بـ .30
وزير الحكم و برام هللا: وقع ممثل االتحءد األوبروعي لدى فلسطين سفين كوهءن فون بوبرغسدوبرف 

ءد والدنمءبرك، مليون يوبرو من االتح 5.8مجدي الصءلح، أمس، اتفءقية بقيمة  الفلسطيني المحلي
أكد بوبرغسدوبرف في الضفة الغرعية. وقد  "ج" المصنفة منءطقاللتمويل برزمة مشءبريع بنى تحتية في 

أن االتحءد األوبروعي "ياتبر المنطقة )ج( جز ًا ال يتجزأ من األبراضي الفلسطينية المحتلة. وقد تم 
 مثل التي نطلقهء اليوم".التابير عن هذا الموقف لسنوات عديدة، وترجم في مشءبريع واتفءقيءت 

 2020/7/15، األيام، رام هللا

 
 إدمان الفشل الفلسطيني .31

 أنيس فوزي قءسمد. 
نقلت وكءلة األنبء  الفلسطينية )وفء( أن الرئيس محمود عبءس أكّد، في اتصءل هءتفي مع المستشءبرة 

الدولية، وتحت األلمءنية أنجيال ميركل، استاداده "للذهءب إلى المفءوضءت على أسءس الشرعية 
(. هء قد عءدت حليمة إلى عءدتهء القديمة، وكأن سباًء 5/7/2020برعءية اللجنة الرعءعية الدولية". )

وعشرين سنة من المفءوضءت لم تقنع الرئيس أن المفءوضءت، بءلطريقة التي صّممهء وتمّسك بهء، لم 
ل وصلت به وعءلقضية تصل به إال إلى الفشل؛ لم يحصل على نتيجة واحدة أو شبه نتيجة، ب
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الوطنية إلى نتءئج كءبرثية، حيث اختطفت القدس، وانتشر االستيطءن، وأصبح المستوطنون يحكمون 
الشاب الفلسطيني وأبرضه، ويستاد األبرعاون حرامي بءالنقضءض على الغوبر واستكمءل تمزيق 

، ال يجيد غير األبرض وخيراتهء. وال زال الرئيس يكّربر المقولة نفسهء، وكأنه أصبح "سلفيًء"
المفءوضءت وعءلطريقة نفسهء. والسؤال: إلى متى سيظل الرئيس متمسكًء بهذه المقولة، وعهذا 
األسلوب، بينمء يواصل الادو سرقتنء ونهبنء وسلبنء؟ هل هنءك من موعد زمني سحري، يقول لنء فيه 

 الرئيس إنه بحلوله سوف يتوقف عن المفءوضءت؟
فءوضءت تحت برعءية اللجنة الرعءعية، هل وصل إلى علمه مءذا فال وعشأن مطءلبة الرئيس عبءس بم

توني بلير وجوبرج بوش بهذه الرعءعية واقتراحءتهء لحل النزاع الفلسطيني اإلسرائيلي؟ وهل تقبل إسرائيل 
استبدال الواليءت المتحدة بءلرعءعية ابتداً ؟ يشرح الكءتب الفلسطيني، عبد الحميد صيءم، في مقءل 

( تقرير الرعءعية والدوبر المنحءز الذي لعبه توني بلير، هذا 7/7/2016القدس الارعي" )نشره في "
الذي لم يرتِو من دمء  الفلسطينيين، ودمء  الاراقيين، في وضع شروط إقءمة دولة فلسطينية، وأهمهء 

اقد أن يتوقف "الانف واإلبرهءب الفلسطيني" أوال، ثم تنسحب إسرائيل من المنءطق "أ" و"ب"، ثم ي
مؤتمر دولي لتفايل االقتصءد الفلسطيني. وعاد ذلك كله، ياقد مؤتمر دولي آخر لحل قضءيء الوضع 
النهءئي، والذي سوف ينتهي، في تقدير صءحب هذه السطوبر، إلى مفءوضءٍت ثنءئية بين الفلسطينيين 

لي سبع سنوات واإلسرائيليين. وهكذا ناود إلى المرعع األول. هذه لغة توني بلير الذي استمر حوا
يدوبر بنء في ابروقة الرعءعية، وقد أثرى على حسءب دمءئنء وهو يتقءضى ميءومءت اإلقءمة في فندق 
الكولوني في القدس، ويخرج علينء بلغٍة صهيونيٍة كءلتي كءن يقول بهء شءبرون، وعلى الرغم من ذلك، 

تحفظًء، وأهمهء  14قدم عليهء وال بّد أن الرئيس يالم، أن شءبرون نفسه برفض آنيٍذ، هذه المقترحءت و 
تدمير حركة حمءس بكل أجهزتهء، واالعتراف بإسرائيل "دولة الشاب اليهودي"، والتنءزل علنًء 
وعصراحة عن حق الاودة لالجيين. وواضح أن الشروط التي وضاهء بلير إسرائيلية، وهذا انحيءز 

شروطه، فهل يقبل الرئيس أبو الوطنية. وأضءف عليهء شءبرون  للقضيةفءضح، بل إنه أشّد عداً  
مءزن الاودة إلى منءقشة هذه األطروحءت المضءعفة، إذا بقي منهء لدى اإلسرائيليين بقءيء شروط، 
باد أن تّم اكتسءح األبرض واستبءحة الشاب؟ وعلى مءذا سيفءوض إذا فتحت له الرعءعية أبوابهء؟ هل 

"أ" و"ب" و"ج"، وقد امتألت األخيرة  يفءوض على مء تبقى من األبرض، باد أن تّم تقسيمهء إلى
بءلمستوطنءت، أم يفءوض على مء تبقى من الشاب الفلسطيني، باد أن تمت تجزئته إلى فلسطينيي 

، وفلسطينيي الداخل وفلسطينيي الخءبرج الذين تّم إخراجهم من ماءدلة أوسلو، وفلسطينيي 1948
 القدس وفلسطينيي النقب؟
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قولة المفءوضءت ليس من الحكمة والرشءد في شي . ولم يحءول هذا التكرابر الممل والتمسك بم
الرئيس أو طءقمه الذي يقّدم له النصح والمشوبرة تطوير فكرة المفءوضءت، وإضءفة أدوات أخرى )غير 
التنءزالت(. ولم تحءول القيءدة الفلسطينية إضءفة ضغوط وأدوات جديدة، حتى تصبح المفءوضءت 

تي قدمت أخيرًا )القبول بدولة منزوعة السالح( لم تشفع للرئيس، ولم ذات مانى، حتى التنءزالت ال
تنقذ مقولته التفءوضية. وهذا يقطع، وعلى نحو حءزم، أن أداة المفءوضءت قد فشلت فشاًل مدّويًء، 
وليس من الحكمة إعءدة استخدام األداة نفسهء، بينمء القضية الوطنية تتآكل بءستمرابر. وأكءد أجزم، أن 

إلى أطروحة المفءوضءت تدل على انادام البدائل لدى القيءدة وطءقم المستشءبرين، بل أصبحت الاودة 
 حءلة "إدمءن" يصاب عالجه وشفءؤه.

، اقتراحًء إلى اللجنة الرعءعية 9/6/2020ويجب التذكير أن برئيس الوزبرا ، محمد اشتيه، قّدم في 
بق للرئيس أبو مءزن أن اقترحه، ولم يجب بإنشء  دولة فلسطينية منزوعة السالح، أي أنه يكربر مء س

أحد على أي منهمء، فمء القصد من تكرابر مطءلبة الرئيس الاودة إلى الرعءعية الدولية؟ أهي حءلة 
استجدا  مقيتة؟ أم حءلة يأس قءتل؟ أم حءلة إفالس شديد؟ وال بّد من استحضءبر الدبرس الذي تالمنءه 

عن شي  يطلب اإلسرائيلي مزيدا من التنءزالت. إنه يدبرك أنه من اإلسرائيليين، وهو أنه كلمء تنءزلنء 
إذا قبل الفلسطيني بمبدأ التنءزالت، فلمءذا ال ناصره حتى الثمءلة؟ ومنذ برنءمج النقءط الاشر في 

 ، وإسرائيل تواصل عصرهء.1974
لقد حءن للرئيس أن يالن لشعبه، وفي موعد قريب محّدد، أنه حءول جهده وفشل، وأن أداة 
المفءوضءت التي آمن بهء لم تأت بءلنتءئج المرجّوة، وعءلتءلي يالن، وعكل الشجءعة والصراحة التي 
تمّيز بهء طوال مسيرته النضءلية، أنه يتنّحى ويسلم األمءنة إلى قيءدة جديدة تتحّمل مسوؤلية المرحلة 

يخية والتكفير عن آثءم "أوسلو" التءلية بأدوات وآليءت جديدتين. وإنقءذًا إلبرثه النضءلي ومسؤوليته التءبر 
وسءبقءٍت أخرى طرحهء على برفءقه في مسيرة النضءل، وحملهم على القبول بهء )مثءل نقءط البرنءمج 

(، عليه أن يدعو إلى انتخءبءت مجلس وطني جديد، ويامل على شطب هذا 1974المرحلي للاءم 
ن "فضءئل" إال بتوطين الفسءد، والاودة المخلوق المشّوه المسمى "السلطة الفلسطينية" التي لم تأت م

 إلى منظمة التحرير التي هي الوطن المانوي لكل الفلسطينيين.
وال بّد من القول إنه إذا لم يبءدبر الرئيس أبو مءزن إلى اتخءذ خطواٍت إلنقءذ المشروع الوطني 

ة األميركية، بءنتخءب مجلس وطني جديد، قبل أن تجهز عليه ذئءب الصهيونية وثاءلب اإلمبريءلي
فإنه سيكون عرضًة لشبهءٍت واستنتءجءٍت ال تليق به وتءبريخه النضءلي، ليس أقلهء مء كتبه األكءديمي 
الفلسطيني وليد عبد الحي، استنءدًا لقرا ته مذكرات وزيرة الخءبرجية األميركية السءبقة، كوندوليزا 

رئيس بوش )االبن( توصل إلى برايس، وقد لخصهء بحرفية عءلية، حيث أوبرد أن برايس تروي أن ال
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قنءعة مع شءبرون، مفءدهء أنه ال حل لدولتين بوجود يءسر عرفءت، ويجب التخلص منه، محذبرًا 
شءبرون من استخدام أداة االغتيءل للتخلص من عرفءت، ثم بدأ الحديث عن بديل ووقع اختيءبرهمء 

 يد النجءة برأسه؟على محمود عبءس. هل تلقي هذه الرواية الرعب في قلب أبو مءزن، وير 
 15/7/2020، العربي الجديد، لندن

 
 الدور المطلوب عربيا لمواجهة قرار إسرائيل بضّم األراضي الفلسطينية .32

 جواد الحمد
مء تقوم به إسرائيل أو تحءول أن تقوم به في مء عرف بضّم األبراضي الفلسطينية هو تطبيق الجز  

 .2020أُعلنت في كءنون الثءني/ ينءير  الخءص بحّصتهء المبءشرة من "صفقة القرن" التي
ويشمل هذا الجز  كّل المستوطنءت والبؤبر االستيطءنية ومحمّيءتهء األمنية وطرقهء االلتفءفية التي 
تحءصر أي تجماءت للمواطنين الفلسطينيين فيهء، وكءمَل غوبر األبردن الفلسطيني وشمءَل البحر 

 الميت مء عدا مدينة أبريحء وعاض القرى.
ر برئيس الوزبرا  اإلسرائيلي أن الفرصة التءبريخية مواتيٌة في عهد الرئيس األمريكي دونءلد ترامب، وياتب

وفي ظل تقءبرب دول عرعية خليجية مع إسرائيل وضاف أدا  القيءدة الفلسطينية واالنقسءم 
في ظل  2017الفلسطيني، ويستند في هذا إلى تجرعة إعالن القدس كاءصمة موحدة إلسرائيل عءم 

 دود فال بءهتة، فلسطينيًء وعرعيًء ودوليًء، وغيِر قءدبرة على مناهء من تنفيذ ذلك القرابر. بر 
وتساى إسرائيل بهذا الضّم إلى حصءبر وإحءطة الماءزل والتجماءت الفلسطينية في الضفة الغرعية 

كم تجمع، حسب باض التقديرات اإلسرائيلية، حيث تتح 200وتقطيع أوصءلهء بءلكءمل بمء يصل إلى 
إسرائيل بءلحركة الداخلية فيمء بينهء، ومع الاءلم الخءبرجي بءلكءمل، بمء في ذلك التواصل مع األبردن 
الرئة الطبيعية للضفة الغرعية، في خطوة تحمل مخءطر التهجير الداخلي في الضفة الغرعية إضءفة 

ت الموقاة مع إلى األبردن، كمء تحمل إنهء  مسءبر المفءوضءت السيءسية، بل وإنهء  االتفءقيء
 .1978، ومع المصريين عءم 1994واألبردنيين عءم  1993الفلسطينيين عءم 

اإلسرائيلية  -ولذلك تاد خطوة الضم الجديدة خطوة استراتيجية دبرامءتيكية تاني نقل الاالقءت الارعية
إلى واقع جديد تكون يد إسرائيل فيه هي الطولى، وال تتصف هذه الاالقءت بصفة الادا ، حيث 
تكون قد تّمت تصفية القضية الفلسطينية )على األقل من جداول األعمءل( محط الصراع كمء ترى 
نخب عرعية حءكمة عديدة، وتتراجع بذلك أهمية الاءمل الفلسطيني في عالقءت الارب مع إسرائيل، 

 اإلسرائيلية إلى تاءون وتطبيع وتنسيق، ولخدمة المشروع الصهيوني -وتتحول الاالقة الارعية
 بءلطبع.



 
 
 
 

 

 19 ص             5284 العدد:             7/15/2020 اءربعأل ا التاريخ: 

                                    

لذلك فإن األباءد المترتبة على تمرير خطة الضم التي تريدهء إسرائيل تشمل األباءد السيءسية 
واالستراتيجية والقءنونية واالقتصءدية والفكرية لصءلح المشروع الصهيوني. بمانى آخر أّن ثمة تحواًل 

إسرائيل وحدهء، مء ياني  من حءلة التفءوض والسالم إلى حءلة المواجهة وتطبيق القرابرات من جءنب
 حكمًء بأنه تحوٌل استراتيجي في الصراع بين الارب وإسرائيل.

وتستند الخطوة إلى حكومة إسرائيلية موحدة بقيءدة اليمين وإلى جءنبه اليمين المتطرف والوسط في 
يءسي إسرائيل، مء ياني أن المجتمع اإلسرائيلي يقف خلف الحكومة وعدون ماءبرضءت قءهرة للقرابر الس

في الكنيست )البرلمءن اإلسرائيلي(، وفي ظل حمءية أمريكية ُماَلنة من أي عقوعءت دولية عبر األمم 
المتحدة، في مقءبل ضاف أدوات الرفض الدولي والارعي والفلسطيني للخطوة حتى تءبريخ كتءبة هذا 

 المقءل.
هء القدس الشرقية إلى ويمكن أن تصل المسءحءت المقتطاة بهذا الضم من الضفة الغرعية بمء في

أو أكثر في حءل تمت عمليءت تهجير  %60في المرحلة األولى، وقد تصل إلى  %45حوالي 
للمواطنين الفلسطينيين الحقًء سوا  إلى ماءزل فلسطينية أخرى داخل مء تبقى من الضفة الغرعية أو 

 إلى األبردن.
وبرافضة لهذا القرابر اإلسرائيلي، لكنهء لم وقد كءنت بردود الفال الدولية والارعية والفلسطينية صءخبة 

تتحول باد إلى برامج عمل حقيقية يمكن إلسرائيل أن تحسب حسءبهء كي تتراجع عن القرابر، حيث 
ال مقءطاءت وال قرابرات دولية ملزمة، وال سحب لسفرا  وال إلغء  لاالقءت أمنية وال تجءبرية وال 

 اقتصءدية مع دولة االحتالل من أحد.
الرسميون الارب واألبردنيون بل وعاض الفلسطينيين يطرحون فكرة التفءوض والسالم كخيءبر وال زال 

بديل، بينمء بردود الفال الشابية الدولية والارعية والفلسطينية ال تزال متواضاة ومباثرة وعال برؤية 
 نءظمة وعءلتءلي غير فءعلة أو مؤثرة على القرابر اإلسرائيلي، وإن كءن سيحصل أي تأخير في
التطبيق فسيكون ألسبءب سيءسية في إسرائيل ذاتهء، وبرعمء ألسبءب انتخءبية أمريكية، وليس كتجءوب 
 مع بردود الفال التي كءن يفترض أن تشّكل تحديءت أو تهديدات إلسرائيل ومستقبلهء استراتيجيًء مثاًل.

 تصب في استراتيجية ثمة أطروحءت وقرا ات عرعية وفلسطينية متبءعدة أو متقءبرعة، لكنهء ال تزال ال
واحدة، حيث أن الطروحءت ال تزال بين من يتمسك بءلدبلومءسية والتفءوض سبياًل وحيدًا، وعءلتءلي 
برعمء يصل به الحءل إلى التكّيف مع التطبيق للضّم مع التحّفظ، وعين من يرى المواجهة لوقف هذا 

لفءعلة مثل المواجهة الشابية الفلسطينية القرابر وإفشءله ولكن دون التوصل باد إلى الوسءئل الحقيقية ا
المبءشرة مع االحتالل في كل فلسطين، أو التحركءت الارعية الضءغطة على الحكومءت التخءذ 
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إجرا ات فءعلة مثل إلغء  الماءهدات أو تجميدهء وقطع الاالقءت أو وقفهء ووقف عمليءت التطبيع 
 ...الخ.

و  "صفقة القرن" واالطالع على تقديرات الاديد من وعاد التحليل التفصيلي لقرابر الضّم في ض
الخبرا  فإّن الخيءبر القءدبر على لجم إسرائيل ووضع حد لهء هو "خيءبر المواجهة" للمنع واإلفشءل بكل 
متطلبءته الشابية والرسمية، وذلك في حءل توفر خطة عمل منسقة تقوم على أسءس وحدة وطنية 

 ًء، وعءلتءلي عرعيًء.للمواجهة، خصوصًء فلسطينيًء وأبردني
وتشمل المواجهة طباًء الجوانب القءنونية والدبلومءسية والسيءسية واإلعالمية والفكرية وغيرهء، لكنهء 
تهدف إلى منع التطبيق ووقفه، ولجم إسرائيل عن التفكير بقلب الطءولة على الفلسطينيين والارب 

هذه النتءئج، مء يلزم أن تتاءمل بءلوسءئل بمثل هذا القرابر، حيث أن خطة المواجهة يفترض أن تحقق 
 واآلليءت الالزمة إلنجءز هذا الهدف.

وعلى صايد الدوبر المطلوب من المحيط الارعي إلسنءد هذه السيءسة المفترض تثبيتهء فلسطينًيء 
وأبردنًيء فثّمة الكثير ممء يمكن القيءم به، من أهّم ذلك: تبّني الموقف األبردني والفلسطيني الرافض 

لخطة والامل على إفشءلهء ومنع تطبيقهء فااًل ال قواًل، وتوفير اإلسنءد والدعم الالزم اقتصءدًيء ل
وسيءسًيء لألبردن وفلسطين للصمود أمءم الضغوط المتوقاة، واالنتقءل بءلسيءسة الارعية من ثقءفة 

 وفلسفة إدابرة الصراع إلى فلسفة حسم الصراع ووضع حد للمشروع الصهيوني.
جءح هذه السيءسءت وقف كءفة برامج وإجرا ات التطبيع الالني والسري مع إسرائيل وتجميد ويلزم لن

االتفءقءت والماءهدات، والضغط على الواليءت المتحدة لممءبرسة دوبر ماطل للقرابر اإلسرائيلي في ظل 
لحكومة خالف داخل اإلدابرة األميركية وفي البيية االنتخءبية أيضًء، إضءفة إلى باض الخالفءت في ا

اإلسرائيلية سوا  على التوقيت أو الحجم والشكل أو المراحل، والتحرك الدولي المشترك على مختلف 
المستويءت لمحءصرة القرابر اإلسرائيلي وتوسيع دائرة الرفض واإلدانة والساي الستصدابر قرابرات أممية 

وهكذا لمقءطاة إسرائيل إذا  ومواقف دولية فردية وجمءعية من االتحءد األوبروعي أو االتحءد األفريقي
 أقدمت على تطبيق قرابرهء بءلضّم من جءنب واحد.

وعلى الصايد الداخلي، اتخءذ سيءسءت جديدة أسءسهء السمءح بءنطالق الدوبر الشابي في حمالت 
المقءطاة لالحتالل ووقف أي أعمءل تجءبرية وتبءدالت دبلومءسية أو أمنية ماه، وتشكيل هيية وطنية 

قطر عرعي للقيءم بءلفاءليءت السيءسية والشابية، وتوفير الغطء  السيءسي والقءنوني  موحدة في كل
لنضءل الشاب الفلسطيني ومقءومته، والمسءهمة الفءعلة في إنهء  حءلة االنقسءم الفلسطيني وعدم 
ًا الضغط على األطراف ليبقى االنقسءم، وتقديم الدعم الالزم إلنجءح تحقيق الوحدة الفلسطينية بايد

عن الحسءبءت األيديولوجية أو المصلحة األنءنية لكل دولة عرعية على حدة أو كل فصيل فلسطيني 
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على حدة، واالنتقءل عرعًيء من تغذية االنقسءم الفلسطيني لمصءلح آنّية أو أيديولوجية جءمدة إلى 
 الامل على إنهءئه وتشجيع األطراف الفلسطينية على ذلك.

اجهة القرابر اإلسرائيلي وإفشءله ومنع تطبيقه ممكن بءالستنءد إلى نقطة مو  إن قرابروخالصة القول 
 ابرتكءز فلسطينية وعءستراتيجية عرعية مسءندة وعقوة وجدّية.

 14/7/2020، "21موقع "عربي 
 

 وراء ظهورنا؟ "صفقة القرن "و "الضم"هل بات  .33
 عريب الرنتءوي 

متحدة لم تاد تحمل أخبءبرًا سءبرة لكل من استطالعءت الرأي الاءم في كل من إسرائيل والواليءت ال
كوبرونء بقليل، ظّن الرجالن أنهمء حجزا مقاد الصدابرة، « جءئحة»ترامب ونتنيءهو... إذ حتى قبل 

وإن كءن مثقاًل بشروط -وأخذا يستادان لوالية إضءفية، نتنيءهو دخل فاليًء في واليته الخءمسة 
فيمء ترامب كءن فرحًء بءألدا  الركيك والمتلاثم  -منهءاالئتالف مع غءنتس التي يساى جءهدًا للتحربر 

 لمنءفسه بءيدن.
مقءعد إضءفية عن  5-4الصوبرة اليوم، تبدو مختلفة، استطالعءت الرأي التي أعطت نتنيءهو والليكود 

، عءدت لتخصم من برصيد الرجل، على خلفية أدائه المرتبك في التاءمل مع 2020انتخءبءت آذابر 
ب سبقه للسقوط في الحفرة ذاتهء، وهو ألول مرة منذ حملته األولى، لم ياد واثقًء ترام«...كوبرونء»

 بفوزه المؤّزبر.
 مء الذي يانينء من ذلك كله، ولمءذا نهتم بمراقبة األشهر األبرعاة القءدمة، بكثير من الشغف؟.

لبقء  على برأس ياتقد باض المراقبين، أن تدهوبر المكءنة االنتخءبية للرجلين، وتنءقص حظوظهمء في ا
السلطة، ستدفاءنهمء للتراجع عن قرابر الضم، ويقول أصحءب وجهة النظر هذه، إن لدى الرجلين من 
المشكالت واألولويءت مء يصرفهمء عن التفكير بفتح جبهءت جديدة، قد تقضي على آخر فرصهمء 

 في البقء .
تهء بمروبر استحقءق األول من ويبرهن هذا الفريق من المراقبين على جدية وجهة النظر هذه وأبرجحي

تموز دون أن يحصل نتنيءهو على ضو  أخضر مطلوب من ترامب، ومن دون أن يجرؤ األول على 
اإلقدام على تنفيذ خطوته األحءدية...الضم وفقًء لهذا الفريق، بءت وبرا نء، بل إن باضم بشر بنهءية 

 ، وانطوا  صفحتهء.«صفقة القرن »
ن والمحللين، ال يستباد حدوث سينءبريو آخر...كأن يستاجل نتنيءهو الضم لكن فريقًء آخر من المراقبي

من جءنبه، لتاويض فشله في احتوا  الجءئحة، عّله بذلك ينجح في شد عصب اليمين اإلسرائيلي، 
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سيمء أن األصوات التي فقدهء الرجل وفقًء لالستطالعءت، لم تذهب لماسكر اليسءبر أو الوسط، بل 
 خرى، أكثر تطرفًء من نتنيءهو والليكود سوا  بسوا .ذهبت لقوى يمينية أ

صءحب «في الضم، و« صءحب مصلحة شخصيه»أمء ترامب، فثمة من يقول، إنه قد يصبح 
، وقد ال يتردد في تشجيع حكومة نتنيءهو على تنفيذ خطوته المرجأة، بتوقيت يتزامن «الحءجة أبرعن

ءثل: شد عصب اليمين المسيحي اإلنجيلي مع االنتخءبءت أو يسبقهء بقليل، ودائمًء بهدف مم
بين اليمين « شهر الاسل»المتصهين، وهو الذي يشكل بركنًء بركينًء من قءعدته االنتخءبية...أي أن 

المتطرف اإلسرائيلي، ونظيره اليمين الشابوي األمريكي لم ينقض باد، ومن السءبق ألوانه، نشر 
 إعالن ناي للصفقة المشؤومة.

، يجب أن يظل في الحسبءن دائمًء وفي مختلف األوقءت، فءلدول والشاوب، تخطط مثل هذا السينءبريو
لمواجهة أسوأ السينءبريوهءت، فإن وقع مء هو أحسن منهء، كءن به، وإال فإن االستاداد يكون تم على 

 قءعدة مواجهة أكثر األخطءبر والتحديءت فداحة.
م، كمء في الرأي الاءم، يفضل سينءبريو عند كثيرين مّنء، في السلطة والحك« تفكير برغءئبي»ثمة 

انهيءبر حكومة نتنيءهو وسقوط ترامب... والحقيقة أن كال الرجلين، غير مأسوف عليه، لكن مء يغيب 
عن البءل، أن احتمءاًل كهذا ليس مؤكدًا، وقد ال يكون مرجحًء... ثم من قءل إن بدائلهمء ستكون 

ومة، سيظل أقصى اليمين حءضرًا لوبراثته، أمء مع أفضل منهمء بكثير... إن خرج نتنيءهو من الحك
جو بءيدن، فال يظننَّ أحد أنه سيايد عقءبرب السءعة إلى مء قبل نقل السفءبرة األمريكية إلى القدس، أو 

 ، يبدو أن هذا هو الخيءبر، الذي بءت وبرا  ظهوبرنء.«وبرقة كلينتون »أنه سياود حتى إلى 
 15/7/2020، الدستور، عّمان
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 ياقوب نيجل ويونتءن شنزبر
ُيفهم من سلسلة التقءبرير أن إسرائيل تواصل الهجوم، ومؤخرًا بقوة مضءعفة، على قوات إيرانية وعنى 
تحتية في سوبرية. وتصف وسءئل اإلعالم بتوسع هذه الهجمءت كتواصل للحرب مء بين الحروب، 

ق فيهء إسرائيل القدبرات المتطوبرة ألعدائهء؛ كي تكون جءهزة على نحو أفضل عند الحملة التي تسح
 نشوب الصراع الاسكري التءلي.

، قبل اعتزاله، اعترف 2018في مقءبلة مع برئيس األبركءن، الفريق غءدي آيزنكوت، في كءنون األول 
لم تأخذ المسؤولية إال في  بأن إسرائيل هءجمت أثنء  واليته آالف األهداف في سوبرية ودمرتهء، بينمء
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حءالت قليلة. وكءن التركيز حتى وقت أخير بءألسءس على مسألة متى وأين هءجمت إسرائيل وليس 
 مء الذي دمر. تبدأ هذه الحقيقة بءلتغير مؤخرًا.

ليس صعبًء بءلطبع تحديد مكءن الهجمءت: غءلبيتهء السءحقة في سوبرية، الدولة التي توجد في حءلة 
أيضًء. تواصل إيران « كوبرونء»باد سنوات من الحرب األهلية، وهي عرضة اآلن ألزمة من الفوضى 

استغالل الفوضى، وتنشر القوات والسالح في الدولة، في محءولة لالستاداد لمواجهة مع إسرائيل. 
 ويتضمن األمر قوات عسكرية وميليشيء شيعية، ولكن أيضًء وسءئل قتءلية متطوبرة وفتءكة.

ل الذي أجرته هيية األبركءن، برئءسة الفريق أفيف كوخءفي، قبيل تفايل الخطة الخمءسية وفقًء للتحلي
، فإن القلق األعلى للجيش اإلسرائيلي، باد النووي اإليراني، الذي يبدو «(كوبرونء»)قبل أزمة « تنوفء»

ات هو أيضًء تلقى ضرعءت قءسية في الوقت األخير، هو ماءلجة األعمءل اإليرانية إلدخءل قدبر 
 صءبروخية موجهة دقيقة للسءحة الشمءلية وفي المستقبل على مء يبدو الجنوعية أيضًء.

(، عندمء كءنت 1988 – 1980الاراقية ) –بدأ برنءمج الصوابريخ اإليراني خالل الحرب اإليرانية 
 القوات اإليرانية ومواطنو الدولة عرضة للصوابريخ الاراقية بشكل مستمر. وعحثًء عن قدبرات مشءبهة
قءد من كءن في حينه النءطق بلسءن المجلس برفسنجءني الجهود للحصول على صوابريخ من ليبيء، 

 من سوبرية ومن كوبريء الشمءلية.
األول من ليبيء. ومنذئذ طوبرت الجمهوبرية اإلسالمية « إسكءد بي»اشترت إيران  1985في الاءم 

ءن. لابت الصين وبروسيء دوبرًا مركزيًء قدبرات إضءفية بماونة الصين، بروسيء، كوبريء الشمءلية، والبءكست
في المسءعدة للحصول على محركءت الصوابريخ )السءئلة والصلبة(، بينمء زودت كوبريء الشمءلية إيران 

 بصوابريخ بءليستية كءملة مثل عءئلة نو دونغ.
عندمء جمات إيران مء يكفي من القدبرة في التكنولوجيء وفي اإلنتءج، بدأت تصدبر المارفة، قطع 

« حمءس»غيءبر، بل أحيءنًء الصوابريخ نفسهء لحلفءئهء في الشرق األوسط. وقد سلحت بءألسءس ال
بجملة من الصوابريخ ذات القدبرات المتنوعة، ولكن ليس باد بءلصوابريخ الدقيقة. وكءن « حزب هللا«و

ًء الهدف هو إغراق إسرائيل بموجءت من الصوابريخ تشل حركتهء، ولكن إسرائيل طوبرت بءلتوازي دفءع
 فءعاًل عّطل جز ًا كبيرًا من التهديد.

ولإلحبءط، الذي شاروا به جرا  التكنولوجيء اإلسرائيلية، بدأ اإليرانيون بتصدير سالح موجه دقيق 
، انطالقًء من التفكير بأنه سيكون لهذا السالح قدبرات للتغلب على باض 2013أيضًء في الاءم 

الحديث عن سالح ذي قدبرة إصءبة بدقة إلى نحو عشرة  منظومءت الدفءع القءئمة في إسرائيل. ويدوبر
، «محطم للتاءدل»أمتءبر عن الهدف المخصص، وهذه دقة فتءكة تمثل مء تسميه إسرائيل بسالح 

 من امتالكه بأي ثمن.« حزب هللا»والذي تاتزم منع 
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ي مجموعة فهم زعمء  إيران في حينه القدبرة التي يوفرهء السالح الدقيق، ال سيمء حقيقة أنه ياط
، الوسءئل للحصول على قدبرة تشبه التفوق الجوي، بال «حزب هللا»ليست بدولة، مثل « إبرهءبية»

هو خرق عظيم لكل « اإلبرهءبيين»قواعد جوية أو طءئرات قتءلية. إن نقل مثل هذه التكنولوجيء لـ 
، عقيدة، سيءسة أخرى في الاءلم« إبرهءبية»الماءيير القءئمة في الاءلم. ال توجد لدى أي مجموعة 

 وتكنولوجيء السالح الدقيق، بمء في ذلك القدبرات االستخبءبرية والتوجيه المرافق.
انطالقًء من الوعي بءلخطر، قربرت إسرائيل مهءجمة برنءمج الصوابريخ الدقيقة في كل مكءن وفي كل 

كءملة، التي تغيير نهجهء ووقف نقل الصوابريخ ال 2016زمءن ممكن. وهذا يشرح قرابر إيران في الاءم 
أحبطتهء إسرائيل في ماظم الحءالت واالنتقءل بداًل من هذا إلى تطوير قدبرات بتحويل الصوابريخ غير 
الدقيقة إلى صوابريخ موجهة دقيقة. وعدأت إيران نقل القطع األصغر )التوجيه، األجنحة، القيءدة 

إيران جملة واساة من وعنت «. حزب هللا»والرقءبة وغيرهء( الالزمة للتحويل، عبر سوبرية إلى 
 مسءبرات التهريب من سوبرية إلى لبنءن )جوًا، وعرًا، وعحرًا( لتفءدي اإلحبءط اإلسرائيلي.

كءنت إسرائيل في المءضي غءمضة عمدًا بءلنسبة لألهداف التي تهءجمهء، ولكنهء تبنت، مؤخرًا، 
صراحة بأن إيران مسؤولة  ، وتدعي«حزب هللا»جديدة، تكشف برنءمج الصوابريخ الدقيقة لـ  استراتيجية

عن هذا االنتشءبر الخطير إلى المنطقة. وفي السنة المءضية كشف برئيس الوزبرا  نتنيءهو عن موقع 
المحربر( في لبنءن. وأغلق هذا الموقع منذئذ،  -)نوع من الصوابريخ الموجهة الدقيقة  PGMإلنتءج 

 دة في دولة األبرز.ولكن ينبغي االفتراض بءن إيران أقءمت بنجءح منشآت إنتءج جدي
حتى كءنون الثءني المءضي قءد الحرس الثوبري اإليراني الخطوة بقيءدة قءسم سليمءني، الذي حّيده 
هجوم بطءئرات مسيرة أميركية. وتواصلت أعمءل التهريب منذئذ من دونه أيضًء وماهء كذلك الهجمءت 

 شتاءل.المنسوعة إلسرائيل. مع كل تهريب وهجوم يتسع االحتمءل الكءمل لال
ليس إلسرائيل شركء  ذوو مصداقية إلخراج القوات اإليرانية والصوابريخ الدقيقة ومنشآت إنتءجهء من 
سوبرية ومن لبنءن. تبذل إسرائيل وتواصل بذل جهد جم كي تقنع الروس بأن إخراج اإليرانيين من 

تواصل تهديد سوبرية هو مصلحة بروسية، وأوضحت للرئيس بوتين ولدائرته الداخلية بأنه طءلمء 
الصوابريخ الدقيقة، فلن يكون استقرابر في سوبرية، وكل االستثمءبر الروسي في الدولة سيضيع هبء . 
هذا الموضوع هو مصدبر متواصل للتوتر بين طهران وموسكو، ولكن الروس ال ياملون بتصميم 

 إلخراج اإليرانيين من سوبرية.
بر اقتصءدي، وقد تغرق في الفوضى في كل في لبنءن يرتفع التوتر. توجد الدولة على شفء انهيء

لحظة. تفهم القيءدة اللبنءنية، مهمء كءنت فءسدة، بأن األمر األخير الذي تحتءجه الدولة اآلن هو 
 وإيران.« حزب هللا»حرب أخرى، ولكن ليس واضحء إذا كءنت لديهم القوة للتصدي لـ 
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ب تهديد الصوابريخ الدقيقة دوبرًا مركزيًء في ضو  التحذيرات اإلسرائيلية المتصءعدة من المهم أن يلا
في المداوالت المقترعة في األمم المتحدة )تشرين األول( على برفع حظر السالح عن إيران. كمء أنه 
يمكن أن يلاب دوبرًا في المداوالت على المسءعدة المءلية التي يطلب لبنءن تلقيهء من الاءلم. ومع 

ائيل تحييد هذا التهديد الكبير قبل أن يحصل هذان ذلك، فليس من غير الماقول أن تقربر إسر 
األمران. فتهديد الصوابريخ الدقيقة يقترب من نقطة قرابر من شأنه أن يشال كل الشرق األوسط. 

 واألحداث األخيرة هي مجرد مؤشر إلى أمر يمكنه أن يؤدي إلى مواجهة محتمة.
 «إسرائيل اليوم»
 15/7/2020، األيام، رام هللا
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