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 لدعم التطبيع  "صندوق أبراهام"إدارة بايدن ُتجّمد عمل  .1
األربعاء، أن إدارة الرئيس ، اإلسرائيلية” غلوبس“أوردته صحيفة  كشف تقرير صحافي: واشنطن

، الذي أعلنت إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب "صندوق أبراهام"مت بتجميد ادين، قاكي، جو بير األم
إلى أجل ، واإلمارات "إسرائيل"مشاريع استثمارية مشتركة بين ، لدعم 2020عن تدشينه في أيلول 

ي كية أن إدارة بايدن معنية بتقديم الدعم السياسي والدبلوماسير أوضحت مصادر أمو  .غير مسمى
، غير أن الدعم ، بما في ذلك العمل على جلب المزيد من الدول العربية"إسرائيل"ع مع التطبي لمسار

 .كي غير وارد في هذه المرحلةير االقتصادي األم
 8/7/2021 ،القدس، القدس

 
 يعزي بوفاة أحمد جبريل عباس .2

األمين العام بعاء، في اتصال هاتفي، محمود عباس، األر  يةفلسطينال السلطةعزى رئيس : رام هللا
القيادة العامة طالل ناجي، بوفاة القائد الفلسطيني، األمين  -لجبهة الشعبية لتحرير فلسطينالمساعد ل

 كما عزى في اتصال هاتفي، بدر جبريل، نجل الفقيد. العام للجبهة أحمد جبريل.
 7/7/2021 ،وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية وفا

 
 لطةينيين مع السمشكلة الفلسطواشنطن بوست:  .3

مشكلة “مقاال إليشان ثارور بعنوان ” واشنطن بوست“نشرت صحيفة  :إبراهيم درويش -لندن
. واندلعت حتجاجات استمرت في نهاية األسبوعالوطنية قال فيه إن اال” الفلسطينيين مع السلطة

ائيل التي لم تعد ويواجه عباس اليوم إسر  ات.موجة العنف األخيرة بعد مقتل الناشط البارز، نزار بن
ة ببرنامجه السياسي الذي يعبر عن موقفه، رأيا عاما فلسطينيا غاضبا من حكمه األوتوقراطي. مهتم

شركة “وأشار هنا إلى مقال رأي كتبته ندا بيطار وحازم يونس وصفا فيه السلطة بأنها أصبحت 
االحتالل ولعبت دورا  ا إلى أن السلطة تعاملت معوأشار ” خاصة مشبعة بالفساد المالي واإلداري 

حتى بعد انهيار “يا وماليا في أجهزة األمن اإلسرائيلية. وكتب عمر رحمن من معهد بروكينغز وظيف
اتفاقيات أوسلو والتي لم تعد تعمل على تسهيل السالم، التنسيق األمني الفلسطيني مع الجيش 

 لق مناخ من الحصانة للسلطةإلى خ“، وهو ما أدى ”لغربياإلسرائيلي بقي كشرط الستمرار الدعم ا
وأشار المحلل السياسي في رام هللا، جهاد حرب، إلى أن ”. الوطنية في التعامل مع مواطنيها

اتوري هي الظروف االقتصادية السيئة والبطالة العالية وغياب األفق لدى الشباب والنظام الديكت“
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عام  انفجرت وأدت للربيع العربية تشبه نقطة الغليان التي هذه اللحظ"و” عناصر النفجار محتمل
2011. 

 7/7/2021 ،، لندنالقدس العربي
 

 هماله بموضوع اللقاحاتإبحق من ثبت تقصيره أو  ما يلزمتخذ نس :الفلسطينية الحكومة .4
ما خلص إليه  "األيام": أصدر مكتب رئيس الوزراء أمس بيانا جاء فيه، أنه وبناًء على -رام هللا 

مع الجانب اإلسرائيلي من نتائج  ق حول اتفاقية تبادل لقاحات "فايزر"،تقرير لجنة تقصي الحقائ
وتوصيات والذي تم تسليمه لرئيس الوزراء، فإنه سيتم اتخاذ جميع اإلجراءات الالزمة إزاء كل من 

 هماله في موضوع استالم اللقاحات.إ ثبت تقصيره أو 
 8/7/2021األيام، رام هللا، 

 
 "إسرائيل"في تسوية الملفات المالية العالقة مع ة بمساعدة السلط المجتمع الدوليبشارة يطالب  .5

طالب وزير المالية شكري بشارة المجتمع الدولي بمساعدة السلطة الوطنية الفلسطينية في : رام هللا
النهيار مالي في ظل تراجع المنح الدولية ووصول تسوية الملفات المالية العالقة مع إسرائيل، تجنبا 

وقال بشارة، في اجتماع مع  لفلسطيني إلى الحد األقصى في توليد اإليرادات المحلية.االقتصاد ا
ممثلين عن الدول والجهات المانحة، إن تسوية هذه الملفات توفر إيرادات إضافية للخزينة الفلسطينية 

 كافية لتقليص العجز بما يغني عن المساعدات الدولية لتمويلمليون دوالر سنويا،  500بحوالي 
 النفقات الجارية.

ومن ضمن هذه الملفات، اإلعفاء من الرسوم المتراكمة الخاصة بمغادرة المسافرين التي تراكمت منذ 
كذلك، تخفيض الرسوم )العمولة(  مليون شيقل. 740، حيث تحجز إسرائيل حاليا حوالي 2008عام 

، والمزيد من الشفافية في %1إلى  %3ها إسرائيل مقابل تحصيل المقاصة الفلسطينية، من التي تجبي
 االستقطاعات اإلسرائيلية مقابل الخدمات )المياه، والكهرباء، والصرف الصحي، والصحة(.

ومن ضمن الملفات العالقة أيضا، الضرائب والرسوم على مشتريات الوقود من إسرائيل، حيث تطالب 
تبلغ نسبة هذه الضريبة حوالي  لوطنية باإلعفاء الضريبي من شركة الوقود اإلسرائيلية، حيثالسلطة ا

 من إيرادات المقاصة الشهرية للسلطة الوطنية الفلسطينية. 40%
 7/7/2021 ،وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
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 األسير أبو عطوانالمالكي يطالب الصليب األحمر بالوقوف عند مسؤولياتها تجاه  .6
لية للصيب األحمر نداًء عاجال الى رئيس اللجنة الدو وجه وزير الخارجية رياض المالكي، : رام هللا

في جنيف بيتر ماورير، لمطالبته بالوقوف عند مسؤولياته القانونية والتدخل السريع إلنقاذ حياة 
وقال المالكي في رسالته  والي.على الت 64األسير الغضنفر أبو عطوان، المضرب عن الطعام لليوم 

ا صارًخا اسة االعتقال اإلداري التعسفي غير قانونية وتشكل انتهاكً إلى رئيس اللجنة الدولية، إن سي
لمسؤوليات والتزامات االحتالل اإلسرائيلي تجاه الشعب الفلسطيني المحمي بموجب اتفاقية جنيف 

ألحمر، بالتدخل السريع ضمن اختصاصها وطالب المالكي، اللجنة الدولية للصليب ا الرابعة.
 عطوان ومنيف أبو عطوان وآخرين. القانوني إلنقاذ حياة أبو

 7/7/2021 ،وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
 

 "الخارجية الفلسطينية" تعبر عن رفضها للصمت الدولي تجاه جرائم االحتالل .7
ت الدولي المريب تجاه انتهاكات وجرائم جيش عبرت وزارة الخارجية، عن رفضها للصم: رام هللا

نسان ي والمستوطنين، خاصة الدول التي تدعي الحرص على مبادئ حقوق اإلاالحتالل اإلسرائيل
واعتبرت الوزارة في بيان لها،  وخلق المناخات والبيئة المالئمة إلحياء عملية السالم والمفاوضات.

د بالعيون، وتالعب باأللفاظ والعبارات يعكس عدم جدية األربعاء، أن هذه المواقف بمثابة ذر للرما
اتها القانونية واألخالقية تجاه ل في احترام وتنفيذ ما تعلنه من مواقف، وعدم التزامها بمسؤوليتلك الدو 

 معاناة شعبنا المستمرة.
 7/7/2021 ،وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
 ة المرحلة ويفرض نفسه ميدانيا  النائب سليمان: الجيل الجديد ساد .8

لجيل الجديد هم سادة المرحلة وال يخافون تشريعي خالد سليمان أن اأكد النائب في المجلس ال: جنين
وأوضح سليمان الذي تعرض منزله  وال يحسبون حسابًا ألحد ويفرضون أنفسهم في كل الميادين.
نين تشكل نموذجًا خاصًا في مقاومة القتحام قوات االحتالل فجر اليوم األربعاء، أن مدينة ج

أن ما يزعج االحتالل هو مواجهته لشباب ال يخشون شيئا الى  وأشار االحتالل والتصدي له.
 ويطورون أنفسهم ميدانيًا ليس فقط في جنين بل في كل أنحاء الضفة.

 7/7/2021 ،المركز الفلسطيني لإلعالم
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 حماس تهدد: تلكؤ االحتالل في كسر الحصار قد يدفع األمور إلى االنفجار من جديد .9
ف القانوع الوسطاء الذين كان لهم دور ق باسم حركة حماس عبد اللطي"األيام": طالب الناط -غزة 

في تثبيت وقف إطالق النار وتحقيق التهدئة مع االحتالل، بمضاعفة جهودهم والضغط على 
 ل إلزالة كل القيود على معابر غزة وإدخال المنحة القطرية وتسريع اإلعمار في غزة".االحتال

رات شعبنا مفتوحة لكسر هذا ا العديد من الوسطاء بذلك وخياوأضاف: نحن في حركة حماس أبلغن
 الحصار ولن يطول انتظار شعبنا أمام تلكؤ االحتالل وإطالة أمد تأخير اإلعمار.

يحات صحافية على ضرورة أن يستجيب االحتالل لمطالب الشعب الفلسطيني وشدد القانوع في تصر 
معابر والتلكؤ في إدخال البضائع وتأخير دخول مؤكدًا أن القيود التي يفرضها االحتالل على ال

تر الموجودة أصاًل في قطاع المنحة القطرية والتلكؤ في إعادة اإلعمار، يزيد ويضاعف من حالة التو 
 غزة.

أيار والعودة إلى إجراءات كسر  11انوع االحتالل بإعادة األمور إلى ما كانت عليه قبل وطالب الق
يود المفروضة على معابر القطاع وعلى حركة البضائع ورفع الحصار عن غزة وإزالة كل الق

ار نهائيًا عن غزة، مشيرًا إلى ضرورة السرعة في إعادة إعمار غزة "حيث ما زال االحتالل الحص
 يتلكأ ويربط هذا الملف بقضايا أخرى".

 8/7/2021األيام، رام هللا، 
 

 ة العامة في دمشقالقياد -األمين العام للجبهة الشعبية  أحمد جبريل وفاة .10
القيادة العامة ومؤسسها أحمد جبريل  -توفي األمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين  لندن:

توفي »وقال ابنه بدر لوكالة الصحافة الفرنسية إنه  عامًا. 83األربعاء في دمشق عن عمر ناهز 
أنه سيوارى الثرى يوم الجمعة  ، مشيرًا إلى«بيعي بعد معاناة مع المرض خالل الفترة األخيرةبشكل ط

لقد »القيادة العامة أمينها العام، وقالت  -ونعت الجبهة الشعبية  ق.في مقبرة مخيم اليرموك في دمش
ة ومن أجل أمضى قائدنا حياته مناضاًل ومجاهدًا في سبيل شعبه العربي الفلسطيني وأمته العربي

شم، وكان قائدًا مناضاًل من أجل قضايا أمته تحرير الوطن الفلسطيني من االحتالل الصهيوني الغا
 «.ميةالعربية واإلسال

 7/7/2021، الشرق األوسط، لندن
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 إلى صفوفها وتستثني دحالن "المتجّنحين""القدس العربي": فتح تفتح باب المراجعات لعودة  .11
 من مصادر خاصة، أن حركة فتح شّكلت لجنة” القدس العربي“علمت ”: القدس العربي“ -غزة

م عن تهدف إلى دراسة عودة مجموعة من الناشطين وقيادات سابقة لصفوق التنظيم، بعد تخليه
، فيما ”التجنح“مة ، بته2011كة منذ عام العمل إلى جانب محمد دحالن القيادي المفصول من الحر 

قال مسؤول في حركة فتح فّضل عدم ذكر اسمه، إن هناك شخصيات لها وزن وناشطون آخرون، 
لكن  ع دحالن في الفترة الماضية، يتواصلون مع قيادات من الحركة من أجل العودة للتنظيم.عملوا م

رحبت ” س الثوري المجل“أن قيادة الحركة وخالل مداوالت ” القدس العربي”هذا المسؤول كشف لـ
، وقال إن كل ما سبق من شروط، وتشكيل لجان، لن ”إال دحالن“بعودة الجميع إلى صفوف التنظيم 

 .2011ل البت في ملف دحالن إلعادته إلى الحركة، بعد قرار فصله النهائي الذي صدر عام يشم
ظيم، واالنتهاء منها وأكد هذا المسؤول أنه في حال البت في ملفات من يطالبون بالعودة لصفوف التن

 بشكل سريع، سيصار إلى اعتمادهم ضمن هياكل الحركة.
 7/7/2021، القدس العربي، لندن

 
 "المدن الكبرى "ر العدو: أّي تصعيد سيبدأ من مة تنذالمقاو  .12

في الوقت الذي ينتظر فيه الوسيط المصري والجانب الفلسطيني رّد حكومة : رجب المدهون  -غزة
األوضاع في قطاع غزة وصفقة تبادل األسرى، رفعت المقاومة الفلسطينية االحتالل في شأن 

درجة االستعدادات الميدانية لمواجهة عسكرية جديدة. منسوب تهديداتها للعدو، تزامنًا مع إعالئها 
صائل، خالل اجتماعاتها األخيرة، وبحسب مصدر في المقاومة، تحّدث إلى "األخبار"، فقد اتفقت الف

ت مع الوسطاء في األيام الماضية، على بدء االستعداد لتجّدد المواجهة في حال استمّر وبعد اتصاال
وأكد المصدر أن المقاومة شرعت بالفعل في تلك االستعدادات، تحّسبًا  االحتالل في سياسته الحالية.

 ما يتوّقع العدو، بل "قد تكون مدن المركز فيلجولة قد ال تبدأ بشكل تدريجي من غالف غزة ك
الكيان عنوانًا مباشرًا لها". وأشار إلى تزايد التهديدات اإلسرائيلية بشّن عملية ضّد القطاع، معتبرًا أن 

لتهديدات تستهدف "ردع المقاومة عبر اإلعالم كي ال تبادر إلى إشعال مواجهة عسكرية، هذه ا
 ".وكذلك إطالة أمد الوضع الحالي

حتالل، فإن المقاومة الفلسطينية َتعّد األيام للعودة إلى إلى أنه "بخالف توّقعات االالمصدر وأشار 
لكنها تعطي فرصة للوسطاء لدفع المواجهة، بهدف كسر المعادلة التي يحاول العدو فرضها، 

وقف الحكومة االحتالل إلى التراجع عن خطواته الحالية"، مضيفًا أن "التقّدم ال يزال مرهونًا بم
ار نفسه، نفى المصدر خشية المقاومة من تنفيذ الجيش اإلسرائيلي اإلسرائيلية الجديدة". وفي اإلط
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ها العسكرية كانت تنتظر اقتراب القوات، وليس عملية بّرية مفاجئة في غزة، الفتًا إلى أن "وحدات
ى هذه العملية، بعدما تجّنبها توّغلها فقط داخل حدود القطاع"، متابعًا أن "جيش العدو هو الذي يخش

 ف القدس، تحّسبًا لوقوع خسائر كبيرة لديه وأسر مزيد من الجنود".خالل معركة سي
 8/7/2021األخبار، بيروت، 

 
 صعة من صفحات المجد واالنتصارلمأكول مثلت صفحة ناحماس: معركة العصف ا .13

شل  2014قالت حركة "حماس"، األربعاء، إن المقاومة الباسلة التي أراد العدو الصهيوني من عدوان 
وتدمير قدراتها وكسر إرادتها، فرضت عليه مجدًدا في معركة "سيف القدس" معادالت استراتيجية 

 يخ جراح والدم الفلسطيني خًطا أحمر، وغطت سماء مدنجديدة جعلت من القدس واألقصى والش
 العدو وبلداته ومواقعه في كل مكان من فلسطين المحتلة بصواريخنا المتطورة.

وأكدت الحركة في بيان، أن المقاومة فرضت في الحرب األخيرة، حظر التجوال على المدن المحتلة، 
ها آمنة، فراح يستجدي الوسطاء تلو الوسطاء وعطلت مطارات االحتالل التي لطالما أوهم العالم أن

المقاومة بقبول وقف إطالق النار المتزامن والمتبادل بعد أن استسلم وفشل في تحقيق أي من إلقناع 
 أهدافه.

ووجهت الحركة، في ذكرى معركة العصف المأكول، التحية للمقاومة الفلسطينية، وفي "مقدمتها 
اع مع جهاد والمقاومة، وتراكم القوة على مدار سنوات الصر كتائب القسام التي تواصل مشوار ال

 العدو، وتخوض معاركها المحتدمة المتواصلة معه".
وأضافت الحركة أن انتصار المقاومة في معركة العصف المأكول، أسس لمرحلة جديدة من مراحل 

ألحرص على الصراع مع االحتالل الصهيوني، رسخت فيه قدرتها على الفعل والمبادرة، وأنها ا
"أثمر عن جمله من اإلنجازات حققتها المقاومة تمثلت  القضية الوطنية واستمرار حضورها، وهو ما

في أبهى صورها في معركة سيف القدس التي جسدت فيها المقاومة مسارًا ممتدًا متكاماًل في 
 ساحات الفعل النضالي على كل أرض فلسطين التاريخية".

تصار، عة من صفحات المجد واالنصف المأكول "مثلت صفحة ناصوأكدت الحركة أن معركة الع
سطرت بالصمود والثبات والعزيمة واإلصرار وتضحيات رجال أطهار أخيار، شكلوا بقرارهم الشجاع 
وإبداعاتهم العظمية صدمة كبيرة للعدو الصهيوني، وأربكت حساباته، واستنزفت جيشه، وأسقطت 

 نية".منظومته السياسية والعسكرية واألم
 7/7/2021، قدس برس
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ا من العمليات التي نفذتها في ذكرى العصف المأكول القسام تستعرض .14  عدد 
، استعرضت كتائب 2014مع حلول الذكرى السنوية السابعة لمعركة "العصف المأكول" صيف العام 

ا آنذاك على القسام عدًدا من العمليات التي نفذتها المقاومة الفلسطينية ضد قوات االحتالل في حربه
لى غزة. حيث تنوعت العمليات التي نفذتها المقاومة ما بين الضربات المدفعية لكتائب القسام، إ

ت وحدة الدروع آلليات االحتالل طلقات قنص بندقية "الغول"، وغوص الكوماندوز البحري، واستهدافا
لعسكري، وليس انتهاء وتطاير عبوات وحدة الهندسة، وتوثيق العمليات بكاميرات دائرة اإلعالم ا

 بزلزلة الحصون من خالل عمليات اإلنزال خلف الخطوط.
 7/7/2021، فلسطين أون الين

 
 حماس: هدم االحتالل لمنزل شلبي فعل همجي وإرهابي .15

المتحدث باسم حركة حماس حازم قاسم، إن تفجير االحتالل لمنزل األسير منتصر قال : الرأي -غزة
 رام هللا، هو فعل همجي وسلوك إرهابي تمارسه عصابات اجرامية.شلبي في بلدة ترمسعيا شمال 

وأضاف قاسم في تصريح صحفي تعقيبًا على هدم االحتالل المنزل فجر اليوم، أن استمرار االحتالل 
المنازل يؤكد عجزه الكامل في وقف ثورة شعبنا في الميدان، ويدلل على غباء في سياسة هدم 

هذه السياسة منذ احتالله ألرض فلسطين وفشل في كل مرة في  المستعمر الصهيوني الذي مارس
 كسر ارادة النضال لشعبنا الثائر.

 8/7/2021، وكالة الرأي الفلسطينية لإلعالم
 

 بتشكيل لجنة تحقيق مستقلة بوفاة المواطن شادي نوفلالديمقراطية: نطالب  .16
ر فلسطين طالل ٔابو ظريفة طالب عضو المكتب السياسي للجبهة الديموقراطية لتحري: رام هللا

 وإعالنوفاة المواطن شادي نوفل في سجون حماس،  للبحث في ٔاسباب بتشكيل لجنة تحقيق مستقلة
اف ٔابو ظريفة، في حديث إلذاعة صوت فلسطين، ؤاض النتائج، ومحاسبة كل من شارك فيها.

للحفاظ على النسيج األربعاء، ٔان على جميع الفصائل الوطنية احترام قوانين حقوق اإلنسان 
 كل من يحاول حرف البوصلة الوطنية عن وجهتها ضد االحتالل. أمامالمجتمعي وسد الطريق 

 7/7/2021، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية وفا
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 شرط إلعادة إعمار غزة أسرى لدى حماس 4: إطالق سراح " للمانحينإسرائيل" .17
أسرى ومفقودين لدى حركة  4، التأكيد على ضرورة إعادة تل أبيب: أعادت إسرائيل، مساء الثالثاء

بقطاع غزة كشرط إلعمار القطاع المتضرر بشدة جراء عدوانها األخير في مايو/آيار ” حماس“
المساعدات الدولية  جاء ذلك خالل اجتماع افتراضي للجنة االتصال المعنية بتنسيق الماضي.

لخارجية اإلسرائيلية، وصل األناضول نسخة بيان ل (، بحسبAHLCالمقدمة إلى الشعب الفلسطيني )
 منه.

وانطلق االجتماع بطلب من النرويج التي تترأس اللجنة، وبمشاركة وزير المالية الفلسطيني شكري 
م بوزارة الخارجية اإلسرائيلية، حاييم بشارة، ونائب المدير العام لمنطقة الشرق األوسط وعملية السال

يين وممثلين لألمم المتحدة واالتحاد األوروبي، بحسب ، مسؤولين أمريككما ضم االجتماع ريغيف.
 المصدر ذاته.

 7/7/2021القدس العربي، لندن، 
 

 للتصويت مرة أخرى  "لم الشمل" قانون  شاكيد تتعهد بطرح .18
تعهدت وزيرة الداخلية أييليت شاكيد، بإعادة طرح القانون الذي يمنع الفلسطينيين من  تل أبيب:

للتصويت »ى الجنسية اإلسرائيلية عن طريق الزواج، الذي تم إسقاطه فجر الثالثاء، الحصول عل
، بعد فشل الحكومة في تمرير «13قناة »وقالت شاكيد لـ ، في األسابيع المقبلة.«ى عليه مرة أخر 

أنا متأكدة من أننا سننجح في نهاية المطاف في تمريره. لن أستسلم، سأجد الوقت »القانون:  مشروع
، بحسب ما «ناسب في األسابيع المقبلة، وسأطرح قانون المواطنة للتصويت عليه بنفس الصيغةالم

من سلوك أحزاب المعارضة « بالخجل»وقالت شاكيد إنها تشعر  «.تايمز أوف إسرائيل»وقع نقل م
 يعّرض أمن إسرائيل للخطر.« عمل ال ُيمكن تصوره»ليمينية، الذي وصفته بأنه ا

 8/7/2021، الشرق األوسط، لندن
 

 هرتسوغ يؤدي اليمين خلفا لريفلين".. زيد خطورة عن النووي اإليرانيتمزق ي"من  محذرا   .19
خالل الكلمة التي ألقاها الرئيس اإلسرائيلي الجديد، اسحق هرتسوغ، أمس )األربعاء(،  تل أبيب:

يئة العامة للكنيست، حذر من خطورة ألداء قسم يمين الوالء الدستوري، رئيسًا إلسرائيل، أمام اله
 ، مشددًا على أن«أخطر على إسرائيل من النووي اإليراني»التمزق الداخلي في المجتمع، واعتبره 

الكراهية المجانية السائدة تهدد الحصانة القومية، ودعا إلى القضاء على سياسة التمييز ضد العرب 
 واألقليات وسيادة المساواة.
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 يوجد أهم من الوحدة في صفوف اإلسرائيليين. فمثل هذه األحوال التي نعيشها  وقال هرتسوغ إنه ال
حمالت انتخابية، والخالفات الديمقراطية  4حيث األوضاع السياسية غير مستقرة، والبالد شهدت 

تتحول إلى حروب حزبية وشخصية تترافق مع حمالت تحريض وموجات عداء وكراهية وتنكر 
 شعوبًا وشّتتت أممًا وحطمت دواًل عريقة.واغتراب، لطالما دمرت 

كنيست، ليصبح وكان هرتسوغ قد أقسم يمين الوالء الدستورية، رئيسًا إلسرائيل، أمام الهيئة العامة لل
سنوات، غير  7بذلك، الرئيس الحادي عشر إلسرائيل، خلفًا لرؤوبين رفلين، الذي أنهى والية من 

 قابلة للتمديد. 
 8/7/2021، الشرق األوسط، لندن

 
 إقرار قانون يسهل انفصال أعضاء كنيست عن أحزابهم .20

صادق الكنيست بالقراءتين الثانية والثالثة على قانون الذي يجيز ألعضاء الكنيست : محمد وتد
أعضاء كنيست االنفصال عن  4االنفصال عن الكتل البرلمانية، وبحسب القانون سيكون بإمكان 

لو لم يشكلوا ثلثها مثلما كان متبعا إلى اآلن، على أن يسمح لهم الكتلة البرلمانية لحزبهم، حتى 
وصوت إلى جانب "قانون االنفصال" الذي بادر إليه االئتالف الحكومي  تشكيل كتلة برلمانية جديدة.

، ويأتي تشريعه وفقا للتقديرات لتمهيد 54من أعضاء الكنيست وعارضه  60برئاسة نفتالي بينيت، 
كنيست عن حزب الليكود االنفصال عن الحزب، وتشكيل كتلة برلمانية جديدة الطريق أمام أعضاء 

وصوت أعضاء القائمة الموحدة مع االئتالف الحكومي،  من أجل االنضمام إلى االئتالف الحكومي.
 من أعضاء القائمة المشتركة ضد القانون. 3فيما صوت 

 7/7/2021، 48عرب 
 

 طفال طالب معاهد الحريديينليبرمان يوقف الدعم الحكومي لحضانات أ .21
أعلن وزير المالية اإلسرائيلي، أفيغدور ليبرمان، اليوم األربعاء، عن توقف الدعم : بالل ضاهر

سنوات، الذين يدرس والدهم في معهد ديني يهودي  3 – 0الحكومي لحضانات األطفال في سن 
المالية هذه الخطوة أنها  وفسرت وزارة وال يعملون وإنما يتقاضون مخصصات من الدولة. )يشيفا(

ترمي إلى تشجيع ذوي هؤالء األطفال الحريديين على الدخول إلى سوق العمل، كخطوة أولى في 
إطار خطة "تعليم مجاني من سن صفر سنوات" للعائالت التي فيها كال الوالدين يعمالن، والتي أعلن 

 ا ليبرمان لدى تولي منصبه.عنه
 7/7/2021، 48عرب 
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 يك" وعشرات المستوطنين يقتحمون باحات "األقصى"الحاخام "غل .22

برفقة عشرات المستوطنين  األربعاء، اقتحم الحاخام اليميني المتطرف يهودا غليك،: القدس المحتلة
وأفادت "مؤسسة  اليهود، باحات المسجد األقصى، بحماية أمنية مشددة من قبل شرطة االحتالل.

وا باحات المسجد األقصى المبارك، ونفذوا جوالت استفزازية اقتحم مستوطناً  63القدس الدولية"، بأن 
 داخله.

 7/7/2021 ،قدس برس
 

 االحتالل يجرف أراضي تابعة لألوقاف قرب المسجد األقصى .23
تابعة لألوقاف  اً األربعاء، أرض ،اإلسرائيليةاقتحمت آليات تابعة لـ"سلطة الطبيعة" : القدس المحتلة

حذر قد و  لقدس المحتلة، وشرعت بأعمال تجريف داخلها.لصوانة وسط ااإلسالمية في حي ا
حامات المستوطنين مقدسيون من مخططات االحتالل التي تستهدف المنطقة من خالل تهيئتها القت

 ومن ثم السيطرة عليها.
 7/7/2021 ،المركز الفلسطيني لإلعالم

 
 لحديثبدأ يفقد قدرته على االمضرب عن الطعام األسير أبو عطوان تقرير طبي:  .24

صدر عن  اً طبي اً أّكد محامي األسير الغضنفر أبو عطوان، المحامي جواد بولس أّن تقرير : رام هللا
للمعاينة الظاهرية، أن األسير  اً األربعاء، أكدوا فيه ووفقاألطباء في مستشفى "كابالن" اإلسرائيلي، 

أ يفقد قدرته شديد، وبد على التوالي، ُيعاني من ضعف 64أبو عطوان المضرب عن الطعام لليوم الـ
في الجهة اليسرى، إضافة إلى  على الحديث، كذلك يعاني من آالم حادة في الصدر والظهر وتحديداً 
ومع استمراره رفض أخذ أّي نوع  أوجاع شديدة في البطن، وفقدانه القدرة على تحريك أطرافه السلفى.

حتمالية أكبر لوفاته المفاجئة، أو حدوث إن هناك امن المدعمات، أو الفيتامينات، والسكر والملح، ف
 عجز دائم.

 7/7/2021 ،قدس برس
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 االحتالل يفجر منزل األسير منتصر شلبي في ترمسعيا شمال رام هللا   .25
فجرت قوات االحتالل اإلسرائيلي، فجر اليوم الخميس، منزل األسير منتصر الشلبي في بلدة : رام هللا

، أطلقت قوات االحتالل خاللها الغاز منزلاللعت مواجهات في محيط اندقد و  ترمسعيا شمال رام هللا.
 المسيل للدموع اتجاه الشباب، دون أن يبلغ عن إصابات.

 8/7/2021 ،وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
 

   جنوب مدينة نابلس استمرار فعاليات اإلرباك الليلي في قصرة وبيتا .26
ينة نابلس فعاليات اإلرباك الليلي، ضد المستوطنين ا وقصرة جنوب مديواصل ثوار بلدتي بيت: نابلس

أطلقت قوات االحتالل النار والقنابل الغازية والصوتية صوب الشبان فيما  وقوات االحتالل.
 المرابطين، المتواجدين بالقرب من جبل صبيح، ما أدى إلى إصابة العديد منهم بحاالت اختناق.

 7/7/2021 ،مالمركز الفلسطيني لإلعال
 

 الغربية فةحريقا  أشعلها فلسطينيون في مستوطنات شمال الض 70 ل إسرائيلي:مسؤو .27
قال مسئول مستوطنات شمال الضفة الغربية "يوسي داغان"، إن المستوطنات تعرضت خالل : رام هللا

 لشواقل.، متسببة بأضرار قدرت بعشرات الماليين من احريقاً  70كثر من ألاألشهر الثالثة الماضية 
 المستوطنين من خالل سياسة األرض المحروقة. متهمًا الفلسطينيون بمحاولة طرد

 7/7/2021 ،المركز الفلسطيني لإلعالم
 

 شمالي األغوار  ” ِحْمَصة الفوقا“الجيش اإلسرائيلي يشرع بهدم مساكن  .28
سطينية في قرية : شرع جيش االحتالل اإلسرائيلي، األربعاء، بهدم مساكن فل)األناضول( - األغوار

 المساكن في ِحْمَصة الفوقاومما يشار إليه أن  ، شمال شرق الضفة الغربية المحتلة."ِحْمَصة الفوقا"
طات ، حيث هدمت السل2020 نوفمبر/ تشرين الثاني ألربع عمليات هدم سابقة، أوسعها في تعرضت

 اإلسرائيلية التجمع بشكل كامل.
 7/7/2021 ،القدس العربي، لندن

 
  190للمرة الن ائيلي يهدم قرية "العراقيب" الفلسطينيةحتالل اإلسر اال .29

النقب المحتل األربعاء، قرية "العراقيب" في هدمت سلطات االحتالل اإلسرائيلي، : النقب المحتل
إن عملية الهدم وقال الناشط عزيز الطوري،  على التوالي.  190)جنوبي فلسطين المحتلة(، للمرة الـ
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، في التهم الموجهة من قبل نظر محكمة تابعة لالحتالل في مدينة بئر السبع ، تتزامن معهذه
، بالبناء بدون ترخيص سلطات االحتالل لعدد من سكان العراقيب بينهم شيخ العراقيب صياح الطوري 

 وغزو أراضي الدولة.
 7/7/2021 ،قدس برس

 
 في ألمانيا   "إحياء يوم القدس"بتهمة لفلسطيني عاما   15السجن  .30

، للجنسية األلمانية والحامل رفضت محكمة ألمانية طعنًا مقّدمًا من الفلسطيني الالجئ في لبنان
فلسطين  تمويل المقاومة في"عامًا، بتهمة  15المصري، على حكم صدر ضّده بالسجن لمدة توفيق 

لمصري وبحسب عائلة ا ."ولبنان والمشاركة في تنظيم يوم القدس العالمي على األراضي األلمانية
اإلقرار توفيق سنة جراء رفض  15سنوات إلى  9الموجودة في لبنان، ضاعف القاضي الحكم من 

 بالتهم الموّجهة إليه وصراخه وشتمه القاضي خالل المحاكمة.
 7/7/2021 ،االخبار، بيروت

 
 األردن يدين هدم سلطات االحتالل مساكن الفلسطينيين في األغوار الشمالية .31

الخارجية األردنية قيام سلطات االحتالل اإلسرائيلي بهدم مساكن الفلسطينيين في دانت وزارة : عمان
على أن سياسة ، الناطق باسم الخارجية األردنية وشدد قرية حمصة الفوقا في األغوار الشمالية.

أو  االستيطان اإلسرائيلية في األراضي الفلسطينية المحتلة سواء بناء المستوطنات أو توسعتها
ء على األراضي أو تهجير الفلسطينيين من أراضيهم ومنازلهم غير شرعية وغير قانونية، االستيال

وتقوض جهود التهدئة وتحقيق السالم الشامل والعادل وفرص حل الدولتين على أساس قرارات 
 الشرعية الدولية.

 7/7/2021القدس، القدس، 
 

 "إسرائيل"المغرب ومشاورات سياسية في الرباط بين  .32
أجرى المدير العام للشؤون السياسية بوزارة الخارجية المغربية، السفير فؤاد يازوغ، أمس  الرباط:

)األربعاء(، بالرباط، مباحثات مع المدير العام لوزارة الخارجية اإلسرائيلية، ألون أوشبيز، الذي يقوم 
للعالقات  ؤوالن خالل هذه المباحثات،وتطرق المس بزيارة عمل للمغرب على رأس وفد من بالده.

الثنائية، فضاًل عن بحث سبل إعطاء مضمون لهذا التعاون في المجاالت السياسية واالقتصادية 
والثقافية واإلنسانية، وذلك طبقًا لالتفاق الثالثي الموقَّع بين المغرب والواليات المتحدة وإسرائيل في 
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ايا اإلقليمية والدولية ذات رفان وجهات النظر حول القضوتبادل الط .2020ديسمبر )كانون األول( 
االهتمام المشترك، ال سيما التحديات الشاملة فيما يتعلق بمكافحة اإلرهاب واالحتباس الحراري 

 والتنمية المستدامة.
 8/7/2021، الشرق األوسط، لندن

 
 كية في القدس  ير دة فتح القنصلية األمالكونغرس يخصص تمويال إلعا .33

لتنفيذ خطة  يخصص تمويالً  كي، بنداً ير ف في الكونغرس األمأقرت لجنة مخصصات الصر : واشنطن
كما يطلب من وزير الخارجية  كية في مدنية القدس.ير إدارة الرئيس بايدن إلعادة فتح القنصلية األم

ن جدواًل زمنيًا أنطوني بلينكين، تقديم تقرير إلى الكونغرس حول إعادة االفتتاح، الذي يجب أن يتضم
لتوظيف داخل القنصلية، ومدى استكمال هذه البعثة الدبلوماسية لالستراتيجية الستعادة مستويات ا

 األوسع لتحسين العالقات مع الشعب الفلسطيني.
 8/7/2021 ،وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

  
 باحترام حقوق الفلسطينيين  "سرائيل"إكا تطالبان بربط مساعدات ير متظاهرتان في أ .34

كية، اليوم الخميس، تظاهرتان ير أنصار الحق الفلسطيني في الواليات المتحدة األمنظم ن: واشنط
لفلسطيني، أمام مكتبي عضوتي كونغرس عن الحزب الديمقراطي لمطالبتهما بدعم حقوق الشعب ا

ففي مدينة شيكاغو،  المرتكبة بحق المدنيين الفلسطينيين. "سرائيل"إواعالن موقف واضح من جرائم 
اهرة أمام مكتب عضو الكونغرس جان ساكواسكي، لمطالبتها بالتوقيع على مشروع قانون تظال تظمنُ 

باحترام حقوق الشعب  "إسرائيل"ـكية لير ط المساعدات المالية التي تقدمها االدارة األميطالب برب
كونغرس من الحزب الديمقراطي من والية خرى أمام مكتب عضو الاألُنظمت في حين الفلسطيني، 

بموقفها السلبي حيال هذا والتنديد يت روز ديلوو لمطالبتها بالتوقيع على نفس مشروع القانون، كونتيك
 .القانون 

 8/7/2021 ،وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
 

 يطالبون بتفكيك نظام الفصل العنصري بفلسطين التاريخية  ون عالمي ون وفنان ون أكاديمي .35
دولة وقعوا  45أكاديمي وفنان ومفكر من أكثر من  600ن أكثر من ي إالفرنسقال موقع "ميديابارت" 

وإقامة وضع ديمقراطي ، إعالنا يدعو إلى تفكيك نظام الفصل العنصري في أرض فلسطين التاريخية
وواجبات متساوية لجميع سكان هذا البلد، دون أي تمييز على أساس العرق أو األصل  يمنح حقوقاً 
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به اإلعالن إلى أن القوى الغربية سهلت ودعمت هذا النظام اإلسرائيلي القائم ون أو الدين أو الجنس.
عقود، وما زالت تفعل ذلك  7على االستيطان والتطهير العرقي والفصل العنصري ألكثر من 

 .وحتى عسكرياً  واقتصادياً  دبلوماسياً 
 7/7/2021 ،الجزيرة نت، الدوحة

 
 الغضنفر أبو عطوان الفلسطيني اج عن األسير كي يطالبون عبر عريضة باإلفر ير الف أم 24 .36

الغضنفر  كي على عريضة تطالب باإلفراج الفوري عن األسيرير الف أم 24وّقع أكثر من : واشنطن
في السجون  اإلداري على التوالي، رفضا العتقاله  65ابو عطوان، المضرب عن الطعام لليوم الـ

يني، حملة للتضامن مع األسير الفلسطات المتحدة وأطلق نشطاء فلسطينيون في الوالي .اإلسرائيلية
حكومة االحتالل المسؤولية المباشرة عن حياة األسير ابو عطوان، نتيجة تدهور وضعه محملين 

 . الصحي بشكل خطير
 8/7/2021 ،وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
 بقاء عباس أو رحيلهمعادلة  .37

 نبيل عمرو
هم رؤية الرئيس الفلسطيني محمود عباس يطل من شاشات التلفزيون ليعلن من السذاجة وحتى الو  

رحيله استجابة لطلب خمسة مواطنين، أو اعتزاله استجابة لمظاهرات شعبية ترفع شعار ارحل، أو 
ألن عددًا من الشخصيات الفلسطينية طلب ذلك بمذكرة، أو ألن فتحاويين أعلنوا اعتراضهم على 

ترشيح مروان البرغوثي زميله في اللجنة المركزية... هذا إذا كانت مفردة  ترشحه للرئاسة مؤيدين
 زميل توصل المعنى.

وإن كانت  -ذلك أن عباس وإن كانت النسبة المئوية المؤيدة لبقائه في االستطالعات منخفضة 
 فاوضات وحتى المقاومةشرعيته االنتخابية تقادمت سنوات ومشروعه السياسي وعنوانه أوسلو والم

السلمية، يرتطم بجدران صماء ال نفاذ منها، إال أن الرجل باٍق بفعل معادلة ال صلة لها بكل ما تقدم 
 والتي اعتباراتها ما يلي:

ومن يماثلها في االتجاه دينيًا « حماس»أوال: وجود منافس غير مرغوب فيه إقليميًا ودوليًا هو حركة 
، أثبت قدرة ال يستهان بها في «فتح»اسكًا من حركة س األكثر تنظيمًا وتمأو سياسيًا، وهذا المناف

مجال المنافسة حد التفوق في االستطالعات واالنتخابات، مضافًا إلى ذلك أنه أثبت نزوعًا نحو 
الحذو حذو منظمة التحرير في المرونة واالستعداد للمساومات، ومع أن العالم التقط إشارات 
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ى حد الثقة بها كشريك في مشروع سياسي يبدأ وال ينتهي  أن األمر لم يصل إلالواعدة إال« حماس»
 عند االعتراف الصريح بحق إسرائيل في الوجود.

ثانيًا: الزعامة الفلسطينية وتحديدًا الرسمية منها والتي يتعامل العالم معها، ليست صناعة فلسطينية 
ل وإنما بسبب ليس فقط بسبب التموي خالصة بل هي خليط من عناصر إقليمية ودولية مباشرة

الرهان، فال يزال عباس رغم تشدده اللغوي في إشهار مواقف ساخطة، إال أنه في نظر األميركيين 
واألوروبيين والمعتدلين العرب يجسد حالة غير ميؤوس منها في مجال االعتدال، خصوصًا أن ما 

لية السياسية في اتجاه إحياء العم يعزز هذا الرهان تصدر إسرائيل اليمينية معارضة أي جهد
التفاوضية، فأمام نتنياهو وبنيت يظل عباس في نظر المعتدلين هو األجدر في الرعاية والتبني 
وحتى حين ترتكب سلطته أخطاًء فادحة فال يقابلها رعاة االعتدال بأكثر من توجيه النصح واإلرشاد 

 ورجاء تحسين المعاملة.
عرفات وها هي تستنسخ في زمن عباس، وهي  لك معضلة نشأت في زمنثالثًا: وحتى محليًا، فهنا

موحدة ومتماسكة ومنضبطة ولو كانت األوضاع كما « فتح»تحديد البديل واالتفاق عليه، ولو كانت 
، لما كانت هنالك مشكلة في الخليفة أو البديل، أما وأن «حماس»كانت قبل ظهور المنافس القوي 

نائب ولو مؤقتًا للرئيس من بين أعضائها فسوف ، فحتى تسمية «فتح»ي الحال كما هي عليه اآلن ف
يكون األمر مثار إشكاالت بال مخرج وال حل. لهذا يقول الفتحاويون الذين يكّونون اإلطارات 

 وسيواصل المعارضون بال كلل وأمل رفع شعار ارحل.« خللينا زي ما احنا أحسن»الرسمية: 
ورية التي تقنع الشعب والتي ينفذ بمقتضاها البقاء . ما هي اآللية الدسترابعًا: وربما هذا هو األهم..

أو الرحيل؟ إنها االنتخابات التي ال آلية غيرها تمنح شرعية مستقرة للطبقة السياسية والرئيس، وحين 
، وتعلق على موافقة بنيت على إجرائها في «التأجيل»تلغى االنتخابات تحت الوصف المخفف 

 سألة دستورية البقاء أو الرحيل.ي والواقعي أن تؤجل مالقدس فالمنطق
ارحل … هذه هي المعادلة وما دامت عناصرها قائمة فسيظل الشعب الفلسطيني واقعًا بين مظاهرتين

 أو ابق.
 8/7/2021الشرق األوسط، لندن، 

 
 هل سقطت ورقة حكومة اشتية؟ .38

 أ.د. يوسف رزقة
ج من الخدمة. مصادر ت، وهي على وشك الخرو يبدو أن صالحية حكومة محمد اشتية قد انته

إعالمية تقول إن الحكومة قد استنفدت وقتها وقدرتها على البقاء، وإن تداعيات قتل نزار بنات، 
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والمظاهرات واسعة النطاق، وعدوان رجال أجهزة األمن على المتظاهرين قد عجل بقرار الخالص من 
فضة لنزار وللصحفيات اصرها الجماهير المنتحكومة اشتية، والذهاب إلى حكومة جديدة ال تح

 المعتدى عليهن.
قبل أيام زار سالم فياض غزة، ولم يلتِق به رئيس المكتب السياسي لحماس في غزة، وفوض عضوا 
في المكتب عنه للقاء به، في إشارة إلى عدم استعداد حماس للتعامل معه كمرشح من أمريكا ومن 

ة جلها ترفض عودة سالم فياض لى إعادة اإلعمار. غز عباس لتشكيل حكومة جديدة تشرف ع
للحكومة ألن غزة ما تزال تعاني الحصار والعقوبات التي فرضها سالم فياض من خالل حكومته 

 م.2007ُبَعيد االنقسام في 
تعددت األخطاء التي وقعت فيها السلطة بقيادة عباس، والحكومة بقيادة اشتية. عباس ألغى 

عذر ال يعدو أن يكون ستارا ألسباب أخرى، ومنها انقسام نية بعذر القدس، وهو االنتخابات الفلسطي
فتح، وتوقعات مؤكدة بخسارتها االنتخابات. عباس أجل االنتخابات ولم يحدد لها موعدا جديدا، وال 
أظنه سيحدد لها موعدا قريبا، ألن أخطاء كبيرة هزت مكانته ومكانة حزبه، وبات الفوز في 

 مرا مستحيال.االنتخابات أ
كومة اشتية، وفتح، خسروا أصوات األغلبية في الضفة الغربية ُبَعيد اغتيال األجهزة األمنية عباس وح

نزار بنات، وتجاهل السلطة والحكومة لمطالب المتظاهرين، ومطالب عائلة بنات، ومؤسسات حقوق 
 المطالبة، ولكن ليس لديهاإلنسان. الشعب في رام هللا خرج يطالب برحيل عباس. عباس سمع هذه 

 رغبة في الرحيل، ولكن ال بأس عنده أن ترحل حكومة اشتية، فهذا أخف الضررين.
رحيل حكومة اشتية دون محاسبة القتلة وجهات القرار قد ال يوقف االحتجاجات، وقد يبقى طلب 

رحيل، وهي الرحيل قائما. حكومة اشتية التي ارتكبت جريمة اللقاحات الفاسدة وغيرها تستحق ال
ألنها ضعيفة أمام قادة األجهزة األمنية، وألنها الذت بالصمت والخرس عندما كانت تستحق الرحيل 

 غزة تحت القصف على مدى أحد عشر يوما.
انتفاضة الضفة، ضد قتل المعتقلين، وتعرية من يعري السلطة، كما يزعم رئيس المخابرات العامة، 

ب بسيسو الوزير وموظفات في سفارة ع الحريات الذي طال إيهاوتغلغل الفساد المالي واإلداري وقم
فلسطين في الخارج ألنهم انتقدوا قتل نزار بنات على وسائل التواصل االجتماعي، يوحي بأن تقديم 
حكومة اشتية ككبش فداء ال يوقف االحتجاجات التي تطالب بمحاسبة المتورطين في القتل وفي 

 ، وفي إجراء االنتخابات.ة، بل الحل برحيل الفسادالفساد. الحل ليس برحيل الحكوم
 7/7/2021، فلسطين أون الين
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 جيشنا ينتظر الصاروخ األول وقد نغلق قطاع غزة على سكانه ونلقي بالمفتاح .39
 أليكس فيشمان 

هي أن مصر تتحمل بالتدريج المسؤولية عن اقتصاد ” حارس األسوار“النتيجة السياسية األهم لحملة 
 –بور البضائع والمال إلعمار القطاع، تجد مصر نفسها غزة. كلما تقطع إسرائيل نفسها عن ع

تتدخل بشكل أعمق في إدارته. هرب المصريون من هذه المسؤولية طوال سنين  –بخالف إرادتها 
روب المرء من النار، وثبتوا مكانتهم كوسطاء إقليميين، ولكن الزخم الذي نشأ كنتيجة لقصر نظر ه

د يؤدي اآلن إلى انقطاع حكومة إسرائيل، أخيرًا، عن سياسي من زعيم حماس يحيى السنوار، ق
 مسؤولية رفاه سكان غزة.

ار كل يوم الثمن الذي يدفعه الوزراء المسؤولون عن إدارة االقتصاد في القطاع يعرضون على السنو 
المواطن الغزي بسبب هذا الخطأ. فكمية البضائع التي تمر اليوم من مصر إلى غزة قفزت أربعة 

نة بالفترة التي قبل الحملة، فيما تنقل إسرائيل اليوم بضائع تعد إنسانية، ووقودًا بحجم أضعاف مقار 
ع، وإن كانت تلقت اإلذن بالعمل، ولكن ألف نسمة في القطا 35محدود جدًا. ألف قارب صيد يعيل 

وهذا هو. المصريون يمألون  –ضمن القيود. وإلى جانب ذلك، ثمة تصدير زراعي قليل إلى الضفة 
لثقب بشكل ال مفر منه: الرئيس السيسي تعهد بمساعدة بمقدار نصف مليار دوالر، ولكن غزة لم تر ا

 بالبضائع تصل يوميًا من مصر. من هذا قرشًا. ولكن هناك عشرات الشاحنات المحملة
أيار، عندما أصدر السنوار األمر بإطالق النار على القدس، لم يتصور أنه يتخذ قرارًا  10في 

سيسمح إلسرائيل بانتزاع المسؤولية عن مستوى معيشة سكان غزة. في األيام التي سبقت  تاريخياً 
غسان عليان، يجري اتصاالت متقدمة  النار كان ال يزال منسق أعمال الحكومة في المناطق اللواء

مع غزة حول سلسلة طويلة من المشاريع االقتصادية. وقبل يومين من إطالق النار، اتفق على آلية 
سهل دخول البضائع إلى القطاع وزيادة كمية مياه الشرب في خط مياه إضافي من إسرائيل إلى ت

مباحثات متقدمة حول إعطاء اإلذن  القطاع، الذي بقي جافًا على مدى السنين. كما جرت هناك
إلقامة محابس لتربية األسماك على شواطئ القطاع، وإقامة مخزون وقود كبير في القطاع يمنع 

في المستقبل، وعلى منطقة صناعية مشتركة في معبر كرم. كانت أعمال التخطيط لكل هذه النقص 
على إلغائها. ولكن من اللحظة التي  في مرحلة متقدمة جدًا، ولم يتصور السنوار أن تتجرأ إسرائيل

. كل شيء توقف، ورفع جهاز األمن توصية للقيادة السياسية لتغيير االتجاه –أطلقت فيها الصواريخ 
 فما كان لن يكون، وكل ما اتفق عليه ألغي، والبوابات مغلقة.

والمفقودين في االتصاالت التي جرت األسبوع الماضي في القاهرة، وضعت إسرائيل موضوع األسرى 
على رأس جدول األولويات، مع علم واضح بأن حماس ستعارض، فقد كانت ذريعة. إسرائيل في 
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من التسوية. فضاًل عن ذلك، يمكن إلسرائيل اليوم أن تنفذ  واقع األمر أوضحت لحماس: ال مزيد
نع إدخال خطة أعدتها مسبقًا عشية الحملة، ولم تخرجها إلى حيز التنفيذ كي ال تكسر القواعد: م

المال النقدي إلى القطاع، ونقل المساعدة القطرية بشكل قسائم شراء توزعها األمم المتحدة. بعد 
جار في غزة يخافون شراء البضائع ألنه ليس واضحًا ما إذا كان المال أسبوعين عيد األضحى، والت

 بسرعة. يصل للمواطنين أو ستكون هناك جولة أخرى من القتال. احتفاالت النصر انطفأت
باستثناء الرافعة العسكرية لنار الصواريخ، ليس لحماس أي رافعة ضغط حيال إسرائيل تعيدها إلى 

هو الجيش اإلسرائيلي ينتظر الصاروخ األول ليشرع في حملة جديدة  وها –قوانين اللعب القديمة 
 تؤدي إلى تدمير منظومات الصواريخ التي بقيت لدى حماس.

دمة، ستنهي إسرائيل بناء الجدار العلوي الجديد حول القطاع. أما الجدار التحت قبيل بداية السنة القا
. وعندها ستكون غزة منقطعة ماديًا تمامًا عن أرضي، الذي يمنع العبور من األنفاق، فسبق أن انتهى

إسرائيل. إلى هذه النقطة، ينبغي إلسرائيل أن تأتي وهي جاهزة مع قرار. هل تواصل حمل 
ولو جزئيًا، عن رفاه سكان القطاع حتى في وضع تواصل فيه قيادة حماس المواجهة المسؤولية، 

 العسكرية، أم أنها تغلق الباب وتلقي بالمفتاح.
 7/7/2021وت يديع
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