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التسوٌة والضم 

 

كد وزٌر الخارجٌة المصري سامح شكري، دعم مصر أخالل زٌارة نادرة ٕالى رام هللا ؛ 

للموقؾ الفلسطٌنً لجهة ٕاعادة ٕاحٌاء العملٌة السٌاسٌة، وضد ضم أي شبر من االٔراضً 

ٕاعادة ٕاحٌاء "وأضاؾ أن . الفلسطٌنٌة، وأٌضاً لقطع الطرٌق على أي مشكك بالموقؾ المصري

العملٌة السٌاسٌة برعاٌة الرباعٌة الدولٌة، ووفق مرجعٌة مبادرة السالم العربٌة، كانت على 

ٌٌٔس عباس أبلػ شكري االستعداد للعودة "طاولة المباحثات مع الرئٌس عباس ؛وأن الر

وطلب من مصر استخدام كل نفوذها الممكن من أجل ردع "للمفاوضات، وفق الشرعٌة الدولٌة، 

ٌل عن عملٌة الضم، والمساعدة فً ٕاطالق عملٌة مفاوضات جدٌدة ٌٔ  ".ٕاسرا

ٕاٌجاد االٕطار المناسب، وفقاً "وشدد وزٌر الخارجٌة المصري على أن بالده تسعى ٕالى 

لمقررات الشرعٌة الدولٌة، للمبادرة العربٌة للسالم، والحقوق المشروعة للشعب الفلسطٌنً، 

الستئناؾ المسار السٌاسً، واستئناؾ المفاوضات التً ستقود ٕالى حل الدولتٌن، باعتبارها الحل 

 وصل ٕالى رام هللا لنقل رسالة هوو".االٔمثل الذي ٌتٌح للشعبٌن العٌش بسالم بعٌداً عن الصراع

م بالدفاع عن الحقوق  ٌٔ ٌٌٔس عباس، وهً رسالة دعم ومٔوازرة، والتزام مصري دا ٕالى الر

المشروعة للشعب الفلسطٌنً؛واستعراض ٓاخر التطورات،ووضع الرٔوٌة المشتركة فً استمرار 

العمل لتحقٌق المصالح المشروعة للشعب الفلسطٌنً للتأكٌد على حل الدولتٌن وقرارات 

وعاصمتها القدس الشرقٌة،وكٌفٌة 67الشرعٌة الدولٌة، وٕاقامة  الدولة الفلسطٌنٌة على حدود 

استمرار العمل المشترك فً ٕاطار التضامن العربً لتحقٌق هذه االٔهداؾ والوصول ٕالى هذه 

 ". الؽاٌة

وزار المنسق الخاص لألمم المتحدة لعملٌة السالم نٌكوالي مالدٌنوؾ، رام هللا، وبحث معه آخر 

التطورات السٌاسٌة، وتعزٌز التعاون فً مواجهة فٌروس كورونا؛ وحذر من أن السلطة 

، وقال إن ذلك ٌؤتً  %80الفلسطٌنٌة على حافة االنهٌار االقتصادي، إذ انخفض دخلها بنسبة 

فً وقت ٌحتاج فٌه الفلسطٌنٌون فً جمٌع أنحاء األراضً المحتلة إلى خدمات ودعم من 

 .السلطة الفلسطٌنٌة أكثر من أي وقت مضى
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فً حال تم إؼالق الباب أمام حل الدولتٌن، فقد :"رئٌس الوزراء األردنً، عمر الرزاز؛ قال

ننظر إلٌه بإٌجابٌة إذا فتحنا باب حل الدولة الواحدة، ومع ذلك ال أحد ٌتحدث عن ذلك فً 

من ٌتحدث عن حل الدولة الواحدة فً : "، متسائاًل "إسرائٌل، وال ٌمكننا تؤٌٌد ما ٌفعلونه

أناشد الجمٌع فً إسرائٌل أن ٌقولوا : "؛وقال"إسرائٌل؟ إنهم ٌتحدثون فقط عن الفصل العنصري

ٌُطبق، ولكن دعونا نعمل مًعا على حل الدولة  نعم، لنضع نهاٌة لحل الدولتٌن، حٌث أنه لن 

 ".الواحدة فً وضع كهذا

الرئٌس الصٌنً، شً جٌن بٌنػ؛أكد أن قضٌة فلسطٌن، التً كانت دائماً القضٌة األساسٌة فً 

الشرق األوسط، تتعلق بالسالم واالستقرار اإلقلٌمٌٌن، والعدالة والنزاهة الدولٌتٌن،فضالً عن 

الضمٌر اإلنسانً والمصداقٌة،وإن موقؾ الصٌن من قضٌة فلسطٌن ثابت وواضح؛ ولفت إلى 

أن الصٌن تدعم بقوة مطالب فلسطٌن العادلة،وجمٌع الجهود الرامٌة إلى حل قضٌة 

باعتباره المسار الصحٌح، وتلتزم بالحوار والمفاوضات  (حل الدولتٌن)فلسطٌن؛وتدعم 

المتكافئة،و أنه ٌتعٌن على المجتمع الدولً، أن ٌتخذ موقفاً موضوعٌاً وعادالً، وأن ٌعزز جهوداً 

 .من أجل توطٌد السالم

ن بالده حثت رئٌس الوزراء أوكشؾ مساعد وزٌر الخارجٌة األمرٌكً دٌفٌد شٌنكر النقاب عن 

ٌَدرس فٌه  بنٌامٌن نتنٌاهو على عدم اإلقدام على خطوات قد تمنع إقامة دولة فلسطٌنٌة، فً وقت 

تنفٌذ خطته لفرض السٌادة اإلسرائٌلٌة على مناطق فً الضفة الؽربٌة؛ وقال شٌنكر ان نتنٌاهو 

ٌواجه ضؽوطا داخلٌة كون بعض مإٌدٌه ٌرٌدون فرض السٌادة ولكنهم ٌتحفظون من إقامة 

 .دولة فلسطٌنٌة

وأضاؾ المسإول األمرٌكً ان إسرائٌل تعً التداعٌات واالنعكاسات التً قد تترتب علٌها مثل 

 .هذه الخطوة من قبل الدول العربٌة واألوروبٌة الصدٌقة

قال جارد كوشنٌر، صهر الرئٌس األمرٌكً ترامب وكبٌر مستشارٌه، إن الخطة األمرٌكٌة 

ا بـ  ًٌ ال تسمح إلسرائٌل بؤن تفعل ما تشاء فً الضفة الؽربٌة؛  " صفقة القرن"المعروفة إعالم

األمرٌكٌة، ونقله موقع القناة العبرٌة السابعة، " نٌوزوٌك"وأضاؾ كوشنٌر، خالل لقاء مع مجلة 

جهوده لتسوٌة الصراع اإلسرائٌلً الفلسطٌنً تنبع من حسن نواٌاه، وأن الخطة ال تهدؾ "أن 

؛ "إلى لتمكٌن رئٌس الحكومة اإلسرائٌلً بنٌامٌن نتنٌاهو من فعل ما ٌشاء فً الضفة الؽربٌة
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أدرك أن الخطة ستتعرض النتقادات البعض، ولكن من الطبٌعً مواجهة تحدٌات : "وأوضح

 ".صعبة، وأنا أفضل تكرٌس الوقت لألمور الصعبة

لٌس مطروحا فً “وقال وزٌر خارجٌة العدو ؼابً أشكٌنازي،إن ضم أجزاء من الضفة الؽربٌة 

فً الوقت الذي تكافح فٌه إسرائٌل موجة ثانٌة من تفشى ”الوقت الراهن على جدول األعمال

إننا قلنا قبل أول تموز؛ إن هذا التارٌخ لٌس مقدسا، ولكن ما هو “ضاؾ أفٌروس كورونا؛و

 .”مقدس هو دولة إسرائٌل وأمنها

من جهته أقررئٌس الكنٌست ٌرٌؾ لٌفٌن فً محادثات خاصة بؤن واشنطن ال تولً حالٌا 

٪ من أراضً الضفة الؽربٌة، ونتٌجة لذلك، سٌتم تجمٌد الخطة 30اهتماما لخطة الضم حوالً 

المثٌرة للجدل مإقتا ألن نتنٌاهو لن ٌمضً قدما من دون تنسٌق الخطوة مع إدارة ترامب؛ 

عندما ٌتعلق ” ال تصؽً“واضاؾ إن اهتمام اإلدارة األمرٌكٌة منصب فً مكان آخر، وأنها 

 .األمر بالضم

زعماء المستوطنٌن أكدوا على أن إسرائٌل لٌست بحاجة للحصول على موافقة الوالٌات المتحدة 

لٌست هناك حاجة النتظار “اإلستٌطانً فً بٌان ” ٌشع“وقال مجلس . للمضً قدما فً الضم

لقد حان الوقت للوفاء بالوعود التً قُطعت وتطبٌق السٌادة . هذه الخطوة تعتمد علٌنا فقط. أحد

، وذهب رئٌس المجلس اإلقلٌمً ”بؽض النظر عن أي عامل [اإلسرائٌلٌة على الضفة الؽربٌة]

لم ٌحدث منذ إقامة “السامرة، ٌوسً دؼان، األكثر تشددا إلى أبعد من ذلك، وكتب فً بٌان 

ٌُعد دؼان ”الدولة أن تقوم حكومة قومٌة بالرضوخ واالستسالم بمثل هذا الشكل لألمرٌكٌٌن ؛  و

رئٌس مجلس مستوطنة الذٌن أعربوا عن معارضتهم لخطة ترامب ألنها 24واحدا من بٌن 

٪ من الضفة الؽربٌة لدولة فلسطٌنٌة محتملة؛ وٌرى هإالء أن على 70تخصص بشكل مشروط 

 .نتنٌاهو المضً قدما بخطة الضم،ولكن لٌس فً سٌاق اقتراح السالم األمرٌكً

من جهتها قالت مصادر إسرائٌلٌة مطلعة إن هناك مخاوؾ لدى إسرائٌل من الوضع االقتصادي 

والصحً الذي ٌعصؾ بمناطق الضفة الؽربٌة التً تسٌطر علٌها السلطة الفلسطٌنٌة؛ و أن 

ؼٌاب التنسٌق األمنً فً ظل الوضع االقتصادي والصحً المتردي ٌشكل خطرا كبٌرا على 

إسرائٌل، حٌث إن القوات األمنٌة للعدو بدأت تالحظ تراجع سٌطرة السلطة الفلسطٌنٌة فً 

مناطق القرى و المخٌمات؛ وأن سبب تراجع قوة السلطة وسٌطرتها على هذه المناطق فً 
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الضفة الؽربٌة ٌرجع لعدة أسباب من بٌنها أن السلطة ؼٌر قادرة على إرسال قواتها وكتائبها 

إلى مناطق الضواحً بسبب ؼٌاب التنسٌق األمنً مع إسرائٌل؛ وأشارت بؤن العشرات من 

عناصر وضباط األجهزة األمنٌة التابعة للسلطة قدموا فً اآلونة االخٌرة طلبات للدخول من 

 .أجل العمل فً إسرائٌل كعمال

تجتهد فً وضع "أن اإلدارة األمٌركٌة  ("11- كان ")وذكر تقرٌر لهٌئة البث اإلسرائٌلٌة 

لثنً الحكومة اإلسرائٌلٌة عن تنفذ مخطط الضم فً الضفة الؽربٌة المحتلة خالل " العراقٌل

الفترة القرٌبة المقبلة؛ وأشارت القناة إلى أن إدارة الرئٌس ترامب، تطالب بوجود حالة من 

االستقرار السٌاسً تضمن تنفٌذ الضم دون انقسامات، ولٌس كجزء من وعود انتخابٌة ٌقدمها 

أزرق "بٌن اللٌكود و)قادة األحزاب لناخبٌهم؛ باإلضافة إلى إجماع داخل الحكومة اإلسرائٌلٌة 

وأن اإلدارة األمٌركٌة تطالب إسرائٌل بتوفٌر آالؾ الوحدات السكنٌة .حول هذه المسؤلة ("أبٌض

للفلسطٌنٌٌن مقابل الضم،  ٌشار إلى أن النظام السٌاسً اإلسرائٌلً هو نظام برلمانً دٌمقراطً 

، ما ٌجعله نظاما ؼٌر مستقر، وبالتالً، فإن الشرط األمٌركً "األحزاب الصؽٌرة"ٌعتمد على

ا؛ وتمتنع اإلدارة األمٌركٌة حتى اآلن عن إعطاء ضوء أخضر لنتنٌاهو  ًٌ ٌعتبر شرطا تعجٌز

للبدء بإجراءات تنفٌذ الضم، إثر خالفات بٌن مستشار وصهر ترامب، جارٌد كوشنر، الذي ٌرٌد 

باالتفاق مع دول عربٌة، والسفٌر األمٌركً فً إسرائٌل، دٌفٌد فرٌدمان، " صفقة القرن"تنفٌذ 

 .الذي ٌإٌد ضما سرٌعا وأحادي الجانب

وشدد الممثل األعلى لألمن والسٌاسة الخارجٌة فً االتحاد األوروبً جوزٌب  بورٌل،  على 

عدم إمكانٌة تطوٌر العالقات مع إسرائٌل فً حال قامت بتنفٌذ تهدٌداتها وضمت أجزاء من 

تصمٌم االتحاد بذل كل جهد ممكن لمنع الضم، والعمل "أراضً الضفة الؽربٌة؛ وأشار إلى 

؛ وشدد على استحالة تفسٌر القانون "على إفهام إسرائٌل بؤن هذا األمر ٌنطوي على نتائج سلبٌة

 ".عندما نقول أن الضم ؼٌر قانونً، هذا ٌعنً أنه ؼٌر قانونً"الدولً بشكل انتقائً، فـ

عضو اللجنة التنفٌذٌة لمنظمة التحرٌرالفلسطٌنٌة،صالح رأفت،اكد إن التصرٌحات األمرٌكٌة 

األخٌرة التً دعت فٌها واشنطن،رئٌس حكومة االحتالل نتنٌاهو باإلبقاء على فرص إقامة دولة 

حل “فلسطٌنٌة حٌة،جاءت نتٌجة رفض المجتمع الدولً بؤسره لمخطط الضم الذي ٌقضً على 

،وٌخرق بشكل صارخ قرارات الشرعٌة الدولٌة؛ وأكد أن عدم إقدام إسرائٌل على ”الدولتٌن
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التباٌن الموجود داخل حكومة العدو “: ،وقال”مناورة لخداع المجتمع الدولً“الضم،ما هو إال 

اإلجراءات الٌومٌة من هدم للمنازل والمإسسات وتجرٌؾ “:؛وتابع”فقط على آلٌة تنفٌذ الضم

 .المزارع الفلسطٌنٌة وبناء مستوطنات جدٌدة فً سائر أنحاء الضفة الؽربٌة والقدس الشرقٌة

 

 مهرجان غزة سٌعقد قبل العٌد

،صالح البردوٌل، أن مهرجان ؼزة المركزي، (حماس)أكد عضو المكتب السٌاسً لحركة 

الذي اتفقت علٌه حركتا فتح وحماس، سٌتم عقده قبل عٌد األضحى المبارك، مبًٌنا أن الوقت 

 .ٌُداهم الجمٌع، ال سٌما وأنه ٌجب أن ُنلجم االحتالل وقراراته، وأال ٌشعر بالراحة أبًدا

ٌُلقً عدد منهم  وإن العدٌد من الشخصٌات الكبٌرة فً العالم، ستشارك فً هذا المهرجان، وس

األمٌن العام لألمم المتحدة، ورئاسة جامعة الدول العربٌة، ورئٌس وزراء : كلمات مهمة، ومنهم

جنوب إفرٌقٌا،ورئٌس وزراء مالٌزٌا،وكذلك البطرٌرك مٌشٌل صّباح، باإلضافة لكلمة الرئٌس 

 . إسماعٌل هنٌة (حماس)عباس، ورئٌس المكتب السٌاسً لحركة 

وأوضح أن االجتماعات ما بٌن فتح وحماس لها أهمٌة كبٌرة، ألنها تكسر الجمود فً العالقة ما 

ٌّدات  بٌن قٌادتً الحركتٌن، وتوفر أجواء أفضل من السابق، وتمنع حدوث المناكفات والتص

ٌُبنى علٌها حلول، ُتنهً االنقسام والمشاكل الداخلٌة؛ وأضاؾ ان  اإلعالمٌة، ومن الممكن أن 

إسرائٌل لم ُتبِق للشعب الفلسطٌنً وال لفتح أو حماس أي شًء ٌبكون علٌه، لذا فاألفضل أن 

ُنفكر بطرٌقة جدٌدة، ونتجاوز كل خالفاتنا لنتفرغ لمواجهة عدونا، وبناء برنامج مشترك، ونحن 

 ".أن نخطو خطوة بمشوار األلؾ مٌل، خٌر من أن نتجمد فً أماكننا"نإكد 

الجهود المشتركة "وعقد وفدان من حركتً فتح وحماس، بمدٌنة ؼزة، اجتماعاً فً إطار 

لمواجهة خطة الضم اإلسرائٌلٌة، ألجزاء واسعة من الضفة الؽربٌة المحتلة، وصفقة القرن 

 ".األمرٌكٌة المزعومة

آلٌات عقد المهرجان "إن االجتماع ناقش : وقالت الحركتان، فً بٌان مشترك صدر عنهما

 ".الوطنً، ضد مشروع الضم وصفقة القرن، بمشاركة شخصٌات دولٌة

ٌشار إلى أن أمٌن سر اللجنة المركزٌة لحركة فتح، اللواء جبرٌل الرجوب، أكد أنه تم االتفاق 

مع حركة حماس، على إقامة مهرجان وطنً فً قطاع ؼزة خالل األٌام المقبلة، مشٌراً إلى أنه 
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أحمد حلس، بمواصلة االتفاق على اآللٌات  (فتح)تم تكلٌؾ عضو اللجنة المركزٌة لحركة 

 .وتحدٌد الزمان والمكان

وأضاؾ الرجوب،أن هذا المهرجان، سٌكون محطة تارٌخٌة لتجسٌد الموقؾ الفلسطٌنً الموحد 

 .فً مواجهة مشروع تصفٌة القضٌة الفلسطٌنٌة من خالل مشروع الضم وصفقة ترامب

، نقاًل عن مصادر فصائلٌة فلسطٌنٌة قولها إن المتفق علٌه حالٌاً بٌن " األخبار"وأفادت صحٌفة 

عدد من الفعالٌات والنشاطات التً تإكد وحدة الموقؾ الفلسطٌنً فً "حركتً فتح وحماس هو

،من دون حدٌث عن خطوات "مواجهة مخطط ضم الضفة،وإظهار الموقؾ الفلسطٌنً واحداً 

 .عاماً 13فعلٌة إلنهاء االنقسام المستمر منذ أكثر من 

وعلى رأس هذه األنشطة والفعالٌات، إقامة مهرجان مشترك بٌن الحركتٌن فً ؼزة؛تحت 

 . ،إضافة إلى مإتمرات ومسٌرات الحقة"مواجهة خطة الضم اإلسرائٌلٌة للضفة المحتلة"عنوان

وأضافت المصادر الفلسطٌنٌة أن الفصائل أدركت ضرورة أن تقدم السلطة الفلسطٌنٌة موقفاً 

أكثر صرامة ضد "فلسطٌنٌاً موحداً أمام االتحاد األوروبً، كً ٌتمكن االتحاد من أخذ موقؾ 

 ". المخططات األمٌركٌة واإلسرائٌلٌة التً تحاول فرض وقائع جدٌدة على األرض

وأوضحت المصادر أنه عقب رسائل االتحاد األوروبً للسلطة الفلسطٌنٌة، بدأت األخٌرة 

باالقتراب من حماس، وكان أمٌن سر اللجنة التنفٌذٌة لمنظمة التحرٌر الفلسطٌنٌة صائب 

ثؽرة إلسرائٌل والوالٌات المتحدة "عرٌقات قد أشار سابًقا إلى أن االنقسام بٌن الحركتٌن هو 

تسعى إلى تطوٌر "؛ وقالت مصادر حمساوٌة للصحٌفة اللبنانٌة إن الحركة "لتطبٌق السٌادة

االتفاق مع فتح لٌكون على برنامج سٌاسً مشترك لمواجهة المخططات األمٌركٌة 

المهرجان سٌإّسس "؛ كذلك قال عضو المكتب السٌاسً لحماس حسام بدران،إن"واإلسرائٌلٌة

 ".ومنظمة التحرٌر ما زالت قادرة على استٌعاب أحزاب جدٌدة.. لمرحلة وفاق بٌن الحركتٌن

 

 آالف اإلسرائٌلٌٌن ٌحتجون مطالبٌن نتنٌاهو باالستقالة

تكرر مشهد  المتظاهر، أمام مقر إقامة رئٌس الوزراء فً شارع بلفور بمدٌنة القدس المحتلة، 

مطالبٌن بنٌامٌن نتنٌاهو باالستقالة على خلفٌة التهم المتعلقة بالفساد، ووجه المتظاهرون 

انتقادات لنتنٌاهو المتهم بالفساد واالحتٌال وخٌانة األمانة، إلى جانب هجومه على النائب العام 
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ووسائل اإلعالم والقضاء خالل محاولته نفً التهم الموجهة إلٌه؛ وتعرضت حكومة نتنٌاهو 

مإخراً النتقادات واسعة بسبب التداعٌات االقتصادٌة الناجمة عن تفشً فٌروس كورونا، وعدم 

 .إٌفاء الحكومة بوعودها إلنعاش االقتصاد وتقدٌم المساعدات للمتضررٌن

وقال منسق التظاهرة االحتجاجٌة، أمٌر هسكل، إن الهدؾ هو أن ٌقدم نتنٌاهو استقالته من 

 .الحكومة وٌعود إلى المنزل، ولن نرتاح قبل تحقٌق ذلك

وسط تل أبٌب احتجاجا على تقصٌر الحكومة فً التعامل مع " مٌدان رابٌن"وكذلك التظاهر فً 

األزمة االقتصادٌة، كما تجمع المتظاهرون الذٌن ٌطالبون باستقالة نتنٌاهو عند إشارات المرور 

 .فً جمٌع أنحاء الكٌان، وجرى اعتقال اعداد من المتظاهرٌن

الذي ٌدعو إلى استقالة نتنٌاهو أمام " األعالم السوداء"وتم تنظٌم احتجاج األعالم السوداء 

 .المسكن الرسمً لرئٌس الوزراء فً شارع بلفور فً القدس

وبحسب موقع ٌدٌعوت أحرونوت، فإن أفراد الشرطة اإلسرائٌلٌة استخدموا خراطٌم المٌاه، 

 .وقوات قمع الشؽب، فً مواجهة المتظاهرٌن

وتشهد إسرائٌل خالفات بشؤن مشروع القانون الذي تحاول الحكومة إقراره بشؤن السماح لها 

واعتبرت جهات فً .باتخاذ أي قرارات تتعلق بمواجهة فٌروس كورونا، دون الرجوع للكنٌست

 .المعارضة، بؤن مثل هذا القانون ٌمس بالدٌمقراطٌة

وهذه لٌست المرة األولى، التً تشهد فٌها مناطق إسرائٌلٌة تظاهرات مناهضة لسٌاسة الحكومة 

 .بفعل فشلها فً إدارة مواجهة انتشار فٌروس كورونا

وٌطالب اآلالؾ من اإلسرائٌلٌٌن خالل تظاهرات نظمت فً األٌام األخٌرة باستقالة نتنٌاهو 

 .بسبب قضاٌا الفساد، وكذلك فشله فً إدارة األزمة الحالٌة

مجموعات المتظاهرٌن ترى فً رئٌس الحكومة نتنٌاهو المشكلة والحل المطلق لوضع الدولة؛ 

لم ٌنشؤ هذا الخطاب فً أعقاب أزمة كورونا ومشاكلها، إنما ٌرتبط بفكر سٌاسً أصولً ٌعلق 

على بنٌامٌن نتنٌاهو تفسٌر التفوق السٌاسً الواضح للٌمٌن، ومن هنا ٌعتبره العائق فً الطرٌق 

إلى إعادة احتالل معاقل الحكم؛ فال ٌحتمل خالصاً دون إزاحته الفورٌة؛ هذا مفهوم مؽلوط 

وٌتجاهل السٌاقات العمٌقة التً وقعت فً المجتمع اإلسرائٌلً وأدت إلى أفول هٌمنة الٌسار، 

ولكن ضمن هذه الفرضٌة األساس أدٌر صراع فً السنوات األخٌرة على إزاحة نتنٌاهو؛ هذا 

حزبٌة أمنٌة فً جوهرها وثقافتها، – خطوة لبلورة قوة سٌاسٌة : الصراع ٌعلق آماله على قناتٌن
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فالتحقٌقات ورفع لوائح االتهام تساعد على تصنٌؾ رئٌس الحكومة . إلى جانب الخطوة القانونٌة

، وتخلق توقعاً إلقصائه أو لتقٌٌد والٌته تحت (Crime- Minister)فً مكانة المجرم األعلى 

 .لوائح االتهام

وتبٌن قصر ٌد هذه االستراتٌجٌةثالث حمالت انتخابٌة لم تنضج لدرجة التحول السلطوي، ولم 

من زاوٌة نظر أجزاء واسعة فً : وهذه لٌست صدفة. تمس بقاعدة التؤٌٌد القوٌة لنتنٌاهو

بحكم وجوده المتواصل فً قٌادة -المجتمع، فإن نتنٌاهو لٌس رئٌس حكومة فحسب، بل ٌرمز 

فضالً عن ذلك، فإن وجوده هناك ٌعكس . إلى التؽٌٌر الذي طرأ على النظام اإلسرائٌلً- الدولة

تحفظ كثٌرٌن وتخوفهم من إمكانٌة استئناؾ هٌمنة الٌسار، حزبٌاً، وسٌاسٌاً، واقتصادٌاً 

فمن رإٌا : السٌاسً لدى خصوم نتنٌاهو خطٌر– واجتماعٌاً على حد سواء؛ إن الناتج النفسً 

هذه . مطلقة وشبه فضلى الستعادة المجد، استٌقظوا على واقع من الفشل االستراتٌجً الذرٌع

الفجوة هً التً تفسر شدة اإلحباط الذي ٌجد تعبٌره هذه األٌام فً المظاهرات أمام منزل رئٌس 

الحكومة فً القدس، والتً تسعى إلى استخدام أزمة كورونا وعدم االستقرار المرافق لها 

مزاٌا . اجتماعً جذري وعمٌق– كرافعة لمواصلة بل وتعظٌم الصراع الذي فً أساسه سٌاسً 

االحتجاجات، والوحشٌة التً ترافقها تجاه رموز الدولة أٌضاً، بما فً ذلك الخطاب المتطرؾ 

تجاه رئٌس الوزراء شخصٌاً، من شؤنها أن تبشر باقتراب المنزلق السلس؛وإن عنفاً سٌاسٌاً، وال 

سٌما تجاه منتخبً الجمهور وعلى رأسهم رئٌس الوزراء، سٌعد أكثر فؤكثر إدارة مشروعة 

وهذه األجواء تخلق ظروفاً للعنؾ من . بالصراع الجتٌاز المسافة التً بٌن السماء واألرض

الجانب اآلخر؛ لو كنت أنا رئٌس جهاز األمن العام الستدعٌت الدائرة الٌهودٌة ووحدة الحراسة 

 .للتشاور، ومن األفضل ساعة واحدة مبكرة أكثر

 

 عقبات  تعٌق صفقة تبادل مع حماس

أوضح محلل الشإون العربٌة ٌونً بن مناحٌم، فً مقابلة مع القناة السابعة المشاكل الرئٌسٌة 

الطرٌق إلى إبرام صفقة تبادل "التً تمنع إحراز تقدم فً هذا الموضوع؛ ووفًقا لبن مناحٌم فإن 

مسدود، حٌث هناك إشارات وتصرٌحات من قادة حماس تإكد وصولهم لرإٌة تفٌد بؤن حكومة 

إسرائٌل الحالٌة استخلصت دروًسا من صفقة شالٌط، وأن نتنٌاهو ال ٌرٌد تكرار األخطاء 



 
30/07/2020  

(ملف فلسطٌن)التقدٌر نصف الشهري   

(116) رقم   
 

 
 

11 
 

ا توصٌات لجنة  ًٌ ، "شمؽار"السابقة، فهو ٌحاول بالرؼم من أن الحكومة لم تتبَن حتى الٌوم رسم

؛ "التً أوصت بتطبٌق معاٌٌر ووضع بعض الشروط والتً ترفضها حماس جملة وتفصٌاًل 

وبحسب بن مناحٌم فإن هناك عقبتٌن رئٌسٌتٌن، األولى، أن إسرائٌل ترفض إطالق سراح 

أما العقبة "عشرات األسرى الفلسطٌنٌٌن الذٌن أعادت اعتقالهم من محرري صفقة شالٌط؛ 

الثانٌة، فهً مطالبة حماس بإطالق سراح مئات األسرى الذٌن قتلوا إسرائٌلٌٌن، ومن بٌنهم عدد 

 .على حد قول بن مناحٌم" من الرموز الكبٌرة

هناك ضؽط ٌتعاظم على قٌادة حماس لمحاولة تنفٌذ عملٌات أسر جدٌدة من أجل تؽٌٌر "وقال إن 

 ".التوازن وإجبار إسرائٌل على الرضوخ لصفقة تبادل جدٌدة

وأشار إلى أنه منذ بداٌة انتشار فاٌروس كورونا ازداد الضؽط على قادة الذراع العسكري 

لحماس من جانب عائالت األسرى ومن جانب األسرى أنفسهم من أجل اإلسراع فً إبرام 

 .صفقة التبادل، خوًفا من أن ٌتسبب الفٌروس بموت األسرى داخل السجون

تطلق إسرائٌل خاللها سراح " مبادرة إنسانٌة"خالل هذه الفترة حاول ٌحٌى السنوار تقدٌم 

االسرى المرضى والنساء واألطفال مقابل معلومات عن مصٌر األسرى والمفقودٌن 

اإلسرائٌلٌٌن، إسرائٌل رفضت هذه المبادرة ألنها ترٌد تنفٌذ صفقة واحدة شاملة ولٌست على 

 .مراحل كما حدث فً صفقة شالٌط

على ما ٌبدو أن الذراع العسكري لحماس توصلوا الستنتاج مفاده أنهم بحاجة ألوراق "و

مساومة أو روافع ضؽط إضافٌة تمنع إسرائٌل من التمترس خلؾ مواقفها، من وجهة نظرهم 

هذه األوراق تتمثل فً عملٌات خطؾ جدٌدة لمدنٌٌن أو جنود ، األمر الذي سٌسرع مفاوضات 

 ".صفقة التبادل

وأشار بن مناحٌم إلى أن إسرائٌل ال تتصرؾ جٌدا فً موضوع األسرى والمفقودٌن، مضٌفا 

لألسؾ الشدٌد هناك قرارات للكابنٌت منذ سنتٌن وثالث سنوات تتعلق بالضؽط على حماس "

من أجل اإلسراع فً صفقة تبادل أسرى من ضمنها اختطاؾ قادة من حماس الستخدامهم 

 ".كورقة مساومة، لكن هذه القرارات لم تنفذ

من جهته قال وزٌر الجٌش بٌنً ؼانتس إن إسرائٌل ملتزمة بإعادة جنودها األسرى من قطاع 

ؼزة، مبٌنا أن إعادة تؤهٌل القطاع لن ٌتم بدون ذلك؛ وزعم أن إسرائٌل مستعدة وملتزمة بتقدٌم 
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االحتٌاجات اإلنسانٌة لقطاع ؼزة وتطوٌره إذا كان هناك رؼبة لكن لن ٌتم دون إعادة الجنود 

 .األسرى اإلسرائٌلٌٌن فٌه إلى منازلهم

: و دعا عضو الكنٌست ماتان كاهانا ؛إلى عدم إعادة جثامٌن الفلسطٌنٌٌن إلى قطاع ؼزة ؛ وقال

أطالب ؼانتس بؤال ٌسمح بؤي حال من األحوال بؤي إٌماءات إنسانٌة طالما أن جنود الجٌش "

 ".اإلسرائٌلً لم تكتمل مهمة عودتهم من قطاع ؼزة

وهاجمت والدة الجندي االسٌرفً ؼزة أورون شاإول؛الحكومة والمنظومة األمنٌة اإلسرائٌلٌة 

متهمة إٌاهم بعدم العمل من أجل اإلفراج عن ابنها الذي اعتقل خالل القتال من أجل إسرائٌل 

 .على حد وصفها، موضحة بؤن مسإولٌة إعادة ابنها تقع على كل من نتٌناهو وؼانتس

نحن نرٌد أن نعقد "ووجهت والدة أورون شاإول خالل المظاهرة كلمة إلى حماس قالت فٌها 

؛ "صفقة معكم لتبادل األسرى،وأنا هنا من أجل الضؽط على الحكومة والجٌش إلتمام الصفقة

إن الحكومة تمارس ضدنا حرب "من جانبها، تحدثت شقٌقة شاإول خالل المظاهرة قائلة 

 ".استنزاؾ ملٌئة بالنفاق والكذب واالستهتار، وأنها قد تخلت عنا

 

 مستفبل االئتاللف الحكومً

ن رئٌس حكومة العدو، بنٌامٌن نتنٌاهو،ٌعتزم االمتناع عن طرح  أوردت صحٌفة هآرتس؛أ

لمصادقة الحكومة،وبالتالً الكنٌست،والذهاب إلى انتخابات جدٌدة 2020المٌزانٌة العامة للعام 

عن مقربٌن من نتنٌاهو؛ٌؤتً ذلك "هآرتس"تشرٌن الثانً المقبل، بحسب ما نقلت صحٌفة 18فً 

فً ظل الخالؾ بٌن نتنٌاهو ووزٌر أمنه، بٌنً ؼانتس، حول المٌزانٌة، ففً حٌن ٌطرح نتنٌاهو 

اعتماد مٌزانٌة لعام واحد، ٌصر ؼانتس على إقرار مٌزانٌة لعامٌن، وٌنبؽً حسم هذا الخالؾ 

من آب المقبل، وإال فإن الكنٌست سٌعلن عن حّل نفسه تلقائٌا ، وٌتم تحدٌد موعد 24حتى الـ

لالنتخابات؛ ونقلت عن مصادر قالت إنها تحدثت إلى نتنٌاهو مإخًرا فً هذا الشؤن، كما تحدثت 

إلى مقربٌن منه ، أن األخٌر ٌسعى إلى خلق حالة من الفوضى فً داخل االئتالؾ الحكومً، 

وتؤهٌل الرأي العام لتقبل " بهذه الطرٌقة من المستحٌل االستمرار"من أجل إثارة الجمهور بؤنه 

 .فكرة حل الحكومة
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ورّجحت الصحٌفة أن ٌتراجع نتنٌاهو عن هذه الفكرة إذا ما اقتنع أنها لن تعمل وفًقا لما خطط له 

وفًقا للمستجدات المتوقعة خالل المرحلة المقبلة، مع تواصل ارتفاع نسبة اإلصابات الٌومٌة 

بفٌروس كورونا المستجد، علما بؤن تشكٌل حكومة الوحدة جاء بعد أزمة سٌاسٌة استمرت أكثر 

ٌوم وشهدت ثالث انتخابات متتالٌة، وتشكلت فً ظل حالة طوارئ لمواجهة جائحة 500من 

كورونا؛ وبحسب الصحٌفة، فإن ما ٌدفع نتنٌاهو إلى تنفٌذ هذا السٌنارٌو، هو الجدول الزمنً 

الذي حددته المحكمة المركزٌة فً مدٌنة القدس، لسٌرورة محاكمة نتنٌاهو، على أن تبدأ مرحلة 

ا3اإلثباتات فً كانون الثانً المقبل، بوتٌرة مكثفة تصل إلى  ًٌ  .جلسات أسبوع

وتابع التقرٌر أن التوقعات التً توصل إلٌها نتنٌاهو بعد التشاور مع مختصٌن، أنه مع اقتراب 

بدء مرحلة اإلثباتات، سٌلتمس أطراؾ إلى المحكمة العلٌا، ضد استمرار والٌة نتنٌاهو فً 

رئاسة الحكومة، وسٌطالب الملتمسون من المحكمة اإلعالن عن تعذر أداء رئٌس الحكومة 

لمهامه الرسمٌة، بدعوى عدم قدرته على إدارة شإون الدولة بٌنما ٌقضً معظم وقته على 

 .مقاعد المتهمٌن فً أروقة المحكمة

وفً هذه الحالة، فإن نتنٌاهو ٌتوقع أن ٌإٌد المستشار القضائً للحكومة، أفٌحاي مندلبلٌت، 

، باإلعالن عن تعذر أداء رئٌس الحكومة لمهامه، ما " العلٌا"حجة الملتمسٌن وسٌوصً قضاة 

قد ٌسهل علٌهم اتخاذ قرار فً هذا الشؤن، ولفتت الصحٌفة إلى أن الهجوم المستمر الذي 

 .ٌتعرض له مندلبلٌت من مسإولٌن بارزٌن فً اللٌكود، ٌؤتً فً هذا السٌاق

، خالل حدٌث له مع قادة األحزاب الحرٌدٌة المحسوبة على "كاحول الفان"وقال مسإول فً 

نتنٌاهو ٌرٌد الذهاب إلى انتخابات؛ نحن بدورنا لن نعرض له خدنا "معسكر نتنٌاهو،إن 

ٌعمل نتنٌاهو على حل "اإلخباري، أن " والال"، ورّجح المسإول، بحسب موقع "األٌسر

 ".الكنٌست عبر االمتناع عن طرح المٌزانٌة للمصادقة

انتخابات خاطفة وسرٌعة "ٌعتقدون أن نتنٌاهو ٌخطط لـ" كاحول الفان"وأضاؾ أنهم فً 

؛ وٌؤتً ذلك فً ظل استٌاء األحزاب الحرٌدٌة، التً "الستباق مرحلة اإلثباتات من محاكمته

على " عالج المثلٌٌن"شاركت فً حكومات نتنٌاهو األخٌرة، من إقرار مشروع قانون حظر 

 .أٌدي خبراء نفسٌٌن
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هناك خطرا ملموسا من "عن مصدر فً الحكومة، قوله إن 13وفً هذه األثناء، نقلت القناة 

، فً حٌن قال مصدر مقرب من نتنٌاهو، فً "الذهاب إلى انتخابات خالل العام الجاري

إما نعم أو ال، االحتماالت % - 50% 50فرص إجراء انتخابات هً "تصرٌحات للقناة، إن 

، وأشار إلى أنه سٌتم البت فً هذه المسؤلة فً األٌام القادمة كجزء من المناقشات حول "متساوٌة

وعلى الرؼم من إدراك نتنٌاهو للمخاطر التً قد تنطوي علٌها إجراء انتخابات "المٌزانٌة ؛ 

إال أنه ٌعتقد أن البدائل أسوأ وال ٌنوي إخالء مقر رئٌس "، "هآرتس"، على حد تعبٌر "جدٌدة

 ".بلفور فً مدٌنة القدس وترك المنصب لبدٌله، ؼانتس (شارع)الحكومة فً 

 

 قوانٌن جدٌدة ستطرح قد تؤدي لتفكٌك الحكومة

ذكر موقع صحٌفة ٌسرائٌل هٌوم العبرٌة، أن رئٌس الكنٌست ٌارٌؾ لٌفٌن من قادة حزب 

اللٌكود، قدم لرئٌس الوزراء بنٌامٌن نتنٌاهو، سلسلة قوانٌن جدٌدة بهدؾ العمل على طرحها 

 .أمام الهٌئة العامة للكنٌست، تتعلق بقضاٌا إسرائٌلٌة داخلٌة مختلفة

وبحسب الموقع، فإن هذه القوانٌن التً بعضها قد تحمً نتنٌاهو من المحاكمة، قد تإدي إلى 

- ، وٌرفضها حزب أزرق "ٌمٌنٌة"تفكٌك الحكومة ، خاصًة وأن تلك القوانٌن توصؾ بؤنها 

أبٌض بزعامة بٌنً ؼانتس، مشًٌرا إلى أن نتنٌاهو لم ٌرد بعد على لٌفٌن بشؤنها؛ وتتعلق تلك 

القوانٌن بعمل المحكمة العلٌا ، وكذلك قوانٌن المحاكمات المعمول بها فً المحاكم والذي فً 

 .حال تم تعدٌلها ٌمكن أن تتٌح لنتنٌاهو الفرصة من إنهاء محاكمته بدون أي أحكام ضده

أبٌض، بسبب بعض الملفات - وٌؤتً ذلك فً وقت تتضاعؾ فٌه الخالفات بٌن اللٌكود وأزرق 

العالقة فً الحكومة بشؤن المٌزانٌة وؼٌرها،وكذلك قوانٌن ٌسعى اللٌكود لتمرٌرها فً الكنٌست 

 .ال تتوافق مع تطلعات ومبادئ حزب ؼانتس

 

 االستٌطان

، أن إسرائٌل أقامت بإرة استٌطانٌة أمامٌة جدٌدةفً الضفة الؽربٌة "هآرتس"ذكرت صحٌفة 

بمنطقة من المفترض أن ٌتم نقلها إلى الفلسطٌنٌٌن بموجب خطة الرئٌس األمرٌكً للسالم فً 

وأوضحت الصحٌفة، أن البإرة االستٌطانٌة أقٌمت على بعد مائة .(صفقة القرن)الشرق األوسط 
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متر من قاعدة عسكرٌة فً منطقة نابلس بعًٌدا عن أي مستوطنة أخرى؛وأشارت إلى أن البإرة 

االستٌطانٌة أُقٌمت فً نهاٌة حزٌران وتم نقلها من أراض فلسطٌنٌة خاصة إلى أراضً الدولة، 

ال توجد طرٌقة إلقامة : " وقالت المنظمة التً تراقب المستوطنات.بالقرب من قاعدة عسكرٌة

 .، وفق الصحٌفة"مثل هذه البإرة االستٌطانٌة دون تعاون وثٌق مع الجٌش

وقالت الصحٌفة العبرٌة، إنه فً نهاٌة الشهر الماضً، أُقٌمت البإرة االستٌطانٌة على تلة أمام 

القاعدة العسكرٌة فً منطقة جبل عٌبال، حٌث تم وضع كرفان هناك كخطوة أولى، ثم تم إرفاقه 

 .بكرفان آخر

وكان الموقع األولً للبإرة االستٌطانٌة على أرض خاصة مسجلة لسكان البلدة المجاورة، 

 .1978عصٌرة الشمالٌة، التً تمت مصادرتها بؤمر االستٌالء العسكري لعام 

وتم نقل البإرة القدٌمة من موقعها إلى منطقة تقع بالقرب من السٌاج الخاص بالقاعدة العسكرٌة 

؛ ولفتت الصحٌفة، إلى أن المستوطنٌن الذٌن استولوا "أراضً الدولة"على أرض ُتعرؾ بؤنها 

 .على المكان بالقرب من القاعدة العسكرٌة، تم تزوٌدهم بالكهرباء والمٌاه من القاعدة نفسها

وتابعت الصحٌفة، أن الجٌش وضع بوابة معدنٌة مؽلقة على طرٌق الوصول إلى القاعدة،ىُتظهر 

 .أنه من أجل الوصول إلى البإرة االستٌطانٌة،ٌجب المرورعبر البوابة

وفً وقت سابق، شوهدت جٌبات عسكرٌة مع جنود وعربة حراثة لمستوطن إسرائٌلً ٌقوم 

بدورٌة فً المنطقة بالقرب من المزارعٌن الفلسطٌنٌٌن الذٌن كانوا ٌزرعون أراضٌهم، وفً 

ذلك الوقت أمر الجنود مراسل صحٌفة هآرتس والمصور بمؽادرة المكان ألن المنطقة عسكرٌة 

 .ومؽلقة، وفق الصحٌفة

وقاد الحاخام المتطرؾ ٌهودا ؼلٌك اقتحام عشرات المستوطنٌن، صباح الٌوم، للمسجد األقصى 

المزعوم إلى اقتحام " منظمات الهٌكل"المبارك، لعدة اٌام على التوالً، وسط دعوات ما ٌسمى 

ٌُسمى  من الشهر 30- 27من " خراب الهٌكل"األقصى عشٌة عٌد األضحى المبارك بذكرى ما 

 .الجاري، وتنظٌم حملة تهوٌد دعماً لقرار سلطات االحتالل إؼالق باب الرحمة

جبل "حملة تهوٌد المسجد األقصى تحت عنوان "طالب ألجل الهٌكل"وأطلقت ما تسمى جماعة 

،تهدؾ إلى جمع أكبرعدد من المشتركٌن فً هذه الجماعة،وجمع التبرعات "الهٌكل بؤٌدٌنا
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المالٌة لدعم برامج وطباعة المنشورات والبروشورات وتوزٌع الكتٌبات على المقتحمٌن ونشر 

 .األفكار التهوٌدٌة لألقصى

، وذلك "خراب الهٌكل"ودعت الجماعة لتنفٌذ اقتحامات كبٌرة ونوعٌة خالل ما ٌسمى ذكرى 

 .7-30وحتى 7-27من تارٌخ 

 

 مشروع المغطس استثمار إسرائٌلً ضمن مخّطط الضم

ٌّة فً بٌان أصدره تحت عنوان  ، "المؽطس بٌن الحقٌقة والتضلٌل"قال حراك الحقٌقة األرثوذكس

مع موسٌقى نفخ األبواق وقرع الطبول، عّممت أقالم ثٌوفٌلوس المؤجورة أنباء عن تحرٌر "إنه 

ٌّة فً منطقة المؽطس  ٌّدنا المسٌح)مقّدسات وأراضً الكنٌسة األرثوذكس على  (مكان اعتماد س

ٌّة من نهر األردن؛ جاءت هذه األنباء بعد نشر صور استقبال ؼٌر المستحّق  الضفّة الؽرب

ثٌوفٌلوس لضّباط جٌش االحتالل فً منطقة المؽطس واجتماعه معهم، وأظهرت هذه الصور 

ٌَعرضون مخّططات على المستقِبلٌن ٌّة ! الضّباط وهم  وعلى الرؼم من المقاطعة الفلسطٌن

ٌّة بحماسة عن هذا اللقاء متناسٌة أّن  ٌّة، تحّدثت بعض الصحؾ العرب ٌّة اإلسرائٌل لألجهزة األمن

ٌّون ٌُستبَعد عنها أصحاب السٌادة الشرع  !".أرض المؽطس هً أرض محتلّة 

ط "وأضاؾ الحراك أن هذا النشر ٌؤتً  بعد أن اقتربت ساعات الحسم لتنفٌذ صفقة القرن ومخطَّ

ًّ الذي ٌشمل منطقة األؼوار، والذي بدأ الحدٌث عنه منذ صعود ترامب إلى  الضّم االستٌطان

ًّ فً ضّم مناطق األؼوار قائمة منذ عقود،  السلطة بقّوة، فؤطماع االحتالل اإلسرائٌل

ومن ضمن هذه المشارٌع . والمخّططات الستثمار مقدراتها مجهَّزة وتنتظر الفرصة للتنفٌذ

ًّ لـِ ("أرض األدٌرة"أي )’ إٌِرْتص َهِمْنزارٌم‘مشروع  منطقة ’ تطوٌر’، وهو المشروع اإلسرائٌل

ستقع،  (التً تحوي عّدة أدٌرة)منطقة المؽطس . المؽطس وٌهدؾ إلى االستٌالء الكامل علٌها

ط الضّم  بحسب الخرائط المنشورة إلى اآلن، ضمن المناطق التً سٌجري ضّمها بحسب مخطَّ

ًّ . وصفقة القرن ’ مؽٌلوت‘والمشروع المذكور سٌكون ضمن مسار ٌحاول المجلس اإلقلٌم

تطوٌره وٌشمل عّدة مستوطنات فً الؽور، وٌهدؾ إلى تعزٌز  (مجلس بلدّي للمستوطنات)

ًّ ؼٌلوت ٌسعى، فً إطار هذا المسار، لعرض . السٌاحة فً هذه المستوطنات فالمجلس اإلقلٌم

الذي أُْخلًِ عام 1939عام ’ كٌبوتس بٌت َهَعَرڤاه‘إرث المستوطنٌن األوائل الذٌن أقاموا 
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هذا المسار ٌنتهً فً منطقة المؽطس الذي ٌعتبره . 1967وأعٌد بناإه بعد احتالل عام 1948

ولتنفٌذ . الٌهود المكان الذي دخل منه بنو إسرائٌل إلى أرض كنعان قبل نحو ثالثة آالؾ سنة

ٌّات إزالة لأللؽام التً زرعها فً  المشروع، قام جٌش االحتالل فً السنوات األخٌرة بعمل

 ".1967المنطقة بعد عام 

ٌّة تضلٌل تبتؽً التعتٌم "واعتبر أن  مشروع التحرٌر الذي ٌعرضه ثٌوفٌلوس لٌس سوى عمل

ٌّة التً احُتلّت عام  فً 1967على مشروع استٌالء واستثمار االحتالل لألراضً الفلسطٌن

المؽطس، إذ من المتوقَّع بعد تنفٌذ الضّم أن ُترَسم الحدود وتوضع الحواجز من جدٌد، وسُتؽلق 

ٌٌّن لٌستفٌد من المشروع مستوطنو الؽور فقط ما ٌقوم به ثٌوفٌلوس . هذه المنطقة أمام الفلسطٌن

ٌّة ولمشارٌع االستٌطان ٌّة الرسم من ثٌوفٌلوس ؼٌر المستحّق، . لٌس إاّل تنفًٌذا للمصالح اإلسرائٌل

ٌّة للمدٌنة المقّدسة المحتلّة  أوقاؾ باب )الذي قام بتسرٌب عقارات واقعة عند البوابة الؽرب

ٌّتها، من ثٌوفٌلوس ال نتوقّع أن ٌقوم  (الخلٌل لٌسهم فً تهوٌد القدس والمّس بمكانتها وُهو

بتحرٌر أراٍض ٌسٌطر علٌها جٌش اإلحتالل فً منطقة األؼوار التً تعتبرها إسرائٌل من أهّم 

ٌّة لها؛ فالمسؤلة هً تضلٌل َعْبر التهلٌل  انتصارات خائبة وكاذبة ’ لتحقٌق‘المواقع اإلستراتٌج

ٌّة باب الخلٌل  ...".تضلٌل، فتضلٌل، ثّم تضلٌل... تماًما مثل بٌاناته فً قض

هل استعادت : من جٌش االحتالل نتساءل’ التحرٌر‘فً ظّل هذا "وأشار الحراك إلى أنه 

ٌّة األرض المقام علٌها الحاجز  رت عام  (حاجز قّبة راحٌل) 300البطرٌرك لمّدة 2004والتً أُجِّ

ٌّة أوقاؾ الكنٌسة فً  ثالث سنوات فقط؟ وهل َمن ٌسعى حقًّا لتحرٌر األوقاؾ ٌقوم بتصفٌة مْلك

ٌّة ورحافٌا فً القدس، وفً  أبو طور والشٌخ جّراح ومؤمن هللا وشارع الملك داود والطالب

ٌّة وقٌسارٌة وٌافا واللّد والرملة والناصرة وحٌفا؟  !".طبر

ًّ مستمّر، ولن َتْثنٌنا بٌانات "بالقول إن " الحقٌقة األرثوذكسٌة"وختم  ًّ األرثوذكس الحراك الوطن

ٌّة الكاذبة والمخاِدعة عن هذا الطرٌق، فً كشؾ الحقائق، كامل  ٌّة وأجهزتها اإلعالم البطرٌرك

ٌٌّن أصحاب  الحقائق، والمإامرات التً تبؽً تسرٌَب األوقاؾ، وتفرٌَػ األرض من أهلها األصل

ًّ . السٌادة ًّ -والمطلوب من اإلعالم العرب ًّ واألردن ٌّما الفلسطٌن أن ٌمتلك ما ٌكفً من - وال س

ٌّة الكاذبة، بعد أن تخلّت الجهات  الوعً والجسارة لتجنُّب السقوط فً فّخ بٌانات البطرٌرك

ٌّاتها ٌّة عن مسإول ٌّة العرب  ".الرسم
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 2021تأجٌل محكمة نتنٌاهو بتهم الفساد إلى ٌناٌر 

، أنه تم تؤجٌل محاكمة بنٌامٌن نتنٌاهو إلى شهر كانون " ٌدٌعوت أحرنوت"ذكر موقع صحٌفة 

بواقع ثالث جلسات بشكل أسبوعً؛  هذا واستإنفت محاكمة نتنٌاهو للفساد بعد توقؾ 2021ثانً

دام شهرٌن، حٌث بدأت المحاكمة مع طلب محامً رئٌس الوزراء تؤجٌل المحاكمة لمدة ستة 

 .أشهر بسبب تفشً فٌروس كورونا

ولم ٌكن من المتوقع أن ٌحضر نتنٌاهو فً الجلسة، التً تجري فً محكمة القدس، وهً فً 

الؽالب مداوالت إجرائٌة؛  كما طالب محامً نتنٌاهو، ٌوسً سٌؽٌؾ، بتؤجٌل المحاكمة بسبب 

 ".بسبب ارتدائهم لألقنعة"أزمة فٌروس كورونا، مضًٌفا أنه ال ٌستطٌع استجواب الشهود 

كٌؾ ٌمكن إجراء استجواب ". "ال أستطٌع استجواب الشهود بٌما ٌجلسون مرتدٌن أقنعة"وقال 

 ".عندما أكون مرتدٌاً القناع ، والشاهد ٌرتدي القناع والقاضً أٌضاً؟

جئت إلى هنا وأنا لست مستعًدا؛ وأقترح أن نلتقً هنا مرة أخرى فً ؼضون ستة : "وأضاؾ

؛ ورد "أشهر، بعد االنتهاء من إجراءات فٌروس كورونا، وعندما نكون أكثر ذكاًء وجهوزٌة

المدعً العام لٌات بن آري بالقول إنه فً األشهر األخٌرة لم ٌطلب أحد من فرٌق الدفاع عن 

نتنٌاهو االطالع على مواد التحقٌق استعداًدا للمحاكمة، ولم ٌكن هناك ما ٌبرر طلب سٌؽٌؾ 

بالتؤجٌل؛  ثم حكم القاضً رٌفكا فرٌدمان، الذي ٌرأس اللجنة القضائٌة للمحاكمة، ببدأ مرحلة 

 .، بواقع ثالث جلسات أسبوعٌة2021االستجواب فً ٌناٌر 

وقال فرٌدمان إن الجلسات ستعقد أٌام االثنٌن والثالثاء واألربعاء وسٌطلب من المدعى علٌهم 

الحضور؛  ٌشار إلى أن نتنٌاهو متهم باالحتٌال وخٌانة األمانة وقبول الرشاوى فً سلسلة من 

ٌُزعم أنه تلقى فٌها هداٌا سخٌة من أصدقائه أصحاب النفوذ وتبادله مع جهات  الفضائح التً 

تنظٌمٌة للحصول على تؽطٌة أفضل له ولعائلته؛وكانت الجلسة مصممة للدفاع وإعطاء االدعاء 

فرصة أخٌرة إلطالع المحكمة على تقدمهم فً فحص مادة التحقٌق، قبل أن تدخل المحاكمة 

مرحلة االستجواب؛ التً بدأت تستؤنؾ فً اٌار، حٌث ٌواجه نتنٌاهو استٌاء واسع النطاق من 

ٌتجه اإلسرائٌلٌون بشكل متزاٌد إلى الشوارع . تعامل حكومته مع أزمة الفٌروس التاجً

 .للمطالبة باستقالته
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: وٌواجه نتنٌاهو تهم الفساد وخٌانة األمانة والحصول على الرشوة واالحتٌال، والملفات هً

ٌشمل اتهامات لنتنٌاهو بالحصول على منافع شخصٌة من أثرٌاء ورجال :1000الملؾ 

أعمال،بٌنهم المنتج السٌنمائً أرنون مٌلتشٌن والملٌاردٌر جٌمس باكر؛وقال المستشار القضائً 

إن االثنٌن زودا عائلة نتنٌاهو بصنادٌق شمبانٌا وعلب سٌجار على مدار سنوات بناء على طلب 

فً . لتصل قٌمة الهداٌا مئات آالؾ الشواقل" خط إمداد"نتنٌاهو وزوجته، ووصؾ ذلك بـ

 .المقابل، عمل نتنٌاهو على الدفع بمصالح مٌلتشٌن التجارٌة

ٌدٌعوت "ٌتضمن اتهامات لنتنٌاهو بمحاولة التوصل إلى اتفاق مع ناشر صحٌفة : 2000الملؾ 

أرنون موزس، للحصول على تؽطٌة إٌجابٌة فً الصحٌفة، مقابل إضعاؾ صحٌفة " أحرونوت

 .المنافسة" ٌسرائٌل هٌوم"

وهو الملؾ األكثر خطورة حٌث ٌتضمن اتهامات لنتنٌاهو بإعطاء مزاٌا : 4000الملؾ 

شاإول ألوفٌتش، مقابل " بٌزك"وتسهٌالت مالٌة للمساهم المسٌطر فً شركة االتصاالت 

 ".والال"الحصول على تؽطٌة إٌجابٌة فً الموقع اإلخباري المملوك آللوفٌتش، 

 

 محكمة الهاي تمتنع عن التحقٌق ضد إسرائٌل بشأن ضم الضفة

كشفت القناة السابعة العبرٌة عن أن محكمة العدل الدولٌة فً الهاي امتنعت عن فتح تحقٌق ضد 

إسرائٌل حول قضٌة ضم الضفة الؽربٌة وفرض السٌادة علٌها؛ وقالت إن المإسسة القضائٌة 

الدولٌة ستذهب فً إجازة دون أن تقرر مسؤلة فتح تحقٌق ضد إسرائٌل؛وأشارت القناة إلى أن 

المحكمة امتنعت عن اتخاذ قرار فً السابق بشؤن التحقٌق ضد إسرائٌل بتهمة ارتكاب جرائم 

 .حرب ضد الفلسطٌنٌٌن

وأوضحت أن النظام السٌاسً فً إسرائٌل ٌعتقد بؤن ٌتم اتخاذ القرار من المحكمة وأن تطلب 

 .المدعً العام لها فاتو بنسودا بفتح تحقٌق قبل الذهاب إلى اإلجازة الصٌفٌة

ونوهت أن التقدٌرات اإلسرائٌلٌة تشٌر إلى أن المحكمة رفضت قرار فتح التحقٌق فً ضوء 

 .تؤجٌل خطة الضم، وتعتزم استخدام ذلك كتهدٌد إلسرائٌل إذا ما أعلنت عزمها تنفٌذ الضم
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 العدو ٌستعد إلصدار الجنائٌة الدولٌة مذكرات اعتقال  

خرى ذكرت صحٌفة ٌدٌعوت أحرونوت،أن إسرائٌل بدأت تستعد للتعامل مع إمكانٌة أومن جهة 

إصدار محكمة الجناٌات الدولٌة مذكرات اعتقال سرٌة ضد كبارالمسإولٌن والضباط على خلفٌة 

 .التحقٌقات التً ستجرٌها فً االتهامات الموجهة ضدهم بارتكاب جرائم حرب

وبحسب الموقع، فإن اللجنة التمهٌدٌة للمحكمة الدولٌة ستنشر قراًرها بشؤن فٌما إذا كان هناك 

سلطة للمدعٌة العامة فاتو بنسودا فً التحقٌق بجرائم الحرب ضد إسرائٌل، وتحدٌد الحدود 

 .اإلقلٌمٌة التً سٌجري فٌها التحقٌق

وٌقول الموقع، إن هناك ٌقظة كبٌرة فً إسرائٌل قبل نشر القرار النهائً بشؤن اختصاص 

المحكمة للتحقٌق فً األراضً الفلسطٌنٌة باعتبارها منطقة محتلة وهناك توافق على أن كل 

ا؛ وتتوقع إسرائٌل أن تتلقى إشعاًرا قصًٌرا قبل صدور قرار  ًٌ القضاٌا المتعلقة بها ٌتم حلها سٌاس

اللجنة القضائٌة، وبحسب التوقعات اإلسرائٌلٌة، فإن المحكمة قد تختار تؤجٌل حكمها إلى ما بعد 

االنتخابات الرئاسٌة األمٌركٌة فً تشرٌن الثانً المقبل، لمعرفة فٌما إذا تم انتخاب دونالد 

 .ترامب لوالٌة ثانٌة

ووقّع ترامب فً الشهر الماضً على مرسوم رئاسً ٌسمح بفرض عقوبات اقتصادٌة على 

الجنائٌة الدولٌة، لمحاولتها استجواب ومحاكمة القوات األمٌركٌة الرتكابهم جرائم حرب فً 

 .أفؽانستان

وكانت المحكمة سمحت إلسرائٌل بنقل موقفها من القضٌة حتى الرابع والعشرٌن من حزٌران 

 .  الماضً، إال أن تل أبٌب قاطعت اإلجراءات بؤكملها ورفضت إضفاء أي شرعٌة علٌها

ا هو أن المحكمة ستتبنى موقؾ المدعً بشؤن وجود سلطة  ًٌ والتقٌٌم السائد فً إسرائٌل حال

قضائٌة على الجرائم المرتكبة فً فلسطٌن، ومع ذلك هناك أًٌضا احتمال برفض المحكمة 

 .لموقؾ المدعٌة العامة، أو ال تتدخل وتعٌد القضٌة للمدعٌة

ومن ؼٌر الواضح حتى اآلن فٌما إذا كانت اللجنة القضائٌة التمهٌدٌة ستتدخل فً قرار تحدٌد 

حدود الدولة الفلسطٌنٌة المستقبلٌة، بعد تحدٌد المدعٌة العامة للدولة الفلسطٌنٌة فً الضفة 

 .الؽربٌة وشرقً القدس وقطاع ؼزة
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من تركٌبة القضاة فً تلك اللجنة، - بحسب موقع ٌدٌعوت أحرونوت - وتتخوؾ إسرائٌل 

، إعادة النظر فً 2018خاصًة وأن بعضهم كان طلب من المدعٌة العامة فً تشرٌن الثانً 

قرارها بعدم فتح تحقٌق فً قضٌة سفٌنة مرمرة التً هاجمتها البحرٌة اإلسرائٌلٌة قبالة سواحل 

 .ؼزة وقتلت عدد من األتراك على متنها

ورأت الكولونٌل احتٌاط فً الجٌش اإلسرائٌلً بنٌنا شارفٌت باروخ، وهً باحثة أولى بمعهد 

دراسات األمن القومً، والرئٌس السابق فً قسم القانون الدولً فً مكتب المدعً العام 

 .العسكري، إن هذه اللجنة لن تكون متعاطفة مع إسرائٌل

وأشارت إلى أنه فً حال قررت المحكمة أن المدعٌة لدٌها السلطة لفتح تحقٌق فً جرائم 

الحرب، فقد ٌجد المسإولون اإلسرائٌلٌون، سواء على المستوى السٌاسً أو العسكري، ومن 

ٌروجون ألنشطة المستوطنة، أنفسهم أمام إجراءات جنائٌة، وقد تصدر بحقهم مذكرات أوامر 

 .اعتقال

ولفتت إلى أنه ٌمكن أن ٌشمل ذلك كبار المسإولٌن منهم رئٌس الوزراء بنٌامٌن نتنٌاهو، وعدد 

 .من الوزراء، ورئٌس األركان وكبار القادة، وأًٌضا قادة المستوطنات

وبحسب موقع ٌدٌعوت أحرونوت، فإن إسرائٌل قد تقاطع المحكمة وترفض التعاون معها، 

األمر الذي قد ٌقود الحًقا إلصدار مذكرات اعتقال سرٌة ضد اإلسرائٌلٌٌن، وحٌنها إسرائٌل لن 

تتمكن من معرفة ذلك، وهذا سٌتطلب منها توخً الحذر خاصًة خالل الرحالت الخارجٌة 

 .للشخصٌات اإلسرائٌلٌة وكبار الضباط فً الخارج خشٌة االعتقال

ولفت الموقع، إلى أن إسرائٌل تعمل على صٌاؼة سلسلة من الخطوات لمواجهة ذلك، منها 

توفٌر الحماٌة للشخصٌات والضباط اإلسرائٌلٌٌن الذٌن ستختار المحكمة التحقٌق معهم، وأًٌضا 

العمل على نزع الشرعٌة عن المحكمة، والطلب من الوالٌات المتحدة فرض مزٌد من العقوبات 

 .على المحكمة

وأشار إلى أنه فً األسابٌع األخٌرة عقدت عدة جلسات استماع حول مسؤلة التحضٌر لقرار 

 .المحكمة، بمشاركة بنٌامٌن نتنٌاهو

وقال مسإول إسرائٌلً كبٌر، إن قضٌة المحكمة سترافقنا لفترة طوٌلة وتسبب صداًعا كبًٌرا، 

 .لكن إسرائٌل لٌست عاجزة ولدٌها أشٌاء ستفعلها فً هذه المسؤلة
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تان باستثناء الوالٌات المتحدة، يّ فٌما تقول باروخ، إن بعض الدول فً أوروبا الؽربٌة واألمرٌك

وبعض الدول االفرٌقٌة، وكذلك استرالٌا والٌابان ودول آسٌوٌة أخرى قد تتعامل مع مذكرات 

 .التوقٌؾ السرٌة

وأكدت أنه لن ٌكون هناك حصانة من المحكمة للوزراء والمسإولٌن سواء الحالٌٌن أو السابقٌن، 

وفً حال صدرت أوامر اعتقال بحقهم، فإن قدرتهم على السفر إلى العدٌد من البلدان ستكون 

 .مقٌدة

إسرائٌل تواجه معركة صعبة خاصًة فٌما ٌتعلق بالتعامل مع ما تحدده المحكمة بؤنها "وأضافت 

، معتبرًة أن هناك فرصة أمام إسرائٌل لعرقلة اإلجراءات الدولٌة من خالل "جرٌمة المستوطنات

 .فتح تحقٌق نزٌه فً هذه القضٌة مع التؤكٌد على استقاللٌة المحاكم فً إسرائٌل

 

 القبةتتسبب بإشعاعات خطٌرة ومستوطنون ٌطالبون بالتعوٌض

رفع مزارعون إسرائٌلٌون من أحد كٌبوتسات النقب الشمالً دعوى قضائٌة فً المحكمة 

العبرٌة؛وجاء " ٌدٌعوت أحرنوت"المركزٌة فً بئر السبع ضد الجٌش،بحسب ما ذكرت صحٌفة

من مساحة 2012فً الدعوى القضائٌة على خلفٌة طرد الجٌش لمزارعٌن من حقولهم عام 

 .دونمات،بؽرض تركٌب أنظمة القبة الحدٌدٌة لصد الصوارٌخ من قطاع ؼزة10حوالً 

ملٌون شٌكل بعدما طلب 4.5وبحسب الصحٌفة العبرٌة، طالب المزارعون بتعوٌضات حوالً 

عدم العمل فً الحقول المحٌطة بقاعدة القبة بسبب اإلشعاعات القوٌة 2017منهم الجٌش فً عام 

المنبعثة من هوائٌات القبة، ما ٌعنً أنهم تعرضوا إلشعاعات خطٌرة ضارة بالبشر لعدة سنوات 

 .دون علمهم

 

 عاماًا 19الحكم بسجن مواطن أردنً لمدة 

صادقت المحكمة المركزٌة فً بئر السبع، على االتفاق الذي تم بٌن النٌابة ومحامً الدفاع عن 

المواطن األردنً طاهر خلؾ، الذي أدٌن بجرٌمة الشروع فً القتل العمد وارتكاب ما وصفته 

ن على " إرهابً"عمل  ٌْ خلفٌة قومٌة "والتسبب فً أضرار خطٌرة وإلحاق االذى بؽواص

فً البحر األحمر؛ وفرضت علٌه المحكمة عقوبة السجن 2018فً تشرٌن الثانً عام " متطرفة
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ن اإلسرائٌلٌٌن، 250عاماً والزمته بدفع تعوٌضات بقٌمة 19الفعلً لمدة  ٌْ ألؾ شٌكل للؽواص

 .(مكان)وفق ما نقلت هٌئة البث اإلسرائٌلٌة 

كً "وادعت المحكمة أن المواطن األردنً، استؽل تؤشٌرة الدخول إلى اسرائٌل بهدؾ العمل 

بحسب ما جاء فً الئحة االتهام، وفً الموعد المذكور قام بضرب  (لٌرتقً شهٌداً )ٌنفذ عملٌة 

 ".الؽواصٌن بمطرقة حدٌدٌة من أجل قتلهما

 

 الشباك ٌعلن اعتقال خلٌتٌن للجبهة الشعبٌة

عن احباطه مخططا للجبهة الشعبٌة بالتعاون مع اٌران وحزب (الشاباك)أعلن جهاز االمن العام 

هللا ؛ وجاء فً بٌان الشاباك انه تمكن خالل األشهر األخٌرة من إلقاء القبض على عشرة من 

عناصر المجموعة، التً خططت لتنفٌذ عملٌات فً أماكن مختلفة؛وٌستدل من التحقٌقات مع 

المعتقلٌن ان المجموعة مرتبطة بتنظٌم ٌقوم بتدرٌبات مشتركة مع حزب هللا وجهات اٌرانٌة 

ل من بعض هذه الجهات؛ وٌدعى هذا التنظٌم الشباب القومً العربً ٌُموَّ . والجٌش السوري، و

عاما من سكارة قرٌة 23بو صالح البالػ من العمرأت العملٌة مع اعتقال المدعو ٌزن أوقد بد

عرابة الفلسطٌنٌة فً شهر نٌسان الماضً؛وقد خطط هذا الشخص الرتكاب عدة اعتداءات 

سلحة ومن بٌن ما خطط له كان أطار خلٌتٌن وابتاع قطع إخرٌن فً آرهابٌة حٌث قام بتجنٌد إ

رهابً فً بلدة حارٌس؛ إمنٌٌن واعتداء أفراج سجناء إاختطاؾ جندي لؽرض المساومة على 

ٌحاء من تنظٌم الحرس القومً العربً الذي ٌنشط فً سورٌا وله عالقة مع حزب هللا  إوذلك ب

من سكان بٌر زٌت  (29)ٌرانٌة؛ كما تم اعتقال ابن عم ٌزن وٌدعى محمد ابو صالح إوجهات 

نهم ٌلتقون األرصدة أٌرانٌة وإن افراد الخلٌة ٌتخابرون مع عناصر أقر فً التحقٌق معه أالذي 

 .ٌرانٌة من حزب هللاإالمالٌة من جهات 

 خرٌن لضلوعهم فً التخطٌط لتنفٌذ عملٌات؛ وقال الشاباك بؤنآشخاص أ8كما تم اعتقال 

ٌران و حزب هللا مع تنظٌم الجبهة الشعبٌة إتفكٌك الخلٌتٌن ٌثبت العالقات الوثٌقة التً تقٌمها 

 .سراٌئٌلٌةإهداؾ ألتنفٌذ عملٌات ضد 

 


