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ت ضم يف منذ إعالن رئيس احلكومة بنيامين نتنياهو نيته الدفع قدماً بخطوا
الضفة الغربية يف األول من تموز/يوليو هذا العام، يعمل االحتاد األوروبي على 
منع هذه اخلطوة. واحلجة األساسية لالحتاد هي أن الضم يشكل خرقاً للقانون 

. وعلى الرغم من اإلجماع شبه 1967الدويل وينهي حل الدولتين ضمن حدود 
 -اريا التي كان لها موقف غير واضحباستثناء هنغ - التام بين أعضاء االحتاد

  فإن هذه الدول مل حتسم رأيها بعد بشأن كيفية الرد على الضم إذا نُفّذ.

من بين خطوات الردع التي جرى تداولها يف حمادثات داخلية، منع انضمام 
إسرائيل إىل اتفاقات تعاون جديدة، وزيادة التفريق بين إسرائيل واملستوطنات 

  لمستوطنات. وتشديد املقاطعة ل

يف األسابيع األخيرة، اتصل هاتفياً بنتنياهو كل من املستشارة األملانية أنغيال 
ميركل، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ورئيس احلكومة البريطانية بوريس 

  جونسون لثنيه عن القيام بهذه اخلطوة، معربين عن معارضتهم الضم. 
  

  عهد بتشكيلتيبرمان: "إذا استبدلتم نتنياهو، أل
  ائتالف آخر برئاسة الليكود خالل أسبوع"

  
  13/7/2020"معاريف"، 

  
دعا زعيم حزب إسرائيل بيتنا أفيغدور ليبرمان إىل تغيير رئيس احلكومة نتنياهو 
من خالل طرح عدم الثقة باحلكومة يف الكنيست وقال: "نتنياهو يقود دولة 

استبداله. غيّروا نتنياهو وأتعهد لكم إسرائيل والليكود إىل اخلراب، لذا يجب 
بتأليف حكومة برئاسة الليكود خالل أسبوع." وتابع: "الذهاب اآلن إىل انتخابات 

  جديدة هو عمل غير مسؤول يف هذه الظروف مع الكورونا والوضع االقتصادي."
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  شجار  يف النقبالدولة تخطط لزرع أ
  ملنع البدو من الوصول إىل أراضيهم

  
  14/7/2020، "هآرتس"

  
ألف دونم يف النقب، الهدف  40تخطط الدولة ملشروع زرع أشجار على مساحة 

منه منع السكان البدو من الوصول إىل أراضيهم. وباالستناد إىل ناشطين حمليين 
ومنظمات حقوق اإلنسان، الهدف من املشروع هو إضعاف عالقة البدو 

  بأراضيهم. 

ويف األمس، درست جلنة تنسيق وزارية  مشروع التشجير الذي سيمتد حول بلدتي 
شقيب السالم وأبو تلول البدويتين. وقررت اللجنة القيام يف هذه املرحلة 
بالتشجير يف جزء صغير من األراضي. وقد علّق عصام العيطة رئيس جملس 

حن نعارض أن يأخذوا البلدات البدوية غير املعترف بها على املوضوع بالقول: "ن
منا أراضينا. يبدو أن الدولة تشعر بأنها تستطيع أن تفعل ما تشاء مع البدو. هي 
ال تعتبرنا بشراً. نحن ندعو كل عائالت املنطقة إىل التحرك والوقوف يف وجه 

  املشروع." 
  

  ارتفاع أعداد املصابين بالكورونا
  مصاب 1600خالل األربع والعشرين ساعة األخيرة إىل 

  
  14/7/2020"معاريف"، 

  
شخصاً بفيروس الكورونا، وبلغ العدد  1681أعلنت وزارة الصحة اليوم إصابة 

يف حال حرجة جداً. ووصل  177، بينهم 21,393التراكمي للمصابين بالوباء 
  شخصاً. 368عدد الوفيات إىل 

فقد يف هذه األثناء، برز اخلالف بين احلكومة وبين جلنة الكورونا يف الكنيست، 
أعلن رئيس االئتالف ميكي زوهر أمس أن احلكومة لن تطلب بعد اآلن موافقة 
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" التي 3، واملقصود هو منظومة "خورداد  300-جو الروسية من طراز أس
ية من دون طيار  من طراز أسقط اإليرانيون بواسطتها الطائرة األميرك

Global hawk  .يف حزيران/يونيو املاضي  
  باالستناد إىل مصادر سورية، رفضت روسيا إعطاء "ضوء أخضر" للرئيس

املوجودة يف سورية منذ أكثر من  300-السوري الستخدام منظومة أس
عام، والتي يشغلها خبراء روس، من هنا توجه الرئيس السوري  إىل طلب 

ران يف ضوء استمرار الهجمات اجلوية اإلسرائيلية يف االراضي مساعدة إي
  السورية.

  يبدو أن سورية وإيران تنقالن رسالة إىل الواليات املتحدة وإسرائيل
بواسطة االتفاق العسكري، مفادها أن إيران ستواصل التمركز العسكري 
يف سورية، واملقصود تعاون عسكري طويل األمد، و"قانون قيصر" لن 

  عها عن تنفيذ خمططاتها.يرد
  مصادر يف سورية تقول إن هدف االتفاق التلميح إىل تركيا بأن إيران

  سورية  يف كل ما يتعلق باخلطر التركي يف شمال سورية.إىل جانب تقف 
 تخططان إيران وسورية أن تكونال يمكن جتاهل إمكان  ،ويف أي حال 

لنووية يف نتانز، لتصعيد يف املنطقة يف ضوء االنفجار يف املنشأة ا
والهجمات السيبرانية املنسوبة إىل إسرائيل يف إيران، واستمرار الهجمات 

  اإلسرائيلية يف املنطقة.

  هل تخطط إيران لهجوم على إسرائيل من األراضي السورية؟
  ثمة مسألة إضافية ليست واضحة، هل توقيع السوريين اتفاق التعاون

يُعلموا الرئيس بوتين باالتفاق  خطوة التفوا فيها على الكرملين، ومل
العسكري اجلديد مع إيران. االتفاق يعزز مكانة إيران يف سورية ويحولها 

  إىل شريك  للجيش النظامي السوري.
  بيض يف سلة موسكو، واملنافسة اليبدو أن الرئيس السوري ال يضع كل

راً، بين روسيا وإيران على السيطرة على املوارد الطبيعية السورية ليست س
  من الطرفين. إىل احلد األقصى ويحاول بشار األسد أن يستفيد 
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  تداعيات االنفجار يف نتانز
  ًبعد اغتيال سليماين، يشكل االنفجار يف منشأة نتانز النووية، وربما أيضا

ضرب منشأة الصواريخ الباليستية، ضربة مؤملة إليران ولتطلعاتها 
يف املنطقة، وباالستناد إىل تقديرات االستخبارات االستراتيجية 

 يؤخراإلسرائيلية وصور األقمار الصناعية لنتائج انفجار نتانزـ االنفجار 
  نيوم عامين.رامشروع تخصيب اليو

  يعتبر اإليرانيون االنفجار نتيجة تعاون وثيق بين رئيس املوساد يوسي
ي كان رئيساً للسي آي كوهين ووزير اخلارجية األميركي مايك بومبيو الذ

إي، وهم ينتظرون التحقيق الرسمي الذي يجريه جملس األمن القومي 
  اإليراين بشأن أسباب االنفجار قبل الرد عليه.

 يف االستخبارات األميركية ويف إسرائيل هي أن  تبلورالتقديرات التي ت
اإليرانيين سيحاولون الرد من دون أن يتركوا أثراً واضحاً، قبل شهر 

رين الثاين/نوفمبر الذي ستجري فيه االنتخابات يف الواليات املتحدة، تش
من األفضل بالنسبة إليهم احلؤول دون رد أميركي حاد من الرئيس 
ترامب، ورد إسرائيلي قوي بدعم أميركي، ويوجد حالياً خالف يف القيادة 

  اإليرانية حيال طبيعة الرد، وينتظرون قرار املرشد األعلى علي خامنئي.
 :فيما يلي بعض السيناريوهات لرد إيراين حمتمل  
هجمات يف  -حتتية يف إسرائيل. ب ات بنىهجوم سيبراين على منظوم  - أ

إطالق صواريخ على سفارة  -اخلارج ضد أهداف إسرائيلية أو يهودية. ج
الواليات املتحدة يف بغداد، أو على القواعد العراقية التي تستضيف جنوداً 

إطالق صواريخ من األراضي السورية يف اجتاه إسرائيل، أو  -أميركيين. د
 ميليشيات إيرانية، أو بواسطة حزب الله. بواسطةمفخخة إطالق مسيّرات 

  ،هناك أهمية كبيرة التفاق التعاون العسكري املوقّع بين إيران وسورية
  الدولتان تستعدان للتصعيد يف املنطقة. ووال دخان من دون نار، 
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  حملل سياسي - نحميا شطرسلر 
  14/7/2020"هآرتس"، 

  
  هذه أهم تظاهرة حدثت يف السنوات األخيرة

  
  من الصعب أالّ نضحك عندما نسمع التهديد الفارغ الذي أطلقه هذا

ميزانية عام واحد،  األسبوع يسرائيل كاتس: "إذا مل يوافق غانتس على
نتخابات." بربّك كاتس، هل تريد انتخابات اآلن؟ مع مليون سنذهب إىل ا

عاطل من العمل وتظاهرات ضد نتنياهو؟ ومع التراجع يف استطالعات 
نذهب إىل انتخابات كي نرى من سيكون إذا كان األمر كذلك، هلمّ ؟ الرأي

  وزير املال املقبل.
  ذهبت معي بعد ظهر السبت إىل ميدان رابين، والتقيت بليكوديين كنت لو

ين وغاضبين، لكنت سمعت كيف أنهم لن سحوقن العمل مععاطلين 
  اً. يصوتوا ملصلحة بيبي مرة أُخرى، وأدركت أن تهديدك ال يخيف أحد

  وكوننا ذكرنا التظاهرة يف الساحة، من الصعب أن نفهم كيف أن الصحف
واملواقع اإللكترونية وحمطات الراديو وقنوات التلفزيون كلها نشرت معاً 

يف امليدان؟ من أين جاؤوا بهذا  متظاهرآالف  ةالرقم الكاذب التايل: عشر
نياهو اعتاد عدد املشاركين يف التظاهرات. نتذكر ت الرقم؟ الشرطة مل

اتهامها بتشويه األرقام ضده. الرقم جاء من صحايف يف حمطة 
يدان وهذا األخير تلفزيونية كبيرة عندما سأل ضابطاً كبيراً يف شرطة امل

من دون أن يفكر كثيراً. لكن يف اللحظة التي نُشر  آالف" رمى برقم "عشرة
أصبح أمرًا  املضللوالرقم فيها الرقم، وسائل اإلعالم اُألخرى كلها تبنته، 

  واقعاً.
  مل يؤخذ يف االعتبار على سبيل املثال حقيقة أن احلضور يف التظاهرة

وصل إىل ذروته بعد الساعة التاسعة ليالً، بينما جاء تقدير الضابط يف 
  وقت سابق. ومل يحاول أحد أن يقدّر وحده عدد املشاركين. 

  يف ميدان رابين. من أنا قدّرت العدد. شاركت يف الكثير من التظاهرات
واجب الصحايف أن يسمع ويرى بعينيه. بعد ظهر السبت جتولت يف 
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امليدان طوالً وعرضاً، وفوجئت بالعدد الكبير للمتظاهرين الذي وصل على 
ألفاً. العدد مهم، ألن التظاهرة كانت استفتاء شعبياً كبيراً.  20األقل إىل 

ف أُخرى عشرات آال يدل على أن هناكعلى األقل ألف شخص  20وجود 
لوال اخلوف من الكورونا. هذا يفسر أيضاً الفئة  كانت ستأتي إىل امليدان

كبار يف العمرية اخلاصة: أغلبية كبيرة من الشباب مع عدد قليل جداً من ال
  .السن

  وكان هناك أمور جديدة إضافية: ألول مرة تظاهر أنصار الليكود إىل
أتي أشخاص ال تهمهم السياسة، جانب ناخبي حركة ميرتس. ألول مرة ي

كي يصرخوا بسبب اختفاء مصدر رزقهم. ويف احلقيقة ما من ذل أكبر 
حتديداً هم  باء. هؤالء اآلاعن تأمين اخلبز ألوالدهم العجزمن  بوينلأل

الذين بكوا على املنصة النهيار عملهم التجاري الصغير الذي بنوه 
  بأيديهم.  مثل هذا املشهد مل أشاهده من قبل: انهيار الطبقة الوسطى.

  .ما جرى تظاهرة مهمة وكبيرة. ونتيجة لها أدرك نتنياهو أنه يف ورطة
ن مل يحبوا الليكود الرخو لن يصوت له مرة أُخرى. واملقصود هنا ناخبو

عمليات الفساد واملس بالقضاء، لكنهم  استمروا يف التصويت له، ألن 
الوضع االقتصادي كان جيداً، واملطاعم مزدحمة بالزبائن، وشراء 
السيارات بلغ الذروة، كذلك السفر إىل اخلارج. لكن يف اللحظة التي اختفى 

ا هو الفرق فيها هذا كله، الهوامش الرخوة لليكود لن تنتخب بيبي، وهذ
  بين الفوز والهزيمة.

 أمور مميزة يف امليدان. أغلبية املتحدثين كانت من النساء. أيضاً جرت و
نساء أعمال مستقالت صعدن إىل املنبر وقلن كلمات مؤثرة ومؤملة عن 
وضعهن اليائس. وكان هناك أيضاً متحدث حريدي، مع قلنسوة سوداء 

حريديم، وعلمانيون، وعرب صرخ من أعماق قلبه: "يجب  العمل معاً، 
  ويهود."

  لذلك، وإزاء تهديد كاتس الفارغ، يجب على غانتس أن يبقى مصراً على
رأيه: تنفيذ االتفاق االئتاليف حرفياً: تمرير ميزانية عامين خالل شهرين. 
هذا صحيح أيضاً اقتصادياً. وهذا هو األمر الوحيد الذي يعطي ثقة 

  يكون يف اإلمكان حماربة البطالة. شهراً كي 15واستقراراً خالل الـ
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ولد نبيل عناين يف الريف الفلسطيني يف أربعينيات القرن 
املاضي، عندما كانت فلسطين تقف عند مفترق طرق مصيري. 
عاش مع عائلته أوضاعاً اجتماعية وسياسية صعبة، شاقاً 

يف جو عمّه الفقر طريقه يف الفن، على الرغم من الصعاب، 
واالضطراب السياسي، ومل يشكل فيه الفن أولوية وال طريقاً 
منطقياً نحو املستقبل. عاصر نبيل النكبة والنكسة وأسس مع 
زمالئه رابطة الفنانين التشكيليين الفلسطينيين يف السبعينيات 
التي كان لها األثر الكبير يف تشكيل مالمح احلركة التشكيلية 

حلالية. كان الفن بالنسبة إىل نبيل عناين نضاالً الفلسطينية ا
وحتدياً لالحتالل وتثبيتاً للهوية الفلسطينية. وخالل فترة 
االنتفاضة األوىل، انطلق مع بعض زمالئه إىل فضاءات التجريب 
واإلبداع التي أثرت يف األجيال الالحقة من الفنانين 

ناين شاهداً الفلسطينيين الشباب. ومن هنا جاءت مذكرات نبيل ع
على جوانب من التحوالت التي طرأت على اجملتمع الفلسطيني 
خالل العقود املاضية، وهي تسرد التاريخ من خالل كثير من 

 القصص الشخصية التي تروى بروح من الدعابة.


