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ونطبق سياسة العصى  حول "إسرائيل"..ظل التهديدات األمنية في  ن سيناريوبينيت: مستعدون أل .1
 والجزرة مع غزة

قال نفتالي بينيت رئيس الوزراء اإلسرائيلي، مساء يوم األربعاء، إن حكومته مستعدة ألي سيناريو في 
 بلية للتنبؤ بها.ظل التهديدات األمنية التي تتشكل من حول إسرائيل، والتي باتت أكثر تعقيدًا وأقل قا

جاء ذلك في كلمة له خالل تخريج دورة أمنية، بحضور الرئيس اإلسرائيلي يتسحاق هرتسوغ، ووزير 
 الجيش بيني غانتس، ورئيس األركان أفيف كوخافي.

وقال بينيت، نحن نتصرف باستمرار وعند الضرورة من أجل أمننا، نعمل ذلك بزي رسمي أو بدونه، 
جميع الساحات القريبة والبعيدة وليس فقط بقوة السالح، وسنواصل القيام وعلى مدار الساعة وفي 

 تهدد أمن إسرائيل وسيادتها.” إرهابية“بذلك، ولن نسمح ألي دولة أو منظمة 
وتطرق للوضع على الحدود الشمالية، مشيرًا إلى الذكرى الخامسة عشر من حرب لبنان الثانية، 

ًا ال بأس به من المشاكل والثغرات، لكن اليوم الجيش في والتي قال إنها كانت حربًا كشفت عدد
 إذا لزم األمر.” أعدائه“مكان مختلف تمامًا ومستعد للضربة التي سيوجهها إلى 

هذه أيام صعبة على الجانب اآلخر من حدودنا الشمالية، إن دولة لبنان على وشك “وأضاف 
يع البلدان التي تسيطر عليها إيران وتعتمد االنهيار، ويمكنني القول بالفعل أنها منهارة، مثل جم

عليها، كل ما تمسه إيران مدمر، الثمن الباهظ يدفعه المواطنون اللبنانيون هذه المرة. حزب هللا 
بمهمة إيران يعرض للخطر مواطني لبنان ومستقبلهم .. مواطنو لبنان ليسوا أعداء .. في الواقع نحن 
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يران، لكن هناك فرق واحد: لدينا كل األدوات والقدرات  ومواطني لبنان لدينا عدو مشترك: حزب هللا وا 
 ”.لمواجهة هذا العدو

وأكد رئيس الوزراء اإلسرائيلي، استعداد الجيش لمواجهة أي سيناريو، مشيرًا إلى أن ذلك ينطبق أيضًا 
 على قطاع غزة وأنه يتم هناك تطبيق سياسة مختلفة متمثلة بالعصى والجزرة.

انتس، إن هناك تحديات وفرص ناشئة في المنطقة، منها تفكك لبنان والتهديدات من جهته، قال غ
من سوريا إلى جانب استقرارها، في المقابل أننا سنكون سعداء بتعزيز العالقات مع األردن ومصر 

 وموجة التطبيع التي هي مهمتنا لتشجيع وتقوية وجودنا.
طهران بالنووي هو التهديد األكبر وليس هناك وبشأن التهديدات اإليرانية، قال غانتس، إن تسلح 

خيار سوى بناء القوة واالستمرار في االعتماد على العنصر البشري وتكييف أدواتنا وبرامجنا لبناء قوة 
 كبيرة.

 14/7/2021القدس، القدس، 
 

 اديةمقابل تحسينات اقتص "الخليفة"اختيار  ..إسرائيلية لما بعد عباس-ترتيبات أميركية ":األخبار" .2
ال يبدو أن الجانبين األميركي واإلسرائيلي سييأسان من إمكانية إعادة تعويم : رجب المدهون-غزة

السلطة الفلسطينية، على رغم الغضب الشعبي المتزايد على األخيرة في مناطق سيطرتها. إذ تنصّب 
تنقذها من أزمتها التي  جهود كّل من واشنطن وتل أبيب، حاليًا، على إمكانية رفد رام هللا بموارد مالية
بعد محمود « الرئاسة»تتهّدد وجودها، لكن ليس مّجانًا، إّنما مقابل ترتيبات سياسية مرتبطة بمستقبل 

سرائيل من احتمال مبادرة  إلى ملء أّي فراغ متوّقع « حماس»عباس، في ظّل قلق الواليات المتحدة وا 
 .في الضفة المحتّلة

اإلسرائيلية التي  -ث إلى "األخبار"، فإن الخّطة األميركية وبحسب مصدر رفيع في السلطة تحدّ 
يجري التباحث فيها مع مسؤولين فلسطينيين، تتمحور حول توفير مصادر دعم مالي جديدة للسلطة، 
وتقوية األجهزة األمنية التابعة لها، منعًا لتدهور األوضاع مستقباًل. ويقود المباحثات، من الجانب 

اإلسرائيلي في وزارة الخارجية، هادي عمرو، الذي يناقش  -ملّف الفلسطيني األميركي، مسؤول ال
حاليًا مع المسؤولين األميركيين واإلسرائيليين تشكيل لجنة مشتركة لتسهيل النشاط االقتصادي 

 للسلطة.
وفي اإلطار نفسه، ذكرت صحيفة "هآرتس" العبرية أن محادثات تشكيل اللجنة المشتركة أحزرت 

يما كشفت مصادر محّلية فلسطينية أن وزير الشؤون المدنية في رام هللا، حسين الشيخ، بعث تقدمًا، ف
برسالة إلى حكومة بينت، ناشده فيها "التحّرك إلنقاذ السلطة من األزمة المالية التي تمّر بها خالل 
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بفعل تراجع الفترة الحالية". وأشار الشيخ، في رسالته، إلى أن "الوضع المالي يتأّزم بشكل كبير 
العائدات الداخلية والِمنح الخارجية وأزمة جائحة كورونا، باإلضافة إلى مشكلة اقتطاع جزء كبير من 
أموال المقاّصة، وهو ما يشّكل تهديدًا لمستقبل السلطة، ويصّب في صالح حركة حماس ومشروع 

وتعزيز السلطة واألجهزة المقاومة المسلحة"، داعيًا إلى "تحسين األوضاع في األراضي الفلسطينية، 
األمنية التابعة لها، لمواجهة بوادر انتفاضة مدعومة من حماس وجهات خارجية في الضفة المحتلة". 
وجاء رّد تل أبيب، بعد أسابيع من بعث رام هللا برسالتها المكتوبة، بدراسة تشكيل لجنة مشتركة 

، والتباحث مع األطراف الدولية، إلقرار تحسينات اقتصادية تضمن إيرادات مالية أكبر للسلطة
 مليون دوالر سنويًا. 400وخاصة الواليات المتحدة، في إعادة الدعم الذي كان ُيقّدر بـ

إال أن األهّم واألخطر في نظر األميركيين خالل الفترة المقبلة، بحسب مصادر رفيعة في السلطة، 
امًا وال يبدو وضعه الصّحي جيدًا. ع 85هو مستقبل األخيرة بعد رحيل عباس الذي يبلغ من العمر 

وهو ما تحّدث به الجانبان األميركي واإلسرائيلي، صراحة، مع السلطة، خالل األسبوع الماضي، 
طالَبين ترتيب األوضاع الداخلية للسلطة بما ال يسمح لحركة "حماس" بالسيطرة على الوضع 

دوا على ضرورة تعديل النظام السياسي السياسي الفلسطيني. ووفقًا للمعلومات، فإن األميركيين شدّ 
قرار قانون يسمح بتعيين نائب لعباس يتوّلى مهاّم الرئاسة في حال  الفلسطيني خالل الفترة المقبلة، وا 
مغادرة األخير أو موته، بحيث يستمّر النائب في القيادة في ظّل تعّذر إجراء انتخابات. ويتمّتع 

ة والتشريعية في األراضي الفلسطينية بعد حّل المجلس عباس، حاليًا، بجميع السلطات التنفيذي
التشريعي قبل عامين، وهو ما سُيمّكنه من إصدار قانون جديد يتعّلق بملّف الرئاسة وتعيين نائب له 
وفق رغبة األمريكيين واإلسرائيليين، إاّل أن هذا القرار يظّل مرهونًا، بحسب مسؤولين في السلطة، 

 دية في الضفة.بتحّسن األوضاع االقتصا
 15/7/2021األخبار، بيروت، 

 
 مساٍع لعقد قمة إسرائيلية ـ فلسطينية .3

كشفت مصادر دبلوماسية في تل أبيب، أمس )األربعاء(، عن مساٍع تُبذل : نظير مجلي-تل أبيب
مع رام هللا لعقد لقاء قمة بين الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، والرئيس اإلسرائيلي الجديد، إسحق 

وقالت المصادر إن عباس وهيرتسوغ، اللذين عقدا عدة لقاءات في  سوغ، في وقت قريب.هيرت
حتى  2013الماضي، يعتبران صديقين مقربين، وفي أعقاب اللقاءات العديدة التي عقداها في سنوات 

)عندما كان هيرتسوغ رئيسًا لحزب العمل( توصال إلى مسودة اتفاقية سالم إلنهاء الصراع  2015
الفلسطيني، قريبة جدًا من التفاهمات التي كان توصل إليها عباس مع رئيس الوزراء  -ئيلي اإلسرا
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اإلسرائيلي األسبق، إيهود أولمرت. ولذلك فإن لقاًء جديدًا بينهما هو طبيعي للغاية، بشرط أن يحظى 
األميركية أيضًا بموافقة رئيس الوزراء، نفتالي بنيت، ووزير خارجيته، يائير لبيد، علمًا بأن اإلدارة 

 تشجع مثل هذا اللقاء.
، فإن عباس هنأ هيرتسوغ بمناسبة انتخابه رئيسًا، يوم «11 -كان »وحسب القناة الرسمية اإلسرائيلية 

األحد الماضي، وأجريا محادثة ودية، أكدا فيها على الرغبة في العمل نحو السالم. وقالت القناة 
ة التي جرت يوم االثنين الماضي بين هيرتسوغ والرئيس المذكورة إن عباس هو الذي توسط للمكالم
اإلخباري العبري، أمس، « والال»وذكر موقع  دقيقة. 40التركي رجب طيب إردوغان، واستمرت مدة 

القطيعة »أن هيرتسوغ ينسق خطواته مع الحكومة، وأن هناك تقديرات واقعية لدى إسرائيل بأن 
ين القيادتين اإلسرائيلية والفلسطينية في رام هللا، ستكسران الطويلة والجمود القائم في العالقات ب

 «.الخطوة األولى في هذا السبيل ستكون بلقاء هرتسوغ مع أبو مازن»، وأن «قريباً 
 15/7/2021الشرق األوسط، لندن، 

 
 يستقبل وفدًا من أهالي القدس: لن نسمح بطردكم من منازلكم مهما كان الثمن عباس .4

رام هللا، وفدًا ضم عددًا بمحمود عباس، مساء أمس،  السلطة الفلسطينية ستقبل رئيسوفا: ا -رام هللا 
من أهالي حي الشيخ جراح المهددين باإلخالء من منازلهم، وأهالي حيي البستان وبطن الهوى من 

 عباسمن جانبه، شدد  بلدة سلوان المهددة منازلهم بالمصادرة والهدم من قبل االحتالل اإلسرائيلي.
ى رفضه الكامل لسياسات االحتالل الهادفة لتهجير المواطنين الفلسطينيين من منازلهم وأحيائهم، عل

مشيرًا إلى أن قضيتهم لها األولوية على جدول أعماله خالل لقاءاته واتصاالته ورسائله لكافة قادة 
أنه لن يسمح بطرد كما شدد على أن الموقف الفلسطيني نقله بوضوح لكافة قادة العالم، ب دول العالم.

السكان الفلسطينيين من منازلهم مهما كان الثمن، مشيرًا إلى أنه لقي تجاوبًا كبيرًا من قبل زعماء 
العالم مع الحق الفلسطيني الذي يمثله أهالي الشيخ جراح وسلوان وغيرهما من أحياء مدينة القدس 

 المحتلة.
 15/7/2021، األيام، رام هللا

 
 : جهود فلسطينية أردنية مشتركة لتوفير الحماية للمسجد األقصى"ةالخارجية الفلسطيني" .5

أردنية مشتركة تبذل لتوفير الحماية للمسجد  –قالت وزارة الخارجية، إن جهودا فلسطينية : رام هللا
األقصى ولتنفيذ القرارات العربية واإلسالمية والدولية ذات الصلة، ولفضح أبعاد ما يحاك من مؤامرة 

خبيثة تستهدف المسجد المبارك، ولحشد أوسع ضغط دولي على سلطات االحتالل لوقف إسرائيلية 
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وحذرت الوزارة من الدعوات التي تطلقها ما تسمى "منظمات جبل  عدوانها على القدس ومقدساتها.
الهيكل" لحشد اوسع مشاركة في اقتحام يتم تنظيمه والترتيب له يوم األحد المقبل للمسجد االقصى 

يسمى "ذكرى خراب الهيكل". وحّملت الوزارة الحكومة اإلسرائيلية المسؤولية الكاملة بحجة ما 
 والمباشرة عن تلك االقتحامات وتلك الدعوات ونتائجها وتداعياتها.

 14/7/2021، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
 

 لمستمرة ضد شعبناجهود لضمان مساءلة االحتالل على جرائمه االالمالكي: علينا توحيد  .6
قال وزير الخارجية رياض المالكي، إن علينا توحيد جهود حركة عدم االنحياز لضمان : رام هللا

جاء ذلك خالل مشاركته،  مساءلة االحتالل اإلسرائيلي على جرائمه المستمرة ضد أبناء شعبنا.
وأشار إلى أن . االنحياز األربعاء، عبر "الفيديو كونفرنس"، في المؤتمر الوزاري النصفي لحركة عدم

أولئك الذين تم إغراؤهم من الدول بتهميش قضية فلسطين يخونون أسس ومبادئ حركتنا والمصالح 
طويلة األجل لشعوبنا، وأن دولة فلسطين ستبقى ملتزمة بالعمل مع جميع أعضاء حركة عدم 

ع أي تقييد لهذا النظام، االنحياز والدول الصديقة األخرى لحماية النظام القائم على القواعد ومن
و"سنواصل سعينا للنهوض بقيمنا وأهدافنا المشتركة، بما في ذلك الحق غير القابل للتصرف لجميع 

 الشعوب، دون استثناء، وهو حق تقرير المصير".
 14/7/2021، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
 هوض بالحالة الفلسطينيةأبو ستة: إجراء انتخابات مجلس وطني مطلب شعبي للن .7

الفلسطيني، سلمان أبو ستة في حوار مع "قدس برس، أن النهوض  البروفيسوريرى : بثينة اشتيوي
مليون  14بالحالة الفلسطينية في الوقت الحالي، يتمثل بانتخاب مجلس وطني فلسطيني، يمثل 

طينية، بصعوبة إجراء ويفند "أبو ستة" مزاعم بعض القيادات في السلطة الفلس مواطن فلسطيني.
انتخابات المجلس الوطني خارج األراضي المحتلة، قائال: إن "السلطة على مدار السنوات الماضية، 

مليون فلسطيني، لم تبادر أصال بالحديث مع أي دولة يتواجد  7وبالتزامن مع ضرورة تحقيق مطلب 
مليون فلسطيني  7إلى أن  وأشار فوق أراضيها الجئون فلسطينيون، بأخذ الموافقة من عدمها".

 ، يسعون منذ اتفاق أوسلو وما قبله، خلف وجود قيادة حقيقية تمثلهم وتتبنى مطالبهم.الجئ
وتستند السلطة الفلسطينية في رفضها إجراء انتخابات المجلس الوطني في الخارج، بوجود مجلس 

لبروفيسور" تختلف هنا، إذ تشريعي، وانتخابات رئاسية، يمكن االكتفاء بهما، إال أن وجهة نظر "ا
يرى أن االنتخابات الرئاسية "بدعة وال أصل لها"، حيث ال يوجد في القانون الفلسطيني أصال شيء 
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اسمه "انتخابات رئاسية" معلال بقوله: "رئيس اللجنة التنفيذية يأتي من خالل انتخابات المجلس 
وهو ما يعني ضرورة إجراء انتخابات الوطني، وعليه فإن اللجنة هي من تنتخب رئيس لها يمثلها، 

 مجلس وطني عام".
وفيما يتعلق بانتخابات المجلس التشريعي، "فهي تحت االحتالل وغير مقبولة أصال"، ألسباب كثيرة، 
"أبرزها المضايقات اإلسرائيلية التي تالحق المرشحين والمنتخبين في آن واحد"، مضيفا: "ال بد من 

 بات خارج نطاق االحتالل"، وفق "أبو ستة".وضع صيغة أخرى لهذه االنتخا
 14/7/2021، قدس برس

 
 أشهر 5االحتالل يحكم على الناطق باسم قائمة "القدس موعدنا" بالسجن  .8

أشهر على األسير عالء  5حكمت محكمة االحتالل العسكرية، اليوم األربعاء، بالسجن : نابلس
ويعد  نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة. حميدان الناطق باسم قائمة "القدس موعدنا" من مدينة

حميدان من الشخصيات البارزة في قائمة "القدس موعدنا"، وكان ناطقا باسمها لخوض االنتخابات 
 التشريعية الفلسطينية الملغاة.

 14/7/2021، المركز الفلسطيني لإلعالم
 

 العام: ارتفاع كبير في نسبة الجريمة والقتل منذ مطلع الفلسطينية الشرطة .9
]الضفة وفا: أعلن الناطق باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات، أن الجريمة في فلسطين -رام هللا 
حتى حزيران، فيما ارتفعت جريمة القتل بنسبة  2021منذ بداية العام  %40ارتفعت بنسبة  والقدس[

العام الجاري قتل وأضاف ارزيقات لـ"وفا" إنه منذ مطلع  .2020مقارنة مع نفس الفترة من العام  69%
ولفت  جريمة. 13مواطنًا في  13الذي قتل فيه  2020جريمة، مقارنة مع العام  18مواطنًا، في  22

 3أشخاص، تلتها الخليل  10إلى أن غالبية جرائم القتل تركزت في ضواحي القدس وأودت بحياة 
 شخص.، ونابلس شخص، وجنين 2، ورام هللا 2أشخاص، وقلقيلية  3أشخاص، وطولكرم 

 15/7/2021، األيام، رام هللا
 

 فْليدفع لكم َمن بدأ الحرب! ..رواتب عائالت الشهداء "تشفط"السلطة الفلسطينية ": األخبار" .10
يوضح ماهر بدوي، وهو األمين العام لـ"اللجنة الوطنية ألهالي الشهداء"، أن : يوسف فارس -غزة

أسرة. ويقول في حديثه إلى  1,833لغ عدد عوائل الشهداء التي ترفض السلطة صرف رواتبها يب
"األخبار": "منذ سنوات، ونحن نتلّقى وعودًا بصرف الرواتب أسوة ببقية عائالت الشهداء، إاّل أن 
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مؤسسة رعاية أسر الشهداء والجرحى تتنّصل من التزامها، بذريعة االنقسام والضائقة المالية". 
السلطات في رام هللا وغزة بضرورة إنهاء األزمة،  ويضيف الرجل، وهو والد شهيد: "َتوّجهنا إلى كلّ 

ألن عائالت الشهداء التي فقدت معيلها ال تملك اليوم قوت يومها، إاّل أننا ال نلمس أّي خطوات 
هو المسؤول عن  2014عملية، حتى إن أحد المسؤولين في رام هللا قال لنا: من بدأ الحرب في عام 

 صرف مستحّقات أبنائكم".
 15/7/2021بيروت، األخبار، 

 
 حماس تحذر: مزيد من الضغط على غزة سيولد انفجارا جديدا في وجه االحتالل .11

حذرت حركة "حماس" من أن عدم تفكيك األزمات اإلنسانية لقطاع غزة، سيولد انفجارا : خاص-غزة
جديدا في وجه االحتالل اإلسرائيلي، مؤكدة على أن الشعب الفلسطيني سينتزع حقه في كسر 

وقال عبد اللطيف القنوع الناطق باسم الحركة تعقيبا على مماطلة دولة االحتالل في إدخال  صار.الح
جراءات كسر الحصار هي حق لشعبنا  المنحة القطرية لقطاع غزة: "موضوع التسهيالت على غزة وا 

 وأضاف القانوع لـ "قدس برس": "من حق الفلسطيني، وهذا الحق ليس منة من أحد على اإلطالق".
حياة عزيزة وكريمة وال يمكن لالحتالل الصهيوني إال أن يقوم بإجراءات  العيش فيشعبنا الفلسطيني 

وتابع: "مزيد من الضغط على قطاع غزة ال يولد إال  كسر الحصار عن قطاع غزة وتفكيك األزمات".
ناضل مع حالة من االنفجار في وجه االحتالل، وبالتالي التخفيف هو حق لشعبنا الفلسطيني وسن

 شعبنا الفلسطيني من أجل نزع حقوق شعبنا الفلسطيني".
 14/7/2021، قدس برس

 
 حمادة: ادعاءات االحتالل حول سور القدس سرقة لتاريخ المدينة .12

إن إعالن االحتالل عن اكتشاف  ،قال الناطق باسم حركة "حماس" عن مدينة القدس محمد حمادة
مال الكتشافات سابقة متعلقة بهيكلهم المزعوم، وأّنه قد جزء شرقي وقديم من سور القدس وأنه استك

عثر بالقرب من هذا السور على آثار عبرّية، ما هو إال استمرار في نهجه القائم على االّدعاء 
وأكد حمادة في تصريح صحفي أن ذلك يصب في مخطط  والتزوير وسرقة تاريخ المدينة المقدسة.
 طمس هويتها اإلسالمية العربية. االحتالل الساعي إلى تهويد القدس، و 

 14/7/2021، موقع حركة حماس
 
 



 
 
 
 

 

 11 ص             5584 العدد:             7/15/2021 خميسلا التاريخ: 

 

                                    

 فصائل تدين افتتاح اإلمارات سفارة لها في تل أبيب .13
واعتبرت  أدانت فصائل فلسطينية، األربعاء، افتتاح اإلمارات العربية، سفارة لها في تل أبيب. :غزة

ى بحق الشعب الفلسطيني وكل حركة حماس في بيان لها، هذه الخطوة إصرار على الخطيئة الكبر 
األخطر “وقالت حماس  شعوب المنطقة الرافضة تماًما لكل أشكال التعامل والتطبيع مع االحتالل.

من ذلك أن يأتي هذا التصرف من دولة اإلمارات العربية بعد عدوان صهيوني إرهابي على شعبنا 
نحداًرا خطيًرا في السياسة اإلماراتية، ومقدساته، ارتكبت فيه المجازر بحق المدنيين العزل، ما يمثل ا

والذي من شأنه ليس فقط إعطاء غطاء رسمي للعدو الصهيوني الرتكاب جرائمه بحق شعبنا 
 الفلسطيني، بل يشجعه على ارتكاب المزيد منها، واستكمال مشاريعه التهويدية العنصرية المتطرفة.

ن افتتاح سفارة لإلمارات في تل أبيب، خطوة من جهتها، قالت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، إ
ستلحق الضرر الشديد بالمصالح الوطنية للشعب الفلسطيني، وباقي الشعوب العربية وفي مقدمتها 

 شعب دولة االمارات نفسه.
التطبيع “فيما اعتبرت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، الخطوة اإلماراتية، بأنها تعني االنتقال من 

التي تتبعها بعض األنظمة العربية في تعزيز عالقاتها مع ” الخيانة“، والغرق في وحل ”إلى التصهين
 االحتالل على حساب دماء الشعب الفلسطيني.

من ناحيته، قال طارق سلمي الناطق باسم الجهاد، إن التاريخ سيسجل أنه في الوقت الذي تتسارع 
سجد األقصى، كان حكام االمارات يفتتحون فيه جرائم االحتالل بالقدس وهدم المنازل واقتحام الم

 سفارة لهم لدى االحتالل.
 14/7/2021، القدس، القدس

 
 قائد وحدة المستعربين يكشف عن تهديد أمني جديد في جنين .14

قال قائد وحدة المستعربين في الضفة الغربية المحتلة الملقب "د": إن واقًعا جديًدا : القدس المحتلة
ن ومخيمها شمااًل خالل األسابيع األخيرة، ما يشكل تحدًيا كبيًرا لجيش يجرى فرضه في مدينة جني

وأوضح الضابط في حديث لوسائل إعالم عبرية أن ما يحدث في المدينة من  االحتالل اإلسرائيلي.
وذكر أن قوة خاصة كادت أن  اشتباكات عنيفة يعد حدثًا غير مألوف في الضفة الغربية المحتلة.

لها مجموعة مسلحين في جنين قبل أسبوعين، وانتهت الليلة بثالثة شهداء  تقع في كمين نصبته
وتحدث الضابط عن جرأة كبيرة يتمتع بها المسلحون، قائاًل:  فلسطينيين دون إصابات بصفوف القوة.

"لقد شّخصوا قافلتنا، وهاجموها بكمين محكم جيًدا )..( استغرقنا وقًتا لنفهم ما الذي يجرى بالضبط 
 تطلق النيران". ومن أين
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وتطرق لعملية االقتحام لجنين قبل يومين بقوله إنه جرى خاللها اعتقال ثالثة فلسطينيين، وتعطلت 
واختتم حديثه بأنه "شعر بفقدان  إحدى اآلليات العسكرية خالل إطالق النار الكثيف صوب الدوريات.

 يد كبير للقوات المقتحمة للمدينة.توازنه في العملية السابقة"، مشدًدا على أن الحديث يدور عن تهد
 14/7/2021، المركز الفلسطيني لإلعالم

 
 الليكود يطرح قانونين لمنع فتح القنصلية األميركية وضّم بالضفة .15

قدم عضو الكنيست من حزب الليكود، نير بركات، مشروع قانون يمنع فتح ممثلية ـ: بالل ضاهر
أجل منع إعادة فتح القنصلية األميركية في القدس  دبلوماسية تخدم "كيانا أجنبيا" في القدس، من

لتقديم خدمات للفلسطينيين، وفق ما ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" اليوم، األربعاء. وفي موازاة 
 ذلك، قدم الليكود مشروع قانون آخر يقضي بفرض "السيادة اإلسرائيلية" في الضفة الغربية المحتلة.

قدس السابق، مشروع القانون لتعديل "قانون أساس: القدس عاصمة وقدم بركات، وهو رئيس بلدية ال
عضو كنيست من أحزاب المعارضة: الليكود، الصهيونية الدينية،  30إسرائيل"، ووقع عليه أكثر من 

شاس و"يهدوت هتوراة"، وعضو الكنيست عاميحاي شيكلي من حزب "يمينا"، الذي يرأسه رئيس 
 نيت.الحكومة اإلسرائيلية، نفتالي بي

 14/7/2021، 48عرب 
 

 هداف عسكريةأالجيش اإلسرائيلي ينهي استعداداته لحرب ضد حزب هللا ويعلن عن  .16
أعلن الجيش اإلسرائيلي، اليوم األربعاء، إكمال استعداداته لمجموعة واسعة من السيناريوهات المتعلقة 

ائد المنطقة الشمالية أمير وقال ما يسمى ق عاًما من الحرب الثانية. 15بالحرب ضد حزب هللا، بعد 
نعد مفاجآت لحزب هللا، والحرب “برعام في إيجاز صحفي للمراسلين العسكريين من حدود لبنان، 

 ”.القادمة ستكون معقدة بالنسبة لنا لكنها ال تطاق بالنسبة لهم
هدفه مرة من البنك الذي است 20ووفًقا للجيش اإلسرائيلي، فإنه يمتلك بنك كبير من األهداف أكبر 

 خالل حرب لبنان الثانية، وأنه سيكون لديه قدرة غير مسبوقة على ضرب األهداف المختلفة.
ألف صاروخ وقذيفة قادرة على إصابة  150إلى  130وقدر الجيش اإلسرائيلي أن حزب هللا يمتلك من 
وخ آالف صار  10كيلو متر، بمعدل  700إلى  15أي نقطة في إسرائيل، وبمسافات تتراوح ما بين 

 أسبوعًيا.
ومن السيناريوهات التي تم االستعداد لها العملية البرية، كما أنه جرى تدريًبا لمدة أسبوع للقوات التي 

 قد تشارك فيها، لالستعداد بشكل أفضل ممكن للقتال داخل تلك لبنان.
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لقوات في في الجيش اإلسرائيلي دان نيومان إنه بشكل ال لبس فيه بات دخول ا 36ويقول قائد الفرقة 
أمر مطلوب، وفي المقابل الضربات من الجو ستكون قوية، ولكن من أجل ” أراضي العدو“قلب 

 نجاح العملية سنحتاج للعمل البري في ظل قدرات حزب هللا.
في الحملة القادمة، ستقابل أمامك “ووجه قائد المنطقة الشمالية برعام رسالة إلى حزب هللا قال فيها 

 ”. وحازًما أكثر من أي وقت مضىجيًشا مدرًبا وقاتاًل 
 14/7/2021القدس، القدس، 

 
 النيابة العامة: القوانين الحالية ال تمنع ابتزاز إتاوة من المصالح التجارية .17

أعد مسؤول كبير في النيابة العامة اإلسرائيلية وثيقة، أشار من خاللها إلى أن القوانين : بالل ضاهر
إلتاوة )الخاوة(، المنتشرة خصوصا في شمال وجنوب البالد، الحالية ال تسمح بمحاربة ظاهرة ا

 وترتكبها عصابات.
وقدم المسؤول الوثيقة إلى نائبة المدعي العام اإلسرائيلي، ليئات بن آري، وشدد فيها على ضرورة 
إجراء تعديالت على التشريعات، من أجل التمكن من مواجهة هذا النوع من الجرائم بشكل فعال، وفقا 

 ر نشره موقع "والال" اإللكتروني اليوم، االربعاء.لتقري
 14/7/2021، 48عرب 

 
 بينيت: إهمال نتنياهو سمح بتقدم البرنامج النوون اإليراني .18

هاجم مصدر في مكتب رئيس الحكومة اإلسرائيلية، نفتالي بينيت، يوم األربعاء، رئيس : بالل ضاهر
دم البرنامج النووي اإليراني نحو حيازة طهران قنبلة المعارضة، بنيامين نتنياهو، واتهمه بالتسبب بتق

 نووية.
وجاء ذلك ردا على مقال نشره نتنياهو في صحيفة "يسرائيل هيوم"، اليوم، واعتبر فيه أن صوت  

 بينيت وحكومته ليس مرتفعا بالشكل الكافي في معارضة االتفاق النووي.
 14/7/2021، 48عرب 

 
 االستوائية نقل سفارة بالده إلى القدس بينيت يبحث مع نائب رئيس غينيا .19

التقى نفتالي بينيت رئيس الوزراء اإلسرائيلي، اليوم األربعاء، مع نائب رئيس غينيا االستوائية تيودورو 
وبحسب القناة العبرية السابعة، فإن بينيت بحث مع  نغويما أوبيانج مانغي، وبحث معه عدة قضايا.

يسعدنا “وقال بينيت بداية لقائه مع مانغي،  األخير إلى القدس.مانغي دفع عملية نقل سفارة بالد 
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وكان  ”.استضافتك هنا في إسرائيل، نحن نقدر زيارتك وكذلك بيانك بشأن افتتاح سفارتك هنا بالقدس
 مانغي قال لدى وصوله إسرائيل منذ يومين، إنه سيعمل على فتح سفارة لبالده في القدس.
 14/7/2021القدس، القدس، 

 
 كنيست اإلسرائيلي يعقد جلسة خاصة بمناسبة االنسحاب من غزة وشمال الضفةال .20

لوبي أرض “وافق رئيس الكنيست اإلسرائيلي ميكي ليفي، اليوم األربعاء، على طلب من ما يسمى 
لعقد جلسة خاصة بمناسبة االنسحاب من قطاع غزة ومناطق شمال الضفة الغربية عام ” إسرائيل

قد الجلسة يوم الثالثاء بعد المقبل، الذي يصادف السابع والعشرين من تموز وتقرر أن يتم ع .2005
عضًوا من أحزاب إسرائيلية مختلفة من المعارضة وكذلك االئتالف  58وتقدم بالطلب  الجاري.

 الحكومي.
 14/7/2021القدس، القدس، 

 
 سنوات لمسؤولة حكومية سابقة يقلق نتنياهو وحلفاءه 10السجن  .21

ر قرار أصدرته المحكمة المركزية في تل أبيب، أمس )األربعاء(، بفرض عقوبة السجن تل أبيب: أثا
الفعلي لعشر سنوات على نائبة وزير الداخلية اإلسرائيلي السابقة، فاينا كيرشنباوم، مخاوف وقلقًا 
ح كبيرين لدى رئيس المعارضة بنيامين نتنياهو وحلفائه من الوزراء السابقين، الذين يواجهون لوائ

 اتهام خطيرة بالفساد.
وقالت مصادر سياسية في االئتالف والمعارضة في تل أبيب، إن القرار القاسي ضد كيرشنباوم، 

قد »الذي يعتبر أقسى حكم ضد الفساد في تاريخ إسرائيل، يفتح الباب أمام تقديرات متشائمة جدًا، و
والعمل على إسقاطها بأي ثمن؛  يؤدي إلى استشراس نتنياهو وحلفائه في محاربة الحكومة الحالية

 «.حتى يتاح لهم تكبيل أيدي الجهاز القضائي ومنعه من إصدار حكم شبيه عليهم
 15/7/2021الشرق األوسط، لندن، 

 
 الجيش اإلسرائيلي يطلب زيادة موازنته استعدادا لـ"هجوم محتمل في إيران" .22

ئيس الحكومة السابق، بنيامين هاجم مسؤولون في أجهزة األمن اإلسرائيلية، ر : محمود مجادلة
نتنياهو، معتبرين أنه لم يمنح الجيش إمكانيات لوضع خطة عمل ضد إيران في حال فشل 
المفاوضات النووية؛ في حين طالب الجيش اإلسرائيلي، بزيادة جديدة في الميزانية المخصصة 
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فت القناة العامة لـ"هجوم محتمل في إيران" تصل قيمتها إلى مليارات الدوالرات، بحسب ما كش
 "(، مساء يوم األربعاء.11اإلسرائيلية )"كان 

وطرح الجيش اإلسرائيلي زيادة الموازنة خالل المناقشات األولية التي انطلقت بين قيادة الجيش 
والمسؤولين في وزارة المالية، تمهيدا لوضع الموازنة اإلسرائيلية العامة والتي سيتم التوصيت عليها 

 .أشهر 4بعد نحو 
" أن "الزيادة على الموازنة التي يطالب بها الجيش تقدر بمليارات الشواقل"، وتأتي 11وذكرت "كان 

 في إطار "تعزيز والحفاظ على القدرات الهجومية في إيران".
 14/7/2021، 48عرب 

 
 قناة عبرية: صاروخ من القبة الحديدية كاد أن يسقط طائرة حربية خالل العملية بغزة .23

العبرية، مساء اليوم األربعاء، أن صاروخ أطلق من بطارية القبة الحديدية العتراض  12كشفت قناة 
)عدوان غزة األخير(، كاد أن يسقط طائرة حربية ” حارس األسوار“صاروخ فلسطيني خالل عملية 

التي  F15ووفقًا للقناة، فإن الصاروخ غير اتجاهه وكاد أن يصيب طائرة  في حادثة غير عادية.
لق في أجواء غزة، مشيرًة إلى أن الطائرة أصيبت بشظية من الصاروخ قبل أن يهبط كانت تح

الطيارون بأمان ويتم تفجير الصاروخ في الهواء من قبل مشغلي القبة قبل ثواٍن فقط من إصابته 
 للطائرة.

 14/7/2021القدس، القدس، 
 

 خطاء الماضيبينت لعدم تكرار أ والد الجندن اإلسرائيلي األسير لدى حماس يدعو .24
طالب والد الضابط اإلسرائيلي المفقود في قطاع غزة هدار غولدين الحكومة : القدس المحتلة

اإلسرائيلية باشتراط دخول األموال إلى قطاع غزة بعودة الجنود األسرى، قائال: "لقد فشلنا منذ سبع 
في المقبرة العسكرية وقال سيمحا غولدين، خالل حفل تأبين البنه  سنوات، وحان الوقت لإلصالح".

في كفار سابا: "سبع سنوات سيئة مرت وراءنا انتهك فيها قادة الجيش اإلسرائيلي وقادة الدولة 
 العهود، وتركوا خلفهم ابننا هدار من لواء جفعاتي، ولم تحدث أي نتيجة حتى يومنا هذا".

كرار أخطاء الماضي، ودعا والد الضابط غولدين رئيس وزراء االحتالل نفتالي بينيت إلى عدم ت 
وتنفيذ األمور بشكل مختلف، ووضع عودة الجنود شرًطا لكل شيء؛ لدخول األموال إلى القطاع أو 

 ألي اتفاق آخر مع القطاع، أوال وقبل كل شيء يجب إعادة هدار وأورون.
 14/7/2021، المركز الفلسطيني لإلعالم
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 مستوطًنا يقتحمون باحات األقصى 230أكثر من  .25
(، المسجد األقصى، بحماية 7-14اقتحم عشرات المستوطنين، صباح األربعاء ): القدس المحتلة

 230وأفادت مصادر مقدسية أن أكثر من  قوات االحتالل اإلسرائيلي، ونفذوا جوالت استفزازية فيه.
 شرطيًّا وضابًطا اقتحموا مصليات المسجد. 25مستوطًنا اقتحموا باحات المسجد األقصى، منهم 

وشرع المستوطنون منذ األسبوع الماضي باقتحام أكثر من منطقة داخل ساحات األقصى، في سابقة 
 خطيرة وعلى غير المعتاد، ما يجعل المسجد كاماًل مستباًحا القتحاماتهم.

الذي يعده المكتب اإلعالمي لحركة  2021ورصد التقرير الدوري لالنتهاكات اإلسرائيلية لشهر حزيران
وحسب التقرير، ارتكب االحتالل  ( انتهاًكا.3,373فة الغربية، ارتكاب االحتالل )حماس في الض
( مستوطنا المسجد 1,964( اعتداء على دور العبادة والمقدسات، فيما اقتحم )23والمستوطنون )

 األقصى المبارك.
 14/7/2021، المركز الفلسطيني لإلعالم

 
 م لعائلة األسير الشلبيمن طلبة بيرزيت بعد زيارته 45االحتالل يعتقل  .26

"األيام": اعتقلت قوات االحتالل، مساء أمس، العشرات من طلبة جامعة بيرزيت، على  –رام هللا 
طالبًا كانوا في زيارة  45وأفادت مصادر محلية، بأن نحو  مدخل بلدة ترمسعيا، شمال رام هللا.

 ل على هدم منزلها مؤخرًا.تضامنية لعائلة األسير منتصر الشلبي بعد أن أقدمت قوات االحتال
وأشارت إلى أن حافلة تجارية تقل قوات خاصة "مستعربين" أوقفت الحافلتين اللتين كانتا تقالن الطلبة 
لدى خروجهم من البلدة، بعد زيارة عائلة األسير، وأجبرت جميع الطلبة على النزول من الحافلة، 

هم، قبل أن تقتحم المدخل قوة من جيش وقيدت أيديهم، وأجلستهم على األرض، ودققت في هويات
ولفتت إلى أن قوات االحتالل شرعت باعتقال الطلبة والسائقين واقتيادهم بحافلة إلى جهة  االحتالل.

 مجهولة، في الوقت الذي أفرجت فيه عن سبع طالبات.
 15/7/2021، رام هللا، األيام

 
 االحتالل يسمح بعبور أصناف جديدة من السلع إلى غزة .27

األناضول: سمحت السلطات اإلسرائيلية، صباح األربعاء، بمرور سلع وبضائع، للمرة األولى -رفح
وقال  مايو/أيار الماضي، عبر معبر كرم أبو سالم )جنوب(. 22منذ انتهاء التصعيد األخير في 

المعبر يشهد حركة نشطة “مسؤول الجانب الفلسطيني من معبر كرم أبو سالم، أحمد مسّلم، إن 
ولفت إلى أن الجانب اإلسرائيلي، ما زال  ”.ات المحملة بالبضائع لغزة من الجانب اإلسرائيليللشاحن
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يمنع دخول كافة األدوات الكهربائية، ومواد البناء بكافة أنواعها ومشتقاتها ومتعلقاتها، بما فيها: 
ئيلي، كان يسمح وأشار مسّلم إلى أن الجانب اإلسرا اإلسمنت، الحديد، الحصمة )الزلط(، والدهانات.

 400شاحنة يوميا؛ أما اآلن، فيسمح بعبور ما بين  700إلى  600قبل انتهاء العدوان بدخول ما بين 
 شاحنة. 500إلى 

 14/7/2021، القدس العربي، لندن
 

 أربعة أسرى في سجون االحتالل يواصلون اإلضراب رفًضا لسياسة االعتقال اإلدارنّ  .28
لسطيني، اليوم األربعاء، أن أربعة أسرى في زنازين سجن "النقب أّكد نادي األسير الفرام هللا: 

الصحراوي"، يواصلون اإلضراب عن الطعام رفًضا العتقالهم اإلدارّي، وهم: محمد الزغير، وسالم 
 زيدات، ومحمد اعمر، ومجاهد حامد.

 14/7/2021، قدس برس
 

 ام الجارنقرارًا إدارًيا خالل النصف األول من الع "715"االحتالل يصدر  .29
( قراًرا إدارًيا أصدرتها محاكم االحتالل 715رصد مركز فلسطين لدراسات األسرى، األربعاء، ): غزة

وقال المركز، إن سلطات االحتالل صعدت منذ بداية العام  .2021خالل النصف األول من العام 
 ين األخيرين.الجاري من إصدار األوامر اإلدارية بحق األسرى الفلسطينيين، وخاصة في الشهر 

وبحسب المركز، فإن أعداد األوامر اإلدارية التي صدرت خالل النصف األول من العام الحالي، 
بالمائة عن القرارات التي صدرت في نفس الوقت من العام الماضي والذى شهد  30مرتفعة بنسبة 

 ( قراًرا إدارًيا.557)
 14/7/2021، القدس، القدس

 
 . األب مانويل مسّلم يوقع كتابيهبحضور ديني إسالمي ومسيحي . .30

احتفل رئيس الهيئة الشعبية العالمية لعدالة وسالم القدس األب مانويل مسّلم، بتوقيع كتابيه : رام هللا
"حديث أم قشعم"، و"علم الخالص"، خالل حفل في بلدة "بيرزيت" شمالي مدينة رام هللا )وسط الضفة 

جاء ذلك في حفل رعته الهيئة اإلسالمية العليا  سيحي.الغربية المحتلة(، بحضور ديني إسالمي وم
الماضية، بحضور شخصيات إسالمية ومسيحية والسفير التركي لدى ]قبل[في القدس )أهلية(، الليلة 

 السلطة الفلسطينية، أحمد رضا ديمير، بحسب ما نقلته وكالة األنباء التركية الرسمية.
 14/7/2021، قدس برس
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 دس والضفة.. واقتحامات بالخليل ونابلسحملة اعتقاالت في الق .31
شّنت قوات االحتالل اإلسرائيلي، فجر الخميس والليلة الماضية، حملة اعتقاالت ودهم وتفتيش بمنازل 

 الفلسطينيين، في مناطق متفرقة بالقدس المحتلة والضفة الغربية، تركزت في نابلس والخليل.
والضفة المحتلتين، وتقوم بمداهمة منازل وتشن قوات االحتالل اعتقاالت يومية في القدس 

 الفلسطينيين والعبث فيها.
 15/7/2021، 21موقع عربي 

 
 مسكنا لعائالت فلسطينية شرقي رام هللا 11قوات االحتالل تهدم  .32

مسكنا من البيوت والخيام والبركسات  11هدمت قوات االحتالل اإلسرائيلي، األربعاء، رام هللا: 
ن فلسطينيين في تجمع "القبون" البدوي قرب قرية "المغير" شمال شرق رام هللا السكنية، تعود لمواطني

 )وسط الضفة الغربية المحتلة(.
وقال الناشط الصحفي، فارس كعابنة، في تصريحات صحفية، إن قوات كبيرة من الجيش االحتالل 

ا بعملية هدم وأضاف، أنهم شرعو  ترافقها عدة شاحنات داهمت المنطقة، وحاصرته من كل الجهات.
أسرة من عائلة ارشيدات، وهي عبارة عن منازل من  11واسعة طالت جميع المنشآت، التي تمتلكها 

 الصفيح والخيام وحظائر األغنام.
 14/7/2021، قدس برس

 
صابات ب شجرة زيتون في بورين 150مستوطنون يقطعون  .33  رصاص في الفارعة ومادماالوا 

في مخيم  مع قوات االحتالل صاص الحي خالل مواجهات"األيام": أصيب شاب بالر  –حافظات 
شجرة  150الفارعة، وراٍع برصاص مستوطني "يتسهار"، الذين أقدموا في وقت الحق على قطع 

في اإلطار، سقطت طائرة مسيرة تابعة لجيش االحتالل في المحافظة  زيتون من أراضي قرية بورين.
أصيب مواطن بجروح عقب إطالق مستوطنين النار وعلى صعيد االعتداءات االستيطانية،  نفسها.

وفي قرية بورين، جنوب نابلس، أقدم مستوطنو "يتسهار" على  عليه قرب بلدة مادما جنوب نابلس.
 شجرة زيتون. 150قطع 

 15/7/2021، رام هللا، األيام
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 تحذر من موجة رابعة من جائحة "كورونا" ""الصحة الفلسطينية .34
ام الرعاية الصحية األولية في وزارة الصحة برام هللا كمال الشخرة، األربعاء، حّذر مدير ع: رام هللا

 من أن أراضي السلطة الفلسطينية على أعتاب موجة رابعة من فيروس "كورونا".
وأكد في حديث إلذاعة "صوت فلسطين" )حكومية( وجود ارتفاع في الحاالت المصابة، مشيرا إلى 

وقال: "تقريًبا من أسبوعين بدأ الفيروس باالنتشار  أسابيع". 4أو  3قبل  أنه "ال يوجد استقرار كما كان
حالة من حاالت المتحور دلتا )الطفرة  50وأخذنا عينات من كافة مناطق الضفة، ووجدنا أن هناك 

 الهندية( موجودة في فلسطين".
 14/7/2021، قدس برس

 
 لهم كفيلم إسرائيليممثلون فلسطينيون يتغيبون عن مهرجان كان بسبب تصنيف عم .35

( Let It Be Morningقرر مجموعة من الممثلين الفلسطينيين أبطال فيلم "فليكن صباحا" ): نهى سعد
مقاطعة دورة مهرجان كان السينمائي الدولي لهذا العام، وذلك احتجاجا على تصنيف اللجنة المنظمة 

سحابهم من المهرجان عبر منصات نشر الممثلون بيانا بشأن قرار انو  فيلمهم أنه فيلم إسرائيلي.
التواصل االجتماعي قالوا فيه "ليس بمقدورنا أن نتغاضى عن التناقض الكامن في تصنيف الفيلم في 
مهرجان كان على أنه فيلم إسرائيلي، فيما تواصل إسرائيل حملتها االستعمارية المستمرة منذ عقود 

 نصري ضدنا، ضد الشعب الفلسطيني".طويلة وممارستها التطهير العرقي والطرد والفصل الع
وأضاف الممثلون في بيانهم أنه "في كل مرة تفترض فيها صناعة السينما أننا وأعمالنا نندرج تحت 
التسمية اإلثنية القومية المعروفة بـ"إسرائيلي" فإنها تساعد في استدامة واقع غير مقبول فرض علينا، 

جنسية اإلسرائيلية، وهي هوية فرضها االستعمار نحن الفنانون الفلسطينيون الذين يحملون ال
نكار لغتنا وتاريخنا وهويتنا".  الصهيوني للحفاظ على القمع المستمر للفلسطينيين داخل فلسطين، وا 

 12/7/2021، نت .الجزيرة
 

 أبدعتا بالبرمجة وانتزعتا صدارة مسابقة دولية من نابلسشقيقتان  .36
السعادة والفخر واالعتزاز، تلقت الشقيقتان ربا ورهام في أجواء من الفرح و  :شوق منصور-نابلس

الدولية في البرمجة على  Girls ACPCمنير الكتوت من مدينة نابلس، خبر تصدرّهما مسابقة 
وحصدت الطالبة ربا على الميدالية الذهبية لتتوج بالمركز األول، فيما  مستوى أفريقيا والوطن العربي.
وحول طبيعة المسابقة تقول ربا انها  الفضية متوجة بالمركز السادس.حصدت شقيقتها رهام الميدالية 
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سؤااًل تعتمد على الرياضيات والمنطق، ويتم حلها عن طريق  14مسابقة في البرمجة تحتوي على 
 خوارزميات بلغة برمجة معينة.

 14/7/2021، القدس، القدس

 
 النهضةلحل أزمة سد  "إسرائيلـ"مصطفى الفقي: على مصر االستعانة ب .37

للمرة الثانية خالل أيام، يعود السياسي والدبلوماسي المصري السابق، : عمرو جمال -القاهرة
مصطفى الفقي إلى ذكر إسرائيل باعتبارها وسيلة لحل أزمة سد النهضة، مؤكدا أنها تملك تأثيرا على 

تها القديمة في أن تكون إثيوبيا وكذلك الواليات المتحدة وروسيا يمّكنها من حل األزمة، مشيرا إلى رغب
وخالل لقاء مع برنامج "يحدث في مصر"، مساء الثالثاء، قال الفقي  إحدى دول المصب بنهر النيل.

الذي يتولى حاليا منصب مدير مكتبة اإلسكندرية، إن مصر عليها االعتماد في حل األزمة على 
 ي.الحلول غير التقليدية واالتصاالت مع الدول صاحبة التأثير الحقيق

السياسي المصري أشار في حواره إلى أن مصر تجرد نفسها من أدواتها بسبب "المثاليات"، في حين 
أن السياسة ال تعرف المثاليات، داعيا مصر إلى إقناع إسرائيل بمساعدتها في حل أزمة سد النهضة، 

ع إسرائيل وشدد الدبلوماسي السابق على أن اقتنا لما تملك من تأثير كبير على جميع األطراف.
بضرورة دعم مصر في قضية سد النهضة قادر على تغيير الموقف األميركي من األزمة، بل وقادر 
على تغيير الموقف الروسي أيضا، مشيرا إلى عدم تصور المصريين "تأثير إسرائيل غير المباشر 

 على القوى الدولية صانعة القرار".
 14/7/2021. نت، الجزيرة

 
 قرب مدرسة في جنوب لبنان "حزب هللا"عن مستودع أسلحة لـ كشفال " تزعمإسرائيل" .38

في قرية عّبا « حزب هللا»تل أبيب: كشف الجيش اإلسرائيلي، األربعاء، عن مخزن أسلحة تابع لـ
وأشار المتحدث العسكري باسم الجيش اإلسرائيلي، أفيخاي أدرعي،  بمحافظة النبطية جنوب لبنان.
، إلى أن مستودع األسلحة يقع «تويتر»ي عبر حسابه الرسمي على في تغريدة أرفقها بفيديو توضيح

هذا »وأضاف:  تلميذ للخطر. 300مترًا من مدرسة عّبا الرسمية؛ ما يعرض أكثر من  25على مسافة 
 «.المخزن هو واحد من آالف األهداف التي تجعل مواطني لبنان في خطر، وهو بمثابة قنبلة موقوتة

 14/7/2021، لندن، الشرق األوسط
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 "إسرائيل"اإلمارات تفتتح رسميًا سفارتها في تل أبيب وسفيرها يعد بتعزيز الشراكة مع  .39
دّشن محمد محمود آل خاجة، سفير اإلمارات لدى إسرائيل، أمس، سفارة بالده  أبوظبي: -تل أبيب 

اإلمارات  في تل أبيب، رسميًا، بحضور الرئيس اإلسرائيلي يتسحاق هرتسوغ، ووزيرة دولة في حكومة
 .لألمن الغذائي والمائي، مريم المهيري

افتتاح سفارة اإلمارات في تل أبيب، يعد مرحلة جديدة في رحلتنا »وألقى هرتسوغ كلمة قال فيها إن 
المشتركة نحو مستقبل يسوده السالم واالزدهار واألمن للشرق األوسط. لقد كانت رؤية علم اإلمارات 

بعيد المنال، قبل عام واحد فقط من نواٍح كثيرة، إال أنها باتت اليوم  يرفرف بفخر في تل أبيب حلماً 
 «.أمرًا طبيعياً 
هذه حقبة جديدة من التطور واالزدهار لبلدينا، »المهيري تعليقًا على افتتاح السفارة:  قالتمن جهتها، 

قطاعات إن افتتاح السفارة يمثل عالمة فارقة وسيسهل تبادل المعارف والخبرات عبر مختلف ال
 «.الحيوية، ونتطلع إلى تعزيز التعاون بما يسهم في تحقيق رؤيتنا

حان الوقت لنهج وتفكير جديدين لتحديد مسار أفضل لمستقبل »إلى ذلك، قال السفير آل خاجة: 
المنطقة. نأمل أن يمثل افتتاح سفارة اإلمارات في تل أبيب حجر زاوية في العالقات المتنامية بين 

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية، عن رئيس مجلس األعمال اإلسرائيلي اإلماراتي «. ابلدينا وشعبين
بمجرد أن نحصل على استقرار سياسي آمن )في غزة( فإن االستثمار »عبد هللا باقر، قوله إنه 

 «.سيأتي بالطبع
 15/7/2021الشرق األوسط، لندن، 

 
 المقبل / سبتمبردس في أيلول: إعادة فتح القنصلية األميركية بالق"القدس"مصادر لـ .40

، األربعاء، من مصادر مطلعة أن إدارة الرئيس األميركي جو بايدن ”القدس“علمت صحيفة وموقع 
بقيادة ” الليكود“تستعد إلعادة فتح قنصليتها في القدس في شهر أيلول المقبل، وذلك فيما أعلن حزب 

روع قرار إلى الكنيست )البرلمان(، لمنع إقامة رئيس وزراء إسرائيل السابق، بنيامين نتنياهو، تقديم مش
 أي بعثات دبلوماسية أجنبية لدى السلطة الفلسطينية في القدس.

وكان المبعوث األميركي الخاص لعملية السالم، نائب مساعد وزير الخارجية األميركي، هادي 
بافتتاح القنصلية قريبًا،  عمرو، قد أبلغ رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد اشتية، في لقائهما، الثالثاء،

 ”.لم يعد هناك أي عائق سوى بعض اإلجراءات الفنية البسيطة الجاري العمل على إنجازها“وأنه 
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وعلمت القدس أن الخارجية األميركية ستعيد فتح القنصلية في المبنى نفسه الذي كانت فيه قبل أن 
 رع أغرون في القدس الغربية.تغلقها إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب، والواقع في شا

 14/7/2021القدس، القدس، 
 

 حملة لمنع تفريغ حمولة سفينة اسرائيلية في والية نيوجرسي .41
بدأت التحضيرات لمنع سفينة شركة "زيم" اإلسرائيلية من الرسو وتفريغ حمولتها في ميناء مدينة 

ي هذه الخطوة امتدادا لحمالت وتأت اليزابث في والية نيوجيرسي األميركية مطلع األسبوع المقبل.
ايقاف السفن االسرائيلية ومنعها من التفريغ حمولتها التي انطلقت مؤخرا في الواليات المتحدة 

 األميركية، وقام خاللها المتضامنون من منع تفريغ حمولتها في واليتي واشنطن وكاليفورنيا.
متظاهرين قبل ثالثة أسابيع حاولوا  10وكانت سلطات مدينة سياتل بوالية واشنطن قد اعتقلت نحو 

 منع تفريغ سفينة اسرائيلية تسّللت خلسة في ساعات الصباح الباكر للميناء.
 15/7/2021، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
 2014تفصل صحافية فلسطينية من عملها بسبب تغريدة عن غزة عام ” بي بي سي“ .42

ة الفلسطينية تاال حالوة عن فصلها من عملها كأخصائية شؤون أعلنت الصحافي”: القدس العربي“ 
( على خلفية تغريدات كتبتها خالل BBCفلسطين في خدمة  المراقبة لدى هيئة اإلذاعة البريطانية )

 .2014العدوان اإلسرائيلي على قطاع غزة عام 
الهيئة البريطانية ويأتي إعالن الصحافية عن فصلها من عملها بعد نحو شهرين من تحقيق أطلقته 

حول نشاطها على منصات التواصل االجتماعي، بعدما أعيد نشر تغريدة لها تضمنت هاشتاغ يقول 
وهي منظمة غير حكومية، ” أونست ريبوريتغ” ، وذلك من قبل منظمة ”هتلر كان على حق” إن

معادية “حينه بأنها  وتمثل هيئة مراقبة وسائل اإلعالم الموالية إلسرائيل، والتي وصفت الصحافية فيه
 ”.للسامية

 14/7/2021القدس العربي، لندن، 
 

 مهمة هادن عمرو .43
 نبيل عمرو
حضور الدبلوماسي األميركي هادي عمرو إلى القدس ورام هللا، يذكرنا رغم الفوارق الهائلة بالعصر 

 )مقارا ياسر الذهبي للعالقة األميركية الفلسطينية، حين كان المنتدى في غزة والمقاطعة في رام هللا
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عرفات(، يستقبالن زوارًا أميركيين بمستوى رؤساء ووزراء خارجية ومبعوثين خاصين مرموقين في 
 الكونغرس.

وبفعل تعود الفلسطينيين على استقباالت كهذه صار حضور دينيس روس ومن هم بمستواه حدثًا 
ت األبيض أمام زيارات روتينيًا أوشك على أال يشار إليه، وفي ذلك الزمن انفتحت أبواب البي

وليس «. إنني أكثر رئيس زار البيت األبيض»فلسطينية جعلت الرئيس الراحل ياسر عرفات يقول: 
 هذا فحسب، فلم يتوقف عن التذكير بأنه أول وربما آخر من قال ال لرئيس أميركي في عقر داره.

ديفيد التي تفرغ فيها الرئيس ولقد توج العصر الذهبي للعالقات الفلسطينية األميركية بحكاية كامب 
يهود باراك، إال أنها  بيل كلينتون إلنجاز تسوية فلسطينية إسرائيلية نهائية، كان نجماها عرفات وا 
باءت بالفشل فأغلقت أبواب البيت األبيض أمام عرفات وعادت لالنفتاح لفترة أمام عباس. إال أن 

 النتيجة كانت ال شيء.
وقت الحاضر وانخفض كذلك مستوى الزوار وانخفض أكثر انخفض مستوى االتصاالت في ال

موضوع النقاش الذي كان في الزمن الذهبي يدور حول كيفية تذليل العقبات التي تعترض التسوية 
 النهائية بشقيها حل الدولتين وقضايا الوضع الدائم؛ القدس والالجئين والحدود... الخ.

ون التوقف عند المستوى، ففي شأن غزة يدور زمن هادي عمرو اختلف كثيرًا عما سبقه ومن د
الحديث حول كيفية الحفاظ على التهدئة الهشة وكيفية إعادة إعمارها، أما في شأن الضفة فهبط 
األمر إلى الحديث حول كيفية استعادة الثقة كي يتم البدء من الصفر، هذا إذا كانت هنالك جدية في 

 أمر كهذا.
ار ما خلفته الحرب األخيرة، ال يرون تقدمًا يذكر، بل إنهم يرون الفلسطينيون الذين ينتظرون إعم

عودة األمور إلى ما هي أقل مما كانت عليه قبل الحرب األخيرة، أما النظام في رام هللا الذي يؤرقه 
حرج تداعيات وضع الشارع الملتهب بعد مقتل نزار بنات، فقد تواضع في طلباته التي بمحصلتها 

ا كانت عليه في بدايات أوسلو، فحل محل الدولتين والوضع الدائم العودة إلى عودة األمور إلى م
 الوعود القديمة التي أحالتها إسرائيل إلى األرشيف.

ن كانوا يواصلون الرهان على دور أميركي ينعش  فلسطينيو االعتدال بقيادة الرئيس محمود عباس وا 
رهم وبفعل تجربة حية وطويلة، حدود واقعية اآلمال بتحريك المسار التفاوضي، يدركون أكثر من غي

رهانهم فما لم يحصلوا عليه في عهد رابين وبيريس وحتى في عهد أولمرت رغم إفراطه في المرونة 
واستعداده لتقديم التنازالت فليس منطقيًا الحصول عليه في زمن بينت لبيد، حتى لو كانت ميريتس 

دة ضمن مركبات الحكومة الحالية، إال أن هذه القوى ومعها حزب العمل والقائمة اإلسالمية الموح
ذات النوايا الحسنة تظل في شأن التسوية مع الفلسطينيين بوزن الريشة في مالكمات الوزن الثقيل، 
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ذلك أن الفرق كبير بين ائتالف توحد على هدف اإلطاحة بنتنياهو فقط وبين قدرة هذا االئتالف على 
ي الفلسطينيين، وحتى على صعيد الطلبات الكثيرة التي قدمت أن يمد نفوذه ليصنع تسوية ترض

لهادي عمرو في رام هللا تحت عنوان استعادة الثقة، فمن خالل التدقيق بها من جهة استعدادات 
 الحكومة اإلسرائيلية لتلبيتها فالنتيجة... أيضًا صفر.

متسارعة في زمن اإلحجام األميركي نظام رام هللا الذي أضعفته األحداث الداخلية وتطوراتها السلبية ال
والصدود اإلسرائيلي في مجال اإلنجاز السياسي لم يعد يملك إال البقاء على تماس مع الجهود 
األميركية، رغم يقينه بمحدودية فاعليتها، وبحكم الضرورة فال مناص من التغاضي عن الهبوط 

ميركي الذي فرضه ترمب وقاده باالتجاه المتواتر في مستوى الحديث والمبعوثين. ففي زمن اليباب األ
المعاكس ينظر لزيارات هادي عمرو ومكالمات رؤسائه على أنها مآثر إن لم تحرك الجمود في 
الشأن األساسي إال أنها تغطي ولو جزئيًا جانبًا من الفراغ الذي يهيمن على المشروع السياسي 

 «.الحركة بركة»الفلسطيني، وذلك ضمن مبدأ 
ذا ما تجاوزنا ما ال يجوز تجاوزه من أفعال على األرض، التي ال تختلف بأي الموقف اإلس رائيلي وا 

حال عن أفعال نتنياهو، فبوسعنا االستدالل عليه عمليًا من تصريحات لبيد بعد لقائه مع الممثل 
األعلى للسياسة الخارجية في االتحاد األوروبي، جوزيب بوريل، حيث قال: أنا شخصيًا مع حل 

 تين ولكن ال أرى أن الظروف تسمح بإنجازه. إذن فاألمر محال لألرشيف كما أحيل غيره.الدول
 15/7/2021، الشرق األوسط، لندن

 
 هل تنجح إسرائيل في محاولة احتواء مقاومة الفلسطينيين؟ .44

 دياك ماجد أبو
القدس وما تحاول الحكومة اإلسرائيلية المشكلة حديثًا تبهيت االنتصار الفلسطيني في معركة سيف 

فهل هي جادة السابقة، قبلها وبعدها، في محاولة لتحقيق إنجاز وهمي عجزت عنه حكومة نتنياهو 
في هذا المسعى؟ وهل تنجح في تنفيذه إن قدر لها البقاء في ضوء التناقضات الكثيرة في مكوناتها؟ 

 وما دور المقاومة في مراكمة إنجازات الفلسطينيين وتحشيدهم خلفها؟
 كومة االحتاللهشاشة ح

ال يحتاج األمر إلى عميق خبرة بالسلوك اإلسرائيلي ومكونات الحكومة الحزبية لالستنتاج بأنها لن 
تذهب بعيدًا في تشددها مع الفلسطينيين أكثر ممَّا ذهبت إليه حكومة نتنياهو. ورغم التشدد المعروف 

هله لتنفيذ كل ما يؤمن به على لرئيسها نفتالي بينيت، فإنه يرتبط مع تحالف واسع الطيف ال يؤ 
 األرض.
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وقد ظهر هذا في عملية إخالء مستوطني جبل صبيح، فقد اضطرت الحكومة اإلسرائيلية إلى إخالء 
مستوطني هذا الجبل القريب من بيتا بعد االحتجاجات الشعبية الفلسطينية العارمة، ومخافة 

للفلسطينيين على حكومة طابعها العام  تصاعدها وامتدادها لألرض الفلسطينية، فيما يعد انتصاراً 
 متشدد.

كما ظهر فشل التصويت على قانون "المواطنة" الذي يمنع لم شمل العائالت الفلسطينية، وذلك بعد 
تعادل األصوات المؤيدة والمعارضة له، واصطفاف الليكود المتشدد ضده نكاية في الحكومة التي 

 ست من حزب "يمينا" المتطرف صوت ضّد القانون!!يعارضها، بل إن الملفت للنظر أن عضو كني
ويدل ذلك على هشاشة حكومة االحتالل، وصعوبة احتفاظها بالمواقف المتشددة رغم تطرف رئيسها 
وبعض األحزاب التي يتحالف معها، ألن هذه الحكومة تضم أطيافًا متعددة بما فيها القائمة العربية 

 المشتركة.
القفز عن إنجازات المقاومة من خالل إبداء التشدد في ملفات ما بعد  ومع ذلك، تحاول هذه الحكومة

حرب سيف القدس، وذلك من خالل التراجع في موضوع المنحة القطرية، وتحويل توزيعها من 
المبعوث القطري إلى األمم المتحدة، وربط إعادة اإلعمار بحل قضية األسرى اإلسرائيليين لدى 

هزيمتها في المعركة، والمزاودة في التشدد على المعارضة  حماس، في محاولة لتخفيف وطأة
 الليكودية التي يقودها نتنياهو.

وال يبدو أن حكومة بينيت ستذهب أبعد ممَّا ذهبت إليه حكومة نتنياهو رغم أنها تقول إن جيشها 
اراتها، سيكون أكثر فاعلية في جوالت القتال القادمة ومحاولة استعادة بعض من كرامة جيشها واستخب

وسرعان ما ستتنازل عن مطلب ربط إعادة اإلعمار بالتوصل إلى اتفاق على موضوع تبادل األسرى 
 في مواجهة تمسك حماس بقوة بورقة الجنود اإلسرائيليين األسرى.

وتدرك إسرائيل أنها باستمرارها في االعتداء على األقصى والمقدسيين والرد على البالونات الحارقة 
اولة لخلق معادلة جديدة إنما تلعب بالنار، ليس فقط بتجاهل الردود المتوقعة بالقصف في مح

نما أيضًا بتصدي الفلسطينيين في القدس لها، وما يعنيه ذلك من تأجيج األوضاع  للمقاومة بغزة، وا 
وانتقالها لبقية األراضي الفلسطينية، وهو وضع قد ال ترغب فيه الحكومة اإلسرائيلية، ألنه يهدد 

 رارها وتماسكها الهش.استم
 جبهات وأولويات

وفي اإلطار األوسع، فإن إلسرائيل محددات وأولويات في الجبهات وأهمها على اإلطالق أولوية 
 مواجهة ما تسميه التهديد األكبر، وهو التهديد اإليراني مع أذرعه في لبنان والعراق وسوريا.
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طقة، تعرض الوجود األمريكي في العراق ويعزز التخوف اإلسرائيلي من إيران وأذرعها في المن
سرائيل.  وسوريا ألربع هجمات خالل اسبوع واحد، واستمرار التهديدات المتبادلة للسفن بين إيران وا 

 صمود المقاومة يحبط التخطيط اإلسرائيلي
ربما تتجاهل الحكومة الجديدة أن حاجة قطاع غزة إلى إعادة اإلعمار ال تعني استسالم المقاومة 

وخها لهذه الحاجة، فهي بدورها تمتلك أسلحة مادية ومعنوية مهمة في مواجهة الكيان. ورض
فالمواجهة األخيرة لم تنجح في إيقاع خسائر كبيرة في عتاد المقاومة أو تحصيناتها وبنيتها التحتية 

 كاألنفاق، وتصريحات السنوار حاضرة في هذا اإلطار.
عض األصابع مع إسرائيل في موضوع األسرى، وتستطيع حماس أن تصمد طوياًل في معركة 

وستفشل على األرجح، كما فشلت في السابق، محاوالت ربط اإلعمار بإنجاز عملية التبادل وتحقيق 
 الهدوء لمستوطنات قطاع غزة.

فالكيان يعرف أن تحقيق الهدوء أو الهدنة ال يمكن أن يتم بدون تخفيف الحصار على غزة، كما أن 
م القطري لن يكون لها مردود سلبي على المقاومة التي أكدت أنها ال تحقق أي تغيير آلية الدع

 استفادة من الدعم أو المساعدات التي تقدم للقطاع.
ورغم المعاناة في قطاع غزة والحاجة إلى إعادة اإلعمار، فإن المقاومة قادرة على خوض جولة 

ني لها وقدرة أهالي القطاع على التحمل جديدة مع االحتالل، مستندة بذلك إلى دعم الشعب الفلسطي
 على عكس اإلسرائيليين.

ويقول االحتالل إنه يستعد لجولة جديدة ربما تشمل تدخاًل بريًا، إال أن محدودية تحمله للخسائر 
البشرية واحتمال أسر المزيد من جنوده في الميدان، ال يؤهالنه لخوض حرب برية كما يروج، ما 

 ته إلى حل قضية األسرى.يعني زيادة أزمته وحاج
بما يعزز  48كما تظل المعركة مفتوحة مع االحتالل، مع دخول القدس والضفة على الخط والـ

 الصمود الفلسطيني ودافعية القتال حتى مع الخسائر.
 تقدم حماس وتراجع السلطة

ظل  وبال شك، فإن إسرائيل تتخوف من تعاظم قوة حماس بعد سيف القدس، وخطورة ذلك عليها في
 احتماالت انهيار السلطة الفلسطينية بعد اغتيال المعارض السياسي نزار بنات.

ويقول الخبير العسكري اإلسرائيلي في مقالته التي أشرنا إليها في البداية: إن "تعزز قوة حماس في 
الشارع الفلسطيني في الضفة وفي شرقي القدس بعد سيف القدس، واالحتجاج الحاد ضد السلطة 

ينية من شأنهما أن يؤثرا أيضًا على االستقرار األمني إلسرائيل. إذا انهارت السلطة الفلسطينية الفلسط
 ستكون لذلك تداعيات، حيث إن قصة التوتر في شرقي القدس ال توجد بعد خلفنا".
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وأكدت ذلك أيضًا كاسنيا سيفاتلوفا مديرة برنامج عالقات إسرائيل والشرق األوسط في المعهد 
بالقول: إن "حماس أصيبت بجروح بالغة في الحرب، لكّنها  اإلقليمية،ي للسياسة الخارجية اإلسرائيل

خرجت بصورة المنتصر، وخالل أيام القتال ظهر مقاتلوها واثقين من أنفسهم، وبعضهم أصبحوا 
 نجومًا إعالميين على شبكات عربية".

، قائلة: إن "هذا الوضع 12يون العبري الـواستدركت الكاتبة في مقالها التحليلي الذي نشره موقع التلفز 
يحتم على إسرائيل مع شركائها في العالم تبني أيديولوجية جديدة تجاه قطاع غزة والضفة الغربية، 
لمنع حماس من االستمرار في ترسيخ نفسها في الساحة الفلسطينية، والعودة للحوار مع العناصر 

رها، رغم أنها ترتكب خطأ تلو اآلخر، لكنها ال تزال األكثر البراغماتية للسلطة الفلسطينية، لمنع انهيا
 ”.جدارة بمنحها إجراءات بناء الثقة

وهكذا، ال يبدو أن آمال الكيان باستيعاب أو تحجيم المقاومة قابلة للتحقيق، فقد اكتسبت حماس بعد 
لفلسطينية، بما سيف القدس موقعًا جديدًا في قيادة الشعب الفلسطيني، مقابل تراجع دور السلطة ا

يؤهلها لقيادة تشكيل وطني فلسطيني يقود المقاومة ويوجهها ويعظم مكاسبها، شريطة أن تسعى 
لترميم قاعدتها في الضفة الغربية والتي أصيبت بالضرر الشديد نتيجة تعاون االحتالل والسلطة على 

 توجيه الضربات لها.
بعدًا عن التطبيع، متمثاًل باألساس برفض دولة ويعزز ذلك أن البيئة الرسمية العربية أصبحت أكثر 

عربية رئيسية كالسعودية له، فضاًل عن خسارة الكيان لصورته الديمقراطية في العالم وبروز دوره 
 كاحتالل تتعارض ممارساته مع القوانين الدولية واإلنسانية.

 13/7/2021، تي أر تي عربي
 

 يد أردوغان الممدودة لنفتالي بينيت .45
 ئيلتسفي بر 

كانت المكالمة الهاتفية الطويلة التي استغرقت أربعين دقيقة، التي أجراها رئيس تركيا، رجب طيب 
من تبادل التهنئة واالمنيات على انتخابه  أكثراردوغان، مع نظيره االسرائيلي، اسحق هرتسوغ، 

ن محادثتهما . ليس اردوغان رجل كالم صغيرًا. وعندما ينشر االثنان بأإلسرائيلالرئيس الجديد 
 تركزت حول تعزيز العالقات بين الدولتين فان اردوغان تحدث عن امور حاسمة.

سرب مكتبه معلومات عن نيته تعيين سفير جديد في اسرائيل.  2020في نهاية شهر كانون االول 
كموعد سيصل فيه السفير الى اسرائيل. المرشح في حينه  2021وحتى أنه تم الحديث عن شهر آذار 

والذي درس ايضا في الجامعة العبرية. « سيتا»اولوتاش افق، الذي كان رئيس معهد االبحاث كان 
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ولكن في حينه اوضح وزير الخارجية االسرائيلي لتركيا بأن افق غير مقبول على اسرائيل بسبب 
 . فهمت تركيا وجمدت التعيين، وبسبب االنتخابات في اسرائيل قررت ايضاإلسرائيلمواقفه المناوئة 

التي تهب بين الدولتين « الرياح الجديدة»تأجيل موعد ارسال سفير جديد. ربما اآلن، على خلفية 
 حسب اقوال المحللين االتراك، يمكن أن يصل أخيرا السفير التركي.

في موازاة الحساسية امام اسرائيل فان تركيا تجري منذ بداية السنة اتصاالت مكثفة لتحسين العالقات 
تم قطعها على خلفية االنتقاد المسمم الذي وجهه اردوغان للرئيس عبد الفتاح مع مصر والتي 

وقام بعزل محمد مرسي، رجل اإلخوان  2013السيسي من اللحظة التي تولى فيها زمام الحكم في 
بتطلعات تركيا الى أن تبني لنفسها في مصر رأس جسر اقتصادي الى كل  أضرالمسلمين، وبهذا 

 افريقيا.
قات بين الدولتين الى حضيض خطير عندما وقعت تركيا على اتفاق تقسيم المياه وصلت العال

بحري بين حقول الغاز المصرية وبين اوروبا، من  إسفيناالقتصادية مع ليبيا، وبذلك حاولت دق 
خالل مواجهتها مع اليونان وقبرص ودول االتحاد االوروبي التي تهدد بفرض عقوبات عليها. وردا 

أت مصر واليونان وقبرص واتحاد االمارات واسرائيل منتدى غاز شرق البحر المتوسط على ذلك انش
الذي وحد دوال تسعى الى بناء انبوب غاز ينقل الغاز االسرائيلي والمصري عبر اليونان الى ايطاليا 

تباط ومن هناك الى اوروبا. حاول اردوغان بواسطة مبعوثيه إقناع اسرائيل باالبتعاد عن المنتدى واالر 
بتركيا بمبرر محق وهو أن نقل الغاز عبر تركيا سيكون أرخص. نشر مكتب اردوغان في يوم 

في مجال الطاقة، السياحة »االثنين الماضي أن رئيس تركيا ورئيس اسرائيل تحدثا عن تعاون 
الطاقة تعني التعاون في مجال الغاز، وهو الموضوع الذي يهم اردوغان، الذي من «. والتكنولوجيا

 الواضح له بأنه من غير ترميم العالقات لن يكون في اسرائيل من سيصغي اليه.
ولكن عندما سيتم تعيين سفير تركي فانه سيجد أن حكومة نفتالي بينيت تواصل كونها ملتزمة 
باالتفاقات الرسمية وغير الرسمية لها مع مصر واليونان وقبرص. وسيكتشف ايضا بأن تطلعات 

الفلسطيني ال توجد على جدول االعمال االسرائيلي،  –بين النزاع االسرائيلي  اردوغان ليكون وسيطاً 
استحالة »ألن المفاوضات السياسية تعاني، مثلما يقول وزير الخارجية يئير لبيد، من  باألساس
لكن حكومة بينيت ال يمكنها تجاهل أو تأجيل الفرصة لتعزيز عالقاتها مع تركيا. يدور «. سياسية

دولة عظمى اقليمية تملك قدرة مهمة على التأثير في العراق وقطر وليبيا ووسط آسيا.  الحديث عن
ذاإال أنها ليست دولة تابعة لها.  إيرانورغم عالقتها الجيدة مع  بين « رد فعل كيميائي»تم خلق  وا 

 اردوغان وهرتسوغ فمن الجدير استخدامه الى أن تبدأ العالقات الرسمية.
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سياسية في حقل السياسة الخارجية االستنتاج بأن بينيت ولبيد ال يكتفيان فقط يمكن من خطواتهما ال
بصيانة العالقات مع دول المنطقة، بل هما يطمحان الى اصالح وترميم االضرار التي خلفها رئيس 
الحكومة السابق بنيامين نتنياهو. بناء على ذلك، يمكن العثور عليها في اللقاء الذي جرى بين بينيت 

 لألردنمليون متر مكعب من المياه  50لك عبد هللا الثاني، ملك االردن، وفي قرار تحويل والم
وتعزيز التعاون العسكري بين الدولتين، وايضا في اللقاء غير العادي للبيد مع وزير الخارجية 

 المصري، سامح شكري.
بأن الحكومة الجديدة،  كل ذلك يضع االسس للمناخ الجديد الذي يستند ايضا الى االعتراف االقليمي

مقارنة بالحكومة السابقة، تحظى بعالقات جيدة مع االدارة االميركية، رغم أن هذه العالقات لم 
تخضع المتحان حقيقي. بعد ساعتين على تأديته للقسم كرئيس للحكومة تلقى بينيت محادثة التهنئة 

شهر قبل أن يتصل معه بعد توليه  االولى من الرئيس االميركي جو بايدن. نتنياهو جعله ينتظر مدة
تفجرا. ولكنها تشير الى  أكثرمنصب الرئيس. هذا في الحقيقة لفتة رمزية، واالثنان ينتظران معارك 

نية اميركا منح الحكومة االسرائيلية اعتمادا جديدا، الذي هو غير متعلق بالعالقات العكرة التي 
 تطورت بين نتنياهو وبايدن.

عتماد. أحد الشروط المهمة فيه هو الحفاظ على حقوق االنسان، ال سيما في توجد شروط لهذا اال
المناطق. تذكير شديد لذلك تلقته اسرائيل في اعقاب هدم بيت المخرب منصور شلبي الذي قتل 

بيت عائلة كاملة ال يجب »استثنائيا جاء فيه أن  االميركية بيانايهودا غويتا. نشرت وزارة الخارجية 
ب فعل شخص واحد. يجب خفض اللهب. نقل وزير الخارجية انطوني بلينكن وجهات أن يهدم بسب

اخرى هذه المخاوف لشخصيات اسرائيلية رفيعة، ونحن سنواصل فعل ذلك طالما تم اتباع هذا 
يعرف الطرفان أن هدم البيوت سيستمر، لكن في هذه االثناء يبدو أن بينيت ازال آلة «. االسلوب

تعمل من بلفور كلما انتقدت واشنطن سلوكا اسرائيليا غير مناسب. وألن اساس المنجنيق التي كانت 
تشكيل الحكومة يوجد في فهم مشترك حول المواضيع التي لم يتم طرحها على جدول االعمال، 
وعلى رأسها المفاوضات السياسية، فان الواليات المتحدة واسرائيل معفيتان من لعبة شد الحبل بينهما، 

ى شرخ بين بايدن ونتنياهو. هذا ذخر مهم سجل في صالح الحكومة في السابق، ويمكن التي أدت ال
 أن يخدمها في عالقاتها مع دول المنطقة.

 «هآرتس»
 15/7/2021، األيام، رام هللا
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