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ن يتم التوجه إليها من خالل اإلنترنت، أو ،تستقبل مكاتب الوزارات اجلمهور
 .تقليص عدد املوظفين يف الوزارات إىل النصفسيجري و

 .وقالت احلكومة إن خرق أي من هذه القيود يشكل خمالفة جنائية

ة جديدة إصاب 1939أعلنت وزارة الصحة اإلسرائيلية مساء أمس أنه تم تسجيل و
املاضية، وهو رقم قياسي جديد يف  24بفيروس كورونا خالل الساعات الـ

  ملثل هذه الفترة.إسرائيل 

أن حصيلة الوفيات منذ بداية تفشي هذا الفيروس يف إسرائيل أضافت الوزارة و
وفاة، يف حين أن العدد الكلي لإلصابات النشطة ارتفع إىل  383ارتفعت إىل 

 إصابة. 45607، وبلغ جممل عدد اإلصابات منذ بداية تفشي الفيروس 24956

حاالت  210وأشارت وزارة الصحة إىل أن عدد حاالت اإلصابة اخلطرة ارتفع إىل 
  منها بأجهزة التنفس االصطناعي. 58تم ربط 

  
  استئناف الشيخ رائد صالح ترفض طلباملركزية [احملكمة 

  ]عقوبة سجن فعلي عليهرض تقرّر فإدانته بالتحريض وضد قرار 
  

  17/7/2020"هآرتس"، 
  

رفضت احملكمة املركزية يف حيفا أمس (اخلميس) طلب استئناف تقدّم به رئيس 
اجلناح الشمايل احملظورة الشيخ رائد صالح ضد قرار إدانته  -احلركة اإلسالمية

فرض عقوبة سجن فعلي عليه من جانب حمكمة قرار بالتحريض على اإلرهاب و
شهراً  28من املتوقع أن يدخل صالح إىل السجن مدة  ،الصلح. وبناء على ذلك

 آب/أغسطس املقبل وذلك فور انتهاء عطلة عيد األضحى املبارك.  4من يوم  بدءاً

 ،وأبدت احملكمة املركزية تأييدها لقرار حمكمة الصلح يف شباط/فبراير الفائت
يف إثر الهجوم الذي قام به شابان والذي أشار إىل أن اخلطبة التي ألقاها صالح 

وأدى  2017تموز/يوليو  14من مدينة أم الفحم يف احلرم القدسي الشريف يوم 
إىل مقتل عنصرين من الشرطة اإلسرائيلية، كان بمثابة تشجيع ألفعال مماثلة 
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اىل مبدأ حرية التعبير. وأصدرت  وال يمكن تبريرها استناداً ،وحتريض على العنف
شهراً على  28حينه قراراً يقضي بفرض عقوبة السجن الفعلي مدة احملكمة يف 

  الح بتهمة التحريض على اإلرهاب. ص
  

  كنيمعلى جتهيز قائمة ملسؤولين كبار سراً إسرائيل تعمل [
  ]ارتكاب جرائم حرب ةوامر اعتقال بشبهأصدر بحقهم تن أ

  
  17/7/2020"هآرتس"، 

  
سراً على جتهيز قائمة ملسؤولين أن إسرائيل تعمل بعلمت صحيفة "هآرتس" 

إسرائيليين كبار وأصحاب مناصب كبيرة يف اجليش اإلسرائيلي واألجهزة 
األمنية من املمكن أن تصدر بحقهم أوامر اعتقال يف حال وافقت احملكمة 
اجلنائية الدولية يف الهاي على فتح حتقيق ضد إسرائيل بشبهة ارتكاب جرائم 

ومل  ،شخص 300حتى  200وتشمل القائمة ما بين   حرب يف املناطق [احملتلة].
  بعضهم بعد أنهم ضمن القائمة. تبليغيتم 

ويعود سبب جتهيز هذه القائمة بشكل سري إىل اخلشية من أن يؤدي الكشف عنها 
من منطلق أن  ،إىل تعريض املسؤولين الذين ترد أسماؤهم فيها إىل اخلطر

افاً من طرف الدولة بمسؤوليتهم عن احملكمة املذكورة يمكن أن ترى بذلك اعتر
    األحداث التي يتم التحقيق فيها.

وقالت مصادر سياسية رفيعة املستوى يف القدس للصحيفة إنه يف حال قيام 
احملكمة اجلنائية الدولية بفتح إجراءات رسمية بهذا الشأن، ستدرس إسرائيل 

ن السفر إىل اخلارج مالطلب من الشخصيات املشمولة يف القائمة االمتناع تماماً 
   حتى ال يتم توريط الدولة بعمليات اعتقال أو حماكمة.

وال سيما أولئك  ،ورجحت الصحيفة أن القائمة تشمل بعض كبار زعماء إسرائيل
الذين شاركوا يف عملية "اجلرف الصامد" العسكرية التي قام اجليش اإلسرائيلي 

كومة بنيامين نتنياهو، ، ومن بينهم رئيس احل2014بشنها يف قطاع غزة سنة 
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األمني والتكنولوجي بينهما. الرئيس بشار األسد التقى رئيس أركان 
باقري الذي جاء إىل دمشق للتوقيع وبسط اجليش اإليراين حممد حسين 

. من اجلانب السوري وقّع االتفاق وزير الدفاع رعايته على االتفاق
اجلنرال علي أيوب. االتفاق الذي يُعتبر استمراراً لالتفاقات السابقة بين 

األمني، والتنسيق يف مواجهة  -الدولتين، هدفه تعزيز التعاون العسكري 
ة، وكذلك حتسين وتعزيز قدراتهما الدفاعية. يف حتديات وتهديدات مشترك

الوقت عينه، يهدف االتفاق إىل تبديد الشائعات بشأن ضعف العالقات 
األمنية  - بين البلدين، ومصاعب إيران يف حتمّل عبء املساعدة العسكرية

لسورية يف أعقاب العقوبات والضغوطات التي تمارسها الواليات املتحدة 
  عليها. 

  مركزي يف االتفاق، هو تعزيز املنظومة الدفاعية اجلوية السورية. مكوّن
باالستناد إىل رئيس األركان اإليراين، فإن الهدف من تعزيز املنظومة 

 املوضوع بينب ما يتعلقالدفاعية اجلوية السورية والتعاون العسكري في
وبين إيران، هو تقليص حرية النشاط اجلوي اإلسرائيلي يف سماء سورية 
،  وأيضاً نشاط تركيا والواليات املتحدة. ناطق سوري رفيع سورية

املستوى أوضح أن سورية ستحصل على منظومة دفاع جوي من صنع 
إيران، وأيضاً على منظومات روسية اشترتها إيران. باالستناد إىل تقارير 
من إيران، ستزود هذه األخيرة سورية بمنظومة دفاع جوي متطورة: 

وهي منظومة صواريخ  - Bavar-373طراز جو من  - صواريخ أرض
الروسية  -300Sجو طويلة املدى، نسخة إيرانية عن منظومة  - أرض

لصواريخ  3-ردادكيلومتراً، وأيضاً منظومة خُ 250التي يبلغ مداها 
كيلومتراً، بواسطتها  70و  50جو ذات مدى متوسط يتراوح بين  - أرض

. 2019زيران/يونيو أسقطت إيران طائرة استطالع أميركية يف ح
باإلضافة إىل ذلك، تسعى إيران لتحسين أداء منظومة الدفاع اجلوي 

  السورية، وهي منظومات روسية تشغَّل بتوجهيات من مستشارين روس.
 ة لتوقيت االتفاق ال يستبعد بعضها اآلخر:كنهناك تفسيرات مم  
من انسحاب القوات والعناصر والوكالء اإليرانيين عن رد على شائعات   -أ 

بسبب الصعوبات التي تواجهها إيران يف  سورية ومغادرتهم أراضيها
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قتصادية، باإلضافة إىل اال هاالصيانة، ويف دعم القوات جرّاء مصاعب
ان ووكالئها عن مطالبة الواليات املتحدة وإسرائيل بإبعاد قوات إير

الذي ، يراين يف سوريةالوجود العسكري اإل سورية. االتفاق يعزز شرعية
طلبه نظام األسد ملساعدته يف معركته ضد خاليا املتمردين، وأيضاً ضد 
تدخل العبين أجانب (مل يدعهم النظام السوري "الشرعي") يف أراضي 

 الدولة، أي إسرائيل والواليات املتحدة وتركيا.

 -  رد على العقوبات التي فرضتها اإلدارة األميركية ضد نظام األسد  -ب 
إلعالمية للرئيس األسد أوضحت أن العقوبات بثينة شعبان املستشارة ا

تشكل  - قانون "قيصر" – االقتصادية األميركية ضد النظام السوري
استمراراً للحرب على سورية، وعلى "حموراملقاومة". وِأشارت شعبان إىل 

من االحتماالت لـ"كسر" قانون "قيصر"، وتوقيع  اًأن أمام سورية عدد
سب كالمها، ستعمل سورية  على تعزيز االتفاق مع إيران، هو أولها. بح

التعاون مع دول "حمور املقاومة" (نُشرت تقارير حتدثت عن إغراق 
، بما الشرق على االنفتاح نحو الدولالسوق السورية ببضائع إيرانية) و

 يف ذلك نحو الصين.

االستعداد املشترك بين إيران وسورية قبيل مغادرة حمتملة للقوات   -ج 
هذا التطور من املمكن أن يتيح  -ق وشرق سورية األميركية من العرا

السورية،  - زيادة الهجمات اجلوية اإلسرائيلية على احلدود العراقية
املنظومة  عزيزبحسب تقدير دمشق وطهران. لذلك يبدو هناك حاجة إىل ت

هي غير ناجحة يف الدفاعية اجلوية السورية يف كل أنحاء سورية، التي 
الح اجلو اإلسرائيلي ضد مواقع عسكرية إحباط هجمات ساعتراض و

 إيرانية يف األراضي السورية.

نية إيرانية حمتملة لبناء خيار ملهاجمة إسرائيل من األراضي السورية   -د 
وذلك رداً على الهجمات اإلسرائيلية على أرصدة إيرانية  - أو عبرها

عسكرية. هذه املصلحة اإليرانية ازدادت يف أعقاب االنفجار يف منشأة 
تموز/يوليو،  2طورة يف نتانز يف تركيب أجهزة الطرد املركزي املت

املنسوب إىل إسرائيل. قائد فيلق القدس يف احلرس الثوري إسماعيل 
قآاين هدد علناً هذا األسبوع بأن "أياماً صعبة يف انتظار إسرائيل 
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والواليات املتحدة، وحوادث قاسية جداً ستقع لهما". من هنا احلاجة 
ة اإليرانية إىل تقوية الغطاء الدفاعي اجلوي الذي يفصل بين العمالني

إسرائيل وإيران إلحباط احتماالت هجوم جوي إسرائيلي، وربما أميركي، 
على طول احملور املمتد من لبنان، مروراً بسورية والعراق، وصوالً إىل 

  إيران. 
 النية األميركية للتحرك يف جملس األمن لتمديد حظر بيع السالح من  -ه 

يف نهاية حزيران/يونيو أحلّت الواليات املتحدة يف  -  إيران وإليها
جملس األمن على تمديد قرار منع بيع منظومات سالح إىل إيران 
وتصدير السالح منها، والذي من املنتظر أن تنتهي صالحيته يف تشرين 
األول/أكتوبر املقبل. من احملتمل أن إيران تسعى لفرض وقائع  يف هذا 

تكنولوجي مع حليفتها األقرب  –أمني  -بواسطة اتفاق عسكري  اجملال،
  سورية. 

  تداعيات ودالالت
  ،أنكرت يف للرئيس السوري بشار األسد،  يناألساسي أحد احللفاءإيران

قوات إيرانية للقتال يف سورية، وزعمت أن لديها  تلاملاضي أنها أرس
فقط مستشارين عسكريين هناك. هل ستتغير الراوية اإليرانية حالياً، 

جو متطورة  -وهل تنوي طهران فعالً نشر بطاريات صواريخ أرض 
نشر تشغّلها طواقم إيرانية يف سورية؟ إذا كان هذا ما سيجري، وستُ

يف سورية، كما هدد  Bavar-373منظومات دفاع جوي من طراز 
الناطق السوري الكبير، ستصبح الطائرات اإلسرائيلية مهددة منذ 

  إقالعها من املطارات يف عمق إسرائيل.
  بالنسبة إىل الرئيس األسد، فقد حرص حتى اآلن على املناورة بين

يف بناء القوة العسكرية  -روسيا وإيران يف جمال املساعدة العسكرية 
وذلك من خالل االمتناع من منح أي من  - لهاالسورية وتشغي

األمني  -الطرفين مكانة رفيعة ونفوذاً كبيراً. يشيراالتفاق العسكري 
مع إيران إىل أنه يفضل التحالف العسكري معها على التحالف مع 
روسيا. لذا، وباالستناد إىل االتفاق، وعلى خلفية التوترات بين إيران 
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متقدمة على صعيد النفوذ السياسي  وروسيا، ستحظى إيران بمكانة
  األمن السورية. منظومات يف سورية، كما يف بناء وتشغيل 

 خلفية هذه األمور، يجب أن نأخذ يف احلسبان ثالث مسائل تقلق  يف
الرئيس السوري يف هذه األيام: األوىل إشاعات فقدانه حظوته يف نظر 

ديلة؛ الثانية، ب روسيا ورغبته يف أن يلمّح للروس إىل أن لديه ركيزة
يف السماح للطواقم السورية بتشغيل منظومات  روسيا التي تتلكأ

تسمح إلسرائيل، وأيضاً لتركيا، بالتحرك و، -300Sالدفاع اجلوي 
إيجاد رد على ضرورة سورية؛ والثالثة،  جماالتبحرية يف 

استمرار وجوده يف قصره يف دمشق  - الضغوطات اخلارجية عليه
لقدرات العسكرية اإليرانية عن األراضي السورية مشروط بإبعاد ا

  واستعداده للبحث يف إصالحات دستورية يف إطار عملية جنيف. 
  يف صراعه على البقاء يف النقطة الزمنية احلالية، يربط األسد مستقبله

التي تواجه قيادتها حتديات  ،بمستقبل اجلمهورية اإلسالمية اإليرانية
 نفسها معركة  على بقائها. داخلية وخارجية وتخوض هي 

  
  الرئيس السابق جلهاز األمن العام ["الشاباك"] -  يعقوب بيري

  17/7/2020"معاريف"، 
  

  ية الناجمة عن تفشي األزمة االقتصادية واالجتماع[
  ثقة حادة بين اجلمهور اإلسرائيلي أدت إىل أزمة فيروس كورونا

  ]العريض ومنتخبيه يف احلكومة والكنيست
  

  يف أن األزمة االقتصادية واالجتماعية التي انفجرت منذ تفشي ال شك
فيروس كورونا أدت إىل أزمة ثقة حادة بين اجلمهور اإلسرائيلي العريض 

يثقون بمنتخبيهم الذين  ، يف معظمهم،نويعد اإلسرائيلي ومل ومنتخبيه.
 يجلسون يف الكنيست.

 يمكن مالحظة أن ثقة اجلمهور العريض بوزارتي  ،باإلضافة إىل ذلك
القليلة الفائتة. ويف ضوء  شهرالهتزاز يف األلالصحة واملال تعرضت 
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تتصاعد يوماً بعد يوم األصوات التي تطلب بإلقاء مهمات إدارة أزمة  ،ذلك
فيروس كورونا على عاتق اجليش اإلسرائيلي واملؤسسة األمنية، وهما 

التا حتظيان بنسبة ثقة عالية ضمن مؤشر ثقة الهيئتان اللتان ما ز
 اإلسرائيليين باملؤسسات العامة.

  ال بد أيضاً من مالحظة أن التظاهرات التي جرت يف اآلونة األخيرة
ومشاهد العنف والغضب التي تخللتها، إىل جانب العدد الكبير حلاالت 
 اإلصابة بالفيروس، هما بمثابة نذير بأزمة آخذة يف التفاقم بين
اجلمهور العريض يف إسرائيل وقيادة الدولة. ونظراً إىل حقيقة أن إدارة 
األزمة ال جتري وفقاً لتوقعات هذا اجلمهور، فقد نشأت بين اجلانبين 
تصدعات عميقة وحادة تتسبب بتعاظم الشعور باإلهمال والتخلي عن 

 املسؤولية من طرف القيادة يف أوساط اجلمهور. 

 جيال الشابة يف أوساط احملتجين وخائبي األمل من املالحظ أن نسبة األ
. وتبلغ نسبة طالبي العمل يف أوساط الشبان أكثر من  %، 50مرتفعة جداً

وفقط خُمس منهم أفادوا بأنهم عادوا إىل أعمالهم. وكلما استمر هذا 
من املتوقع أن يتعمق الصدع وتتفاقم مشاعر الغضب وانعدام  ،االجتاه

الكنيست. كذلك من املتوقع أن تتصاعد أيضاً  الثقة باحلكومة وأعضاء
ين جرى ذمشاعر اخلوف وعدم اليقين. يف الوقت عينه كلما استمر ال

يف بث إشارات إىل عجز وعدم سيطرة على الوضع، وكلما انتخابهم 
بدالً من إصدار أوامر واضحة  ،استمروا يف إصدار تعليمات مبهمة

بأزمة  ةباشرومنظمة، ويف االنشغال بأمور هامشية غير مرتبطة م
كورونا وتداعياتها، من املتوقع أن تتعمق األزمة االقتصادية وتتصاعد 

 معها مشاعر عدم الثقة.

 الشرائح يف اجملتمع  خمتلف يُالحظ أن الفجوات بين ،بموازاة ذلك
اإلسرائيلي آخذة يف االتساع، وهي تشكل تهديداً حقيقياً للقيادة. ومل تعد 

الجتماعي املتبادل ومساعدة الضعفاء يف مثل التضامن والتكافل ا ،قيم
 والعنف آخذ يف التصاعد. ،تميّز اجملتمع اإلسرائيلي ،اجملتمع

  وأن  ،اجلمهور الوضع على حقيقته لذين انتخبهماحان الوقت لكي يفهم
يستبطنوا اخملاطر الكامنة فيه. كما حان الوقت لتعيين مدير أعلى إلدارة 
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تصرف بشفافية كاملة أمام األزمة، يحظى بثقة الوزراء املعنيين وي
 اجلمهور.

  ًبل  ،ليس فقط إلعالن أن الوباء غير مرتبط بالسياسة ،حان الوقت أيضا
أيضاً للتعايل فوق االعتبارات السياسية الضيقة والتخطيط للمستقبل. 

الرغم من أن كثيرين يعتقدون أن ذاكرة اجلمهور اإلسرائيلي على ذلك و
قادته ويقول كلمته بواسطة تصعيد  أن هذا اجلمهور سيحاسب قصيرة، أو
 وكذلك بواسطة صناديق االقتراع يف يوم االنتخابات.    ،االحتجاج

  
  حملل عسكري -عاموس هرئيل 

  17/7/2020"هآرتس"، 
  

 واجهة مع الواليات املتحدةملالصين جتنّد إيران 

 املشروع النووي أيضاً الكفاح ضد صعّبويمكن أن ت

  
  يئاً ما املعركة السرية التي جتري حول إيران هدأت شمن الصعب القول إن

 عالم األجنبيةوسائل اإل مطلع هذا الشهر نسبتيف األخير. خالل األسبوع 
يف  أجهزة الطرد املركزيإنتاج االنفجار يف منشأة  هي حادثة واحدة،

بقدر من املوثوقية إىل إسرائيل. الناطقون  نتانز يف مطلع تموز/يوليو،
هم رئيس احلكومة بنيامين نتنياهو، ورئيس احلكومة اإلسرائيليون، وبين

املناوب وزير الدفاع بني غانتس، ووزير االستخبارات إيلي كوهين، 
 ومع أنه ليسرفضوا الرد على املزاعم. لكن سلسلة احلوادث تزداد وتطول، 

تزيد الضغط الداخلي على النظام، وربما بينها خيط واحد جامع، إالّ إنها 
  عملية رد.تدفعه إىل 

  احلادثة اخلطرة األخيرة وقعت أمس (األربعاء) يف مرفأ بوشهر، عندما
نشب حريق ضخم يف حوض لبناء السفن أدى إىل احتراق سبع سفن. 

حصيت يف شتى أنحاء إيران سبقتها عشرات احلرائق واالنفجارات التي أُ
اج منذ نيسان/أبريل، بينها حمطة لتوليد الطاقة، ومصانع، ومنشآت إلنت

الصواريخ. جزء من احلوادث يُنسب إىل أعمال تخريبية، وجزء آخر منها 
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يُعزى إىل حوادث صيانة. خبير استراتيجي إيراين، قال أمس للنيويورك 
تايمز إن أعداء النظام يحاولون اآلن استخدام كل الوسائل لديهم خللق 

 املوقف شعور بعدم االستقرار والفوضى وانعدام األمن. يف اخللفية، هناك
املعلن لإلدارة األميركية: زيادة الضغط االقتصادي على إيران  يالسياس

من أجل إجبارها على العودة إىل املفاوضات على االتفاق النووي الذي 
، بينما هذه املرة ستكون 2018انسحبت منه الواليات املتحدة يف سنة 

  الشروط أكثر صرامة بكثير.
  جزء من الرد اإليراين على الضغط اخلارجي يأتي من اجتاه آخر. فقد

اتفاق تعاون اقتصادي وقّعته إيران مع  نصت "التايمز" هذا األسبوع نشر
أن تشتري الصين نفطاً إيرانياً بثمن  قررالصين. يف إطار االتفاق، من امل

يران، مشاريع بنى حتتية يف إ تقيمعاماً، ويف املقابل،  25دة ملخمفض 
ر وسائل قتالية ت وتدريبات مشتركة للجيشين، وتطوّمناورا جتريو

بادل معلومات استخباراتية مع طهران. االتفاق بُحث ألول مرة خالل توت
، لكنه أُقر 2016زيارة الرئيس الصيني شي جين بينغ إىل إيران يف سنة 

  فقط يف الشهر املاضي.
 ة، واستمراراً الستراتيجيا يُعتبر هذا موطئ قدم مهم لبيجين يف املنطق

"حزام واحد وطريق واحد" التي يدفع بها الصينيون قدماً من خالل بناء 
العامل. لكن  موانىء، وقيادة مشاريع بنى حتتية ضخمة يف شتى أنحاء

حتدياً صينياً للواليات  عكسأكثر من ذلك. االتفاق ييبدو أن األمر هنا 
الدولتين العظميين  داد تصاعداً بيناملتحدة، واستمراراً للمواجهة التي تز

وقوف صيني واضح إىل جانب إيران سيعرقل الضغط  يف شرق آسيا.
كوزن يمكن أن يستخدم  طرفاً،االقتصادي على طهران. ويف ظروف أكثر ت

إسرائيلي بالنظام بشأن املشروع النووي  –ضد احتكاك أميركي  مضاد
دوث تصعيد إضايف لهذه اإليراين. إذا افترضنا يف سيناريو افتراضي ح

  اخلطوات، سيكون من الضروري أن نأخذ يف االعتبار رداً حمتمالً لبيجين.
  اخلطوات املتعددة يف املنطقة، العلنية وغير العلنية، جتري كلها يف ظل

تاريخين مهمين: االنتخابات الرئاسية يف الواليات املتحدة يف تشرين 
ايدن إىل البيت األبيض، إذا فاز، الثاين/نوفمبر القادم، وموعد دخول جو ب
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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 
طريقه يف الفن، على الرغم من الصعاب، يف جو عمّه الفقر 

أولوية وال طريقاً واالضطراب السياسي، ومل يشكل فيه الفن 
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 
الفلسطينية احلالية. كان الفن بالنسبة إىل نبيل عناين نضاالً 

لالحتالل وتثبيتاً للهوية الفلسطينية. وخالل فترة  وحتدياً
االنتفاضة األوىل، انطلق مع بعض زمالئه إىل فضاءات التجريب 
واإلبداع التي أثرت يف األجيال الالحقة من الفنانين 
الفلسطينيين الشباب. ومن هنا جاءت مذكرات نبيل عناين شاهداً 

ع الفلسطيني على جوانب من التحوالت التي طرأت على اجملتم
خالل العقود املاضية، وهي تسرد التاريخ من خالل كثير من 

 القصص الشخصية التي تروى بروح من الدعابة.


