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 لن تسمح بحل الدولتين "إسرائيلو"عريقات: خطة الضم لم ُتعلَّق وما ينقصنا حاليًا إنهاء االنقسام  .1

صائب عريقات، أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، أن ما  أكد الدكتور :رام هللا
وقال  ينقص فلسطين حاليًا هو إنهاء االنقسام الداخلي، وتعزيز الوحدة الوطنية والشراكة السياسية.

عريقات في لقاء خاص، اليوم، إن فلسطين والقدس أهم من حركة فتح وحماس وكل الفصائل 
شف أّن إسرائيل لن تسمح بحل الدولتين ولن تقبل بدولة واحدة بحقوق متساوية، مشيًرا وك الفلسطينية.

شهرًا من وجود المجلس التشريعي سيتم تسليم قطاع  18إلى أن اتفاق أوسلو كان ينص على أنه بعد 
لقاء مع اإلدارة األميركية  37وقال عريقات: "عقدنا  من الضفة العربية. %92و %100غزة بنسبة 

 .2017"ن آخرها في شهر أيار كا
 21/7/2020، القدس، القدس

 
 تأكيده على الموقف الفلسطيني الرافض لمخططات الضم وصفقة القرن  يجدد اشتية .2

جدد رئيس الوزراء محمد اشتية، تأكيده على الموقف الفلسطيني الرافض لمخططات الضم : رام هللا
رورة خلق تحالف دولي تقوده الرباعية الدولية اإلسرائيلية وصفقة القرن االميركية، مشيرا الى ض

والدعوة إلى مؤتمر دولي يضم جميع األطراف ويستند على القانون والشرعية الدولية وقرارات األمم 
المنسق جاء ذلك خالل استقباله  المتحدة، بهدف إيجاد حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية.

 .ق األوسط نيكوالي مالدينوفالخاص لألمم المتحدة لعملية السالم في الشر 
 21/7/2020، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
 سرقت ذخـائر مسـيحيـة مـن بيـت لحـم "إسرائيل"عشراوي:  .3

دعت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حنان عشراوي المجتمع الدولي : رام هللا
مم المتحدة للتربية والعلوم والققافة االيونسكو،، إلى تحمل ومؤسساته وهيئاته بما فيها منظمة األ

مسؤولياته وحماية التراث الفلسطيني، ومحاسبة ومساءلة دولة االحتالل على سرقتها الممنهجة 
 للموروث الحضاري والتاريخي والديني في فلسطين، ووقف سياسة الصمت تجاه هذه الجرائم البشعة.

، االثنين، سرقة قوات االحتالل اإلسرائيلي لحجر معمودية أثري من وأدانت عشراوي، في بيان لها
 بلدة تقوع في محافظة بيت لحم يعود للفترة البيزنطية ويحوي رسوما وكتابات قديمة وصلبانا محفورة، 
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مؤكدة أن هذه الممارسات تأتي في إطار سياسة إسرائيل المرتكزة على النهب المنظم، كما أنها 
 ائم على البلطجة والنهب والسرقة.تعكس نهجها الق

 20/7/2020، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
 

 بين حركتي فتح وحماس في غزةاجتماع قيادي  .4
في قطاع غزة، القالثاء، اجتماعا، في إطار "الجهود  ، وحماسفتح وفدان من حركتيعقد : غزة

سعة من الضفة الغربية المحتلة، وصفقة القرن المشتركة لمواجهة خطة الضم اإلسرائيلية ألجزاء وا
وقالت الحركتان، في بيان مشترك صدر عنهما، إن االجتماع ناقش "آليات  األمريكية المزعومة".

وترأس وفد  عقد المهرجان الوطني، ضد مشروع الضم وصفقة القرن، بمشاركة شخصيات دولية".
كزية أحمد حّلس، بينما ترأس وفد حركة حركة "فتح" المشارك في االجتماع، عضو اللجنة المر 

 "حماس"، عضو المكتب السياسي، خليل الحّية، وفق البيان.
 21/7/2020، قدس برس

 
 بدران: مهرجان غزة سيؤسس لمرحلة وفاق بين حماس وفتح .5

قال عضو المكتب السياسي لحركة "حماس" حسام بدران إن المهرجان الجماهيري : الضفة الغربية
كلٌّ من رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس ورئيس المكتب السياسي لحركة  الذي سيخطب به

 حماس إسماعيل هنية، في غزة، سيؤسس لمرحلة وفاق بين الحركتين.
وأضاف بدران في ندوة سياسية تضم قيادات من الفصائل الفلسطينية أنه يمكن لحركة حماس وحركة 

نامج سياسي مشترك، وأن منظمة التحرير الفلسطينية ما فتح والفصائل الفلسطينية أن تتوافقا على بر 
 تزال قادرة على استيعاب أحزاب جديدة.

وأكد بدران أن الوحدة الوطنية ومشروعية المقاومة الفلسطينية وأماكن توزيعها هي أقوى ما يمتلكه 
تفعيل المقاومة ونبه إلى أن  الفلسطينيون، وهو األمر الذي يكسبنا احترام األشقاء والمجتمع الدولي.

 الشعبية يحتاج إلى ضمانات وتفاهمات داخلية تتعلق بمستوى ممارسة الحريات في الضفة الغربية.
 21/7/2020، المركز الفلسطيني لإلعالم

 
 رأفت مرة: نرفض أي محاولة لتغيير طابع مخيم اليرموك .6

ت مرة، إلى إعادة إعمار دعا رئيس الدائرة اإلعالمية في حركة "حماس" بمنطقة الخارج، رأف: بيروت
مخيم اليرموك وعودة أهله إليه، وتقبيت الالجئين في المخيم وأماكنهم وممتلكاتهم القديمة التي كانوا 
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وتعقيًبا على المخطط الجديد إلعادة إعمار مخيم اليرموك لالجئين الفلسطينيين في سوريا،  يشغلونها.
ادة إعمار ممتلكاتهم، واإلقامة فيها، بالتوازي مع طالب "مرة"، في بيان له، القالثاء، "السماح بإع

إعادة اإلعمار، وإعادة جميع الالجئين إلى المخيمات التي هجروها، نظًرا لما تمقله من أمان واستقرار 
وعّبر عن رفضه أي محاولة لتغيير طابع مخيم اليرموك، أو إجراء  وضرورة اجتماعية وإنسانية".
نقل األهالي إلى أماكن أخرى، سواء تحت عنوان مخطط توجيهي أو تغيير في ملكية األهالي، أو 

 غيره.
 21/7/2020، قدس برس

 
 : فتح وحماس تشرعان باتصاالت عملية إلقامة المهرجان الرافض لخطة الضم"القدس العربي" .7

أن هناك اتصاالت ولقاءات فعلية بدأت على األرض بين قيادات من ” القدس العربي“علمت : غزة
. األمريكية” صفقة القرن ”اس، إلقامة المهرجان الوطني المركزي، المناهض لخطة الضم وفتح وحم

ويقود االتصاالت من حركة فتح عضو اللجنة المركزية أحمد حلس أبو ماهر، مسؤول تنظيم فتح في 
 القطاع، ومن حماس خليل الحية، نائب رئيس الحركة في غزة.

فاصيل العامة، ومن ثم سيصار إلى تشكيل لجان ميدانية ويجري العمل حاليا على االتفاق على الت
مشتركة، منها اإلعالمية ولجان التنظيم، لإلشراف على التفاصيل العملية، والخاصة بمكان عقد 
المهرجان، والفعاليات التي سيتضمنها، إلى جانب كلمتي الرئيس محمود عباس ورئيس المكتب 

 السياسي لحماس خليل الحية.
 21/7/2020، لندن، القدس العربي

 
 وزير الخارجية اإلسرائيلي: الضم ليس مطروحا على جدول األعمال حاليا .8

تل أبيب: قال وزير الخارجية اإلسرائيلي غابي أشكينازي، يوم القالثاء، إن ضم أجزاء من الضفة 
ل في الوقت الذي تكافح فيه إسرائي” ليس مطروحا في الوقت الراهن على جدول األعمال“الغربية 

 موجة ثانية من تفشى فيروس كورونا.
إننا قلنا قبل أول تموز/ يوليو إن هذا “وأضاف أشكينازي في حوار مع صحيفة يديعوت أحرونوت 

 ”.التاريخ ليس مقدسا، ولكن ما هو مقدس هو دولة إسرائيل وأمنها
 21/7/2020القدس العربي، لندن، 
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 من دون نتنياهو "وارئ حكومة ط"رئيس المعارضة اإلسرائيلية يدعو إلى  .9

خرج رئيس المعارضة اإلسرائيلية، يائير لبيد، بمبادرة لتشكيل حكومة طوارئ : نظير مجلي -تل أبيب
قومية تستقني رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وتصب اهتمامها على األزمات االقتصادية والصحية 

لضم وغيره. وقال لبيد إن الحكومة واالجتماعية، وتضع جانبًا المواضيع الشخصية والسياسية مقل ا
الفشل وفقدان السيطرة، وعليه أن »نفسها تعرقل جهود اإلدارة السليمة للحكم. واتهم لبيد نتنياهو بـ

 «.ساعة، ويتفرغ لشؤونه القضائية 48يستقيل من رئاسة الحكومة في غضون 
ود، وإنه على اتصال مع وقال إن حكومة الطوارئ ستشكل من كل األحزاب المعنية، بما فيها الليك

في اللحظة التي يغادر فيها نتنياهو الحكم، »شخصيات قيادية عدة، ويؤكد أن اقتراحه واقعي و
 «. سينضوي الجميع تحت حمالة الهموم اإلسرائيلية ويتجندون للمهمة

 22/7/2020الشرق األوسط، لندن، 
 

 عاما 74بالقدس قبل  "لك داودالم"تفجير فندق  "الهاغاناه"مؤرخ إسرائيلي يكشف كيف مّولت  .10
طالما ادعت حركة الهاغاناه الصهيونية انواة الجيش اإلسرائيلي، أنها  وديع عواودة: -الناصرة

الصهيونيتان قبيل النكبة، ” الليحي”و” االيتسيل“عارضت العمليات اإلرهابية التي ارتكبتها منظمتا 
 ا أنه ال فرق بين تلك الحركات.لكّن وثيقة تاريخية جديدة تنسف مزاعمها، وتظهر مجدد

عن مستند من األرشيف عن ” هآرتس“وكشف المؤرخ الصحافي اإلسرائيلي عوفر اديرت في صحيفة 
. ويكشف عن تقرير لمخابرات 1946عالقة الهاغاناه بتفجير فندق الملك داوود في القدس عام 

مروع الذي تسببب بقتل العشرات الهاغاناة تم توزيعه داخل المنظمة بعد ثالثة شهور من التفجير ال
مقابل القيام بعملية تفجير ” االيتسيل“ألف ليرة لمنظمة  70عاما، ويظهر أن الهاغاناة دفعت  74قبل 

 الفندق.
 21/7/2020القدس العربي، لندن، 

 

 مرات من العائدين 3.6سوق العمل اإلسرائيلية: المفصولون أكثر بـ .11
شخصا أبلغوا  1,033سرائيلية ظهر يوم القالثاء، بأنه أفادت مصلحة التشغيل اإل: بالل ضاهر

طالب عمل جديد تسجلوا في أعقاب  3,704ساعة األخيرة، مقابل  24بعودتهم إلى العمل، خالل الـ
فصلهم من العمل أو إخراجهم إلى إجازة بدون راتب. ويعني ذلك أن العاطلين الجدد عن العمل أكقر 
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مرات خالل نهاية األسبوع  2.6مرات أمس، و 3.5ل، مقابل مرات من العائدين إلى العم 3.6بـ
 الماضي.

 22/7/2020، 48عرب 

 
 اعتقال العشرات من اإلسرائيليين خالل تظاهرة حاشدة ضد نتنياهو وحكومته .12

متظاهًرا بعد رفضهم إخالء شوارع مدينة  34اعتقلت الشرطة اإلسرائيلية، الليلة الماضية، : رام هللا
تظاهرة شارك في اآلالف من اإلسرائيليين احتجاًجا على قانون الكورونا، والتعامل القدس، في أعقاب 

ويطالب اآلالف من اإلسرائيليين  الحكومي الفاشل مع األزمة االقتصادية مع انتشار الفيروس مجدًدا.
ارة خالل تظاهرات نظمت في األيام األخيرة باستقالة نتنياهو بسبب قضايا الفساد، وكذلك فشله في إد

 األزمة الحالية.
 22/7/2020القدس، القدس، 

 

 "إسرائيلـ"خبير إسرائيلي: تواجد تركيا بليبيا أمر خطير بالنسبة ل .13
قال أكاديمي إسرائيلي إن "تواجد تركيا في ليبيا أمر خطير بالنسبة إلسرائيل التي : عدنان أبو عامر

وإيطاليا لمواجهة الطموح التركي، يجب عليها أن تدخل في جهد مشترك مع اليونان وقبرص وفرنسا 
 وتشرح في واشنطن مخاطر سياسات أردوغان على شواطئ البحر المتوسط".

وأضاف البروفيسور اإلسرائيلي أفرايم عنبار، رئيس معهد القدس لالستراتيجية واألمن، في ورقة 
الحرب الدائرة في ليبيا " أن "الدوائر اإلسرائيلية تتابع تدخل تركيا عسكريا في 21بحقية ترجمتها "عربي

لصالح حكومة طرابلس، ذات التوجهات اإلسالمية، وهذه الحكومة تقاتل الجنرال خليفة حفتر، الذي 
 يمقل األجزاء الشرقية من ليبيا، ويتمتع بدعم مصر واإلمارات العربية المتحدة وروسيا وفرنسا".

الصراع في ليبيا تكشف أن جيش الوفاق إلى أن "القراءة اإلسرائيلية اليومية لمجريات  وأشار عنبار
الوطني رفع الحصار عن طرابلس، ويتجه نحو الشرق، مع أن هدف أردوغان هو مساعدة حكومة 
الوفاق الوطني على البقاء، والتقدم نحو منطقة سرت الغنية بالنفط على طول ساحل البحر األبيض 

 المتوسط".
تركيا تهتم بتعزيز هيمنة حكومة الوفاق الوطني في وزعم أنه "على المدى البعيد، ترى إسرائيل أن 

 ليبيا، التي ستعزز التوجه اإلسالمي للبالد، وتسمح لتركيا، ذات األجندة العقمانية واإلسالمية، 
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بتوظيف موارد ليبيا ألغراضها، ويضمن لها اتفاقية توزيع المياه االقتصادية في منطقة البحر 
 بين حكومتي أنقرة وطرابلس". 2019المتوسط الموقعة في نوفمبر 

 21/7/2020، "21موقع "عربي 
 

 محكمة إسرائيلية تقضي بسجن فتى فلسطيني مدى الحياة .14
 17قضت محكمة "عوفر" العسكرية، اليوم القالثاء، بسجن الفتى الفلسطيني خليل جبارين ا: الناصرة

وني طعنا بسكين، عام عاما،، مدى الحياة ودفع غرامة مالية، بعد اتهامه بـ"قتل مستوطن صهي
 "، وفقا لما أوردته هيئة البث اإلسرائيلية.2018

، أسفرت عن 2018أيلول/سبتمبر 16وتتهم سلطات االحتالل الفتى جبارين، بتنفيذ "عملية طعن، يوم 
 مقتل ضابط احتياط في جيش االحتالل".

 21/7/2020قدس برس، 
 

 ة أبنائهم"هيئة األسرى" تطالب بتمكين ذوي أسرى غزة من زيار  .15
طالبت "هيئة شؤون األسرى والمحررين"، المجتمع الدولي للضغط على سلطات االحتالل : غزة

 اإلسرائيلي، لتمكين ذوي األسرى في قطاع غزة من زيارة أبنائهم في ظل جائحة "كورونا".
، جاء ذلك في بيان صحفي، صادر عن رئيس وحدة الدراسات والتوثيق بالهيئة، عبد الناصر فروانة

ودعا فروانة، الجهات المعنية باألسرى وحقوق  اليوم القالثاء، وتلقت "قدس برس" نسخة عنه.
اإلنسان في األراضي الفلسطينية، إلى اللجوء ألدوات الضغط للتأثير على سلطات االحتالل، بما 

 يضمن توفير الحماية لألسرى والمعتقلين الفلسطينيين.
 21/7/2020قدس برس، 

 
 على مخيم اليرموك "رصاصة أخيرة"نية من إطالق دمشق تحذيرات فلسطي .16

شن الالجئون الفلسطينيون في سوريا هجوما عنيفا منذ نحو شهر على محافظة دمشق بعد  دمشق:
ولن « »مخطط تدميري »جنوب دمشق، معتبرين أنه « مخيم اليرموك»إعالنها المخطط التنظيمي لـ

 «.وأهله إن ُطّبق يكون سوى رصاصة الرحمة األخيرة على اليرموك
يونيو احزيران، الماضي موافقة مجلسها باإلجماع على المصور  25وأعلنت محافظة دمشق في 

في المائة من أهالي المخيم يمكنهم حاليا العودة  40التنظيمي للمخيم. وصرح مسؤولو المحافظة بأن 
 في المائة ال يمكنهم. 60إلى منازلهم بينما 
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لتنظيمي، بات األمر الحديث األبرز للفلسطينيين النازحين من المخيم ومنذ اإلعالن عن المصور ا
كان واضحا من المماطلة بعودة »أحد الالجئين: « الشرق األوسط»إلى مناطق مجاورة له، ويقول لـ

األهالي أن هناك شيئا ما كان يدبر واآلن أصبح في العلن وهو أن المخيم لن يعود كما كان أكبر 
 «.سطينيين، ورمزًا لحق العودةتجمع لالجئين الفل

المخطط التنظيمي بأنه « مخيم اليرموك»تعنى بـ« فيسبوك»ووصفت صفحات على موقع 
طعنة في ظهر أهالي »، وكقفت دعواتها لألهالي لالعتراض عليه، وشددت على أنه «تدميري »

ى رصاصة لن يكون سو »، بينما كتبت إحدى الصفحات أن المخطط «المخيم المغتربين والمهجرين
 «.الرحمة واألخيرة على اليرموك وأهله إن ُطّبق

وأكد االتحاد العام للمهندسين الفلسطينيين في سوريا في بيان أن المخطط التنظيمي الجديد الذي 
في المائة  80طرحته محافظة دمشق للمخيم يفتقر للمهنية وعدم الوضوح والعشوائية، وشدد على أن 

في المائة تضررت بشكل كبير ويمكن  20ن مع صيانة بسيطة لها، وأن من منازل المخيم قابلة للسك
 تدعيم بعضها وإيجاد حلول هندسية لعدم هدمها.

 22/7/2020، الشرق األوسط، لندن
 

 دونًما من أراضي نحالين للصندوق القومي اليهودي 525االحتالل يسجل  .17
ا من أراضي المواطنين في قرية دونم 525أنهت سلطات االحتالل إجراءات تسجيل : القدس المحتلة

وقال شلومو نيئمان،  نحالين جنوب غرب بيت لحم لمصلحة ما يسمى بالصندوق القومي اليهودي.
عاًما بتسجيل  76رئيس مجلس تجمع غوش عتصيون االستيطاني: "إن الخطوة إجراء تاريخي بعد 

وراق التي قدمها ورفضت محاكم االحتالل جميع األ األراضي من أجل توسيع غوش عتصيون"
 الفلسطينيون على مدار أعوام وتقبت ملكيتهم لألراضي، وسمحت بتسجيلها لملكية المستوطنين.

 21/7/2020، المركز الفلسطيني لإلعالم
 

 الثانية خالل أسبوع.. بؤرة استيطانية جديدة بـ"عصيرة الشمالية" .18
يطانية جديدة على أراضي قرية عصيره أقدم المستوطنون، اليوم القالثاء، على إقامة بؤرة است: نابلس

شمال الضفة الغربية المحتلة. وأفادت مصادر محلية أّن البؤرة  -قضاء مدينة نابلس-الشمالية 
 متًرا فقط عن البؤرة التي أقيمت قبل أسابيع.  50االستيطانية أقيمت على بعد 

 21/7/2020، المركز الفلسطيني لإلعالم
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 لعربية األميركية" ضمن أفضل الباحثين في العالمفي "ا فلسطيني أستاذ فيزياء .19
محمد بالص: صنفت مؤسسة بوابة البحث العلمي، أمس، الباحث في علم الفيزياء والنانو  -جنين 

باحث للعام  %2.5في الجامعة العربية األميركية األستاذ الدكتور عاطف قصراوي، ضمن أفضل 
مليون عالم وطالب دراسات عليا على  17م نحو ضمن قائمة العلماء والباحقين، والتي تض 2019

وقال قصراوي والذي يشغل منصب عضو المجلس األعلى لإلبداع والتميز الفلسطيني  مستوى العالم.
: "إنه لمن الفخر أن أكون بهذا المستوى من المرتبة، بعد جهد حقيث وعمل 2013منذ العام 

من بين  %5ية، حيث صنفت سابقا ضمن أفضل متواصل، وبدعم من إدارة الجامعة العربية األميرك
 ".2017خمسة ماليين عالم وباحث في العام 

 21/7/2020، األيام، رام هللا
 

 ي فيهااسم رئيس مجلس األمة الكويتي على الشارع الرئيستطلق قرية في األغوار  .20
رئيس  بادر مواطنون من قرية عاطوف في األغوار الشمالية، أمس، إلى إطالق اسم محمد بالص:

مجلس األمة الكويتي مرزوق الغانم، على الشارع الرئيس المؤدي إلى القرية المهددة بالضم في إطار 
مخطط الضم اإلسرائيلي لمناطق واسعة من األراضي الفلسطينية المصنفة "ج" وفق اتفاقيات أوسلو، 

وقال الناشط جمال بني عودة: إن إطالق اسم رئيس مجلس األمة الكويتي على  بما فيها األغوار.
الشارع جاء تقديرًا لموقفه من مخطط الضم اإلسرائيلي وخطة الرئيس األميركي دونالد ترامب 
المعروفة باسم "صفقة القرن"، والتي مزقها الغانم وألقاها في سلة المهمالت في موقف وصفه بني 

 عودة بالمشرف.
 21/7/2020، يام، رام هللااأل

 
 الرزاز: األردن قد ينظر بإيجابية لحل دولة واحدة تتساوى فيها حقوق الفلسطينيين واإلسرائيليين .21

رئيس الوزراء األردني عمر الرزاز، حذر من ، أن لندنمن  2020/7/21، القدس العربي، لندننشرت 
ل إنها ستزيد من عدم االستقرار في خطط الضم اإلسرائيلية للضفة الغربية ووادي األردن، وقا

الطريقة التي ننظر فيها للواقع، هي أن أي أن " "الغارديان"مع صحيفة له في مقابلة اعتبر و  المنطقة.
إسرائيل، ولكن المنطقة كلها و حل أقل من حل دولتين قابلتين للحياة لن يدفع فقط األردن وفلسطين 

ن بالده قد تتعامل بإيجابية مع دولة واحدة  إلى أ إال أنه أشار في الوقت ذاته ."تحو الفوضى
 إسرائيلية تمنح الحقوق المتساوية للشعبين. -فلسطينية
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أعقاب تصريحات ، أنه وفي عمانمن  2020/7/21، "21موقع "عربي وذكر محمد العرسان مراسل 
الم والمتحدث باسم وزير الدولة لشؤون اإلع، أكد احتمالية دعم بالده لحل الدولة الواحدة حولالرزاز 

أن بالده تدعم حل الدولتين "كخيار وحيد" للصراع الفلسطيني ، ، أمجد العضايلةاألردنية الحكومة
  اإلسرائيلي.

 
 غارة إسرائيلية قرب دمشق حزب هللا يعلن مقتل أحد عناصره في .22

شنها الجيش  قتل في الغارة التيحيث نعى حزب هللا اللبناني، مساء القالثاء، أحد عناصره  تحرير:
 .الماضي اإلسرائيلي على مواقع في محيط مطار دمشق الدولي، مساء اإلثنين

 2020/7/21، 48عرب 
 

 الكويت: مجلس األمن مطالب باتخاذ موقع حازم وعاجل لوقف االنتهاكات االسرائيلية .23
ي، مساء مندوبها الدائم لدى األمم المتحدة السفير منصور العتيب ، من خاللأكدت الكويت: الكويت

أمس القالثاء، على أهمية تحمل مجلس األمن الدولي مسؤوليته "وبصورة عاجلة قبل فوات األوان" 
مجلس  ، خالل جلسةوبّين العتيبي لوقف الجرائم واالنتهاكات اإلسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني.

أن "عدم تنفيذ  ،يةاألمن مفتوحة النقاش حول الحالة في الشرق األوسط بما في ذلك القضية الفلسطين
يوليو ال يعني بأي حال من األحوال تراجعها عن  إسرائيل لخطط الضم في األول من شهر تموز/

 تلك الخطة".
 2020/7/22، قدس برس

 
 خمسة مقاتلين موالين إليران الغارات اإلسرائيلية قرب دمشق قتلتمرصد سوري:  .24

خمسة عناصر من المقاتلين الموالين  أن القالثاء، ،بيروت: أفاد المرصد السوري لحقوق اإلنسان
وكالة في حين أفادت  .جنوبي دمشق ل اإلثنينلي "إسرائيل"جراء الغارات التي شّنتها قتلوا إليران 

 .بجروحسوريين بإصابة سبعة جنود  "سانا"األنباء السورية الرسمية 
 2020/7/21، القدس العربي، لندن

 
 ة االنهيار االقتصاديمالدينوف: السلطة الفلسطينية على حاف .25

خالل إحاطته الشهرية التي يقدمها أمام مجلس األمن الدولي حول الوضع : ابتسام عازم -نيويورك 
حذر مبعوث األمين العام لألمم المتحدة لعملية السالم في الشرق  ،في األراضي الفلسطينية المحتلة
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 مبينًا أنفة االنهيار االقتصادي، األوسط، نيكوالي مالدينوف، من أن السلطة الفلسطينية على حا
، في وقت يحتاج فيه الفلسطينيون في جميع أنحاء األراضي المحتلة إلى %80انخفض بنسبة  دخلها

 خدمات ودعم من السلطة أكقر من أي وقت مضى.
 2020/7/22، العربي الجديد، لندن

 
 قليميكرمز لالستقرار اإل ونرواوكالة األ سياسيون أوروبيون يدعون إلى دعم  .26

 وكالةلعن دعمهم  ،القالثاء، يمقلون العديد من الدول األوروبية أوروبياً  اً سياسي 31أعرب : رام هللا
على الدور المهم الذي تلعبه  ،لوكالة فيليب الزارينيلفي رسالة إلى المفوض العام  األونروا. مؤكدين

، حسب لالستقرار اإلقليميتبرز كمصدر أساسي ، كما أنها في منطقة تتسم بأنها مشتعلة للغاية
 .وصفهم

 2020/7/22، القدس، القدس
 

 مشكلة الضم تفرض المصالحة فرًضا .27
 أ.د. يوسف رزقة
هل تفرض مشكلة الضم المصالحة على أطراف الخصومة واالنقسام؟! المنطق يقول: يجب أن 

م لم تخلق تقارًبا تفرضها بشكل عاجل وبال تأخير. والواقع يقول: إنها ما زالت بعيدة، وإن مشكلة الض
في القلوب، وال وحدة في اإلجراءات. السلطة وفتح تقاوم عملية الضم بطريقتها، وبآليات يفرضها 
واقع السلطة، ووجود االحتالل في الضفة. وحماس تقاوم عملية الضم، ومعها فصائل المقاومة في 

 ي على أراضي غزة.غزة بطريقتها، وبآليات يقتضيها العمل المقاوم، وعدم وجود جيش صهيون
األطراف تلتقي معا في الهدف، وفي مشروع الرفض، ويختلفون في آليات العمل، وأولويات العمل 
الذي يعبر عن الرفض، والذي يجسد المقاومة. وهذا بشكل عام جيد، ولكنه ناقص ألنه ال يحقق 

له صفًّا كأنهم بنيان وحدة الصف، التي مدحها القرآن، بقوله: "إن هللا يحب الذين يقاتلون في سبي
مرصوص". فتح وحماس لم تحققا حالة البنيان المرصوص، وهذه المخالفة تعوِّق وال شك النصر، 

 وتمنح العدو فرصة اللعب على الطرفين، وتأجيج الخصومة بينهم.
حين التقى العاروري مع الرجوب في مؤتمر صحفي ندد بالضم، استبشر المتابعون لهما في الضفة 

كروا أن المؤتمر بسط أمال في آخر نفق المصالحة، ويجدر باألطراف أن تسير باتجاه وغزة، وذ
األمل، وأن تعمل على تحقيقه. ولكن يبدو أن أطرافا في السلطة وفتح مترددة في الدخول إلى النفق، 

 ومترددة في السير نحو األمل.
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لم تحدث خطوات أخر نحو  بعد أيام من انقضاء المؤتمر وما صحبه من تغطية إعالمية إيجابية،
تطويره، ومن ثمة حاول إسماعيل هنية أن يعطيه دفعة تطويرية حين تحدث عن لقاءات قيادية مهمة 
وواسعة مع فتح للعمل معا ضد الضم. فتح لم تعلق، والسلطة لم تجر تطويرا على لقاء العاروري 

المقررة سلفا، والمسكونة بقمع الرجوب. وحالة الميدان في مدن الضفة وقراها ما تزال على حالها 
 حماس وأعمال المقاومة؟!

وهنا يجدر بنا تذكير األطراف الفلسطينية أن حكومة تل أبيب لم تلغ الضم، ولم تتراجع عنه، وليس 
واردا عندها التراجع البتة، والمعلومات الواردة من الميدان في الضفة تقول إن اإسرائيل، تمارس 

إن حكومة نتنياهو تنتظر الوقت المناسب، وتنتظر الضوء األخضر من الضم عمليا بدون إعالن. و 
البيت األبيض، لذا يجدر بحماس وفتح العمل بمقتضى المنطق القائل: إن مشكلة الضم تفرض 
المصالحة، وحتى ال تدين األجيال القادمة األطراف القيادية، عليهم القيام بواجب المشاركة 

 خ يسجل؟! وسنن االستبدال تهدد األطراف؟!والمصالحة. نحن ننتظر، والتاري
 21/7/2020، فلسطين أون الين

 
 لماذا تهاجم قناة العربية حركة حماس؟ .28

 ساري عرابي
أدارت قناة العربية، في اآلونة األخيرة، هجمة منظمة على حركة حماس، ترتكز إلى ادعائها اأي 

جناحها العسكري اكتائب القسام، في العربية، اكتشاف حركة حماس اختراقا أمنّيا خطيرا في صفوف 
قطاع غّزة. وقد نفت حركة حماس دقة المعلومات التي أعلنت عنها قناة العربية، وهو األمر الذي 
يعني، أّن مصادر العربية، على فرض وجود مصادر لما أعلنته، هي األوساط األمنّية اإلسرائيلية. 

م ال، وإّنما في السياق الذي أعادت العربية فيه ولم تكن المشكلة في مجّرد المعلومة صحيحة كانت أ
 توظيفها في حملة مكقفة تستهدف صورة حركة حماس خصوصا، والمقاومة الفلسطينية عموما.

المعركة التي تدور بين حركة حماس في غّزة واالحتالل اإلسرائيلي، في جانبها األمني، أكبر من 
من كل االتجاهات، وقد حّولت قطاع غّزة إلى أرض  المواجهة العسكرية الظاهرة، فالحركة المحاصرة

صالحة للمراكمة العسكرية لجميع الفصائل الفلسطينية، تحفر في الصخر لتغطية الشريط الساحلي 
الضيق المكشوف، عن أعين االحتالل وأدواته االستخباراتية المتفوقة تقنّيا، حيث يملك فيه االحتالل 

ات الهائلة في تأمين طرق نقل السالح إلى داخل القطاع، خبرة عقود. تضاف إلى ذلك، الصعوب
 وتغطية مخابئه وورش تصنيعه في الداخل، وابتكار الحلول لضمان فعاليته في المواجهة المباشرة.
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وفي هذا اإلطار، وفي حدود ما رشح من معلومات، طّورت الحركة شبكة أنفاق غاية في التعقيد، 
تخبئة األسلحة، كما طّورت شبكة اتصاالت أرضية محمّية من ألهداف التنقل والهجوم والكمون و 

قدرات االحتالل التجّسسّية، ومّقلت ساحة صراع استخباراتّي ملحمّي بينها وبين قوات االحتالل 
وأجهزته األمنية، أسفرت في بعض أحوالها عن اشتباكات أحبطت عمليات توّغل استخباراتية 

 وعسكرية في عمق القطاع.
عركة األمنية الخفية، فّككت الحركة خاليا تجّسس، ووضعت يدها على أدوات استخباراتية في هذه الم

تقنّية متطّورة، أعادت استخدام بعضها ضّد االحتالل، ورسمت بواسطتها، وبواسطة جهودها األمنّية 
كنت األخرى، مسارات عمليات االحتالل داخل القطاع، وخرائط التجنيد والعمل والحركة لعمالئه، وتم

من تجنيد عمالء مزدوجين، وتضليل قوات االحتالل واستخباراتها، ونّظمت اختراقات تقنية تستهدف 
أجهزة االحتالل التقنية المتعلقة باالتصال والمراقبة وتخزين المعلومات، وفي بعض الحاالت ثّبتت 

هذه المواجهة  تطبيقات برمجية في جواالت جنود إسرائيليين. ودفعت "إسرائيل" القمن أحيانا في
السّرية من جنودها ووحداتها الخاصة التي طالما مّقلت ّدرة فخرها األمني والعسكري، هذا فضال عن 

 نجاحها المذهل في االحتفاظ بما لديها من جنود إسرائيليين أسرى لسنوات طويلة!
أّنها غير متكافئة في  ال تنبغي الغفلة، والحال هذه، أّن معركة الخفاء األمنّية غير متكافئة، تماما كما

ساحة المعركة العسكرية. وكما أّن حركة حماس ال تتحرك على أرض بسعة األرض التي يتحرك 
عليها االحتالل، وال تملك عتاده وال عتيده وال أسلحته وال تفوق نيرانه، فإّنها هي الحركة المحاصرة، 

ة، وفي الوقت نفسه ال تملك شيئا التي تواجه استخبارات العالم كله كي تدخل رصاصة إلى قطاع غزّ 
من أدوات االحتالل االستخباراتية. وهذا هو الظرف المتوقع بين الضعيف والقوي، وبين الذي يعاني 
االحتالل وقوة االحتالل. إّنها بالكلمة المأثورة الكّف التي تواجه المخرز، وفي معركة كهذه، ال بّد 

ي في اليقظة واإلدارة والعمل على إحباط نجاحاته ورّدها وأّن االحتالل يحّقق نجاحات، ولكّن التحدّ 
عليه وعكسها ضّده، والعمل األمني، هو عمل في الظالل، ينفي عن نفسه االنكشاف والشفافية. فلن 
تجد حماس نفسها مضطرة وال ملزمة للتخّلي عن تكّتمها األمني، لمجّرد رد الحمالت التي تواجهها، 

 اما مع ضرورات معركتها الخفّية مع االحتالل.أو ألجل شفافية تتناقض تم
نخلص من ذلك إلى أّن المعلومة التي قّدمتها العربّية ينبغي أن تدّل على مصداقية حماس في 
المقاومة، وعلى أّن االحتالل يأخذها على محمل الجّد، وأن الحركة متيقظة وتعالج أّي مشكلة تظهر 

نافلة القول في هذا الصدد إّن أّي اختراق يستهدف به في طريقها لصالح مشروعها المقاوم. ومن 
االحتالل مقاومة حماس يهدف به إلى كشف مخططاتها العسكرية واحتياطاتها األمنية، ال السيطرة 
على قرارها وإدارتها بواسطة عمالئه، كما هو حاله في المجال العربي. فهذه المعلومة، على فرض 
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ادة بحماس، إال أّن الذي فعلته العربية على العكس تماما، صحتها، في جانب منها تستدعي اإلش
 أعادت توظيفها لتشويه حركة حماس، وللقول إّن المقاومة الفلسطينية مخترقة، وغير نظيفة.

ال تنقطع حمالت اإلعالم السعودي، بأوجهه المتعّددة في السنوات األخيرة، عن الهجوم على حركة 
هم عموما، حّتى وإن كان يتذّرع في بعض األحوال، لحشد حماس خصوصا، والفلسطينيين وقضيت

الرأي العام، بأّن حمالته مجّرد ردود فعل على مواقف أفراد فلسطينيين، يهاجمون السعودية، أو 
يكشفون عن كراهية لها وانعدام تقدير لـ"فضائلها" عليهم، يتبين حين البحث أّنها اأي تلك الذرائع، 

حملة ممنهجة ضمن تحالف بين االحتالل اإلسرائيلي وبعض الدول  غير صحيحة، ثّم يتضح أنها
العربية، في سياقات إعادة تشكيل المنطقة لصالح االحتالل مقابل تأمين مصالح أنظمة حاكمة 
وشخصيات متطلعة للملك، بيد أّن سلوك العربية الذي ال ينفصل عن هذا، سابق على هذه 

 الحمالت.
ا ثابتا، ينحاز لالحتالل في عدوانه على الفلسطينيين، وذلك منذ منذ تأسيس العربية، تبّنت خطّ 

نهايات انتفاضة األقصى، مرورا بسلسلة اعتداءاته وحروبه على قطاع غّزة، فضال عن انحيازها 
للغزو األمريكي للعراق، وعدائها لكّل حالة تحرر من االستعمار في المنطقة. ومهما تغّيرت عهود 

إّن خّط العربية المنحاز لالحتالل لم يتغّير، مّما يعني أّنها تمارس وظيفتها ممّوليها وسياساتهم، ف
القابتة، وغير المتأّثرة بأحوال ممّوليها، فكيف إذا تطابقت أجندتها األصلّية مع أجندة ممّوليها كما 

نفوذ  الحال اآلن؟ هذا الخّط القابت في موقف القناة من المقاومة الفلسطينية، يعني بالضرورة وجود
إسرائيلي وأمريكي مباشر في أعماقها، ومقل هذا النفوذ هو االختراق الذي يستدعي الخزي، ال 

 االختراق الذي يأتي في سياق المواجهة، والضربات المتبادلة!
ال ينفي ذلك وجود أهداف آنّية محتملة، منها ما يندرج في الحمالت األخيرة المعتادة، ومنها ما قد 

ا لجّر حماس لكشف بعض ما لديها دفاعا عن نفسها، ومنها ما قد يكون تمهيدا يكون استخباراتيّ 
لسياسات معلنة في التعاون مع االحتالل بذريعة فساد الفلسطينيين واختراق مقاومتهم، وتحت شعار 
"لن يكون العربّي أحرص على الفلسطينيين منهم على أنفسهم". لكن، ومهما كانت األهداف اآلنية، 

ما يستدعي االستغراب في سلوك هذه القناة التي يسمح بها االحتالل داخل غرف أسراه من فال يوجد 
الفلسطينيين، من دون القنوات اإلخبارّية العربّية كّلها، وكأّنها وسيلة تحطيم معنوّي يسّلطها على 

 األسرى صباح مساء!
 21/7/2020، "21موقع "عربي 
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 إيران الجريحة: التصعيد محتمل .29
 رئيلعاموس ه

تواصل سلسلة االنفجارات، الحرائق والحوادث الغامضة التي وقعت في الشهر األخير في إيران جذب 
االهتمام الدوالي بها. حتى بافتراض ان غالبية األحداث مرتبطة بمستوى الصيانة المتدني لمواقع 

ي يريد بقها البنى التحتية في الدولة، فإن األحداث تنعكس على صورة النظام وتمس بالقوة الت
لمواطنيه. تنسب وسائل االعالم في الغرب عددًا من الحوادث الى حملة تخريب متعمدة، والتي تقف 

وبهذا تحث بصورة غير مباشرة طهران على القيام برد  –خلفها اسرائيل وربما الواليات المتحدة 
 يوضح انها مصممة على الدفاع عن مصالحها.

المنطقة الوسطى في الجيش االميركي والمسؤول عن القوات قال الجنرال كانت ماكنزي، قائد 
انه ربما تقوم « واشنطن بوست»االميركية في الشرق االوسط في نهاية االسبوع الماضي لصحيفة الـ 

إيران بالرد بعملية ضد اسرائيل. حسب اقواله، فإن ازمة جديدة من الممكن ان تندلع في اعقاب 
طرد المركزي إليران في نتانز ومواقع برنامج الصواريخ. إيران تتهم الهجمات االخيرة على اجهزة ال»

 «.اسرائيل... تجربتي تقول انهم سيردون 
في ايجاز توجيهي تلفوني لصحافيين من الشرق االوسط اضاف مكنزي بأن االغتيال االميركي 

اه إيران، ولكن للجنرال اإليراني قاسم سليماني في كانون القاني الماضي خلق ميزان ردع جديدا تج
إيران ما زالت تتطلع لتحقيق هيمنة اقليمية والى اخراج الواليات »النظام يريد االحتجاج على ذلك. 

، «المتحدة من الشرق االوسط. ولكنهم يحاولون القيام بذلك دون تجاوز الخط األحمر الذي حددناه
ين اتخاذ قرارات، وبلورة من الصعب على اإليراني أصبحأضاف. حسب اقواله فانه منذ االغتيال 

 سياسة خوفًا أاّل يقرؤوا بصورة صحيحة الرد االميركي المتوقع.
حاول العمل ضد اسرائيل  إذاادعى مكنزي بأنه سيكون من الخطأ الشديد من جانب تنظيم حزب هللا 

لت . في االسابيع االخيرة بذقال»هذا لن ينتهي بصورة جيدة »من لبنان، كجزء من الرد اإليراني. 
كما يبدو جهود إيرانية اخرى للقيام بهجمات سايبر ضد اسرائيل استمرارًا للهجوم الذي تم احباطه 
ضد البنى التحتية لمياه في اسرائيل في شهر نيسان من هذا العام. كما ان هذه المحاوالت ايضًا 

 والتي وجهت ضد بنى تحتية للمياه احبطت.
وا يشخصون وجود حرج معين في إيران في غياب سليماني، ايضًا في جهاز االمن االسرائيلي ما زال

الجنرال، قائد وحدة القدس في الحرس القوري، كان «. االستراتيجي الغائب»والذي يوصف اآلن كـ 
القوة المحركة خلف النشاط االستخباراتي لبالده في كل أرجاء العالم. من حل محله، الجنرال 

تنظيم مرتب ومنظم ولكن ليس كمن يستطيع ان يقود اسماعيل قاءاني، اعتبر كرجل قيادة و 
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االستراتيجية االقليمية إليران او ان يكتسب لنفسه مكانة عالية جدًا في سلسلة القيادة والسيطرة في 
 بما يتجاوز درجته االصلية. –الدولة 

حادثة  تضع سلسلة االحداث االخيرة النظام في ضائقة نظرًا ألنها تنضم الى اغتيال سليماني والى
اسقاط طائرة الركاب االوكرانية بالخطأ في سماء طهران اوالتي تم إخفاؤها خالل عدة ايام،، والى 
اضرار وباء الكورونا الذي يواصل تفشيه في الدولة والى المشاكل االقتصادية. من بداية العام سجل 

 ر االخير.حوالي نصفه في الشه –في المئة في قيمة الريال اإليراني  50هبوط بحوالي 
أثارت قرارات الحكومة بتقليص دعم المنتجات الحيوية غضبًا عامًا جديدًا، وفي االسبوع الماضي 
ابلغ عن وقوع مظاهرات احتجاج. حث الوضع االقتصادي البائس، في ظل العقوبات االميركية، 

. أدت الحكومة على ان تعيد فتح االقتصاد، بصورة زادت كما هو متوقع االصابات بالكورونا
مصاعب الموازنة بدورها الى تقليص المساعدة اإليرانية لحزب هللا وللمليشيات الشيعية في العراق 

 في ارجاء المنطقة. ألغراضهاولمنظمات اخرى تشغلها إيران 
اضيف لمصاعب النظام حقيقة ان اسرائيل، وحسب تقارير اعالمية اجنبية، زادت في االشهر 

سورية، ضد مواقع متماهية مع الجهد اإليراني للتمركز العسكري وتهريب االخيرة هجماتها الجوية في 
سالح لحزب هللا، في نفس الوقت فإن معلومات استخباراتية حولتها اسرائيل للوكالة الدولية للطاقة 

 – 2018استنادًا الى وثائق االرشيف النووي التي سرقت من قبل الموساد في عملية في  -النووية 
بة الوكالة الدولية للطاقة النووية إلجراء زيارة لمراقبين لموقعين آخرين اراد اإليرانيون ادى الى مطال

 إخفاءهما.
كاي، مديرة مركز سياسات الشرق االوسط في معهد راند االميركي، قالت يوم االحد،  –د. داليا ديسا 

عزولة في الساحة بأن شخصيات كبيرة اسرائيلية تشخص ان إيران م« سي ان ان»في مقابلة لشبكة 
الدولية وموجودة في موقف ضعف. حسب اقوالها فإن االندماج ما بين سياسة الضغط بالحد االعلى 
التي تمارسها ادارة ترامب على إيران، والكورونا وموت سليماني تحث اسرائيل لممارسة ضغط خاص 

 بها على النظام.
اتخاذ خطوات من اجل كبح العمليات حسب اقوال ديسا كاي، فان االدارة االميركية ال تقوم ب

االسرائيلية وفي الواقع تجعل القيادة في اسرائيل تؤمن بأنه يوجد لديها ضوء اخضر من ناحية االدارة 
االميركية للعمل. لقد قدرت بأنه يوجد امكانية معقولة بأن اسرائيل تقف خلف االنفجار الذي وقع في 

كما ادعت مصادر استخباراتية في المنطقة والتي تم  –ر مصنع اجهزة الطرد المركزي في بداية الشه
اقتبسها في النيويورك تايمز، وانه ربما من المتوقع حدوث عمليات اسرائيلية اخرى، والتي هدفها 
ستذهب الى ابعد من تغيير االتفاق النووي. هي تطرح امكانية حدوث احتكاك عسكري متصاعد، 
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ربما أن اسرائيل تقوم بمقامرة خطيرة عندما تفترض بان »حذر: النظام، وت إلسقاطوحتى وقوع محاولة 
 يصعب منع تصعيد عندما يكون الوضع االقليمي حساسا جدًا اصاًل. ألنهلن ترد، نظرًا  إيران

يجب ان ندمج ايضًا في تحليل ديسا كاي الواقع السياسي الداخلي في اسرائيل وفي الواليات المتحدة. 
ثة شهور ونصف حتى االنتخابات، والتي فيها سوف يخسر الرئيس حسب ترامب ثال إلدارةلقد بقي 

خسر حقًا،. في اسرائيل رئيس  إذاكل االستطالعات اوكذلك شهران ونصف حتى انتهاء واليته، 
الحكومة بنيامين نتنياهو يقف امام ازمة غير مسبوقة، والنابعة من األضرار الصحية واالقتصادية لـ 

بداية محاكمته ومستوى متزايد من عدم ثقة الجمهور. ترامب ونتنياهو الى جانب « الكورونا»
والتي من الممكن ان  –موجودان في مواقف ضعف ليسا معتادين عليهما. هذه اوقات استقنائية 

 تتطور الى سيناريوهات تصعيد لم يتم توقعها مستقباًل.
 «هآرتس»

 22/7/2020، األيام، رام هللا
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