
     
 
 
 
 
 
 

   
 
 
 
 

  
 
 
 
 

  
 

  
  

 

 أولويات ثالث حماس تعمل وفق.. هنية يعلن عن مؤتمر شعبي يجمعه بعباس

 ذكرنا بالفصل العنصري ت اإلسرائيلية الضمخطة جنوب إفريقيا: برلمان 

 يلية تصادق على اتفاقية مد خط أنابيب الغاز إلى أوروباالحكومة اإلسرائ

 كاتب إسرائيلي: الوضع بسيناء كئيب وجيش مصر تخلى عن المواجهة

 محسن محمد صالحأ.د. ... فتح وحماس: إشكالية التوافق في مواجهة الّضم

رسميًا من  تطلب السلطة الفلسطينية
التحقيق في  "الجنائية الدولية"

 الجرائم اإلسرائيلية
 

 4... ص 
 

 5288 20/7/2020 نثينناإل



 
 
 
 

 

 2 ص             5288 العدد:             7/20/2020 ثنينإل ا التاريخ: 

                                    

  السلطة:
 4 تصعيد إسرائيلي ضد السلطة الفلسطينية في القدس  2.
 4 "الرباعية"السلطة تعّول على دور روسي إلحياء : مجدالني  3.
 5 ضغط دولي: التصريحات األمريكية حول الدولة الفلسطينية جاءت نتيجة في السلطةقيادي   4.
 5 "كورونا"لـ "السيناريوهات األسوأ"للتعامل مع  اشتية: الحكومة تستعد  5.
 5 منظمة التحرير ترّحب بتقرير حقوقي أممي  6.
 6 لحذفهما خريطة فلسطين "أبل"و "غوغلتنتقد "فلسطينية ال السلطة  7.
 6 إلطالق سراح األسرى المرضى "إسرائيل"عريقات يطالب دول العالم بالضغط على   8.
 6 األمن الفلسطيني يمنع تظاهرة ضد الفساد في رام هللا ويعتقل عددًا من النشطاء  9.

 
  المقاومة:

 7 أولويات ثالث حماس تعمل وفق.. شعبي يجمعه بعباسهنية يعلن عن مؤتمر   10.

 8 أسرى فتح وحماس: تعاوننا سيبقى مستمًرا وسنعمل على استرداد حقوقنا المسلوبة  11.

 8 القسام تكشف تفاصيل جديدة حول عملية "أبو مطيبق"  12.

 9 غزة وضعت معادلة أن أي عدوان إسرائيلي سترد عليه مهما كان حجمهالنخالة:   13.

 9 منحازتان لالحتالل "أبل"و "غوغل"الجهاد اإلسالمي:   14.

 9 حماس: التأخر بمحاكمة المسؤولين الصهاينة سيشجعهم على مزيد من اإلرهاب المنظم  15.

 10 فصائل فلسطينية تدين تصريحات "باسيل" حول الالجئين بلبنان  16.
   

  :اإلسرائيليالكيان 
 10 الحكومة اإلسرائيلية تصادق على اتفاقية مد خط أنابيب الغاز إلى أوروبا  17.
 11  أولمرت يهاجم نتنياهو ويصفه بالممثل   18.
 11 يعالون: نتنياهو يحكم مثل رئيس عصابة  19.
 11 جلسات أسبوعًيا 3تكثيف محاكمات نتنياهو بدًءا من يناير المقبل:   20.
 12 قبل أيلول "في أحسن األحوال" "إسرائيل"ال رحالت جوّية من   21.
 12 الحكومة اإلسرائيلية تفشل في إقرار خطة لمواجهة موجة وبائية ثانية  22.
 12 تظاهرات في تل أبيب والقدس احتجاجا على األزمة االقتصادية وحكم نتنياهو  23.
 13 مصر تخلى عن المواجهة كاتب إسرائيلي: الوضع بسيناء كئيب وجيش  24.



 
 
 
 

 

 3 ص             5288 العدد:             7/20/2020 ثنينإل ا التاريخ: 

                                    

 
  :األرض، الشعب

 13 طفال منذ مطلع العام الجاري  326فروانة: االحتالل اعتقل   25.

 14 2020عملية هدم خالل النصف األول من  313"مقاومة الجدار":   26.

 14 منها للسكن %7 من أراضيهم وتخصيص % 88المقدسيين من استخدام منع ياالحتالل تقرير:   27.

 15 آالف عامل 4مصنعًا وتسريح  50"نقابات عمال غزة": "كورونا" تسبب في إغالق   28.

 16 مستوطنون يحرقون مئات أشجار الزيتون ومساحات زراعية واسعة في محافظة نابلس  29.

 16 يافا: إصابات واعتقاالت خالل قمع الشرطة تظاهرة منددة بتجريف المقبرة اإلسالمية  30.

 16 تأّثر ابنة شهيد فلسطيني عند سماع اسمه خالل حفل تكريمي في غزة مع تفاعل   31.
 

  مصر:
 17 دم االستقرار في المنطقةعلول أحادية ستؤدي إلى تأجيج الصراع و السيسي: أية ح  32.
 17 من خطورة أي ضم لألراضي الفلسطينية على مسار السالممصر تحذر   33.

 
  األردن:

 17 إسرائيلي أحادي الجانبالملك األردني يجدد تحذيره من أي إجراء   34.
 

  لبنان: 
 17 عدوة وتنتهك السيادة اللبنانية كل يوم "إسرائيل"دياب: حسان   35.

 
  دولي:

 18 ذكرنا بالفصل العنصري ت اإلسرائيلية الضمخطة جنوب إفريقيا: برلمان   36.
 

  حوارات ومقاالت
 18 محسن محمد صالحأ.د. ... كالية التوافق في مواجهة الّضمفتح وحماس: إش  37.
 21 وائل قيديل... يحرقون في ليبيا .. ويطفئون في إسرائيل  38.
 22 عاموس يدلنن... إســـرائـيــل تـعـانــي أزمـــة قـيـادة هــي األخـطــر فـي تاريخـهــا  39.

 
 24 :صورة

*** 



 
 
 
 

 

 4 ص             5288 العدد:             7/20/2020 ثنينإل ا التاريخ: 

                                    

 
 

 التحقيق في الجرائم اإلسرائيلية "الجنائية الدولية"رسميًا من  تطلب السلطة الفلسطينية .1
طالب وزير الخارجية الفلسطنيي، رياض المالكي، قضاة الدائرة التمهندية األولى في  رام هللا:

حكمة، فاتو بيسودا، للتحقنق في جرائم ارتكبتها المحكمة الجيائية الدولية بتفويض المدعية العامة للم
وقال المالكي إن السلطة طلبت رسميًا من المحكمة تحديد موعٍد إلصدار  إسرائنل بحق الفلسطنيننن.

 قرارها بخصوص الوالية الجغرافية للمدعية العامة، لكن المحكمة لم تلزم نفسها بموعد محدد.
، وقضية االستيطان في 2014الحرب على غزة في عام  والقضايا الميتظر طرحها في المحكمة هي

. وفي ديسمبر )كانون األول( الماضي، أعليت المدعية العامة وجود أساس للتحقنق 1967أراضي 
 .2014بشأن جرائم الحرب في المياطق ميذ عام « حماس»مع إسرائنل وحركة 

المحكمة في األراضي المحتلة، وأكد المالكي جهوزية الجانب الفلسطنيي لتوقيع اتفاق يسهل عمل 
عبر فتح مكاتب واستقبال موظفنن دولننن من أجل الوصول إلى محاكمة، ومحاسبة مجرمي الحرب 

 اإلسرائنلننن.
 19/7/2020، الشرق األوسط، لندن

 
 تصعيد إسرائيلي ضد السلطة الفلسطينية في القدس .2

في  ةالفلسطنييالسلطة ثل رئيس اعتقلت إسرائنل محافظ القدس، عدنان غنث، وهو مم رام هللا:
وداهمت قوات االحتالل، ميزل  المديية التي تميع فنها سلطات االحتالل أي نشاط سيادي فلسطنيي.

غنث في سلوان جيوب القدس المحتلة، وفتشته وعبثت بمحتوياته قبل اعتقاله. وهذا هو االعتقال 
 لغنث ميذ توليه ميصبه محافظا للقدس. 19الـ

 19/7/2020، ، لندنالشرق األوسط
 

 "الرباعية"السلطة تعّول على دور روسي إلحياء : مجدالني .3
رحب عضو اللجية التيفنذية لميظمة التحرير الفلسطنيية د. أحمد مجدالني، بما وصفه  رام هللا:

الدور الحنوي والثقل السياسي لروسيا االتحادية في ميطقة الشرق األوسط، ومواقفها الثابتة »بـ
وقال مجدالني إن روسيا تسعى لتفعنل عمل الرباعية  «.لقضية شعبيا، وحقوقه الوطييةوالداعمة 
 الدولية. 

 20/7/2020، الشرق األوسط، لندن
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 : التصريحات األمريكية حول الدولة الفلسطينية جاءت نتيجة ضغط دوليفي السلطةقيادي  .4

فت، إن التصريحات األمريكية قال عضو اللجية التيفنذية لميظمة التحرير الفلسطنيية، صالح رأ
األخنرة التي دعت فنها واشيطن، رئيس حكومة االحتالل بييامنن نتيياهو باإلبقاء على فرص إقامة 
دولة فلسطنيية حية، جاءت نتيجة رفض المجتمع الدولي بأسره لمخطط الضم اإلسرائنلي الذي يبتلع 

 ارخ قرارات الشرعية الدولية.، ويخرق بشكل ص”حل الدولتنن“الضفة الغربية، ويقضي على 
 19/7/2020، ، لندنالقدس العربي

 
 "كورونا"لـ "السيناريوهات األسوأ"للتعامل مع  اشتية: الحكومة تستعد .5

قال رئيس الوزراء الفلسطنيي محمد أشتية إن حكومته تعمل على رفع قدرات القطاع الصحي  رام هللا:
يتعلق بتفشي فنروس }كورونا{، بهدف تحقنق التوازن ليستطيع التعامل مع أسوأ السنياريوهات فيما 

 بنن صحة الياس ومصالحهم االقتصادية.
إصابة جديدة بالفنروس. وسجلت هذه  532وفيات جديدة و 3وسجلت وزارة الصحة الفلسطنيية أمس، 

 األرقام العالية على الرغم من فرض السلطة إغالقًا من مساء الخميس حتى صباح النوم )األحد(، في
 إصابة. 500و 400محاولة لخفض نسبة اإلصابات التي ظلت يوميًا تتراوح بنن 

 19/7/2020، الشرق األوسط، لندن
 

 منظمة التحرير ترّحب بتقرير حقوقي أممي .6
رحبت اللجية التيفنذية لميظمة التحرير الفلسطنيية، بتقرير المقرر الخاص لألمم المتحدة  رام هللا:

ن في األراضي الفلسطنيية المحتلة مايكل لنيك. واعتبر عضو اللجية المعيي بحالة حقوق اإلنسا
التيفنذية رئيس دائرة حقوق اإلنسان والمجتمع المدني، أحمد التميمي، في بيان، أمس، أن التقرير 
مستيد وونثيقة تضاف إلى القرارات والقواننن الدولية المتعلقة بعدالة القضية الفلسطنيية، التي يبيى 

إن التقرير وضع الند على واحدة من جرائم عدة يرتكبها االحتالل »جريم االحتالل. وقال علنها في ت
اإلسرائنلي ضد شعبيا، وهي العقاب الجماعي، من خالل اإلغالق والحصار وهدم البنوت، باعتبارها 
 انتهاكًا لقانون الدول ولحقوق اإلنسان في األراضي المحتلة، واألهم هي اإلشارة التي جاءت في
التقرير حول الغطاء السياسي الذي توفره حكومة االحتالل، والقضائي الذي توفره المحكمة العليا 

 «.التابعة له لهذه الجرائم واالنتهاكات
 19/7/2020، الشرق األوسط، لندن
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 لحذفهما خريطة فلسطين "أبل"و "غوغلتنتقد "فلسطينية ال السلطة .7

ن الفلسطنيي رياض المالكي، توجيه رسالة رسمية إلدارة أعلن وزير الخارجية والمغتربن رام هللا:
لالحتجاج على حذف خريطة فلسطنن، متهمًا محركي البحث  ،األمنركنتنن« أبل»و« غوغل»شركتي 

 إسرائنل.« ضغط وابتزاز»بالخضوع لـ
وقال وزير االتصاالت وتكيولوجيا المعلومات إسحاق سدر، إن الوزارة تبحث إمكانية اعتماد محرك 

، مثل الروسي أو الصنيي، ردًا على قرار شطب دولة فلسطنن من «غوغل»حث بديل عن ب
وأشار سدر إلى أن هياك خطوات قانونية سنتم اتخاذها، كرفع قضايا لجهات االختصاص  خرائطها.

كون ما يجري مخالفًا للقواننن والشرائع الدولية، وقرارات األمم المتحدة ذات العالقة، كما سيكون »
 «.فريق عمل وخلية أزمة في الوزارة، للعمل بشكل مميهج وعلمي في هذا اإلطار هياك

 18/7/2020، الشرق األوسط، لندن
 

 إلطالق سراح األسرى المرضى "إسرائيل"عريقات يطالب دول العالم بالضغط على  .8
الدولي  طالب أمنن سر اللجية التيفنذية لميظمة التحرير صائب عريقات، مؤسسات المجتمع: رام هللا

ودعا عريقات في  للقيام بمسؤولياتها لردع إسرائنل ومساءلتها وإلزامها بواجباتها كسلطة ُمعتِقلة.
رسائله، للضغط على اسرائنل إلطالق سراح األسنر المريض كمال أبو وعر فورا، واإلفراج عن 

حكومنتهم على جميع األسرى المرضى، وكبار السن، واألطفال، واليساء، واإلدارينن ومن شارفت م
 االنتهاء، قبل فوات األوان.

 19/7/2020، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
 األمن الفلسطيني يمنع تظاهرة ضد الفساد في رام هللا ويعتقل عددًا من النشطاء .9

يوم األحد، عددًا من أعضاء الحراكات اعتقل األمن الفلسطنيي بعد عصر : جهاد بركات -رام هللا 
 التي كانت تيوي تيفنذ تظاهرة ضد الفساد وسط مديية رام هللا، في الضفة الغربية.

وقال الياشط في الحراك الفلسطنيي الموحد خالد دويكات لـ"العربي الجديد": "إن األمن ميع الوقفة 
بالقوة"، مؤكدًا اعتقال بنن عشرة إلى انثيي عشر شخصًا من المشاركنن، ومتهمًا األمن بالتهديد 

اعتقال أي شخص من الحراك يتوجه إلى دوار الميارة، كما اتهم األمن بيشر إشاعات بنن الياس ب
 بأن الوقفة "تخريبية ألحد أحزاب المعارضة".

 19/7/2020، العربي الجديد، لندن
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 أولويات ثالثحماس تعمل وفق .. هنية يعلن عن مؤتمر شعبي يجمعه بعباس .10

لحركة المقاومة اإلسالمية "حماس" إسماعنل هيية أن التطورات أكد رئيس المكتب السياسي : الدوحة
 3والمستجدات التي تمر بها القضية الفلسطنيية حالًيا هي األخطر، مشنًرا إلى أن لدى حماس 

جاء ذلك، خالل لقاء عقده  أولويات للتعامل مع هذا الوضع على األرض، متحدنًثا عن قضايا عدة.
 ع نخبة من اإلعالمننن والصحفننن القطرينن في العاصمة الدوحة.رئيس المكتب السياسي للحركة م

 خطة الضم
وعن خطة الضم اإلسرائنلية، قال هيية: "النوم الحديث عن خطة الضم هي من انعكاسات وتداعيات 

من أراضي الضفة بما في ذلك  %30صفقة القرن، وهذه الخطة تصل في مداها المعلن إلى ضم 
"نحن أمام نقلة نوعية وتحول خطنر في الصراع مع الكيان الصهنوني،  وأضاف: ميطقة األغوار".

 ومن هذا الميطلق نرى أن اللحظة الراهية هي األخطر في مسار الصراع مع االحتالل".
وأشار إلى أن صفقة القرن تحركت في اتجاهنن، األول فلسطنيي؛ وهذا قد تحدنثت عيه، أما الثاني 

األمريكية و"إسرائنل" مع بعض األطراف إلى إعادة ترتنب الميطقة فهو إقليمي، حنث تسعى اإلدارة 
 بما يخدم أمن "إسرائنل" ومصالح أمريكا، وأن تكون "إسرائنل" مكونا شرعيا في الميطقة.

 أولويات تعمل عليها حماس 3
أولويات لمواجهة الخطر المحدق بالقضية الفلسطنيية، وخطة  3وقال هيية، إن حركته تعمل وفق 

، أوالها يتمثل بالعمل على ترتنب البنت الفلسطنيي وإعادة بياء المشروع على أسس صحيحة الضم
 وسليمة ترتكز على نثوابت القضية الفلسطنيية، وهو أهم عامل في المواجهة.

أما األولوية الثانية، فبنن رئيس حماس أنها تتعلق بكيفية مواجهة الخطة واالتفاق على وسائل 
شنًرا إلى جهوزية حركته للجلوس على طاولة واحدة لالتفاق على كيفية ممارسة اليضال الفلسطنيي، م

 نضاليا الوطيي إلنهاء االحتالل.
وبشأن األولوية الثالثة، أكد أنها تتعلق بتيظيم العالقة مع عمقيا العربي واإلسالمي، وهذا موضوع 

لخطط تداعياتها على الميطقة مهم لسببنن؛ ألن القضية لها بعد عربي وإسالمي، ونثانًيا أن لهذه ا
 ككل.

وشدد هيية على أن التقارب بنن قطبي الساحة الفلسطنيية فتح وحماس، وإن كان في بدايته، وإن 
كان رمزًيا، لكيه يشنر إلى خطوة ما، "إسرائنل" تحسب لها حسابا، ألنه عيدما كيا موحدين استمرت 

وفرضت وقائع على األرض، وكذلك سيوات، وبينت معادالت سياسية،  7االنتفاضة األولى 
 االنتفاضة الثانية التي أدت لخروجها من غزة وغنرها من المدن الفلسطنيية بالضفة الغربية.
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وكشف عن وجود اتصاالت مباشرة بنن فتح وحماس دون وساطات مع احترام هذه الوساطات، مشنرا 
الرئيس محمود عباس" وأبو العبد إلى تداول جملة أفكار إلقامة مؤتمر شعبي يخاطب فيه أبو مازن "

ونبه إلى وجود لقاءات بنن قيادات حمساوية وفتحاوية للمرة  "إسماعنل هيية" الشعب الفلسطنيي.
 األولى ميذ عشر سيوات.

وشدد هيية على أن حماس ميفتحة على مختلف المبادرات للتقريب بنن مختلف فصائل الشعب 
 تيجي فلسطنيية وبحث خطة لمواجهة المستقبل.الفلسطنيي، داعًيا إلى خلية تفكنر استرا

كما قال هيية، إن الدبلوماسية القطرية اليشطة هي عالمة بارزة في الموقف العربي واإلسالمي الداعم 
للقضية الفلسطنيية، كونها الدولة األولى في دعم الشعب الفلسطنيي داخليا وخارجيا، ميبها إلى أن 

الفلسطنيي وليس لحركة حماس. وأضاف أن الدعم المالي القطري هذا الدعم موجه لكل أبياء الشعب 
 لقطاع غزة بلغ أكثر من مليار دوالر.

 19/7/2020، المركز الفلسطيني لإلعالم
 

 أسرى فتح وحماس: تعاوننا سيبقى مستمًرا وسنعمل على استرداد حقوقنا المسلوبة .11
ألحد، على استمرار التعاون أكد بيان ألسرى حركتي فتح وحماس في سجون االحتالل، ا :غزة

المشترك والذي يتبلور اآلن للتصدي للسجان اإلسرائنلي واسترداد ما سلبهم إياه من مكتسبات، 
 مستغاًل ظروف وباء كورونا مؤخًرا..

ووجه البيان التحية للمقاومة، مؤكًدا على نثقة األسرى بها وأنهم على نثقة بانتظار تحريرهم مجدًدا بعد 
 خنر.خطاب القسام األ

وبارك البيان خطوات التقارب والتفاهم الذي جمع بنن قيادة الحركتنن في مواجهة خطة الضم 
الصهنوأمريكية، داعًيا لتطوير هذا التفاهم ليصبح خطة استراتيجية وطيية ترسم خارطة طريق 

يها أو واضحة للثورة على األمر الواقع الحالي وليس فقط على خطة الضم التي لربما يتم التراجع ع
تأجنلها، وأن يتم المضي بخطوات عملية متفق علنها لتغننر الواقع المفروض على الشعب واألرض 

 الفلسطنيية.
 19/7/2020، القدس، القدس

 
 القسام تكشف تفاصيل جديدة حول عملية "أبو مطيبق" .12

، النوم كشفت كتائب الشهند عزالدين القسام الجياح العسكري لحركة المقاومة اإلسالمية "حماس"
. 2014األحد، تفاصنل عن عملية موقع أبو مطنبق العسكري، في معركة "العصف المأكول" عام 
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وقالت الكتائب عبر موقعها الرسمي، "نيشر مجددًا التفاصنل الدقيقة للعملية، ويسرد القصة الكاملة 
من إبادة دوريٍة  لما فعلته نخبة القسام بضباط وجيود االحتالل داخل الموقع العسكري، وكيف تمكيت

 عسكريٍة، وقتل الجيود من مسافة صفر".
 19/7/2020، فلسطين أون الين

 
 النخالة: غزة وضعت معادلة أن أي عدوان إسرائيلي سترد عليه مهما كان حجمه .13

أكد األمنن العام لحركة الجهاد اإلسالمي في فلسطنن زياد اليخالة، أنَّ المقاومة الفلسطنيية كسرت 
ود والخطوط الحمراء في التعامل مع االحتالل اإلسرائنلي، مشددًا على أنَّ غزة وتجاوزت الحد

-وضعت معادلة مهمة مفادها أن أي عدوان إسرائنلي سترد عليه مهما كان حجمه. وقال اليخالة 
لم نعتبر استهداف أي  2014خالل لقاء تلفزيوني، أمس، في ذكرى العدوان على قطاع غزة: "في 

ة هو كسر للخط األحمر فكما يستهدف القطاع بالكامل اعتبرت المقاومة أن فلسطنن مديية إسرائنلي
بالكامل هي هدف لصواريخ المقاومة وعملياتها"، موضحًا "أنًّ المقاومة تتطور يوميا وإمكانياتها 
تتعزز يوميًا، رافضًا الحديث عن المفاجآت التي سنتلقاها العدو اإلسرائنلي في أي معركة مقبلة، 

 ئاًل: "المندان سنتحدث".قا
 19/7/2020، فلسطين أون الين

 
 منحازتان لالحتالل "أبل"و "غوغل"الجهاد اإلسالمي:  .14

” أبل”و” غوغل“، السبت، إن قيام شركتي ”الجهاد اإلسالمي“األناضول: قالت حركة  - غزة
وفي بيان،  لي.اإلسرائن” انحيازا لالحتالل“األمريكنتنن بحذف فلسطنن من خرائطهما الدولية يعد 

 ”.اإلجراء تعد على الحق والعدالة، وانحياز لالحتالل والعيصرية الصهنونية“قالت الحركة: 
 19/7/2020، القدس العربي، لندن

 
 حماس: التأخر بمحاكمة المسؤولين الصهاينة سيشجعهم على مزيد من اإلرهاب المنظم .15

تأخر أو التباطؤ في محاكمة المسؤولنن حذرت حركة المقاومة اإلسالمية "حماس"، من أن ال: بنروت
 الصهايية أمام المحكمة الجيائية الدولية، سنيعكس سلبا على مصداقية الجهات القانونية الدولية.

وقال رئيس الدائرة اإلعالمية لـ"حماس" في الخارج رأفت مرة، النوم األحد، "إن محاكمة مسؤولنن 
ألميية على الجرائم التي ارتكبوها ضد الشعب صهايية من المستويات السياسية والعسكرية وا

الفلسطنيي، من قصف وقتل وتدمنر وهدم وحصار وخطف واعتقال، هي واجب المؤسسات الدولية 
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المعيية بالدفاع عن حقوق اإلنسان، وتطبنق القواننن الدولية، وحماية المدنننن، ووقف االنتهاكات 
 الجماعية بحق المدنننن".

 19/7/2020، قدس برس
 

 فصائل فلسطينية تدين تصريحات "باسيل" حول الالجئين بلبنان .16
أدانت فصائل فلسطنيية، األحد، تصريحات لرئيس "التيار الوطيي الحر" في : بنروت/ حسن درويش

 لبيان جبران باسنل، اعتبر فنها أن وجود الالجئنن الفلسطنيننن يؤنثر على تحقنق بالده لمبدأ "الحياد".
لفلسطنيية في لبيان )يضم غالبية الفصائل الفلسطنيية(، في بيان، إلى "التصدي ودعا تحالف القوى ا

وشدد على  لكافة الحمالت اإلعالمية المغرضة التي تفوح ميها رائحة العيصرية والحقد والكراهية".
 رفضه المطلق للمساواة بنن الالجئنن الفلسطنيننن وإسرائنل التي احتلت األرض الفلسطنيية والعربية.
وأّكد التحالف تمسك الالجئنن الفلسطنيننن بالعودة إلى أراضنهم التي هجروا ميها وبإقامة الدولة 

 الفلسطنيية وعاصمتها مديية القدس.
بعد لقاء جمعه بالبطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي، إلى أنه من بنن  أشار باسنل وكان

 يان، دون مزيد من التفاصنل.عياصر الخارج المتفجرة، الوجود الفلسطنيي في لب
 19/7/2020، لألنباءوكالة االناضول 

 
 الحكومة اإلسرائيلية تصادق على اتفاقية مد خط أنابيب الغاز إلى أوروبا .17

وافقت الحكومة اإلسرائنلية يوم األحد على اتفاق مع قبرص والنونان لمد خط أنابنب بحري سنزود 
 أوروبا بالغاز الطبيعي من شرق المتوسط.

ويهدف خط األنابنب المسمى "إيستمند"، الذي يجري التخطيط له ميذ عدة سيوات، ليقل الغاز من 
قبالة سواحل إسرائنل وقبرص إلى النونان وميها إلى إيطاليا. وكان اتفاق لتيفنذ المشروع جرى توقيعه 

 إسرائنل. في يياير بنن وزراء من النونان وقبرص وإسرائنل، بحاجة إلى الموافقة اليهائية في
واالنتهاء من خط األنابنب  2022وتطمح الدول الثالث إلى التوصل لقرار استثمار نهائي بحلول 

للمساهمة في تيويع موارد أوروبا  2025مليار دوالر( بحلول  6.86الذي سنتكلف ستة مليارات يورو )
 من الطاقة.
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على االتفاق اإلطاري لمد خط أنابنب  وقال وزير الطاقة اإلسرائنلي يوفال شتاييتز: "موافقة الحكومة
الغاز الطبيعي بنن إسرائنل وأوروبا هي خطوة تاريخية جديدة على طريق أن تصبح إسرائنل مصدرا 

 للطاقة".
 19/7/2020الحياة الجديدة، رام هللا، 

 
 أولمرت يهاجم نتنياهو ويصفه بالممثل   .18

السابق إيهود أولمرت، يوم األحد، هجوما شن رئيس الوزراء اإلسرائنلي : وكاالت -الحياة الجديدة
وقال أولمرت، إن "نتيياهو يفهم قبل  على خلفه الحالي بييامنن نتيياهو، متهما إياه بأنه "ممثل كبنر".

 الجميع أن الجمهور اإلسرائنلي لم يعد معه، ويدرك أن االحتجاج على سياساته سنتعاظم".
قة، وفي اليهاية سنيجح في المكان الذي لم تيجح فيه وأضاف: "نتيياهو سنواصل مراكمة القوة والطا

 االنتخابات، األحزاب، وصياديق االقتراع، وكل أولئك الذين حلموا بتغننره، وفشلوا".
 19/7/2020الحياة الجديدة، رام هللا، 

 
 يعالون: نتنياهو يحكم مثل رئيس عصابة .19

مثل « إسرائنل»إن نتيياهو، يدير األسبق، موشيه بوغي يعالون، « اإلسرائنلي»قال وزير الجيش 
رئيس العصابة وأنيا نعيش أزمة قيادة حقيقية، وهياك خطورة أيضًا ممثلة في عدم نثقة الرأي العام 

 في القيادة.
وطالب يعالون، بإقالة نتيياهو، لعدم قدرته على مواجهة جائحة كورونا، ولتسببه في وجود أزمة 

مليارات  10إلى نثالث حمالت انتخابية، كلفت البالد « نلإسرائ»اقتصادية حقيقية، خاصة أنه قاد 
 شيكل.

 20/7/2020الخليج، الشارقة، 
 

 جلسات أسبوعًيا 3تكثيف محاكمات نتنياهو بدًءا من يناير المقبل:  .20
حّددت المحكمة المركزّية في القدس، النوم األحد، جدوال زميًيا لمحاكمة رئيس الحكومة : محمد وتد

امنن نتيياهو، بتهم فساد، في نثاني جلسات المحاكمة، التي عقدت في وقت سابق اإلسرائنلّية، بيي
وبحسب قرار المحكمة، ستبدأ مرحلة اإلنثباتات في كانون الثاني/يياير المقبل،  النوم دون مشاركته.

وسيكون مطلوًبا من نتيياهو، والمتهمنن اآلخرين، بالمشاركة في جلسات  جلسات أسبوعًيا. 3بوتنرة 
 كمة.المح
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ويعّد الجدول الذي حّددته المحكمة "سريًعا ومضغوًطا"، رغم ادعاءات طاقم الدفاع عن نتيياهو أّن 
 وتنرة المحاكمات سريعة وال تمّكيهم من دراسة الملّفات كلها.

 19/7/2020، 48عرب 

 

 قبل أيلول "في أحسن األحوال" "إسرائيل"ال رحالت جوّية من  .21
قات الخارجّية في وزارة الصّحة اإلسرائنلّية، ششي شلمون، إّن إسرائنل قال مفّوض العال: أحمد دراوشة

 سبتمبر المقبل "في أحسن األحوال". لن تفتح مطار بن غوريون للرحالت الجوّية قبل أيلول/
وبحسب ما نقلت صحيفة "يسرائنل هنوم" عن شلمون، يوم األحد، فإّن إسرائنل رفضت فتح ميظومة 

كورونا في مطار بن غورويون بسبب "المراضة )انتشار المرض( في فحوصات طبّية لفنروس 
 إسرائنل. السماء لن ُتفتح قبل أيلول المقبل، نحن نقترب من اإلغالق".

 18/7/2020، 48عرب 

 
 الحكومة اإلسرائيلية تفشل في إقرار خطة لمواجهة موجة وبائية ثانية .22

تمت في البنوت « كورونا»ابات تل أبنب: بعد نشر معطيات جديدة تشنر إلى أن معظم إص
والمدارس، وليس في المطاعم وال في برك السباحة ومعاهد الرياضة، وفي ضوء الخالفات بنن 
الوزارات، فشلت الحكومة اإلسرائنلية في اتخاذ قرارات قاطعة لمواجهة الموجة الثانية النتشار 

نتيياهو ورئيس الحكومة البديل بنيي الفنروس. وكلفت طاقمًا وزاريًا برئاسة رئيس الحكومة بييامنن 
 غانتس، ومشاركة عدد شخر من الوزراء، للتداول فنها.

 20/7/2020الشرق األوسط، لندن، 

 
 تظاهرات في تل أبيب والقدس احتجاجا على األزمة االقتصادية وحكم نتنياهو .23

لى التداعيات تجددت المظاهرات في تل أبنب والقدس مساء يوم السبت، احتجاجا ع: محمود مجادلة
االقتصادية لألزمة الياجمة عن جائحة فنروس كورونا المستجد، وعلى إدارة حكومة بييامنن نتيياهو 

 لألزمة.
شخص  1500وتظاهر اآلالف من المستقلنن في حديقة تشارلز كلور في مديية تل أبنب، فيما شارك 

 لقدس.على األقل في مظاهر أمام مقر إقامة نتيياهو في شارع بلفور في ا
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وأغلق المتظاهرون في المدييتنن تقاطعات رئيسية وميعوا حركة السنر، فيما توجه المحتجون في 
القدس باتجاه مقر إقامة رئيس الحكومة بعد أن أشعلوا المشاعل، وسط حضور كثيف لعياصر 

 الشرطة.
يا واللطرون كما تظاهر مساء السبت شالف اإلسرائنلننن، في شوارع وتقاطعات رئيسية بمدن هرتسنل

 والجلنل األعلى ومياطق أخرى للمطالبة باستقالة نتيياهو.
 18/7/2020، 48عرب 

 
 كاتب إسرائيلي: الوضع بسيناء كئيب وجيش مصر تخلى عن المواجهة .24

؛ إن الوضع المنداني 12قال إيهود يعاري في مقاله على القياة العبرية : عدنان أبو عامر -21عربي
نياء تحتم على اإلسرائنلننن عدم الذهاب هياك، ألن المتابعة األميية المتوتر في شبه جزيرة س

اإلسرائنلية للتطورات المندانية الجارية في شبه جزيرة سنياء، تشنر إلى عدم وجود حالة من االستقرار 
 األميي فنها".

 وأضاف: "يمكن الحديث عن الوضع األميي في سنياء بجملة واحدة، استيادا للمعطيات األميية
اإلسرائنلية، فالوضع فنها كئنب، وبعد سلسلة من اإلخفاقات، تؤكد التقارير األميية اإلسرائنلية أن 
الجيش المصري تخلى فعليا عن مالحقة داعش من شبه الجزيرة، وميذ نهاية شهر رمضان، لم يقم 

حربا مع إال بجهود متواضعة الحتواء خطر التيظيم وعملياته، وباتت قوات األمن المصرية تخوض 
 معسكرات بدوية متيافسة، حنث ال توجد فنها قواعد عسكرية".

وأشار إلى أن "التقارير األميية المتوفرة لدى أجهزة االستخبارات العسكرية اإلسرائنلية تشنر إلى أن 
حنث تطوع ألف ميهم حتى  الجيش المصري بدأ بتكليف القبائل البدوية في سنياء بمواجهة داعش،

اآلن في الحرب ضد التيظيم، فالجيش يسلحهم، ويجهزهم بسيارات الدفع الرباعي، لكن داعش سوف 
 يرد باالغتياالت، وحرق المركبات، وإشعال اليار في الحقول".

 19/7/2020، "21موقع "عربي 

 
 طفال منذ مطلع العام الجاري  326فروانة: االحتالل اعتقل  .25

بشؤون األسرى والمحررين، عبد الياصر فروانة، أن سلطات االحتالل اإلسرائنلي  قال المختص
( طفال فلسطنييا. نثلثنهم من القدس. وأضاف: "فيما بلغ 326اعتقلت ميذ مطلع العام الجاري نحو )

عدد األطفال المعتقلنن ميهم ميذ بدء أزمة كورونا في الميطقة مطلع شذار/مارس الماضي، من 



 
 
 
 

 

 14 ص             5288 العدد:             7/20/2020 ثنينإل ا التاريخ: 

                                    

( اسنر فلسطنيي يقبعون 4700يذكر أن نحو ). ( طفال164فة الغربية والقدس نحو )محافظات الض
 ( طفال.160في سجون االحتالل اإلسرائنلي، بنيهم قرابة )

 19/7/2020، فلسطين أون الين
 

 2020عملية هدم خالل النصف األول من  313"مقاومة الجدار":  .26
يشأة فلسطنيية خالل اليصف األول من العام م 313هدمت سلطات االحتالل اإلسرائنلي : رام هللا
وأوضحت هنئة مقاومة الجدار واالستيطان، في  ميها في محافظتي القدس والخلنل. 54%، 2020

تقرير صدر عيها، األحد، حول أبرز االنتهاكات اإلسرائنلية في األراضي الفلسطنيية المحتلة خالل 
الهدم التي تم رصدها وتونثيقها في المّدة التي ، أن مجموع إخطارات 2020اليصف األول من العام 

 إخطاًرا. 351يغطنها التقرير 

ليشهد  2020اعتداء للمستوطينن خالل اليصف األول من العام  419ورصدت الهنئة ما يزيد على 
مواطيا فلسطنييا،  78بذلك ارتفاعا ملحوظا في وتنرة االعتداءات. ونجم عن هذه االعتداءات إصابة 

 3,000دونم من أراضي المواطينن الفلسطنيننن، وحرق وقلع ما يزيد على  1,100رر بـوإلحاق الض
 شجرة.

 19/7/2020، لإلعالم الفلسطينيالمركز 
 

 منها للسكن %7 من أراضيهم وتخصيص % 88منع المقدسيين من استخدام ياالحتالل تقرير:  .27
لة ميح تراخيص المباني تضع سلطات االحتالل نظاما قهريا لعرق :نادية سعد الدين -عمان

من  % 88ميع المقدسننن من استخدام “والميشآت الفلسطنيية في القدس المحتلة، مما أدى إلى 
، وفق معطيات ”فقط للسكن % 7للتيمية العمرانية، ميها  % 12مساحة أراضنهم، حنث لم يبق إال 

 رسمية لمركز أبحاث األراضي الفلسطنيي، ومقره القدس المحتلة.

معطيات مركز أبحاث األراضي الفلسطنيي؛ فإن سلطات االحتالل هدمت زهاء خمسة وبحسب 
، فضال عن هدم حارتي الشرف والمغاربة عيد إتمام احتالله 1967شالف ميزل في القدس ميذ العام 

من سكانها العام  ألفا 198قرية تابعة للقدس وهجر نحو  39الشطر الشرقي من المديية، بعدما هدم 
ميزال في محافظة  27نحو  2020ما هدمت سلطات االحتالل حتى نهاية شذار )مارس( بني .1948

فلسطنييا، حنث تم هدم بعض المباني بند صاحب البياء لتوفنر  96القدس، مما أدى إلى تشريد نحو 
 تكاليف الهدم الباهظة التي ُتلقى على عاتقه إذا لم ييفذ أمر الهدم بيفسه.
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التونثنق في هنئة مقاومة الجدار واالستيطان التابعة للسلطة وبحسب معطيات مسؤول وحدة 
ميزال فلسطنييا في الضفة الغربية، بما فنها  6,114هدم االحتالل “الفلسطنيية، قاسم عواد، فقد 

ألف ميزل دمرها االحتالل  19القدس، خالل السيوات العشر األخنرة فقط، بدون أن يشمل ذلك نحو 
ميزال في مديية القدس وحدها  1,841هدم االحتالل “وتونثق الهنئة  ”.ةخالل حروبه الثالث على غز 

كما هدمت سلطات  ”.في معظم األحيان” البياء دون ترخيص“وحتى النوم، بحجة  2009ميذ العام 
 ميشأة في ميطقة األغوار. 1,141االحتالل في العقد األخنر أيضا 

حة للبياء الفلسطنيي سواء القابل للترخيص أو وقد تسببت سياسة االحتالل في انحسار األراضي المتا
وحدة سكيية سيويا، وفق المركز  2,000غنر القابل، بالرغم من حاجة السكان الفلسطنيننن إلى 

ألف نسمة يعيشون في  380نحو نصف المقدسننن البالغ عددهم نحو “الفلسطنيي الذي أفاد بأن 
اء سياسة هدم ميازل المواطينن الفلسطنيننن، وتقف الذرائع اإلسرائنلية ور  ”.مساكن غنر مرخصة
، أو عدم حصولها على التراخيص ”أو المتطلبات العسكرية” األسباب األميية“كعقاب جماعي، مثل 

الالزمة ضمن المياطق التي تخضع تحت سيطرتها، مما يؤدي إلى تشريد وتهجنر شالف الفلسطنيننن 
 وجعلهم بال مأوى.

 سحب الهويات
سلطات االحتالل “دائرة شؤون المفاوضات التابعة لميظمة التحرير الفلسطنيية، بأن وتفند معطيات 

من المقدسننن الذين يتمتعون بحق اإلقامة الدائمة  1967ألف بطاقة هوية ميذ  14صادرت أكثر من 
ويقود ذلك بالضرورة  ”.من العائالت المقدسية % 20في القدس، مما ألحق ضررا مباشرا بأكثر من 

لحنلولة دون إحداث أي امتداد عمراني فلسطنيي عن طريق مصادرة األراضي وتشنند إلى ا
المستوطيات، مما أدى إلى تضاعف عدد المستوطينن في الضفة الغربية، بما فنها القدس المحتلة، 

 ألفا في القدس وحدها. 220ألف مستوطن، ميهم  700إلى زهاء 
 19/7/2020، عّمانالغد، 

 
 آالف عامل 4مصنعًا وتسريح  50: "كورونا" تسبب في إغالق "نقابات عمال غزة" .28

شالف عامل في  4مصيعًا، وتسريح  50كشف نقابي فلسطنيي في غزة، اليقاب عن اغالق : غزة
وقال رئيس االتحاد العام ليقابات العمال  القطاع، ميذ بداية جائحة "كورنا" في شذار/ مارس الماضي.

النوم األحد، إن "إجمالي األيدي العاملة التي تضررت بفعل  في غزة سامي العمصي في بيان له
 ألًفا تضرروا بصورة مباشرة". 40ألًفا، بنيهم  140جائحة كورونا وإجراءات الطوارئ المتبعة بلغت 

 19/7/2020قدس برس، 
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 مستوطنون يحرقون مئات أشجار الزيتون ومساحات زراعية واسعة في محافظة نابلس .29

م"، وكاالت: شيت قوات االحتالل اإلسرائنلي حملة دهم واعتقاالت شملت عددًا من "األيا –رام هللا 
محافظات الضفة، أصنب خاللها مواطيان في مخيم بالطة في نابلس، بنيما نفذ المستوطيون 

 اعتداءات على أراضي المواطينن في نابلس، وبنت لحم.
وقال  ن، ومادما، جيوب نابلس.وأحرق مستوطيون، أمس، مئات أشجار الزيتون في أراضي بوري

مسؤول ملف االستيطان في شمال الضفة غسان دغلس: إن مستوطينن من مستوطية "يتسهار" 
المقامة على أراضي ست قرى جيوب نابلس، أضرموا اليار بمئات أشجار الزيتون في الميطقة 

 الجيوبية لقرية بورين وقرية مادما.
 20/7/2020، األيام، رام هللا

 
 صابات واعتقاالت خالل قمع الشرطة تظاهرة منددة بتجريف المقبرة اإلسالميةيافا: إ .30

يافا: أصنب واعتقل عدد من المتظاهرين، مساء أمس، جراء قمع الشرطة اإلسرائنلية، لتظاهرة ميددة 
وبحسب موقع "يديعوت أحرونوت"  بتجريف المقبرة اإلسالمية في مديية يافا داخل الخط األخضر.

مئات الفلسطنيننن خرجوا في تظاهرة رفضًا الستمرار بلدية المديية بتجريف مقبرة  العبري، فإن
 اإلسعاف اإلسالمية، لبياء مسكن مكانها.

 20/7/2020، األيام، رام هللا
 

 تأّثر ابنة شهيد فلسطيني عند سماع اسمه خالل حفل تكريمي في غزةمع تفاعل  .31
 عال كبنرا مع صورها في موقع التواصل االجتماعي.أنثارت الطفلة الفلسطنيية سلوى شعث، حزنا وتفا

ونشرت وسائل إعالم فلسطنيية صور شعث وهي تمسح دموعها، وتغطي وجهها بعلم فلسطنن، 
وبحسب مواقع  خالل حضورها حفال تكريميا للطلبة األوائل على الثانوية العامة بقطاع غزة.

 ا من قبل اللجية الميظمة للحفل.فلسطنيية، فإن دموع سلوى جاءت عيد سماعها باسم والده
ووالد سلوى هو الشهند محمد عبد الحمند شعث، القيادي السابق بوحدة التصييع الحربي في "سرايا 

 .2014القدس"، الذي استشهد بحرب 
 20/7/2020، "21موقع "عربي 
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 دم االستقرار في المنطقةعالسيسي: أية حلول أحادية ستؤدي إلى تأجيج الصراع و  .32
 محمود عباس، يفلسطنيالرئيس خالل اتصاله بال عبد الفتاح السيسيالمصري الرئيس : أكد  رام هللا

األحد، على ضرورة إيجاد حل عادل للقضية الفلسطنيية وننل الشعب الفلسطنيي استقالله في دولته 
إلى رفض  اً وفق قرارات الشرعية الدولية، مشنر  1967وعاصمتها القدس الشرقية على حدود عام 

مصر ألية حلول أحادية الجانب تتعارض مع القانون الدولي، ألنها ستؤدي إلى تأجيج الصراع وخلق 
 عدم االستقرار في الميطقة.

 2020/7/19، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
 من خطورة أي ضم لألراضي الفلسطينية على مسار السالممصر تحذر  .33

رجية المصري سامح شكري، في مؤتمر صحافي مشترك مع نظنره وكاالت: حذر وزير الخا -عّمان 
، من خطورة "أي ضم لألراضي الفلسطنيية ، عقب لقائه بالملك عبد هللا الثانياألردني أيمن الصفدي

وأكد "ضرورة إيجاد وسنلة الستئياف العملية السياسية بما يؤدي  على مسار السالم وحل الدولتنن".
 نيية وعاصمتها القدس الشرقية".إلى إقامة الدولة الفلسط

  2020/7/20، األيام، رام هللا
 

 إسرائيلي أحادي الجانبالملك األردني يجدد تحذيره من أي إجراء  .34
، أمس األحد، مع وزير الخارجية خالل لقائه العاهل األردني الملك عبد هللا الثاني،أكد  :)وكاالت(

قضية الفلسطنيية، وضرورة تحقنق السالم المصري سامح شكري، موقف األردن الثابت تجاه ال
الشامل والعادل على أساس حل الدولتنن الذي يضمن إقامة الدولة الفلسطنيية المستقلة ذات السيادة 

، وعاصمتها القدس الشرقية. وشدد على أن 1967والقابلة للحياة على خطوط الرابع من حزيران عام 
في الضفة الغربية، أمر مرفوض، ومن شأنه تقويض أي إجراء إسرائنلي أحادي الجانب لضم أراض 

 فرص تحقنق السالم واالستقرار في الميطقة.
 2020/7/20، الخليج، الشارقة

 
 عدوة وتنتهك السيادة اللبنانية كل يوم  "إسرائيل"دياب: حسان  .35

روني بعد لقائه البطريرك الما، السبت ،أكد رئيس الحكومة اللبيانية حسان دياب :)د ب أ( - بنروت
 عدوة وتيتهك السيادة اللبيانية كل يوم. "إسرائنل"أن  ،الكاردييال مار بشاره بطرس الراعي

 2020/7/18، القدس، القدس
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 ذكرنا بالفصل العنصري ت اإلسرائيلية الضمخطة جنوب إفريقيا: برلمان  .36

ن أراض لضم أجزاء ماإلسرائنلية خطة الأعرب برلمان جيوب إفريقيا عن قلقه حيال : )وكاالت(
ت رئيسة لجية التعاون والعالقات الدولية أكدو ". حقبة الفصل العيصري "فلسطنيية، مشبهًا العملية بـ

بالدها تجدد دعمها لطموح الشعب الفلسطنيي وشماله في إقامة " أن برلمان تاندي ماهامبنهالالالفي 
 ."دولة قابلة للحياة وتتعايش بسالم مع إسرائنل

 2020/7/20، الخليج، الشارقة
 

 فتح وحماس: إشكالية التوافق في مواجهة الّضم .37
 محسن محمد صالح أ.د.

ابتداًء، ال بّد من تقدير أي التقاء وطيي فلسطنيي، يؤسس ولو لبدايات تدفع باتجاه بياء الثقة، وإنهاء 
االنقسام، وإعادة ترتنب البنت الفلسطنيي، على أسس متنية قائمة على برنامج سياسي موحد، معتمد 

 على الثوابت، ومحافظ على المصالح العليا للشعب الفلسطنيي.
 تفاؤل حذر

وفي هذا اإلطار، تأتي اليظرة اإليجابية للمؤتمر الصحفي الذي عقده جبريل الرجوب أمنن سر حركة 
عبر  2020تموز/ يولنو  2فتح، وصالح العاروري نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، في 

عد )الفنديو كونفرنس(، والذي أكد على سعي أكبر حركتنن فلسطنينتنن إلى فتح تقيية الرَّبط عن بُ 
صفحة جديدة، وإلى تبيي استراتيجية موحدة في مواجهة مشاريع الضم اإلسرائنلي ألجزاء من الضفة 
الغربية، وفي مواجهة صفقة ترامب. مع اإلشارة إلى وجود تقاطٍع سياسي فيما يتعلق بالحل المرحلي 

دولتنن"، واالعتراف الضميي بسيطرة كل طرف على ما تحت يده، ورضا حماس عن أداء "حل ال
 القيادة الفلسطنيية على المستوى الدولي بشأن مواجهة الضّم وصفقة ترامب.

في مثل هذه الظروف التاريخية والمفصلية التي تستهدف قضية فلسطنن، فإنه ال بّد من تشجيع 
 متواضعة؛ أو دون طموحات الشعب الفلسطنيي.المبادرات الوحدوية مهما كانت 

هذه المبادرة تتحدث عن وحدة مندانية في إطار الحراك الشعبي، وتعطي مجااًل ألنصار الطرفنن 
للعمل السياسي والجماهنري في مياطق سيطرتهما في الضفة الغربية وقطاع غزة. في الوقت نفسه، 

يس نثمة برنامج سياسي موحد؛ كما أن التوافق على فليس نثمة اتفاق على إنفاذ برنامج المصالحة، ول
 المقاومة الشعبية ال يعيي موافقة فتح على المقاومة المسلحة.
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وقد حدث هذا التوافق المعلن بنن الفصنلنن الرئيسننن لكيه لم يشمل باقي الفصائل الفلسطنيية؛ نثم 
وات الماضية، والتي لم تجد إنه جاء في إنثر عدد من التوافقات واالتفاقات التي أُعليت في السي

طريقها للتيفنذ. وهو ما يبرر التفاؤل الحذر وبعض البرود الذي لقيه المؤتمر الصحفي لدى المتابعنن 
 والمراقبنن وعموم الفلسطنيننن.

* * * 
 خلفيات الحوارات والتوافقات السابقة

الميظمة )قيادة السلطة وقيادة من الياحية التاريخية وطوال نحو نثالنثنن عامًا ماضية، فإن لجوء قيادة 
فتح( إلى خطوات باتجاه الحوار والمصالحة مع حماس، ارتبط أواًل بوجود استحقاقات تاريخية تريد 
القيادة من خالل "الوحدة" الحصول على "شرعية" أو غطاء وطيي لمساراتها، وأن تظهر وكأن نثمة 

؛ كما حصل مثاًل في الحوارات قبنل مؤتمر "وحدة وطيية" تحت جياحها باتجاه القرارات التي ستتخذها
 .1993وقبنل اتفاق أوسلو  1991مدريد 

وارتبط من ناحية نثانية، بالرغبة بتقوية الوضع السياسي لقيادة فتح )والميظمة والسلطة( وشروطها 
التفاوضية، وبمحاولة تجاوز الضغوط الخارجية التي تتعرض لها القيادة من خالل تصلنب الموقف 

 ي الفلسطنيي، مثلما حدث في الحوارات التي حدنثت في أنثياء انتفاضة األقصى.الداخل
وارتبط أحيانًا من ناحية نثالثة بالسعي التكتيكي المتصاص أو تعويق قدرة حماس على العمل األرض 
لتمرير برامج تسعى القيادة إلى إنجاحها، كما حدث في حوارات ما قبل انتخابات رئاسة السلطة 

 .1996شريعي الفلسطنيي في سية والمجلس الت
وارتبط من ناحية رابعة بالسعي لـ"ركوب الموجة" واالشتراك في "اقتسام الكعكة" والتجاوب مع الحالة 
الجماهنرية وتدارك تراجع حجم الشعبية، خصوصًا عيدما كانت حماس ُتحّقق انتصارات كبنرة، 

ة، كما حدث في الحوارات التي تلت حرب وتحشر فتح في زاوية استحقاقات الوحدة أو مسار المقاوم
2008/2009. 

وبشكل عام، فإن تجربة الحوارات تصبُّ في االتجاه "التكتيكي" المؤقت، وفي حالة التقاطع المرحلي؛ 
مع استمرار حالة التعارض الجذري بنن مساري التسوية والمقاومة، وإصرار فتح على استمرار 

الفلسطنيية وصياعة القرار الفلسطنيي، وإصرار الطرفنن على الهيمية على ميظمة التحرير والسلطة 
 استمرار السيطرة كلٍّ ميهما على مياطق نفوذه في الضفة والقطاع.

* * * 
 تأكيد التقاطع التكتيكي
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قطعت قيادة فتح الشك باليقنن عيدما أكدت التزامها بمسار التسوية السلمية، والتزامها بالطرق 
ترامب ومشاريع الضم اإلسرائنلية، واستعدادها للعودة للمفاوضات مع السلمية في مواجهة صفقة 

، بل وقبولها بدولة فلسطنيية ميزوعة السالح مع تبادل 2014الطرف اإلسرائنلي من حنث انتهت سية 
في األراضي مع االحتالل. وتعهدت السلطة بميع انطالق عمليات للمقاومة المسلحة، وميع انطالق 

حزيران/  8األراضي التي تسيطر علنها. وأخبر حسنن الشيخ الينويورك تايمز في انتفاضة جديدة من 
أنهم سيميعون أي فلسطنيي من تيفنذ عمليات انطالقًا من أراضي السلطة، وأنهم  2020يوننو 

سيجدون طريقة إلخبار اإلسرائنلننن )عبر وسيط( إليقاف المقاِوم إن كان خارج مياطق السلطة، في 
اًل" أو "ملتفًا" من أشكال التيسنق األميي.حال توفر معل  ومات لديهم؛ وهو ما يعيي عمليًا شكاًل "معدَّ

على أي حال، ربما يكون لشكل التوافق الذي أُعلن عيه بعض الفوائد المندانية في مواجهة مشروع 
 الضم. ولعل حركة حماس سعت إلى تصلنب موقف قيادة فتح وتقويته، والتعامل معه كيقطة بداية
يمكن تطويرها؛ مع قطع الطريق على بعض المحسوبنن على السلطة ممن لديهم استعدادات للتعامل 

 "الواقعي" مع صفقة ترامب ومشروع الضم.
* * * 

 مخاطر ومحاذير
في المقابل، فإن قيادة حماس يجب أال تضع يدها في "ماء بارد" بعد هذا المؤتمر الصحفي. فأيًا 

ي ييبغي تشجيعها، فثمة مخاطر أو تحديات قد تيشأ عيها، أبرزها تيفيس تكن "اليوايا الحسية" والت
حالة االندفاع الجهادي المقاوم وتفريغه من محتواه، من خالل توقف حماس وخط المقاومة عن اتخاذ 
خطوات "ميفردة" أو "راديكالية"؛ وضبط نسق ردود حماس تحت سقف التوافق مع فتح والتي ال 

؛ وإعادة شّد حماس إلى معاينر السلطة وإضعاف إجراءاتها المندانية بحجة تتجاوز الحراك الشعبي
 حماية "الشراكة" وعدم إغضاب الطرف اآلخر.

وبالتالي، تصبح كافة ردود فعل القوى الفلسطنيية مما يمكن توقعه إسرائنليًا، ومما يمكن التعامل معه 
اءاته على األرض ما دام "لن يسمع إال وتجاوزه، وهو ما قد يعيي أن يتابع الطرف اإلسرائنلي إجر 

جعجعة ولن يرى طحيًا". كما تكمن الخطورة في الشعور غنر الصحيح بـ"الرضا" عن الحالة الداخلية 
الفلسطنيية والركون إلى األمر الواقع، في الوقت الذي يستمر فيه االنقسام وترهُّل المؤسسات الرسمية 

 مج الوطيي، بنيما تضيع األرض والمقدسات.الفلسطنيية وانهيارها، وتعثُّر البرنا
وعلى ذلك، فاألولى بخط المقاومة إعطاء مثل هذه التوافقات مدى زمييًا محددًا الختبار مدى جديتها 
ومدى جدواها؛ وامتالك الجرأة لتجاوزها في لحظة معنية، باتجاه تفعنل خط المقاومة بأقوى تجلياته 



 
 
 
 

 

 21 ص             5288 العدد:             7/20/2020 ثنينإل ا التاريخ: 

                                    

ه، واالرتقاء إلى مستوى المرحلة التاريخية واستحقاقاتها ودفع والمواجهة الشاملة االحتالل ومشاريع
 أنثمانها ومتطلباتها.

 19/7/2020، "21موقع "عربي 
 

 يحرقون في ليبيا .. ويطفئون في إسرائيل .38
 وائل قيديل
أين فلسطنن اآلن؟ ليس السؤال مرتبًطا بخرائط الجغرافيا، بقدر ما هو يتعلق بخرائط الوجدان العربي، 

حرى موقعها على الئحة االهتمامات، إن على مستوى الحكومات أو الشعوب. كم خبًرا أو باأل
طالعت في اإلعالم العربي عن لونثة الضم الصهنونية، اللتهام ما تبقى من مساحة فلسطنن، مقارنًة 
بما طالعت عن جيون تقسيم لنبيا الذي تمارسه، عملًيا، كل األطراف التي تّدعي الحرص على 

 للنبية، وإْن تيفيه قواًل؟المصلحة ا
في الساعات الماضية، كانت نثمة تظاهرة إلكترونية محدودة على وقع أنباء عن تالعٍب جديد على 
خرائط محرك البحث "غوغل" لتغننب شخر السم فلسطنن ومعالمها، غنر أن ضجيج اللعبة السيسية 

خرى، وميها الموضوع الفلسطنيي األردوغانية فوق حلبة المالكمة اللنبية طغى على كل الملفات األ
الذي بات ال يمثل لألطراف العربية واإلقليمية التي تّدعي وصاًل بالقدس سوى رابطة عيق فاخرة 
تضفي أناقة عابرة عيد الذهاب إلى حفالت الخطابة، أو هي فقرة مثنرة تدغدغ المشاعر الشعبية عيد 

، كما فعل السند قيس سعّند واستحوذ على تدشنن الحمالت االنتخابية في السباق على كرسي الحكم
عقل الجمهور وقلبه في تونس والوطن العربي بحديٍث عن تحرير فلسطنن، وتحريم التطبيع، تتواضع 

 أمامه قصائد نزار قباني ومظفر اليواب خجاًل.
لتأمنن البد أن إسرائنل تتثاءب في ملل اآلن، وهي تجد نفسها احتالاًل عاطاًل ال يفعل شنًئا ُيْذَكر 

استعمارها المريح لألراضي الفلسطنيية، وتشعر بكثنر من الضجر، وهي ترى من يفترض أنهم 
 خصومها يقومون بمهمة خدمة االحتالل وتوفنر الحماية ألحالمه في التوسع واالمتداد.

أنظر حولك، ستجد فكرة الحرب حاًل سهاًل وسريًعا ومغرًيا للغاية في كل مكان على الخريطة 
ة، حنث ال يتوقف األمر عيد التلويح بها، وإنما صارت ممارسة فعلية، إذا كان األمر يتعلق العربي

بخالفات عربية، لكيها )الحرب( تصبح شًرا مستطنًرا وافتئاًتا على مستقبل األجيال وتعريًضا لمصنر 
شهية مفتوحة األمة للخطر، إذا ما كان األمر يرتبط بالعدو التاريخي والوحند الذي يلتهم فلسطنن، ب

 وخدمة فيدقية شاملة من أشقاء فلسطنن وإخوتها.
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يمكيك أن تلقي نظرة عابرة على لنبيا، لتدرك كيف أن التضحية بالدماء وبذل األنفس واالقتطاع من 
المنزانيات مسألة شديدة السهولة واليسر، حنن يقّرر من ُيفترض أنهم أخوة وجنران التصادم عسكرًيا، 

 طرنج في أوقات الفراغ.وكأنهم يلعبون الش
الضّخ الكثيف للمعّدات العسكرية والقوى البشرية من أطراف الصراع على األرض اللنبية، مع سرعة 
تخلنق المظالت التشريعية للدخول في الحرب، ذلك كله يجري تحت شعارات محبة الشعب اللنبي 

ة ساخية معجونة بالدماء، يتياوب وحماية حدود لنبيا، فيما الحاصل فعلًيا أن لنبيا تحّولت إلى فطنر 
 التهامها أولئك الذين يعليون حبهم لنبيا.

كلهم يحّبون لنبيا بميتهى الحماس والتدفق، وهذا هو حال لنبيا، خريطة اجتماعية وإنسانية ممزقة، 
ووحدة سياسية مبعثرة، وشبح تقسيم جغرافي يتسارع أكثر من أي وقت مضى. والمفارقة أن الذين 

الحريق الشامل في لنبيا هم أنفسهم الذين توافقوا واتفقوا على إطفاء حرائق الكيان يتعّجلون 
الصهنوني، حنن اشتعلت اليار بفعل الطبيعة والمياخ قبل سيوات، إذ كانوا يتيافسون بطائرات اإلنقاذ 

 بالحماس ذاته الذي يتيافسون به على إحراق لنبيا اآلن.
قف عن حبهم الحارق لها، شهرا واحدا على األقل، وترك اللنبننن حسًيا، فليجّرب كل عشاق لنبيا التو 

وشأنهم، يحسمون خالفاتهم ويقّررون مصنر بالدهم، من دون وصاية من هؤالء الذين يرون 
األراضي اللنبية كأًل مباًحا، يجّربون فيه أسلحتهم ويختبرون قدراتهم في التوسع واالمتداد. كل طلقة 

ق، في صراع بنن عرب وعرب، أو بنن قوى إقليمية تّدعي قرًبا بالوجع ذخنرة تهدر، وكل نفس تزه
الفلسطنيي، وأخرى عربية تزعم أخوتها لفلسطنن، هي بالضرورة تعبنر عن مشروع كفاح، أو نضال، 

 أو جهاد، سّمه ما شئت، من أجل خدمة المحتل الصهنوني.
 20/7/2020، العربي الجديد، لندن

 
 أزمـــة قـيـادة هــي األخـطــر فـي تاريخـهــاإســـرائـيــل تـعـانــي  .39

 عاموس يدلنن
«. حرب االستقالل»ليست سباقًا قصنرًا، بل مارانثون طويل، أطول من « كورونا»المعركة ضد 

، لم تستغل الهدنة األولى لحشد القوة وبياء القدرة على مواصلة الحرب «حرب االستقالل»بخالف 
، وهكذا علقيا في أزمة عسنرة تستوجب «كورونا»األولى في حرب حتى اليصر. لقد ُبّددت الهدنة 

خطوات حادة وقيادة شجاعة. ولكن إسرائنل في أزمة قيادة هي األخطر في تاريخها. القيادة هي 
، وتضّل قيادتها «كورونا»أفق، أمل، طريق، اختيارات، ومصداقية. تتحطم إسرائنل نحو جرف 

 ة، الشقاق، والتحريض.الطريق، مشوشة، تزرع اليأس، الجلب
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تستوجب استراتيجية متكاملة. بداًل من  –صحية، اقتصادية واجتماعية  –أزمة أمن قومي متداخلة 
معالجة األزمة على نحو متداخل، قاتلوا ضد الوباء وكأنه ال يوجد اقتصاد، وبعد ذلك حّرروا القنود 

 ويلة.في االقتصاد وكأنه ال يوجد وباء. ولكن الوباء هيا ولفترة ط
اجتازت إسرائنل بسالم الموجة األولى، بثمن اقتصادي نثقنل على الحمل. امام جبهة الموجة الثانية 

موجة الشتاء المتداخلة )االنفلونزا «تتكبد إسرائنل هزيمة نكراء، ال تزال في ذروتها. واالستعدادات لـ
دمه بشكل صحيح أو حاجة عاجلة. ال يعمل الزمن في صالحيا، خاصة إذا لم نستخ«( كورونا«و

 انشغليا بتكتيك قصنر المدى، بالسياسة وبصرف االنتباه.
في المارانثون الطويل الذي اماميا، فشلت الحكومة في اعطاء حلول طويلة المدى أو حتى لمدى 
متوسط. فال يوجد تخطيط، وال توجد شفافية. يؤدي نمط السلوك الى أن يحتاج المواطيون الى 

لحكومة بنن لنلة وضحاها. وبداًل من دراسة معمقة ومداوالت مرتبة ومتفكرة في االستعداد لتعليمات ا
تتلخص مداوالت الحكومة صوب ليالي الخميس والجمعة بعد الظهر، تيزل قنودا « كابنيت كورونا»

 من النوم الى الغد، تتغنر بعد بضع ساعات.
لنيسق الدراسة « عام كورونارئيس أركان/ مدير »حتى اآلن، لم تجد الحكومة من الصواب تعننن 

وتيفنذها للمدى القصنر، المتوسط، والطويل. وكان يمكن لتفسنرات ذلك أن تكون « الكابنيت»لقرارات 
مسلية، لو لم تكن االنثمان في االقتصاد، في المجتمع، وفي الصحة خطنرة بهذا القدر. نحن ملزمون 

ماح له بأن يقيم ويفعل جهازا تخطيطا ، والس«كابنيت كورونا»بأن ُيعنن فورا قائد قومي تحت 
 وتحكما وتيسيقا متكامال، مع عموم الصالحيات لوضع السياسة وتيفنذها بعد إقرار القيادة السياسية.

في مجاالت الفحوصات، التحقيقات الوبائية، العزل، المشتريات، العلم والمعرفة، االعالم، القنود 
ادارة االزمة، لصالح الجمهور. دون اعتبارات غريبة، واالذون، مطلوب يد ميسقة واحدة، تعمل في 

دون سياسة، ودون حرب أنا شخصية وتيظيمية. يجب لهذه ان تكون شراكة ونثيقة بنن الوزارات، 
 تركز على اليجاح وليس على اقتسام الحظوات او توجيه االتهامات.

قنل ليا عن توزيع أموال  صحيا واقتصاديا: –في نهاية األسبوع رأييا نموذجًا النعدام اليجاعة 
، على حد قول رئيس الوزراء، «نشجع اليمو»سيساعد على إخراجيا من األزمة االقتصادية. كيف 

عيدما نغلق االقتصاد بعد يوم من ذلك؟ تضغط الحكومة على دواسة الوقود ودواسة الكوابح في 
ي السياسة من لحظة الى حنن تخلق الحكومة عدم يقنن وتغنرًا ف« نشجع اليمو»الوقت ذاته. كيف 

ناتج متدهورة،  –أخرى؟ من أين ستأتي منزانية االموال اليقدية؟ مع عجز كبنر وضخم، نسبة دين 
اقتصاد مشلول وازمة مرتقبة في المداخنل من الضرائب التي هي ايضا متعلقة بثقة الجمهور 

مثلما ظهرت. مهزلة  وطاعته، من سندفع؟ سندفع الجمهور، وسيكتشف أن الهدايا السحرية تتبدد
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إغالق المطاعم وفتحها من جديد هي فقط اليموذج األكثر حدانثة لجهاز ارتجال فضائحي، عديم 
 االستراتيجية المتوازنة للمدى البعند، انعدام المعطيات، سوء فهم السياقات واالستسالم للضغوط.

ود تفاوتية قدر اإلمكان، اآلن، هياك حاجة للتركنز على تعديل كبنر لميحيى العدوى، من خالل قن
وبالتوازي بياء القدرات القومية لقطع سالسل العدوى. كل قند وتخفيف يجب أن يسعى الى اليقطة 
المثلى بنن الحد االدنى من االصابة والحد االقصى من االقتصاد. على مدى الزمن ال يوجد ما يبرر 

 ت غريبة وفئوية ألعمال خطنرة.اغالق اماكن مساهمتها في العدوى متدنية، والسماح العتبارا
إن مركز الثقل االكثر حنوية إلسرائنل في مكافحة الوباء هو نثقة الجمهور وطاعته. واعادة بياء نثقة 

مياورات »الجمهور وحفظها يستوجبان قدوة شخصية، شفافية في المعطيات، وفي االعتبارات، بال 
حنن يكون الجمهور مقتيعا «. االنضباطلتحسنن »وشعبوية رخيصة، وبال تعليمات تعسفية « قيادة

من أن يتبنن أنهم إمعات. في  أكثرفإن الجمهور يطيع. ولكن ال يوجد شيء كريه على اإلسرائنلننن 
اليهاية، حافظوا على أنفسكم وعلى غنركم؛ ضعوا الكمامات، احرصوا على اليظافة الشخصية، 

 على األرض.وامتيعوا عن التجمهرات غنر الحنوية، كي تطول أياميا 
 «يديعوت»

 20/7/2020، األيام، رام هللا
 

 :صورة .40

 
 في غزةللطلبة المتفوقين  يتأّثر ابنة شهيد فلسطيني عند سماع اسمه خالل حفل تكريم

 20/7/2020، "21ي "عربموقع 


