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 للعشر سنوات المقبلة دوالر مليار 38األمريكي يمرر قانون تمويل إسرائيل بـ  الكونغرس .1
لسي الشيوخ إيباك"، بمج –كية اإلسرائيلية للعالقات العامة يوكاالت: أشادت "اللجنة األمر  -واشنطن

مليار دوالر على مدى عشر  38بقيمة  "إسرائيلـ"كيين لتمريرهما مساعدات عسكرية ليوالنواب األمر 
أكبر وهو  ،التمويلهذا  وقد واجه سنوات، دون أي معارضة تذكر إال من عدد قليل من النواب.

صغيرة من  ألول مرة دعوات إلجراء تخفيضات من مجموعةو كية لدولة واحدة، يحزمة تمويل أمر 
النواب الليبراليين والتقدميين في الحزب الديمقراطي، الذين يقولون إنه يجب استخدام تلك المساعدات 

لثنيها عن عمليات الضم المستمر لألراضي الفلسطينية المحتلة،  "إسرائيل"كوسيلة ضغط على 
الدفاع الوطني كما تضمن "قانون تفويض  وتغيير سلوكها في قمع الفلسطينيين تحت االحتالل.

كية، وهو يكي" مبلغ مليون دوالر لمكتب مراقب معاداة السامية التابع لوزارة الخارجية األمر ياألمر 
مليون  250يوم الجمعة الماضي على قد وافق مجلس النواب في حين كان  ضعف المبلغ الحالي.

الفلسطينية" وفق لغة  دوالر لتمويل "برامج الحوار اإلسرائيلي الفلسطيني وتطوير شبكة "األعمال
 القانون.

 2020/7/26، األيام، رام هللا

 
 فتح قيادي فيمخاوف من فلتان أمني في الضفة بعد مقتل  .2

عماد دويكات، في حي بالطة البلد في مدينة نابلس « فتح»أثار مقتل أمين سر حركة  رام هللا:
ان أمني وفوضى بعد مواجهات بالضفة الغربية على يد قوات األمن الفلسطيني، القلق من حالة فلت

 اندلعت بين شبان غاضبين وتلك القوات، سمع خاللها إطالق نار كثيف احتجاجًا على الحادثة.
، إلى سرعة تطويق األحداث المؤسفة التي شهدتها منطقة بالطة البلد، «الجبهة الشعبية»وطالبت 

ًا للقانون. كما دان مركز حماية وتقديم كل المتورطين في هذه الجريمة إلى المحاكمة العاجلة وفق
 لحقوق اإلنسان استخدام القوة المفرطة من قبل السلطة.

 27/7/2020، الشرق األوسط، لندن
 

 الفلسطينية لناشطين السلطةاعتقاالت  اناألطباء تنتقدو المحامين  تانقاب .3
خليفة ممارسة  انتقدت نقابات فلسطينية مهمة اعتقال الحكومة الفلسطينية لناشطين على رام هللا:

وأصدرت نقابة األطباء كذلك بيانًا قالت فيه إن جزءًا من الحرية التي ينشدها  الحريات. 
 الفلسطينيون، 
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هي حرية الرأي التي كفلتها كل الشرائع والقوانين وكفلها القانون األساسي الفلسطيني في بنود 
 واضحة.

 26/7/2020، الشرق األوسط، لندن
 

 ويناقشان مستجدات القضية الفلسطينيةعباس يهاتف أردوغان  .4
هاتف رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وناقشا : رام هللا

وقدم عباس الشكر للرئيس أردوغان على مواقف بالده الداعمة لشعبنا  مستجدات القضية الفلسطينية.
لمخططات "الضم" اإلسرائيلية باعتبارها مخالفة وقضيته العادلة، مشيدا بالموقف التركي الرافض 

وأطلع عباس، نظيره التركي، على آخر مستجدات األوضاع في فلسطين،  لقرارات الشرعية الدولية.
واالتصاالت التي تقوم بها السلطة الفلسطينية مع األطراف الدولية كافة إلحباط مخططات "الضم" 

في صورة االتصاالت الجارية بين حركتي فتح وحماس  اإلسرائيلية.ووضع عباس، الرئيس أردوغان،
لتوحيد الموقف الفلسطيني في مواجهة مخططات "الضم" اإلسرائيلية، مؤكدًا حرصه الكامل على 
الوصول لتحقيق المصالحة الوطنية وتحمل أعباء المرحلة الدقيقة والصعبة التي تمر بها القضية 

اقف بالده الداعمة للشعب الفلسطيني وحقه في الحرية بدوره أكد الرئيس التركي مو  الفلسطينية.
 واالستقالل وإقامة دولته المستقلة على ترابه الوطني.

 26/7/2020، المركز الفلسطيني لإلعالم
 

 بحر: االحتالل يختطف النواب لتغييب دور المجلس التشريعي .5
تالل في استهداِف نواب استنكر رئيُس المجلِس التشريعي باإلنابة أحمد بحر سياساِت االح: غزة

المجلِس التشريعي، ُمدينًا اختطاف قواِت االحتالل فجر اليوم النائبين حاتم قفيشة ونايف الرجوب من 
وعد بحر في بياٍن صحفي اليوم األحد، أن االحتالل يتعمد  محافظة الخليل جنوب الضفة الغربية.

م عن أبناء شعبهم وإبعادهم عن قضايا اختطاف نواب الشعب الفلسطيني، بين الفينة واألخرى لعزله
 مجتمعهم، في محاولة لتغييب دور المجلس التشريعي والنواب.

 26/7/2020، المركز الفلسطيني لإلعالم
 

 االحتالل يهدد نواب حماس لعدم التدخل في جهود المصالحة مع فتح .6
االحتالل في األيام كشف عدد من نواب المجلس التشريعي من حركة حماس الذين اعتقلهم : رام هللا

 األخيرة عن تعرضهم للتهديد في حال تدخلهم في جهود المصالحة بين حركتي فتح وحماس.
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وقال النائب حاتم قفيشة، في تصريح صحفي: "المحققون اإلسرائيليون هددوني باالعتقال في حال 
لذلك عليك أالا حدث ما يؤذيهم، وقالوا لي من األشياء التي تؤذينا المصالحة بين فتح وحماس، و 

 تتدخل في هذا الموضوع، وهددوني بدفع الثمن، وقالوا لي الكل سيدفع الثمن".
من جانبه أكد النائب باسم زعارير أن بعض النواب تلقوا اتصاالت مباشرة من سلطات االحتالل 

لهم، وحققت قوات االحتالل مع عدد من النواب بعد اعتقا تضمنت تهديدات باالعتقال لألسباب ذاتها.
كما تلقوا تحذيرات من المشاركة في أي فعاليات مشتركة مع  حول موضوع المصالحة ورأيهم فيها.

 حركة فتح أو االلتقاء بجبريل الرجوب. 
 26/7/2020، المركز الفلسطيني لإلعالم

 
 اشتية: "كهرباء القدس" عبرت أزمة كادت تعصف بها وتخلصت من التهديدات بقطع التيار .7

وم األحد، يجلس إدارة شركة كهرباء القدس، د رئيس الوزراء محمد اشتية خالل لقائه مأشا: رام هللا
في مكتبه برام هللا، بالجهد الذي قامت به الشركة لتصفير ديونها لدى شركة الكهرباء القطرية 
اإلسرائيلية، عقب حصولها على قرض من تجمع البنوك للخالص من هذا الدين المتراكم والتهديدات 

وقال "إن عبور هذه األزمة التي كادت تعصف بالشركة أمر مهم لنا، كي  رائيلية بقطع التيار.اإلس
تستمر كهرباء القدس كمؤسسة وطنية فاعلة في القدس، وتقدم خدمة للمواطنين في أماكن امتيازها 

 وعملها".
 26/7/2020، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
 ونا" في قطاع غزةتشكيل جهاز "مباحث كور  .8

أعلن توفيق أبو نعيم مسؤول وزارة الداخلية في غزة، عن تأسيس جهاز أمني جديد  محمد الجمل:
يسمى "مباحث كورونا" في قطاع غزة، موضحًا أن الجهاز يضم قيادة وضباط وزارة الداخلية، 

الوقاية من "فيروس ويهدف لمتابعة التزام المواطنين وأصحاب المنشآت، للتأكد من االلتزام بقيود 
ووفقًا للمصادر المتطابقة فإن المركز الجديد الذي يتواصل إنشاؤه بوتيرة متسارعة،  كورونا."

 دونمًا،  16مخصص للحجر، ويقام على مساحة 
وسيتم تجهيزه خالل أسبوعين فقط، من أجل استقبال عائدين جدد، وذلك على غرار المراكز التي 

 بنيت شمال وجنوب القطاع.
 26/7/2020، يام، رام هللااأل

 



 
 
 
 

 

 7 ص             5294 العدد:             7/27/2020اإلثنين  التاريخ: 

                                    

 االحتالل يقوم بعملية نهب منظمة للتراث: وزارة السياحة الفلسطينية .9
قال مدير عام حماية اآلثار في وزارة السياحة واآلثار الفلسطينية صالح طوافشة، إن : وكاالت

سياسة ممنهجة لسرقة ونهب التراث  1967اتبعت منذ عام « اإلسرائيلي»سلطات االحتالل 
مشيرا الى أن أوجه عمليات النهب والسرقة تعددت، وما زالت منتشرة في المناطق التي  لفلسطيني،ا

يسيطر عليها االحتالل ، من خالل البدء بأعمال نهب كبيرة، والترويج لتجارة اآلثار، ومنح تصاريح 
تجار بها، في عمليات نهب اآلثار واال« إسرائيلية»أو رخص لالتجار بها، وانخراط رموز سياسية 

وإجراء التنقيبات األثرية غير الشرعية في األراضي المحتلة، والسماح والمشاركة في تهريب اآلثار 
 إلى الخارج.

 27/7/2020، الخليج، الشارقة
 

 بحصار الوجود الفلسطيني في القدس "إسرائيل"فتح تتهم  .10
سياسة »ن في القدس، عبر إسرائيل بالسعي إلى حصار وجود الفلسطينيي اتهمت حركة فتح رام هللا:

القتل، واالعتقال، والحواجز، والهدم، وفرض الضرائب الباهظة، وبناء جدار الفصل العنصري، 
وقال عضو المجلس الثوري والمتحدث الرسمي باسم حركة «. واالستيطان االستعماري العنصري 

دس عدنان غيث، هو أسامة القواسمي، إن اعتقال قوات االحتالل اإلسرائيلية لمحافظ الق« فتح»
 «.العقلية الفاشية اإلسرائيلية»تعبير واضح عن 

 26/7/2020، لندن، الشرق األوسط
 

 هنية يهنئ أردوغان بإعادة فتح مسجد "آيا صوفيا" .11
، إسماعيل هنية، اليوم األحد، الرئيس التركي رجب حماسهنأ رئيس المكتب السياسي لحركة : أنقرة

جاء ذلك في رسالة بعثها إلى الرئيس التركي  "آيا صوفيا".طيب أردوغان، بإعادة فتح مسجد 
بمناسبة إعادة افتتاح مسجد "آيا صوفيا"، وأداء أول صالة جمعة فيه، وفق ما أوردته وكالة األنباء 

وعبر هنية في رسالته، عن تقديره لمواقف تركيا والرئيس أردوغان المشرفة في دعم  التركية الرسمية.
ني وحقوقه المشروعة في الدفاع عن أرضه ومقدساته، وفي مقدمتها مدينة صمود الشعب الفلسطي

 القدس والمسجد األقصى.
 26/7/2020، قدس برس
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 نعيم يستنكر اعتماد الكونغرس األمريكي موازنة لدعم االحتاللباسم  .12
باسم نعيم تمرير الكونغرس قرار باعتماد  حماساستنكر عضو مكتب العالقات الدولية في حركة 

 مليار دوالر لدعم دولة االحتالل على مدار عشر سنوات. 38وازنة بقيمة م
وم األحد، إن هذا القرار ليس غطاء ماليا فقط، بل غطاء سياسي يوقال نعيم في تصريح صحفي 

أيضا، ومن أعلى سلطة تشريعية في الواليات المتحدة، لما ترتكبه "إسرائيل" من جرائم بحق شعبنا، 
ئم ضد اإلنسانية. ونوه نعيم بأن الواليات المتحدة بهذا السلوك تضع نفسها بعضها يصل إلى جرا

شريكا مباشرا في العدوان على شعبنا وحقوقه التاريخية، وهذا ال يخدم االستقرار في المنطقة وحول 
 العالم.

 26/7/2020، موقع حركة حماس
 

 حماس تعلن إصابة رئيس الحركة بالخارج بفايروس كورونا .13
 covidعن إصابة رئيس الحركة في الخارج د. ماهر صالح بـفايروس كورونا  حماسة أعلنت حرك

بعد مخالطته عدًدا  covid _19وقالت الحركة األحد، إن الدكتور ماهر صالح أجرى اختبار  .19_
ولفتت إلى أن الدكتور صالح قام بتنفيذ جميع اإلجراءات  من المصابين، وجاءت النتيجة إيجابية.

 مطلوبة والتزم العزل المنزلي.الصحية ال
 26/7/2020، موقع حركة حماس

 
 بدعوى محاولته خطف سالح شرطي احتاللي جنوب بيت لحم فلسطينياعتقال  .14

بيت لحم: أعلنت شرطة االحتالل، أمس، عن اعتقال مواطن فلسطيني، مدعية أنه حاول خطف 
اية للشرطة اإلسرائيلية، وجاء في رو  سالح شرطي قرب مفترق "غوش عتصيون" جنوب بيت لحم.

أن عناصرها أوقفوا سيارة ارتكب سائقها مخالفات مرورية بهدف تحرير مخالفة له، وخالل ذلك نزل 
 وأضافت: إنه تم اعتقال السائق ونقله إلى التحقيق. السائق من سيارته وحاول خطف سالح شرطي.

 27/7/2020، األيام، رام هللا
 

 لسالح المنفلت ألجهزة أمن السلطةللجم ا انتدعو  "الشعبيةحماس و" .15
في محافظة نابلس بخالص التعزية  حماستقدمت حركة : 26/7/2020، موقع حركة حماسذكر 

وطالبت  والمواساة من عائلة الشهيد عماد الدين دويكات أمين سر حركة فتح في منطقة بالطة.
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الحادث للعدالة، داعية حركة حماس السلطة بالتحقيق الجاد في الحادث، وتقديم المسؤولين عن 
 السلطة إلى ضبط السالح وتحريم استخدامه ضد المواطنين.

دعت الجبهة الشعبية لتحرير : رام هللا، من 26/7/2020، المركز الفلسطيني لإلعالموأضاف 
فلسطين إلى سرعة تطويق األحداث المؤسفة التي شهدتها منطقة بالطة البلد، والتي أدت إلى مقتل 

فتح في البلدة وإصابة آخر، وتقديم كل المتورطين في هذه الجريمة إلى المحاكمة  أمين سر حركة
وطالبت الجبهة في بيان صحفي، السلطة بضرورة اتخاذ قرارات ميدانية حاسمة  العاجلة وفقًا للقانون.

ت بلجم السالح المنفلت لألجهزة األمنية، واحترام القانون وكرامة وحقوق شعبنا، والبحث عن إجراءا
أكثر جدوى في التعامل مع أزمة كورونا، مؤكدة أن اإلجراءات الحالية يدفع ثمنها المواطنون والفقراء 

 ويجني ثمارها األغنياء والمؤسسات القابضة.
 

 وسط استنفار عسكري.. نتنياهو: لن نسمح إليران بالتموضع عسكريا في سوريا .16
ألحد إن إسرائيل تواصل العمل على النهج نفسه قال رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو يوم ا

لمنع إيران من التموضع عسكريا في سوريا، يأتي ذلك في الوقت الذي أبقت فيه حكومته قواتها في 
حالة استنفار على الحدود السورية اللبنانية خشية رد محتمل من حزب هللا اللبناني على مقتل أحد 

 عناصره في قصف إسرائيلي بسوريا.
ح نتنياهو أن القوات اإلسرائيلية على الجبهة الشمالية تعمل وفقا لسياسة متسقة، مفادها عدم وأوض

 السماح إليران بالتموضع على الحدود الشمالية.
أن سوريا ولبنان يتحمالن المسؤولية عن أي  -في مستهل الجلسة األسبوعية لحكومته-وأضاف 

 الجيش اإلسرائيلي مستعد للرد على أي تهديد.عمل ينطلق من أراضيهما ضد إسرائيل، مؤكدا أن 
وقال "لن نسمح بزعزعة أمننا وبتهديد مواطنينا، ولن نتسامح مع أي مساس بقواتنا، وأجري باستمرار 

 جلسات لتقييم الموقف مع وزير الدفاع ورئيس هيئة األركان العامة للجيش".
عربي أفيخاي أدرعي على موقع تويتر من جانبه، قال المتحدث باسم الجيش اإلسرائيلي لإلعالم ال

 "نظرا لتقييم الوضع تقرر إرسال تعزيز بقوات مشاة إلى القيادة الشمالية العسكرية".
وفي وقت سابق، قال وزير الدفاع اإلسرائيلي بيني غانتس في ختام اجتماعه أمس السبت مع كبار 

مسؤولية عن أي عمل ضد إسرائيل قادة األجهزة األمنية والعسكرية إن لبنان وسوريا سيتحمالن ال
 ينطلق من أراضيهما.

 26/7/2020الجزيرة.نت، 
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 تستعد لعملية ثأرية مؤكدة من حزب هللا في الشمال "إسرائيل"مصادر عبرية:  .17
رغم تقارير صحافية بإرسال إسرائيل رسالة تهدئة الى حزب هللا عبر األمم : وديع عواودة -الناصرة

عنصر الحزب علي محسن خالل هجوم في دمشق، ينوي حزب هللا تنفيذ  المتحدة بأنها لم تقصد قتل
على هذه الخلفية، تشهد الحدود الشمالية تصعيدا بحالة  عملية ثأرية وفق تأكيدات إسرائيلية.

 االستعداد والتأهب على الحدود مع لبنان.
بنان على أي أنه سبق لحسن نصر هللا أن صرح أنه سيرد من ل” إسرائيل اليوم“وأوضحت صحيفة 

هجوم حتى لو وقع في األراضي السورية. منوهة إلى أن هذا ما فعله في أيلول/ سبتمبر من العام 
الماضي، وهو ينوي فعل ذلك اآلن ردًا على مقتل أحد عناصره في هجوم نسب إلى إسرائيل اإلثنين 

 الماضي في مطار دمشق.
األمنية اإلسرائيلية، تشير الى أن حالة إن تقديرات المنظومة ” معاريف“من جهتها قالت صحيفة 

التأهب بالمنطقة الشمالية ستستمر لفترة طويلة، وذلك خوفا من رد حزب هللا. ويقدر الجيش 
 اإلسرائيلي أن حزب هللا يواصل البحث عن نقطة ضعف إسرائيلية لتنفيذ الرد.

أرية من حزب هللا هي أمر وقالت الصحيفة إن تقديرات الجيش اإلسرائيلي، تؤكد أن عملية الرد الث
 مؤكد.

 26/7/2020القدس العربي، لندن، 
 

 ”الدماء“وزير إسرائيلي يحذر: التظاهرات ضد نتنياهو قد تقود إلى  .18
)األناضول(: حذار وزير األمن الداخلي اإلسرائيلي أمير أوحانا، صباح األحد، من أن تقود 

أجواء “، مع تصاعد ”سفك الدماء“و إلى التظاهرات المتواصلة ضد رئيس الوزراء بنيامين نتنياه
 ، وفق قوله.”الكراهية

جاءت أقوال أوحانا في تصريح أدلى به لهيئة البث الرسمية، تعليقا على تظاهرات اندلعت مساء 
 السبت في عدة بؤر بإسرائيل، 

كما شهدت بعض التظاهرات، أعمال عنف ضد  شهد بعضها مواجهات مع الشرطة، وإغالق طرق.
 ن من قبل مؤيدين لنتنياهو.المحتجي

 26/7/2020القدس العربي، لندن، 
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 ضابط إسرائيلي: حرب غزة تذكرنا بالثمن الباهظ الذي دفعناه .19
قال ضابط إسرائيلي إن "مرور ست سنوات على حرب غزة تذكرنا : عدنان أبو عامر -21عربي

ومئات الجرحى، فضال عن  بالثمن الباهظ الذي دفعه الجيش اإلسرائيلي، حيث سقط عشرات القتلى
 أضرار فادحة ضربت الجبهة الداخلية". 

ضمن كتيبة الهندسة،  2014وأضاف أودي تينا، الذي شارك في حرب الجرف الصامد في غزة عام 
" أنه "كان من السهل تشخيص اإلصابات 21في مقاله بصحيفة "إسرائيل اليوم"، ترجمته "عربي

ين الجرحى، وبالتالي العمل على ترميمها ومداواتها، لكن من المادية في أجساد الجنود والمستوطن
قاتلوا في الحرب من جنود الجيش، وأصيبوا عقلًيا، ولم يعودوا إلى الروتين الطبيعي في الحياة، 

 أصبحوا غير مرئيين أمام باقي اإلسرائيليين".
كشف في مقابلة  ونقل عن "عضو الكنيست أوفير سوفير، وهو ضابط سابق في فوج المظليين، أنه

مثيرة عما عاشه كجندي وقائد في تلك الحرب، وفتح نافذة على عالم المقاتلين الذين عادوا من حرب 
غزة، لكنهم لم يعودوا منها حًقا، ألنهم ما زالوا يعيشون مرحلة نسميها "ما بعد صدمة القتال 

 والمعركة". 
 26/7/2020، "21موقع "عربي 

 
 يين بعدم التعليق على "األحداث في الشمال"تعليمات للوزراء اإلسرائيل .20

تلقى الوزراء اإلسرائيليين األعضاء في المجلس المصغار للشؤون األمنية والسياسية : محمود مجادلة
)"كابينيت"(، تعليمات بعدم التعليق على "األحداث في الشمال"، في إشارة إلى التوترات العسكرية في 

هللا سينفذ هجوما عسكريا ضد هدف إسرائيلي، ردا على مقتل  ظل التوقعات اإلسرائيلية بأن حزب
 أحد عناصره في غارة إسرائيلية قرب دمشق، يوم اإلثنين الماضي.

جاء ذلك بحسب ما ذكرت وسائل اإلعالم اإلسرائيلية، مساء يوم األحد. وصدرت التعليمات عن 
الحكومة ووزير األمن، يجب  مكتب رئيس الحكومة اإلسرائيلية، وشددت على أنه "باستثناء رئيس

 االمتناع عن التصريح لوسائل اإلعالم حول التوتر في الشمال".
وأعلن الجيش اإلسرائيلي في بيان مقتضب صدر عنه مساء اليوم، سقوط ُمسيرة تابعة لقواته في 
األراضي اللبنانية "خالل نشاط عمالني على المناطق الحدودية"، دون أن يتضح بعد سبب سقوطها. 

 وبحسب الجيش اإلسرائيلي فإنه "ال يوجد مخاوف من تسرب معلومات".
وفي هذه األثناء، أجرى وزير األمن اإلسرائيلي، بيني غانتس، جولة تفقدية لقادة الجبهة الشمالية، 

"( أن "الجيش اإلسرائيلي يواصل تعزيز قواته في مختلف 11-فيما ذكرت هيئة البث اإلسرائيلية )"كان
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الشمال، ودفع إلى المنطقة قدرات كثيرة بينما يستعد الحتمال التصعيد"، في حين لفتت القطاعات في 
 24تقارير إلى نشر منظومة "القبة الحديدية" المضادة للصواريخ في المنطقة، خالل الساعات الـ

 الماضية.
هديدات حزب "( إلى أن "الجيش اإلسرائيلي يتعامل بجدية كبيرة مع ت11-وأشارت القناة الرسمية )"كان

هللا، ويستعد لسيناريوهات مختلفة، أسوأ ما قد تصل إليه هو الحرب"، فيما أغلق الجيش اإلسرائيلي 
المنطقة أمام حركة المركبات المدنية، وأقام الحواجز لمنع الدوريات العسكرية من االقتراب للمناطق 

 الحدودية.
 26/7/2020، 48عرب 

 
 إلى صفقة مع حماسغانتس ُيدخل الجثامين الفلسطينية  .21

، أعرب «حماس»تل أبيب: في خطوة فسرت على أنها جاءت لتقليص ثمن صفقة تبادل أسرى مع 
رئيس الحكومة اإلسرائيلية البديل ووزير الدفاع، بيني غانتس، عن معارضته تسليم جثامين الشهداء 

 الفلسطينيين المحتجزة، ونيته وضع سياسة جديدة تشدد شروط التفاوض حولها.
، أمس األحد، أن غانتس يستعد لعرض بنود السياسة الجديدة «يسرائيل هيوم»كشفت صحيفة و 

المتعلقة باحتجاز الجثامين في جلسة المجلس الوزاري المصغر لشؤون األمن والسياسة 
، التي تعقد في غضون األسابيع المقبلة، وسيطلب التشديد في سياسة تحرير الجثامين «(كابينيت)»

 تحريرها إال في  واالمتناع عن
 27/7/2020الشرق األوسط، لندن، 

 
 منظمة إسرائيلية: "القدس الكبرى".. الخطوة األولى في عملية الضم .22

كشفت منظمة إسرائيلية متخصصة النقاب عن نقاش يجري داخل االئتالف  عبد الرؤوف أرناؤوط:
القدس إلى المدينة لتكريس الحكومي اإلسرائيلي والبيت األبيض لضم كتل استيطانية كبرى في محيط 

 "القدس الكبرى" كخطوة أولى في عملية الضم.
وأشارت منظمة "عير عاميم"، اليسارية اإلسرائيلية المتخصصة بقضايا القدس، إلى أن "القدس 
الكبرى" ستشمل وفقًا للمفهوم الجاري بحثه الكتل االستيطانية الثالث: معاليه أدوميم، غوش 

 كوخاف يعقوب. -وربما كتلة رابعة إضافية، آدم عتصيون، وجفعات زئيف، 
وقالت في تقرير أرسلته لـ "األيام" "مع تصاعد الضغط على حكومة نتنياهو لتأخير اإلعالن عن 
الضم، فإن االئتالف الحاكم في إسرائيل، وكذلك البيت األبيض على ما يبدو، يبحث عن مخرج من 
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ة، ويفترضون أنه أقل ضررًا، بضم "القدس هذه الفوضى. وحلهم هو صفقة ضم أكثر محدودي
 الكبرى".

وقالت "تشمل "القدس الكبرى" الكتل االستيطانية الثالث: معاليه أدوميم، غوش عتصيون، وجفعات 
كوخاف يعقوب. كل واحدة من هذه الكتل، وال سيما معاليه  -زئيف، وربما كتلة رابعة إضافية، آدم 

الغربية، وتقسمها، وتمنع تواصل الفضاء الفلسطيني الضروري  أدوميم تأخذ جزًءا كبيًرا من الضفة
 لكيان فلسطيني قابل للحياة ومستقل".

 26/7/2020األيام، رام هللا، 
 

 تقدير إسرائيلي: انهيار السلطة الفلسطينية لم يعد خطرا علينا .23
األمني في قالت دبلوماسية إسرائيلية إن "استقرار النظام السياسي و : عدنان أبو عامر -21عربي

السلطة الفلسطينية لم يعد بالضرورة في مصلحة إسرائيل، رغم أن الرأي السائد فيما يتعلق بالدول 
العربية أن استقرار أنظمتها أمر جيد بالنسبة لنا، ولمدة جيل كامل، دأبت المدرسة المهيمنة بين 

نيين، حتى عندما يعني ذلك الدوائر األمنية في إسرائيل على تفضيل االستقرار السلطوي بين الفلسطي
 تعزيز "العدو"، وهي حماس".

وأضافت كارولين غليك، التي خدمت في الجيش اإلسرائيلي، ومنسقة طاقم المفاوضات مع 
"، أن "استمرار تدفق األموال 21الفلسطينيين، في مقالها بصحيفة "إسرائيل اليوم"، ترجمته "عربي

ة التي تأسس للقضاء على إسرائيل، تواصل السيطرة لقطاع غزة عبر قطر، يعني أن حماس، المنظم
على غزة دون عوائق، تبني قوتها، وتعزز عالقاتها مع األنظمة المعادية مثل تركيا وإيران وقطر، 

 ومع المنظمات المعادية مثل حزب هللا".
ضفة إلى أن "المنطق ذاته موجود مع السلطة الفلسطينية، التي تقودها حركة فتح بال وأشارت غليك

الغربية، رغم أن الجميع يعترف بأن فتح تمول رواتب األسرى ومنفذي العمليات المسلحة، وتحرض 
على العنف ضد إسرائيل، وتقوي العناصر المعادية لها بين الفلسطينيين في إسرائيل، وتشن حربا 

 .سياسية ضدها في الساحة الدولية، بما في ذلك في المحكمة الجنائية الدولية في الهاي"
وختمت بالقول إن "كل ذلك يؤكد أن عدم استقرار الحكم المعادي لنا ال يعرضنا للخطر، بل يعرض 
األعداء للخطر، ويفيدنا، وهو ما ينطبق على الفلسطينيين، رغم أن األمن اإلسرائيلي يخشى عبارة 

اس والجماعات، "انهيار السلطة الفلسطينية"، لكن الحقيقة أن المجتمع الفلسطيني لديه كل أنواع الن
 وطالما أن اإلنسان بطبيعته ينجذب نحو عوامل األمن واالستقرار، 
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 فإن إسرائيل يجب أالا تنقذ أعداءها وهم ينهارون، ويجب أالا تزعجهم".
 25/7/2020، "21موقع "عربي 

 
 دراسة إسرائيلية تبرر استمرار الوجود العسكري في غور األردن .24

احثان إسرائيليان إن "خطة ضم غور األردن تحمل الكثير من قال ب: عدنان أبو عامر -21عربي
االعتبارات األمنية، وإن صفقة القرن األمريكية تمنح إسرائيل فرصة تاريخية التخاذ خطوات من 
شأنها تحسين أمنها في المستقبل، وهو أمر يتماشى مع إرث اسحق رابين في خطابه بالكنيست 

 ".1995 خالل النقاش حول اتفاقيات أوسلو في
وأضاف عيران ليرمان وأفرايم عنبار، في دراسة نشرها معهد القدس لالستراتيجية واألمن، وترجمتها 

"، أن "هناك اعتبارا استراتيجيا آخر حول ضم غور األردن، ينبع من الحاجة لتجنب 21"عربي
ة الغربية، لذلك فسيفساء جغرافية وديموغرافية معقدة خاصة باستمرار تنقل الفلسطينيين بمناطق الضف

يجب على إسرائيل التمسك بمصالح األمنية الحيوية، خاصة في عصر تواجه فيه تحديات بعيدة 
 المدى في التعامل مع إيران وطموحاتها، والتهديدات اإلقليمية األخرى".

 26/7/2020، "21موقع "عربي 
 

 جنرال إسرائيلي يتحدث عن حماس والمعركة القادمة .25
ل جنرال إسرائيلي إن "حماس ليست معنية بمواجهة مع إسرائيل، فأكثر ما يقلقها قا: عدنان أبو عامر

الوضع االقتصادي في قطاع غزة، وإن مكون الدولة في تصور الحركة يزداد قوة، وبات لديها 
حين سيطرت على  2007هويتان: منظمة المقاومة الدينية التي ترتدي زي الحركة الوطنية، ومنذ عام 

 قطاع غزة، أصبح لديها هوية الدولة السيادية، ويتم قياس هذه الهوية على أساس يومي".
وأضاف الجنرال الذي رمز إليه باسم "عاميت"، ضابط االستخبارات في القيادة الجنوبية للجيش، التي 

أن "المحدد " 21تشمل قطاع غزة، في حوار مطول مع صحيفة "إسرائيل اليوم"، ترجمته "عربي
الرئيسي لواقع حماس هو الوضع االقتصادي، تستيقظ معه في الصباح، وآخر شيء تنام معه في 
الليل، لذلك ليس من الصواب الحكم على غزة باألرقام العددية التي نعرفها، فاقتصادها ليس له نظير 

 في العالم".
 25/7/2020، "21موقع "عربي 
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 برنامج "منحة لكل مواطن"الحكومة اإلسرائيلية تصادق على  .26

يوم األحد على خطة لتوزيع منح لكل تماعها صادقت الحكومة اإلسرائيلية خالل اج: تل أبيب
 المواطنين، على أن يتم عرض الخطة على البرلمان غدا للمصادقة عليها.

عاما  18شيكل لكل من بلغ  750ووفقا لهيئة البث اإلسرائيلي، فإن الخطة تنص على صرف مبلغ 
 شيكل لكل ابن في العائلة حتى ثالثة أبناء بحد أقصى. 500ما فوق، كما سيدفع ف

 26/7/2020القدس، القدس، 
 

 صبري يدعو المقدسيين لشد الرحال لألقصى يوم عرفةعكرمة الشيخ  .27
دعا الشيخ عكرمة صبري خطيب المسجد األقصى، المقدسيين إلى شد الرحال إلى المسجد : القدس

ة وتناول اإلفطار في ساحاته لحمايته في سياق الدعوات المتطرفة القتحامه بما األقصى في يوم عرف
: "شد الرحال إلى -يوم األحدفي تصريحات صحفية، -وقال صبري  يسمى "ذكرى خراب الهيكل".

وأشار إلى أن  األقصى هو األسلوب الحضاري الذي ينسجم مع ديننا العظيم لحماية األقصى".
، 2017فرض سيطرته على األقصى بعد نجاح هبة البوابات اإللكترونية عام  االحتالل منذ فشله في

وهو يحاول ذلك، ويعد هذه المسيرات طريقًا لفرض سيطرته، وسحب الصالحيات من دائرة األوقاف 
 اإلسالمية.

 26/7/2020، المركز الفلسطيني لإلعالم
 

 معركة باب الرحمة تتواصل.. إخطارات إغالق وإبعاد عن األقصى .28
تستمر معركة باب الرحمة في القدس المحتلة بين سلطات االحتالل التي تعمل على التضييق على 

، «اإلسرائيلي»واعتقلت قوات االحتالل . المصلين وحراس األقصى ومالحقتهم باإلبعاد واالعتقال
ابًا من وقالت دائرة شؤون األوقاف اإلسالمية بالقدس إنها تسلمت كت«. باب الرحمة»شابًا من مصلى 

قرارًا، بداية الشهر الماضي، يقضي بإغالق « إسرائيلية»قوات االحتالل، يفيد بإصدار محكمة 
مصلى باب الرحمة الواقع في الناحية الشرقية من المسجد األقصى. ومنذ إعادة فتحه تالحق شرطة 

وجدوا االحتالل المصلين وحراس المسجد األقصى فيه، وأصدرت عشرات أوامر اإلبعاد لمصلين 
 بالمصلى.

 27/7/2020، الخليج، الشارقة
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 أشهر 6معتقاًل خالل  2,330شهيدًا ومصابًا و 1,097مركز الحوراني:  .29
أكد مركز عبد هللا الحوراني للدراسات والتوثيق التابع لدائرة العمل  ":العربي الجديد" –رام هللا 

 1,070فلسطينيًا وإصابة  27اد والتخطيط في منظمة التحرير الفلسطينية األحد، أنه وثق استشه
آخرين، على أيدي قوات االحتالل اإلسرائيلي في النصف األول من العام  2,330آخرين واعتقال 

حول أبرز االنتهاكات االسرائيلية بحق الشعب  2020ووفق تقرير المركز النصفي لعام  .2020
على أيدي قوات االحتالل  ( أطفال وسيدتان7( شهيدًا من بينهم )27الفلسطيني، فقد ارتقى )

( شهيدًا في 17االسرائيلي في االراضي الفلسطينية خالل النصف األول من العام الجاري، إذ ارتقى )
 ( شهداء في قطاع غزة.10الضفة الغربية والقدس و)

من جانب آخر، اعتقلت سلطات االحتالل اإلسرائيلي خالل النصف األول من العام الجاري 
( أطفال 304في كل من الضفة الغربية والقدس وعلى حدود قطاع غزة، من بينهم )( مواطنًا 2,330)

( 1,070وأصاب جيش االحتالل وجرح نحو ) ( سيدة، بحسب هيئة شؤون األسرى والمحررين.70و)
مواطنًا فلسطينيا في كافة أنحاء األراضي الفلسطينية وذلك نتيجة قمع سلطات االحتالل للمواطنين 

 ياسة االحتالل العنصرية ومصادرة األراضي وهدم المنازل وإغالق البلدات والقرى.المحتجين على س
 27/7/2020، لندن، العربي الجديد

 
 مستوطنون يحرقون مسجدا ويخطون شعارات عنصرية على جدرانه في البيرة .30

البيرة، اعتدى مستوطنون متطرفون، فجر اليوم االثنين، على مسجد "البر واإلحسان" في مدينة : البيرة
وأكدت مصادر محلية أن مستوطنين خطوا شعارات عنصرية على  وسط الضفة الغربية المحتلة.

وأشارت المصادر إلى أن المستوطنين أضرموا النار في  جدران المسجد مع ساعات الفجر األولى.
المسجد  المسجد ثم الذوا بالفرار، لكن سكان المنطقة شعروا بأن أمرا ما يحصل ليجدوا أن أجزاء من

 تحترق.
 27/7/2020، وكالة الصحافة الفلسطينية )صفا(

 
 األزمة المالية ووقف التمويل الحكوميبسبب في الضفة يغلق فروعه نادي األسير  .31

في خطوة مفاجئة، قرر مجلس إدارة نادي األسير، وهو جمعية أهلية تعتبر األكبر من حيث : غزة
ي الضفة الغربية، باستثناء الفرع الرئيسي في محافظة االهتمام بملف األسرى، إغالق كافة فروعه ف

ه إلى  رام هللا، وكذلك في محافظة قلقيلية. وأكد مجلس اإلدارة، الذي يرأسه قدورة فارس، أن األمر مردا
األزمة المالية المتواصلة التي تعصف بالمؤسسة، والناجمة عن وقف السلطة الوطنية الفلسطينية “
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وأشار في بيان إلى أن تلك الموازنة شكلت على مدار  ”.معية منذ عامينالموازنة التشغيلية للج
السنوات الماضية الداعم األساس لجهود المؤسسة وأنشطتها الداعمة لألسرى واألسيرات في سجون 

 االحتالل.
 26/7/2020، لندن، العربيالقدس 

 
 صىَقَسم مهنة الطب في باحات األق ون خريجو كلية الطب بجامعة القدس يؤد .32

أدى خريجو كلية الطب بجامعة القدس أبو ديس، َقَسم مهنة الطب من باحات المسجد األقصى 
المبارك. ووثقت مقاطع مصورة، تجمع عشرات الطلبة أمام مدرج قبة الصخرة، وأداء يمين الَقَسم 

وقال مدير المسجد األقصى، عمر الكسواني، إن أداء اليمين من األقصى لحفظ النفس  للمهنة.
بشرية والروح اإلنسانية، هو رسالة للعالم أننا شعب نقدس الحياة، ونحب أن نقدم للبشرية مهما ال

 كانت الظروف.
بأداء الَقَسم الطبي داخل األقصى،  2000وقد بادرت أول دفعة طبية تخرجت في جامعة القدس عام 

عاما،  20نة على مدى ومن ذلك الحين استمرت دفعات الخريجين من كلية الطب بااللتزام بهذه الس  
 ألهمية المسجد الشريف بالنسبة إليهم.

 26/7/2020، الجزيرة نت، الدوحة
 

 بيتًا ومنشأة في الضفة والقدس 357وهدم  دونماً  2,370 صادر نحواالحتالل  تقرير: .33
( دونمًا 2,370أصدرت سلطات االحتالل قرارات مصادرة واستمالك لنحو ) ":العربي الجديد" –رام هللا 

من أراضي الفلسطينيين الخاصة خالل النصف األول من العام الجاري، فيما جرفت آليات االحتالل 
كما قامت آليات  ( دونم من أراضي المواطنين الزراعية في الضفة الغربية والقدس،1,100أكثر من )

عدد من ( شجرة، كما قامت بإقرار 3,900االحتالل وقطعان المستوطنين باقتالع وإحراق أكثر من )
 التشريعات والقوانين التي تعزز االستيطان ومصادرة األراضي.

( بيتًا ومنشأة، 357من جانب آخر، هدمت قوات االحتالل خالل النصف األول من العام الجاري )
من مجمل عمليات الهدم تلك تركزت في محافظتي الخليل  %54( منشأة، 221( بيت و)136منها )

( إخطارًا بالهدم ووقف البناء 435سلطات االحتالل خالل ذات الفترة ) والقدس المحتلة، فيما وزعت
والترميم والمصادرة واإلخالء، شملت بيوتًا سكنية ومنشآت زراعية وحيوانية وخدمية ومباني تاريخية 

، وشهد شهر %39وأراٍض زراعية، وتركزت تلك اإلخطارات في محافظتي الخليل وبيت لحم بنسبة 
 ( بيتًا ومنشأة كأعلى نسبة هدم خالل النصف األول من هذا العام.116اضي هدم )يونيو/حزيران الم
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( عملية هدم، منها 74وفي مدينة القدس المحتلة، نفذت قوات االحتالل داخل أحياء مدينة القدس )
 ( إخطارًا بالهدم ووقف البناء.53( عملية هدم ذاتي، فيما وزعت )30)

( ما بين 9,491صى، خالل النصف األول من العام الجاري، )على صعيد آخر، اقتحم المسجد األق
 مستوطن وطالب معاهد تلمودية ورجال شرطة ومخابرات وأعضاء كنيست وموظفي دولة.

( قرارًا باإلبعاد عن المسجد األقصى لفترة تتراوح من أسبوع وحتى 176وأصدرت شرطة االحتالل )
( 76لقديمة من القدس وبلدات وأحياء مدينة القدس، و)( قرارًا باإلبعاد عن البلدة ا39ستة أشهر، و)

( قرارات إبعاد عن مدينة 10( قرارًا يقضي بمنع التواصل االجتماعي، و)43قرارًا بالحبس المنزلي، و)
( قرارات منع سفر، وقرارين بمنع دخول الضفة الغربية، فيما شملت تلك القرارات 4القدس، و)

 شخصيات مقدسية مرموقة.
( اعتداء بحق المواطنين 495ابات المستوطنين، خالل النصف األول من العام الحالي، )ونفذت عص

( مواطنًا بجراح مختلفة، وتركزت 86الفلسطينيين وممتلكاتهم، نتج من بين تلك االعتداءات إصابة )
 .%48معظم االعتداءات في محافظتي نابلس والخليل بنسبة 

 27/7/2020، لندن، العربي الجديد
 

 من العرب ال يكفي إلنهاء الشهر %65اإلسرائيلية: دخل  "حصاءاإل" .34
من المواطنين العرب، عن خشيتهم من  %65من المواطنين في إسرائيل، و %55عبار : بالل ضاهر

عاما فما فوق عن تخوف كهذا. جاء  65من أبناء  %39أن دخلهم ال يكفي إلنهاء الشهر، كما عبر 
 ة اإلحصاء المركزية اإلسرائيلية، األحد.ذلك في استطالع شامل نشرته دائر 

وتناول االستطالع تخوفات المواطنين من جراء انتشار فيروس كورونا، وارتباط ذلك بالصحة النفسية 
والرفاه االقتصادي، خاصة في أعقاب اإلغالق الذي جرى فرضه في أعقاب موجة كورونا األولى، 

وتراجع الوضع  ق آخر في الفترة القريبة المقبلة.والتخوف من أن تفرض الحكومة اإلسرائيلية إغال
من المواطنين العرب، في  %49من مجمل المواطنين في إسرائيل، ولدى  %41االقتصادي لدى 

 أعقاب جائحة كورونا.
 26/7/2020، 48عرب 

 
 ال يكون إال بالقوة اإلسرائيلية خروقاتالعتداءات و االقاسم: منع  نعيم .35

ما حصل في سوريا هو عدوان أداى إلى "زب هللا الشيخ نعيم قاسم إن قال نائب األمين العام لح
استشهاد علي كامل محسن، وال جواب حول الردا بانتظار القادم من األيام، وليحسب اإلسرائيلي ما 
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معادلة الردع قائمة مع إسرائيل، ولسنا بوارد تعديل هذه "الميادين، أن قناة وأكد في مقابلة مع  ."يشاء
، كما ال تغيير في قواعد االشتباك، وأن إسرائيل لم تخرج من لبنان إال بالمقاومة، ومنع المعادلة

األجواء ال تشي بحصول حرب في ظل "اعتبر أن إال أنه  ."اعتداءاتها وخروقاتها ال يكون إال بالقوة
ن ربحهم في ال يضمنو  كي، واإلسرائيليون ياإلرباك الداخلي اإلسرائيلي وتراجع ترامب في الداخل األمر 

 فاعتبركية بتغيير مهمة اليونيفيل، يالمطالب األمر أما ما يخص  ."أي حرب، بل يرجاحون الخسارة
تعبار عن المطالب اإلسرائيلية، ويريدون تحويل اليونيفيل إلى فرقة استخبارية أمنية تعمل "نها أ

 ."لمصلحة إسرائيل ضد أهل الجنوب ولبنان
 2020/7/27، االخبار، بيروت

 
 األجواء اللبنانية في يوم واحد تخرقة طائرة استطالع إسرائيلي 20جيش اللبناني يرصد ال .36

طائرة استطالع تابعة للجيش اإلسرائيلي، خرقت  20قال الجيش اللبناني، مساء السبت، "إن : بيروت
تنسيق أكد متابعته موضوع الخروقات بالقد و  يوليو الحالي". تموز/ 24األجواء اللبنانية يوم الجمعة 

 مع قوات األمم المتحدة المؤقتة "اليونيفيل" في لبنان.
 2020/7/26، قدس برس

 
 المقاومة في لبنان تحصل على مسيرة إسرائيلية سقطت داخل األراضي اللبنانية .37

جيش الأمس طائرة مسيارة صغيرة، كان يستخدمها  "سقطت" وسط استنفار عسكري إسرائيلي كبير،
داخل  "حطات"بعدما  يهاالمقاومة علوقد حصلت من الحدود. للبناني الرصد الجانب  سرائيلياإل

 صورها لياًل.  "اإلعالم الحربي"األراضي اللبنانية، ونشر 
 2020/7/27، االخبار، بيروت

 
 ضد الحكومة مشاركته بتظاهراتبتهمة عتقل داعية فلسطيني ت يةالسودانالسلطات  .38

وهو إمام ، اعية الفلسطيني البارز محمود الحسناتاعتقلت السلطات السودانية، السبت، الد: غزة
في االحتجاجات التي شهدتها  ةمشاركالعلى خلفية ، بعد استدعائه للتحقيق ،وخطيب في السودان

صحة ما يثار عن  ة الداعيةنفت عائل. وقد وزارة الداخلية السودانية، بحسب ما أعلنت الخرطوم
وأكدت أن نجلها ال عالقة له بأي تنظيم أو مواقف  .مشاركته في تظاهرات ضد الحكومة السودانية

 .غزة وأنه يتواجد هناك منذ نحو عامين بعد أن غادر قطاع ،سياسية
 2020/7/26، المركز الفلسطيني لإلعالم
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 موسم تصدير األزمات .39

 طالل عوكل
ع بيني إن كان بنيامين نتنياهو، قد نجح في إنقاذ نفسه، أو انه اعتقد ذلك، حين أبرم اتفاقه م

غانتس، وضمن وجوده على رأس الحكومة لسنة ونصف السنة في حال استقرارها، فإنه ال يزال 
 يشعر بالتهديد، ويبحث عن طريقة جديدة.

منذ تشكيل الحكومة، لم يستقر حالها، وبقيت عرضة لالنهيار أو الشلل، بسبب الخالفات على 
، فيما فتح القضاء أبوابه أمام «كورونا»ل جائحة موضوع الضما، والموازنة، وطريقة إدارة البالد في ظ

 القضاة لمواصلة جلسات المحاكمة.
فوق هذا وذاك، يجد نتنياهو نفسه، أمام اندالع التظاهرات واالحتجاجات على نحو مكثف ومتقارب، 
تطالب باستقالته من الحكومة. صحيح أن مئات اآلالف لم يخرجوا بعد إلى الشارع، ولكنها كرة 

ذلك أن القائمين عليها )أصحاب الرايات السوداء(، يملكون من اإلصرار، ما سيؤدي إلى  الثلج،
انضمام فئات أخرى. كومة من القضايا واألزمات التي تعصف بالحكومة ورئيسها، تدفع المحتجين 
لمواصلة احتجاجاتهم رغم شدة الحر، والقيود التي تفرضها الجائحة، لكن األحزاب السياسية، وما 

 ى قوى اليسار أو الوسط، لم تقرر بعد االنضمام العلني للمحتجين.تسم
غير أن هذا الركود في مواقف األحزاب من الجاري، يتخذ طابعًا مؤقتًا في انتظار تطورات مهمة 

، لكن «الليكود»توفر لها الذرائع. صحيح أن استطالعات الرأي ال تزال تعطي األفضلية لحزب 
 «.الليكودي»اء رئيس الحكومة األمر الذي يوجه رسالة للداخل األغلبية غير راضية عن أد

االستطالعات تشير إلى أن عدم الرضا عن أداء رئيس الحكومة، يؤثر سلبًا على شعبية ومكانة 
، فلقد تراجعت حصته في حال جرت االنتخابات، اليوم، إلى واحد «الليكود»الحزب الذي يترأسه أي 

 وثالثين مقعدًا.
« بابا نويل»لم يبق منه إالا القليل، قبل أن تنتخب أميركا رئيسها الجديد، وتطوي صفحة الوقت يمر و 

 الذي لم يسبق لرئيس أميركي إن كان أشدا إخالصًا وأكثر كرمًا مع إسرائيل.
كان نتنياهو يتوقع بأن يحقق حلمه الصهيوني، بسرقة ثالثين في المئة من الضفة الغربية بعد 

األميركي منحه الضوء األخضر والحال أن الفرصة لم تنته بعد، ذلك أن « نويلبابا »القدس، لو أن 
ترامب قد يمنح قرينه اإلسرائيلي الضوء األخضر، إن شعر باليأس من إمكانية فوزه في االنتخابات 
المقبلة. إلرباك خلفه، واإلدارة الجديدة، في االنتظار، يبحث نتنياهو عن طريقة إلخماد االحتجاجات 

 بية، وإضعاف المعارضة داخل الحكومة وخارجها، وإرغام القضاء على تأجيل محاكمته.الشع



 
 
 
 

 

 21 ص             5294 العدد:             7/27/2020اإلثنين  التاريخ: 

                                    

في مثل هذه الظروف واألزمات، تشير التجربة الى أن الحكومة تستدعي خطرًا قوميًا والحديث كثير 
 هذه األيام، عن التهديد الوجودي الذي تمثله إيران وأذرعها وحلفاؤها في المحيط القريب.

اإلسرائيلي ال يتوقف عن ضخ المعلومات والتصريحات والممارسات التي تستهدف تعبئة اإلعالم 
 الجمهور في محاولة لحرف األنظار عن فشل الحكومة ورئيسها.

لقد اختفى ملف الضما، الذي شغل لفترة ليست طويلة كل وسائل اإلعالم اإلسرائيلية، فالتذكير به، 
الواقع فإن رفع مستوى التهديد اإليراني، إلى مستوى التهديد يعني التذكير بفشل رئيس الحكومة. في 

الوجودي القومي، ينطوي على أهداف أخرى، عدا أهداف نتنياهو الشخصية، فمثل هذا التهديد، من 
 شأنه أن يقرب دول الخليج من إسرائيل على خلفية التهديد المشترك الذي تمثله إيران.

ثيف إسرائيل ضرباتها للوجود اإليراني، بما في ذلك في ثمة من يرقص طربًا من العرب بسبب تك
 إيران نفسها عدا سورية والعراق.

، فيما «حزب هللا»ال يكاد يمر يوم إالا وتشنا الطائرات اإلسرائيلية غارة على هدف عسكري إليران أو 
الوجودي  يبدو أن إسرائيل تسعى الستدراج إيران أو حلفائها لرد يضفي مصداقية على خطاب التهديد

 ويرفع درجة حرارة المنطقة.
تدرك إسرائيل الضائقة الشديدة التي تعاني منها إيران، بسبب شدة العقوبات األميركية، وأيضًا األزمة 

 «.حزب هللا»العميقة التي يمر بها لبنان، وما ينطوي عليه ذلك من حساسية إزاء حسابات 
إلسرائيلية بإلقاء قنابل دخانية على منطقة كفار شوبا في آخر االستفزازات اإلسرائيلية، قامت القوات ا

جنوب لبنان. إسرائيل ال ترغب في أن تخوض حربًا ضد إيران، ولكنها تمارس حرب استنزاف، 
إلحراج إيران وحلفائها، من ناحية، وتحقيق أهداف سياسية، فضاًل عن الدوافع الذاتية لرئيس الحكومة 

 اإلسرائيلية.
ة ال يتعلق األمر، بتسريع عملية التطبيع مع بعض الدول العربية، خصوصًا في األهداف السياسي

الخليجية، وإنما إشغال العرب واستنزاف إمكانياتهم في صراعات وحروب وأزمات، وتعميق الخالفات 
 بينهم كما يحصل في سورية وليبيا في هذه الفترة.

قة، التي ال تزال سارية، في الم نطقة بأكملها، تمهيدًا إلعادة رسم خارطة إنها سياسة الفوضى الخالا
الشرق األوسط، عبر تفتيت الكيانات الوطنية، وزرع كل أنواع األعشاب السامة، التي تحول دون أن 

 يعثر العرب على طريق الوحدة والتنمية والتطور.
المستبعد  وفي المقابل، فإن المشروع اإليراني ينطوي على أبعاد استراتيجية إزاء المنطقة، ولذلك من

أن تقع إيران أو حلفاؤها في فخ االستدراج اإلسرائيلي، ويتخذ ردها أبعادًا استراتيجية تعتمد الصمود 
حتى لو كان مريرًا، والبحث عن تحالفات واتفاقيات قد ال تبدو منطقية إذا كانت قاعدة التقييم، البعد 
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يران وال عند غيرها من الدول اإلسالمي، الذي لم يعد موجودًا في سياسات المصالح ال عند إ
 اإلسالمية.

إيران بعد خيبة أملها من االتحاد األوروبي الذي عجز عن مساعدتها على تخفيف العقوبات 
األميركية وحماية االتفاق بشأن برنامجها النووي وفي ضوء تأرجح عالقاتها مع روسيا وتضارب 

اتيجيًا مع الصين. االتفاق ينطوي على مصالح الدولتين في سورية، تختار أن تبرم اتفاقًا استر 
مصلحة للدولتين، فكالهما تتعرض، كل ألسباب، لعقوبات أميركية وكل مع فارق، لديه تطلعات 

 إقليمية أو دولية في عالم متقلب يتجه نحو نظام عالمي جديد ومختلف.
وبا وروسيا، وبطبيعة مثل هذا الخيار مربك ومستفز ليس إلسرائيل فقط، وإنما للواليات المتحدة، وأور 

الحال للدول العربية المعادية إليران. تفتح إيران خياراتها من دون كوابح، ويغلق العرب على خيارات 
 التعامل مع الواليات المتحدة، دون إدراك للمخاطر التي تنتظرهم.

ات ومواقف واألكيد أن نتائج االنتخابات الرئاسية األميركية، ستقرر، الكثير من الملفات، والسياس
دول المنطقة، والثابت أن المنطقة كلها ال تزال خاضعة لحسابات بعيدة المدى، من المبكر توقع 

 خواتيمها.
 27/7/2020، األيام، رام هللا

 
 قراءة إسرائيلية في "خطة النار" للمقاومة .40

 د. عدنان أبو عامر
مة من توثيق لألنشطة األمنية تراقب المنظومة األمنية اإلسرائيلية ما تقوم به خاليا رصد المقاو 

الجارية التي يقوم بها الجيش على الحدود، وتوثيق الحياة الروتينية في تلك المناطق، وتحركات 
المستوطنين، على اعتبار أن هذا الجهد األمني الذي تقوم به أبراج مراقبة حماس يفيدها بتنفيذ تسلل 

يش على استعداد إلحباطه أو احتوائه، كما سريع إلسرائيل، أو شن هجوم مسلح، قبل أن يكون الج
 أن المعلومات االستخبارية تهدف لمفاجأة وإحراج إسرائيل في أي جولة من التصعيد.

تعتقد المحافل العسكرية اإلسرائيلية أن حماس تستمر في االستعداد للحرب القادمة عبر قناتين: 
ب حرب على الجبهة الداخلية في تحسين دقة آالف الصواريخ التي تنوي إمطارها في حالة نشو 

إسرائيل، وخطة الهجوم البري على األراضي اإلسرائيلية، مما يمنحها إنجاًزا عسكرًيا مزدوًجا وواعًيا، 
 ويتطلب تحديد نقاط التسلل، وتحديد البؤر االستيطانية المرشحة لالستهداف، والطرق المؤدية إليها.

يئة أركان جيش االحتالل "خطة إطالق النار" لدى حماس، وتؤكد القراءة اإلسرائيلية لما تسمى في ه
أنها تستعد إلطالق عشرات صواريخ الكورنيت المضادة للدبابات المتقدمة على تعزيزات الجيش، 
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واالستفادة من عشرات الطائرات بدون طيار، وأخرى محملة بالمتفجرات في حوزتها، وتركز على 
 ة.استخدام النيران المكثفة بوسائل مختلف

وتبدي إسرائيل مخاوف جدية مما تحضر له حماس عبر مجموعات صغيرة من المغاوير البحرية، 
ومقاتلي األنفاق، وعبور السياج الحدودي بطريقة إبداعية، وحين يتعلق األمر بإطالق النار، تستعد 

ات حماس الستخدام الصواريخ الثقيلة والخفيفة، وقذائف الهاون، والطائرات بدون طيار، وعشر 
 الصواريخ والمتفجرات المضادة للدبابات.

الفرضية اإلسرائيلية التي ال يختلف عليها اثنان أن التجارب السابقة أظهرت قدرة حماس على تعطيل 
روتين الحياة اإلسرائيلية، والتسبب بخسائر جبهتها الداخلية لعدة أسابيع، وهو ما بات يشكل تحدًيا 

 إضافًيا أمام الجيش.
الستنتاج اإلسرائيلي أن حدود غزة أصبحت مناطق احتكاك، وُيطلب من الجيش ولذلك فإن ا

والمستوطنين الذين يعيشون في المنطقة التعامل مع التهديدات من جميع األبعاد، كالهجمات 
المفاجئة فوق وتحت األرض، واالختراق عبر البحر، والنيران المباشرة الدقيقة، والنيران الحادة، 

على ارتفاعات منخفضة باستخدام طائرات بدون طيار، وطائرات شراعية، يتم والتهديد الجوي 
 تشغيلها بأعداد كبيرة، وتصعب مهمة كشفها والتقاطها.

أخيرًا.. هذا ليس تضخيما من قدرات المقاومة، فثقتنا كبيرة بأن ما لديها أخطر وأهم، والعدو يدرك 
ديد الدعاية اإلسرائيلية، والوقوع في حبائل قمة جبل الجليد منه، وكي ال يتهم كاتب السطور بتر 

تضخيم إمكانية قوى المقاومة وخالياها، فإن القناعة اإلسرائيلية السائدة في األوساط األمنية 
والعسكرية، التي ال تحتاج من أحد لترديدها، أن المقاومة الفلسطينية، وتحديدا حماس، تبذل جهودا 

، ال يبحث عنها الجانبان حالًيا، لكنها تجمع معلومات كبيرة استعدادا لمواجهة عسكرية قادمة
 استخبارية للكشف عن نقاط ضعف االحتالل، تحضيرا لما هو آت!

 26/7/2020، فلسطين أون الين
 

 إسرائيل و"حزب هللا": الطريق الى التصعيد قصير جّداً  .41
 يوآف ليمور

ن التصعيد. يتعلق شكل تطور نفسيهما مرة اخرى في دينامية خطيرة م« حزب هللا«تجد إسرائيل و
هذا التصعيد، كما هي الحال دوما، بمدى ضبط النفس ورباطة الجأش لدى قيادتي الطرفين، ولكن 

 بقدر ال يقل عن ذلك بالحظ.
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تنفيذ عملية في األيام القريبة القادمة. هذا هو سبب تعزيز حالة التأهب « حزب هللا»يعتزم 
 واالستعداد على الحدود مع لبنان.

سن نصرهللا أن أعلن في الماضي أنه سيرد من لبنان على كل ضربة لرجاله حتى اذا تمت في لح
 االراضي السورية.

هكذا تصرف في ايلول من العام الماضي، في أعقاب تصفية خلية مطلقي الحوامات المتفجرة في 
سرائيل، االثنين الجوالن السوري؛ وهكذا يعتزم، اآلن، ثأرا لمقتل واحد من نشطائه في هجوم نسب إل

 الماضي، على مطار دمشق.
في مخازن السالح التي تعرضت « حزب هللا»من المعقول اال يكونوا في إسرائيل عرفوا بوجود نشيط 

 للهجوم.
وتتركز الجهود في الغالب لالمتناع عن قتل االشخاص منعا لرد الفعل. ولكن من اللحظة التي قتل 

لواقع فعل فعله: بدأت الشبكات االجتماعية في لبنان تعصف، فيها الناشط )الصغير نسبيا( يكون ا
وقال المعقبون ان نصر هللا ال يفي بوعده. يخيل أنه في االيام االولى تردد في الرد، ولكن من سلوك 

 الجيش اإلسرائيلي يمكن أن يفهم أن القرار في بيروت اتخذ.
محطم اقتصاديا على شفا االفالس.  ال يريد نصرهللا حربا. فهو يعيش أزمة غير مسبوقة. لبنان

جزءا من المشكلة. « حزب هللا»ومعدالت البطالة تناطح السحاب. وبمجرد مشاركته في الحكومة يعد 
غضب الشارع يوجه اليه ايضا، وبالتأكيد حين تنبع المشاكل في بعض منها من العقوبات 

 مالية في لبنان.االقتصادية التي فرضت على التنظيم ومن العبء على المنظومة ال
في صفوفه الداخلية ايضا. فالتمويل االيراني تقلص دراماتيكيا: هبوط « حزب هللا»ال تستثني االزمة 

، والتي هي إيرانببضع مئات ماليين الدوالرات في السنة في اعقاب الوضع االقتصادي الصعب في 
لنجاة. اما حرب توقع الخراب االخرى تختنق تحت نظام العقوبات. واضطر نصر هللا للمناورة بغية ا

، أعرب 2006على لبنان، وال سيما على الطائفة لشيعية، فلن تعطيه شيئا. عندما فعل هذا، العام 
، هكذا اجاد الوصف مسؤول كبير في «نصرهللا شيعي، ولكنه ليس انتحاريا»عن أسفه بأثر رجعي. 

 الجيش اإلسرائيلي، هذا االسبوع.
 الرد ولكن بشكل صغير

معقول ان يحاول نصر هللا السير بين القطرات. أن يرد، ولكن بالحد األدنى الممكن. لو كان من ال
بوسعه أن يقتل جنديا واحدا، مقابل واحد، الكتفى بذلك. العين بالعين، وانهاء القصة. يمكن 
االفتراض بأن هذا ايضا هو ما يبحث عنه: هدف سهل يمكن اصابته من االراضي اللبنانية، 

 صاروخ مضاد للدروع، عملية قنص، او عبوة ناسفة.بوساطة 
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في الجيش اإلسرائيلي يستعدون لهذا، ومنذ يوم الجمعة ليال تتقلص االهداف. كل المجال الشمالي، 
المكشوف على االراضي اللبنانية، حظرت فيه حركة المركبات العسكرية. يسمح للمواطنين بمواصلة 

يبحث عن هدف عسكري، ولكن فرضت على « حزب هللا»ن حياتهم العادية، انطالقا من الفهم با
 «.حزب هللا»الجيش قيود متشددة كي ال تسهل أمر 

تفيد تجربة الماضي بأن الهدف سيعثر عليه أخيرا. وكما هو الحال دوما، سيقتحم خط التماس. هكذا 
أفيفيم حصل ايضا في السنة الماضية، عندما تحركت سيارة اسعاف عسكرية بخالف االوامر قرب 

وهوجمت بصواريخ مضادة للدروع. وبمعجزة فقط انتهى هذا الحدث دون ان يقتل خمسة من ركاب 
المركبة. صحيح ان الجيش اإلسرائيلي عرض الحديث في حينه كنجاح، وال سيما لنجاح الجيش في 

ضع تنفيذ مناورة تضليل، ولكن هذا كان فشال مدويا: بالحظ فقط ُمنع حدث خطير كان سيدهور الو 
 بيقين الى تصعيد غير معروف النهاية.

جنودًا ستكون إسرائيل مطالبة بالرد. ولهذا « حزب هللا»هذا هو بالضبط الوضع، اآلن. إذا اصاب 
الغرض ارسلت قوات تعزيز الى الشمال، ووضعت في حالة تأهب منظومات إضافية )وال سيما في 

للرد، وهكذا دواليك. التدهور « حزب هللا»سالح الجو(. على الثمن الذي ستجبيه إسرائيل سيسعى 
من هنا سيكون متعلقا، كما أسلفنا، بالزعماء وبالحظ. صحيح ان ليس للطرفين مصلحة في الحرب، 

 ولكن اقل من ذلك توجد لهم قدرة على االمتصاص دون الرد. 
 نحو رد ايراني

بهة هضبة الجوالن. في أن يقلص هذه المخاطرة وان يرد في ج« حزب هللا»ظاهرا، كان يمكن لـ 
ردا على نار مضادات الطائرات  -الجيش اإلسرائيلي يستعدون لهذا ايضا: هجوم المروحيات قبل أيام

استغل ايضا لتدمير منظومات رقابة ونار موقعها  –السورية التي سقطت في االراضي اإلسرائيلية 
 في الجانب السوري من الحدود، وكان من شأنها ان تهدد إسرائيل.

ايران. ففي طهران مصممون على الرد على  –لهذا التأهب في الجبهة السورية يوجد سبب آخر 
الضربة الشديدة التي كانت في بداية الشهر في مصنع انتاج وتركيب اجهزة طرد مركزي متطورة في 

 «.الموساد»نتانز، التي نسبت لـ 
على مقتل « حزب هللا»صال عن رد والتقدير هو أن الرد سيأتي من االراضي السورية، وسيكون منف

نشيطه في دمشق. وحسب ما هو معروف، فان هذين الحدثين يجريان كل على انفراد: االيرانيون 
 «.رده»ونصرهللا يدير « ردهم»يديرون 
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يعد هذا الوضع بان تستمر حالة التأهب العالي على الحدود الشمالية لأليام القريبة القادمة على 
اسبوعا للرد. هذه المرة يحتمل أن يسعى لتقصير الجدول « حزب هللا»تغرق االقل. في ايلول اس

 الزمني، واالكتفاء بضربة إلسرائيل قبل عيد االضحى، الذي يبدأ في أواخر هذا االسبوع.
فانه سيواجه هجوما مضادا. من  -ال سمح هللا -إذا قتل «. حزب هللا»التتمة متعلقة بنتيجة هجوم 

« كورونا»التصعيد سيكون قصيرا. إسرائيل ولبنان، اللذين يختنقان تحت  هنا، فان الطريق الى
 واالقتصاد، سيجدان نفسيهما في معمعان غير مرغوب فيه.

 من يبحث عن المؤامرات، من هنا ومن هناك، مدعو ليهدأ. فالتوتر والتأهب حقيقيان تماما.
في السنوات االخيرة، « أمان»ية وهذا السيناريو يظهر في كل تقديرات شعبة االستخبارات العسكر 

وبالتأكيد على خلفية حجم الهجمات في سورية. ينبغي فقط األمل في أن يبدي الطرفان االن ايضا 
التفكر الذي يرافق سلوكهما منذ حرب لبنان الثانية، فينجحا في انهاء القصة دون أن يعلقا في 

 معمعان خطير.
 «إسرائيل اليوم»
 27/7/2020، األيام، رام هللا
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