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  2021بداية منذ  فلسطينياا  طفالا   359 وشردمبنى   474 مدم  اإلسرائيلي  "أوتشا": االحتالل .1

قال مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية التابع لألمم المتحدة في األراضي الفلسطينية "أوتشا"، إن  :  رام هللا
في الضفة الغربية المحتلة، منذ   مبنى فلسطينيا     474سلطات االحتالل اإلسرائيلي هدمت أو صادرت  

، من بينهم نحو  شخصا     656إلى تهجير    ما أدى. مبن ى مّوله المانحون  150، منها  بداية العام الجاري
% في عدد المباني المستهدفة،  32ن "هذا يمثل زيادة قدرها  إ،  المكتب موضحا    وأضاف   .طفال     359

% في عدد 70يربو على    في استهداف المباني الممّولة من المانحين، وارتفاعا    %145وزيادة تقارب  
 ".2020لة من العام السكان المهجرين، بالمقارنة مع الفترة المقاب

 2021/7/16، قدس برس

 
 سالم وال استقرار بالمنطقة إال بتحرير األسرىال  :يستقبل األسير المحرر أبو عطوان عباس .2

الجمعة،    يةفلسطينال  السلطةاستقبل رئيس  :  رام هللا مساء  المحرر  بمحمود عباس،  األسير  رام هللا، 
ود األسطوري للغضنفر أمام ظلم السجانين، وقدرته على بالصم  عباسوأشاد    الغضنفر أبو عطوان.

على أنه لن يكون هناك سالم    عباسوشدد    هزيمة هذا السجان بإرادته الصلبة وعزيمته التي لم تلن.
وال استقرار بالمنطقة إال بتحرير األسرى كافة وتبييض المعتقالت، مؤكدا أن قضية األسرى ستبقى  

 على سلم األولويات.
 16/7/2021، نباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(وكالة األ 

 
 وجود قرار رئاسي بإقصاء حكومة اشتية وتشكيل أخرى جديدة "القدس العربي"الشيخ ينفي لـ .3

“القدس العربي”: نفى حسين الشيخ، عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، ورئيس هيئة الشؤون    –غزة  
رئيس الفلسطيني محمود عباس، قرارا يقضي بإقصاء صحة األنباء التي تحدثت عن اتخاذ ال  المدنية،

لـ”القدس   حكومة محمد اشتية، وتشكيل حكومة جديدة تضم أسماء مقربة من حماس. وقال الشيخ، 
“غير   األنباء  هذه  إن  جديد،  وزاري  لتشكيل  سياسية  تحركات  وجود  عن  سألته  التي  العربي”، 

   صحيحة”.
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الرئيس الفلسطيني، بعد أن نشرت أنباء تفيد بأن التشكيل  وجاء نفي الشيخ الذي يعد من المقربين من  
 الوزاري الجديد سيطرح قريبا.

 16/7/2021، لندن، القدس العربي
 

 اإلسرائيلية  "التطهير"مجلس األمن بوقف سياسة  "الخارجية الفلسطينية" تطالب .4
ت االحتالل اإلسرائيلي في اعقاب تفاقم النشاطات االستيطانية والتهويد التي تقوم بها سلطا  تل أبيب:

المناطق   اجتاحت  والتي  المستمرة  واالعتداءات  الغربية،  والضفة  القدس  من  كل  في  والمستوطنون 
المحتلة أمس أيضا، الجمعة، أصدرت وزارة الخارجية الفلسطينية في رام هللا، نداء إلى مجلس األمن  

بلجم االستيطان، ووقف عمليات التطهير والمجتمع الدولي مناشدة باتخاذ اإلجراءات والتدابير الكفيلة  
 العرقي المتواصلة بحق مدينة القدس، والمناطق المصنفة »ج«، المحتلة. 

االحتالل   بقوة  المفروض  الدموي  المشهد  »استمرار  إن  أمس،  الجديد،  بيانها  في  الخارجية،  وقالت 
اس مبدأ حل الدولتين  اإلسرائيلي على شعبنا الفلسطيني ال يقوض أية فرصة لتحقيق السالم على أس

نما يحول المواقف الدولية إلى مجرد كلمات خالية من أي مضمون، وشكل من أشكال إدارة  فقط، وا 
األرض   ضد  وشرسة  مفتوحة  حربا  يشن  اإلسرائيلي  االحتالل  أن  وأضافت  العبثية«.  الصراع 

وضد   بالتدريج،  وقضمها  سرقتها  بهدف  »ج«  المصنفة  المناطق  في  خاصة  الوجود  الفلسطينية 
الفلسطيني الوطني واإلنساني في تلك المناطق إما عن طريق تهجير المواطنين بالقوة، أو من خالل 
ضرب مقومات واقتصاديات وجودهم وصمودهم لدفعهم إلى تركها واالبتعاد عنها، في عملية تطهير  

 عرقي مستمرة يوميا على مرأى ومسمع العالم. 
 17/7/2021، لندن، الشرق األوسط

 
 س تحذر االحتالل من اختبار "صبر المقاومة" وتدعو لحماية "األقصى" حما .5

بتنفيذ :  غزة للمستوطنين  السماح  الجمعة، حكومة االحتالل اإلسرائيلي، من  حذرت حركة "حماس"، 
في   األقصى  المسجد  لباحات  االستنفار    18اقتحام  إلى  ذاته  الوقت  في  داعية  الجاري،  يوليو/تموز 

وقالت الحركة في بيان لها، "نحذر حكومة المراهقين األشقياء من    بلدة القديمة.والرباط على أبواب ال
محاولة اختبار صبر المقاومة ورجالها األبطال، والذين عاهدوا هللا على أال يكّلوا وال يمّلوا في الدفاع 

ة  ودعت "حماس" الفلسطينيين في الضف  عن أغلى ما يملكون والمتمثل بالمسجد األقصى المبارك".
الغربية والداخل الفلسطيني، إلى "شد الرحال نحو المسجد األقصى المبارك في يوم عرفة، لنجعل منه 

 يوما  للحشد والرباط في ساحات المسجد األقصى وعلى أبوابه وتحت محرابه". 
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كما دعت "شباب القدس وأبطالها لالستنفار والرباط على أبواب البلدة القديمة وفي جميع أحياء مدينة  
لقدس، وشوارعها ابتداء  من يوم السبت الموافق السابع من ذي الحجة )السابع عشر من شهر تموز  ا

 الجاري(، والتصدي لزعران المستوطنين وعربدتهم". 
وطالبت الحركة، الجماهير الفلسطينية والمقاومة في قطاع غزة إلى "أن ُيبقوا أصابعهم على الزناد، 

وحّثت على   بر هو درع للمسجد األقصى وسيف للقدس مسلول".حتى يفهم المحتل بأن قطاعنا الصا
المستوطنين ومن يدعمهم   أبناء شعبنا، ومن مسافة صفر مع زعران  الرباط والمواجهة مع  مواصلة 

 من قوات االحتالل وجيشه. 
 16/7/2021، قدس برس

 
 يني يوسف: تعطيل االنتخابات والحوار الوطني وقمع الحريات أغضبا الشارع الفلسط حسن .6

أكد القيادي في حركة المقاومة اإلسالمية حماس الشيخ حسن يوسف،    غزة/ يحيى اليعقوبي:-رام هللا 
العامة   الحريات  على  والتضييق  الوطني  الحوار  جلسات  ووقف  الفلسطينية  االنتخابات  تعطيل  أن 

حايدة للتحقيق في  خلقت احتقان ا كبير ا في الساحة الفلسطينية، مطالب ا في الوقت ذاته، بتشكيل لجنة م 
المتابع   "فلسطين": إن  الشيخ يوسف في مقابلة مع صحيفة  بنات. وقال  السياسي نزار  الناشط  قْتل 
االنتخابات   إلغاء  منها:  أمور  سببها عدة  االحتقان  كبيرة من  حالة  هناك  أن  يجد  الفلسطيني  للواقع 

الحر  ملف  في  المواطنين  والتضييق على  الفلسطيني،  الحوار  ُتّوجت  ووقف عجلة  والتي  العامة  يات 
الساحة   على  بتداعياتها  ألقت  السابقة  األسباب  أن  إلى  وأشار  بنات.  نزار  الناشط  بقتل  مؤخر ا 

 الفلسطينية وذلك بالتزامن مع قمع أمن السلطة المظاهرات السلمية في محافظات الضفة الغربية.  

 17/7/2021، فلسطين أون الين
 

 ح الوسطاء فرصة للضغط على االحتالل لتنفيذ التزاماته الجهاد: الهدوء الحالي يهدف لمن .7
قال القيادي في حركة الجهاد خضر حبيب لـ "األيام" إن المقاومة في غزة لن تسكت   عيسى سعد هللا:

في   ستتدخل  المقاومة  أن  مؤكدا   األقصى،  للمسجد  المستوطنين  واقتحام  انتهاكات  استمرار  على 
الجرائ هذه  لوقف  المناسبة  يوم غد  اللحظة  تتصاعد  ان  المتوقع  والتي من  واالنتهاكات اإلسرائيلية  م 

لألقصى. مجددا   المستوطنين  غرفة   باقتحام  بتقدير  منوط  القرار  هذا  مثل  اتخاذ  إن  حبيب،  وقال 
 العمليات المشتركة لفصائل المقاومة والتي ستختار الوقت المناسب والضروري لردع االحتالل. 
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الة الهدوء التي يشهدها القطاع خالل األسبوع األخير بأنها تأتي  وفي سياق متصل، فسر حبيب ح
رغبة من المقاومة لمنح الوسطاء الفرصة للضغط على االحتالل لرفع حصاره والسماح بعملية إعادة  

 اإلعمار ووقف انتهاكاته في مدينة القدس والمسجد األقصى.
يمكن وال  محدود  الفرصة  لهذه  الزمني  السقف  ان  حبيب  أن    وأوضح  مبينا   لوقت طويل،  يكون  ان 

فصائل المقاومة ناقشت مؤخرا  بشكل مستفيض كل الخطوات التي ستتخذها إلجبار االحتالل على  
االنصياع لشروطها ورفع الحصار، مبينا  أن القطاع لم يعد يحتمل المزيد من التلكؤ واالنتظار للبدء 

دخال المنح المالية الدولية. ال حبيب إنه ومن ضمن الخيارات التي ناقشتها  وق  في عملية اإلعمار وا 
الحارقة   كالبالونات  عليها  المتعارف  المختلفة  الخشنة  بأدواتها  الشعبية  المقاومة  تفعيل  الفصائل 
كالخيار   أخرى  لخيارات  اللجوء  استبعاد  عدم  مع  الوسائل  من  وغيرها  والمسيرات،  الليلي  واإلرباك 

لزامه برفع الحصار.العسكري في حال لم تنجح هذه الخطوات ف  ي ردع االحتالل وا 
 17/7/2021، األيام، رام هللا

 
 قاسم: المستوطنون شركاء في قتل أبناء شعبنا في الضفة  .8

قال الناطق باسم حركة "حماس" حازم قاسم، إن ما كشفته صحيفة هآرتس عن اشتراك المستوطنين  
هر مايو الماضي، دليل إضافي  من أهلنا في الضفة الغربية في ش  11مع جيش االحتالل في قتل  

شعبنا. على  العدوان  في  الصهيوني  المجتمع  مكونات  كل  انخراط  هؤالء    على  أن  قاسم  وأكد 
يجب   الصهيوني؛  المشروع  فهم رأس حربة  الفلسطينية،  األرض  إلى سرقتهم  باإلضافة  المستوطنين 

 محاربتهم وطردهم عن كامل أرضنا الفلسطينية. 
 16/7/2021، موقع حركة حماس

 
 تطالب القامرة بتسهيل السفر عبر معبر رفح في غزة القوى الفلسطينية  .9

الوطنية واإلسالمية  :  غزة للقوى  المتابعة  لجنة  المصرية    -الجمعة-أعلنت  القيادة  إلى  توجيه رسالة 
طالبت فيها بتسهيل إجراءات سفر المواطنين الفلسطينيين من أبناء قطاع غزة المسافرين عبر معبر  

بيان لها، أن الرسالة جاءت بعد الكثير من    افذ والمطارات المصرية.رفح والمن وذكرت اللجنة، في 
أو على   معبر رفح  في  مبررة سواء  غير  معاناة  والتي وصفت  المواطنين  من  والمطالبات  الشكاوى 

 الحواجز والطرق ومعّدية الفردان.
المتابعة بزيادة ساعات عمل معبر رفح، وعدم إغالقه   في بعض األيام، وزيادة عدد وطالبت لجنة 

يمنع   بموجبه  الذي  المدرجين  بملف  يسمى  فيما  النظر  عادة  وا  المعبر،  عبر  المغادرين  المسافرين 
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أدني  تحديد حد  إلغاء  إضافة لضرورة  الشباب،  من  السفر خاصة  من  أكثر  وربما  اآلالف  عشرات 
والمعبر. المطار  عبر  للدخول  مصادرة  للعمر  بوقف  الرسالة  طالبت  دون   كما  المسافرين  مقتنيات 

األمنية   المتابعة  جهات  وتوحيد  والحواجز،  المعدية  على  التفتيش  إجراءات  وتسهيل  قانوني،  مسوغ 
وأعربت لجنة المتابعة عن قلقها من تراجع التسهيالت المتفق عليها مع مصر أثناء الحوار   للسفر.

 الوطني وعند زيارة الوزير عباس كامل لغزة. 
 16/7/2021، لإلعالم المركز الفلسطيني

 
 لقاء بايدن أيام عطلة الكنيست لتجنب إسقاطه  يقترحبنيت  .10

أبيب  نفتالي  :  نظير مجلي  -  تل  الوزراء اإلسرائيلي  ديوان رئيس  التي يجريها  المحادثات  في إطار 
بنيت، مع البيت األبيض، لترتيب زيارته المرتقبة إلى الواليات المتحدة، تقدم بطلب غير عادي وغير  

السنوية  مأ العطلة  األميركيين خالل  المسؤولين  وبقية  بايدن  الرئيس جو  مع  لقاءاته  تحدد  بأن  لوف 
وفي نهاية األسبوع، السبت واألحد، وذلك لتجنب التغيب عن عمليات تصويت حاسمة في الكنيست  

الزيارة    ويطلب بنيت أن تتم  )البرلمان(، تستغلها المعارضة بقيادة بنيامين نتنياهو إلسقاط الحكومة.
وسط شهر أغسطس )آب( المقبل. وأن تبدأ يوم الجمعة وتنتهي مساء األحد، ألن أيام االثنين هي  
المخصصة للبحث في مشاريع نزع الثقة عن الحكومة في الكنيست. وألن االئتالف الحكومي يستند  

المعارضة،  (، وفيه نائبان متمردان يخشى من ضمهما إلى  120نائبا  فقط )من مجموع    61إلى دعم  
 يحرص بنيت وحلفاؤه على ضمان الحضور الكامل لجميع نوابه في جلسات الهيئة العامة للكنيست. 

 17/7/2021الشرق األوسط، لندن، 
 

إسرائيلية:   .11 الحضور  مصادر  دائم  الاك"تجنيد  ل  يخططو   بالكنيستنتنيامو  لإلطاحة  "  فانحول 
 بالحكومة 
أن نتنياهو يحضر هذه األيام    الحكومي  االئتالف  مقربة من: ذكرت مصادر  نظير مجلي  -  تل أبيب 

في الكنيست أكثر من معظم النواب. وهو ال ينفك عن تعزيز عالقاته برفاقه في »الليكود« وفي كتل 
اليمين، وال يفوت فرصة لمحادثة نواب ووزراء من االئتالف أيضا  لتجنيدها ضد الحكومة، بل يقيم  

المشت القائمة  نواب  مع  حتى  كان  اتصاالت  الذي  وهو  معهم،  تفاهمات  لعقد  العربية  لألحزاب  ركة 
وأشارت   إسرائيل«.  ضد  اإلرهاب  تناصر  »أحزابا   واحد  شهر  قبل  حتى  أن  اليعتبرهم  إلى  مصادر 

تجنيد حزب »ك بنفتالي بنيت  حول الانتنياهو يحاول  إلى خطة لإلطاحة  بيني غانتس  فان« برئاسة 
 وتشكيل حكومة مع اليمين برئاسة غانتس. 
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إلى  والتوجه  الحكومة  سقوط  حال  في  أنه  إلى  تشير  الرأي  استطالعات  إن  المصادر  هذه  وقالت 
انتخابات جديدة لن يفوز نتنياهو بفرصة تشكيل حكومة. بل إن تحالف بنيت سيرتفع وسيعزز مكانه.  

 لذلك فإنه يسعى إلى تغيير الحكومة من دون انتخابات في الوقت الحاضر.
 17/7/2021 الشرق األوسط، لندن،

 
خالل   .12 المغربيباتصال  لبيد  سنعملنظيره  وثقافي    :  وتكنولوجي  اقتصادي  تعاون  إنشاء  على 

 وسياحي 
دراوشة والمغرب  :  أحمد  إسرائيل  إن  الجمعة،  يوم،  لبيد،  يائير  اإلسرائيلي،  الخارجية  وزير  قال 

 وثقافي وسياحي". سيعمالن على "تعزيز العالقات بينهما، وعلى إنشاء تعاون اقتصادي وتكنولوجي 
بأنه   لبيد  وصفه  بوريطة،  ناصر  المغربي،  نظيره  مع  هاتفي  اتصال  إثر  لبيد  تصريحات  وجاءت 

 "مطّول".
سرائيل هي مصلحة إسرائيلية من الدرجة األولى".  وأضاف لبيد إن "العالقات المباشرة بين المغرب وا 

الدولتين،   بين  المباشرة  الجوية  الرحالت  "تدشين  أن  لبيد  قليلة، سيقوي  وأضاف  أسابيع  بعد  المتوقع 
 العالقات بين البلدين ويعزز قطاع السياحة فيهما". 

واعتبرت الخارجية اإلسرائيلية في بيانها أن هذه الرحالت الجوية "ستدفع بشكل كبير حركة السياحة  
 ورجال األعمال بين الدولتين".

 16/7/2021، 48عرب 
 

 48بحق فلسطينيي  منصور عباس يفشل تحقيقا بجرائم الشاباك .13
يتزعمها، منصور :  21عربي  -لندن التي  اإلسرائيلي  الكنيست  في  الموحدة  العربية  القائمة  عارضت 

جهاز   عالقة  في  تحقيق  لجنة  لتشكيل  مقترحا  االحتالل،  حكومة  ائتالف  في  تشارك  والتي  عباس، 
 . 1948الشاباك، بالجرائم التي ترتكب في مناطق الداخل الفلسطيني المحتل عام 

ضد   وتصويتها  اللجنة،  لتشكيل  الموحدة  العربية  القائمة  نواب  معارضة  ظل  في  االقتراح  وسقط 
عضو كنيست، من بينهم نواب عن   57عضو كنيست ومعارضة  54المشروع الذي حصل على دعم 

 أحزاب االئتالف الحكومي )"ميرتس" و"العمل" و"الموحدة"(.
اس وسعيد الخرومي ووليد طه االقتراح المذكور،  ومن القائمة الموحدة، عارض كل من منصور عب

فيما تغّيب النائب مازن غنايم عن التصويت. وفي بيان ادعت الموحدة أنها "لم تدعم ذلك إليمانها 
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بأن قيام المشتركة بطرح الموضوع يأتي فقط من باب االستمرار في األسلوب الشعبوي للمزاودة على  
 الموحدة ومحاولة إحراجها".

جهته مع  من  برلمانية  تحقيق  لجنة  "إقامة  على  نص  االقتراح  أن  بيان  في  المشتركة  أوضحت  ا، 
للشاباك".  عمالء  أنهم  بحجة  اإلجرام  لعصابات  لحمايتها  الشرطة  مع  للتحقيق  واضحة   صالحيات 
وأضافت: "أسقط نّواب الموحدة، منصور عباس، ووليد طه وسعيد الخرومي، ومعهم غيداء ريناوي  

و  فريج  المنظم  وعيساوي  اإلجرام  لعصابات  وحمايتها  الشرطة  ضد  مهمًّا  تحقيق ا  مراعنة،  ابتسام 
ضد  التصويت  فرفض  غنايم  مازن  النائب  أما  معهم.  التحقيق  بمنع  القوة  من  مزيد ا  وا عطائهم 

 االقتراح". 
 16/7/2021، 21موقع عربي 

 
 حماس و  "إسرائيل"فجوات في محاوالت التوصل لصفقة تبادل أسرى بين  ":معاريف" .14

كوم  دوت  في :  “القدس”  كبيرة  فجوات  هناك  أن  الجمعة،  يوم  العبرية،  معاريف  صحيفة  ذكرت 
حماس. وحركة  إسرائيل  بين  أسرى  تبادل  لصفقة  التوصل  فإن   محاوالت  الصحيفة،  وبحسب 

المحادثات التي تجري بوساطة مصرية للتوصل لصفقة، تواجه صعوبات في التقدم للتوصل التفاق 
قريبة أيديهم  وليست  “ملطخة  أسرى  عن  اإلفراج  قضية  حول  أساسي  بشكل  الخالف  وأن  خاصة    ،

 بالدماء”. وفق تعبير الصحيفة.
ووفق ا للصحيفة، فإن الوسطاء المصريون يبذلون جهود ا لسد الفجوات الكبيرة بين األطراف، بما في  

الصفقة. إلطار  مقترحات  إنه    ذلك  للصحيفة،  إسرائيلية  أمنية  مصادر  تبرر  وقالت  أن  السهل  من 
مصر   ولكن  عادلة،  غير  أنها  على  إسرائيل  وستقدمها  قدمتها  التي  للمقترحات  رفضها  حماس 

 والوسطاء اآلخرين سيطلبون منها تفسيرات لسبب استمرارها في رفض هذه المقترحات.
اء وتقول الصحيفة، إن الجانب اإلسرائيلي ال يضع توقعات عالية الحتمال أن تؤدي مقترحات الوسط

إلى انفراجة، والتقديرات األمنية السائدة أن حماس ال ترى في الواقع أن التوصل التفاق حول قضية  
األسرى والمفقودين مصلحة مهمة لها، إال في حال قدمت إسرائيل تنازالت كبيرة بشأن األعداد التي 

توي على أسرى  تطالب بها حماس وهي أرقام “غير معقولة” كما ترى تلك الجهات، وخاصة  أنها تح 
وتشير الصحيفة العبرية إلى    من المحكوميات العالية والقدامى وكبار قيادات الحركة وفصائل أخرى.

 أن حماس مهتمة بفصل قضية تحسين الوضع االقتصادي لغزة عن ملف صفقة التبادل. 
 16/7/2021القدس، القدس، 
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ساط الجيش وخطة لالستغناء أو بقلق  ..  ضد حماس  أحبط مناورةإضراب سائقي الشاحنات العرب   .15
 عنهم 

يجري قيادة الجيش اإلسرائيلي تحقيقا في حادثة وقعت خالل الحرب :  »الشرق األوسط«  -  تل أبيب 
، أحبط مناورة  48األخيرة على قطاع غزة، إذ تبين أن إضراب سائقي الشاحنات العرب من فلسطينيي  

هم. وأكدت التحقيقات المتقدمة في للجيش اإلسرائيلي ضد مقاتلي حماس ومنع شن هجوم كاسح ضد 
الموضوع أن الجيش يخشى من تكرار ذلك في حروب قادمة، ولذلك فهو يفتش عن طريقة تضمن  

مايو )أيار( الماضي، إذ أعلن    18وتعود هذه الحادثة إلى يوم    االستغناء عن عمل السائقين العرب.
طة مظاهراتهم ضد االعتداءات في المواطنون العرب في إسرائيل اإلضراب احتجاجا على قمع الشر 

األقصى وفي حي الشيخ جراح وضد الحرب في غزة واحتجاجا على اعتداءات المستوطنين. وحسبما  
تغيب   الجمعة،  أحرونوت«، أمس  سائق شاحنة )من مجموع حوالي    460ذكرت صحيفة »يديعوت 

قد تعاقدت مع الجيش (، عن العمل، من دون أن يدركوا أن الشركات التي يعملون فيها كانت  500
إلى   دبابات وناقالت جند من هضبة الجوالن  ثقيلة، مثل نقل  نقل عتاد وآليات  تقديم خدمات  على 

 الحدود مع قطاع غزة، وحافالت لنقل جنود.
ترجمان،   إيتسيك  األركان،  رئاسة  في  اللوجيستية  الشعبة  رئيس  يجريه  الذي  التحقيق،  من  وتبين 

ن الجيش اإلسرائيلي، افيف كوخافي، بعد أسبوعين، بأن عملية النقل  وسيقدم نتائجه إلى رئيس أركا
قافلة من   دفع  تنوي  كانت  فقد  لخداع حماس.  إطار خطة عسكرية محكمة  شاحنة    500جاءت في 

نحو الحدود مع قطاع غزة حتى يحسب قادة فصائل المقاومة هناك بأن إسرائيل تستعد لتنفيذ عملية  
لك هو إدخال مئات المقاتلين من حماس إلى األنفاق ومن ثم شن  اجتياح بري. وكان الهدف من ذ 

هجوم جوي مدمر على األنفاق وهدمها فوق رؤوسهم. وبسبب تغيب السائقين العرب، دخلت خطة 
الجيش في أزمة واضطر إلى استخدام خطة طوارئ بتجنيد سائقين من وحدات أخرى من أجل نقل  

 ف لتنفيذ الخطة، فنفذت بشكل جزئي ولم تحقق الهدف.دبابات وناقالت الجنود. ولكن هذا لم يك
 17/7/2021الشرق األوسط، لندن، 

 
 االحتالل يدرس تقديم "تسهيالت اقتصادية" للسلطة الفلسطينية  .16

دراوشة االقتصادية  :  أحمد  األزمة  لتخفيف  إجراءات  عّدة  اتخاذ  اإلسرائيلي  االحتالل  تدرس سلطات 
الفلسطينية   السلطة  بها  تمّر  لموقع التي  السياسي  المراسل  ذكر  ما  بحسب  أميركّية،  ضغوط  بعد 

ويدرس االحتالل جملة من اإلجراءات، منها احتمال تقليص    "هآرتس"، يوناتان ليس، مساء الجمعة.
 جبي التزامات السلطة المالية، بهدف دفع وضعها االقتصادي إلى االستقرار. 
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الخارجية   وزير  مساعد  أنهى  الجمعة،  سابق،  وقت  والفلسطينية، وفي  اإلسرائيلية  للشؤون  األميركية 
وفلسطينيين. إسرائيليين  أعمال  التقى خاللها مسؤولين ورجال  البالد  إلى  زيارة  وذكر   هادي عمرو، 

مسؤولون إسرائيليون شاركوا في المحادثات أن عمرو شدد على أنه "عاد قلق ا جدا" من محادثاته في  
 ر أبدا السلطة الفلسطينية في وضع سّيئ لهذه الدرجة".رام هللا. ونقلوا عنه قوله إنه "لم أ

 16/7/2021، 48عرب 
 

 ضباط إسرائيليون يحّذرون من اعتداءات المستوطنين  .17
ضابط في جيش االحتياط اإلسرائيلي، ممن أنهوا   100توجه أكثر من  :  »الشرق األوسط«  -  تل أبيب 

لة إلى المسؤولين في الحكومة يحذرون فيها  مؤخرا  خدمتهم العسكرية في الضفة الغربية المحتلة، برسا 
 من الممارسات العدوانية التي يقوم بها المستوطنون اليهود ضد السكان الفلسطينيين. 

وجاء في الرسالة: »نحن الموقعين أدناه، جنود وجنديات خدمنا في المناطق )الضفة الغربية( نتوجه  
الع مظاهر  ضد  والصارم  الفوري  بالعمل  مطالبين  عنف  إليكم  المستوطنون.  يمارسه  الذي  نف 

المستوطنين ينفلت بال ضوابط منذ عدة سنوات ويواَجه بالصمت الداعم. ويكتب الضباط إلى وزير  
األمن بيني غانتس ووزير األمن الداخلي والشرطة عومر بار ليف: »نحن الذين تم إرسالنا إلى هناك  

)أسياد البالد( على العبيد. نحن شهود عيان  وشاهدنا بأعيننا كيف يتصرف المستوطنون كما لو أنهم  
تعمال فورا  على   بأن  لكما  تأتي مطالبتنا  هنا  يماَرس بال حسيب وال رقيب. ومن  الذي  العنف  على 

 وضع حد لهذه الظاهرة«. 
 17/7/2021الشرق األوسط، لندن، 

 
 قلق إسرائيلي متزايد من المسّيرات اإليرانية :  "مآرتس" .18

دراوشة مسؤو :  أحمد  التي  عّبر  اإليرانية،  المسّيرات  من  المتزايد  قلقهم  عن  عسكريون  أمنيون  لون 
تقّدمها إيران لحلفائها في سورية ولبنان وغّزة واليمن، بحسب ما نقلت عنهم صحيفة "هآرتس"، يوم  

 الجمعة.
اإليرانيين   أن  إسرائيلي  عسكري  مصدر  عن  هرئيل،  عاموس  لـ"هآرتس"،  العسكري  المراسل  ونقل 

جسم المسّيرة، المحّرك، منظومة التوجيه، القدرة على    –وحدهم كافة المكونات األساسّية  "يطّورون ل
 التهّرب من رصد الرادارات، والقدرة على المناورة بين مدى الرحلة ووزن الحكومة المنقولة". 

ومتوسطة   بعيدة  المسيرة،  الطائرات  من  سلسلة  "هآرتس"،  تقرير  استعرض  ما  وفق  إيران،  وطوّرت 
رة األمدية، وقادرة على حمل مواد متفّجرة بشكل متفاوت، وتشير التقديرات اإلسرائيلية إلى أن  وقصي
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هذه القدرات هي بديل رخيص للصواريخ الباليستّية، التي هي وسائل "وازنة، وثقيلة، وغير مرنة. هذه  
للحف مجاال  تترك  وال  ا  تثير ضجيج  لكّنها  للردع،  مهّمة  ذراع  ربّما هي  إمكانية  )الصواريخ(  على  اظ 

 اإلنكار، مثلما يحدث عن تشغيل المسّيرات". 
 16/7/2021، 48عرب 

 
 اعتراف إسرائيلي بخسارة معركة الدعاية أمام الفلسطينيين .19

قال كاتب إسرائيلي؛ إن "عملية غسيل األدمغة ضد إسرائيل في العالم  :  رعدنان أبو عام   -  21عربي
رائيليين، فإنه مخطئ، وفي حال انتظرنا حتى المواجهة باتت مجدية، ومن يعتقد غير ذلك من اإلس 

التالية فستكون الخسارة مضاعفة، في ضوء ما أظهره استطالع جديد ُنشر في الواليات المتحدة، وأكد  
و  %25أن   عنصري،  فصل  دولة  إسرائيل  أن  يعتقدون  األمريكيين  اليهود  أنها    %22من  يعتقدون 

الفلسطينيين" ضد  جماعية  إبادة  يديعوت   .  ترتكب  بصحيفة  مقاله  في  يميني  درور  بن  وأضاف 
"، أن "هذه النتائج تؤكد أن الدعاية المضادة إلسرائيل حول العالم باتت  21أحرونوت، ترجمته "عربي

تؤتي أكلها، مما يتطلب منها أن تفكر مرة أخرى، ألن بعض الناس يفهمون هذا المجال أفضل بكثير  
خيرة في غزة بالنسبة للكثيرين انتهت بـ"انتصار" لحماس، واعتبرت  مما نفهمه، بدليل أن المواجهة األ

 صور الدمار في الحقيقة هي صور انتصار". 
وأشار إلى أن "االستطالع األخير الذي شهدته الواليات المتحدة، جاء في الوقت المناسب ليثبت أن  

ألسوار"، فقد حان الوقت كالم أعداء إسرائيل حقيقي، وهذا هو الواقع الذي بدأ في عملية "حارس ا
 لكي يفهم صانعو القرار اإلسرائيلي أن الدعاية تؤدي دورا رئيسيا في الصراع مع الفلسطينيين".  

 16/7/2021، 21موقع عربي 
 

 حماس  بزعم دعمها دعوى قضائية لعائالت قتلى إسرائيليين ضد بنوك وجمعيات ": يديعوت" .20
الجنود    :“القدس” دوت كوم  العدوان على قطاع غزة  قدمت عائالت  قتلوا خالل  الذين  اإلسرائيليين 

مليون شيكل، ضد بنوك وجميعات وشركات   147، دعوى قضائية ضخمة بقيمة مليار و2014عام  
القطاع. على  العدوان  وأثناء  قبل  مالي ا  حماس  فإن   دعمت  أحرونوت”  “يديعوت  صحيفة  وبحسب 

مصرفية تم من خاللها غسل    حسابات رية بفتح  الدعوى تتهم تلك المؤسسات وخاصة  الجمعيات الخي
األموال ألغراض وصفتها بـ “اإلرهابية”، متهمة  إياها بأنها عملت على مساعدة حماس لبناء قوتها  

  العسكرية.
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ضد   األمد  طويلة  معركة  من  جزء  هي  هذه  إن  القتلى،  اإلسرائيليين  الجنود  عائالت  وصرحت 
 ن حماس. وفق وصفهم في الدعوى المرفوعة. “اإلرهاب” ومنها قطع أنبوب األكسجين ع 

 16/7/2021، القدس، القدس
 

 شاكيد ال تعتزم حاليا إعادة طرح تمديد منع لم الشمل    .21
عدم  :  بالل ضاهر بسبب  قوانين،  تعديل  أو  سن  في  مصاعب  الجديدة  اإلسرائيلية  الحكومة  تواجه 

حراجها وبالتالي  وجود أغلبية في الكنيست داعمة لها وسعي أحزاب المعارضة إلى إ فشال الحكومة وا 
 محاولة إسقاطها.  

أبرز القوانين التي لم تتم المصادقة عليها، هو تمديد البند االحترازي العنصري في قانون المواطنة، 
الذين ينص على منع لم شمل العائالت التي فيها أحد الزوجين مواطن في الضفة الغربية أو قطاع  

ليوم، الجمعة، بأن وزيرة الداخلية، أييليت شاكيد، ال تعتزم إعادة طرح هذا غزة. وأفاد موقع "واينت" ا
القانون العنصري للتصويت عليه مرة أخرى ومحاولة تجنيد أغلبية مؤيدة له. لكن شاكيد أعلنت أنها  

 سترفض أي طلب لم شمل بشكل فردي في ظل عدم وجود قانون يمنع لم الشمل بشكل جارف.
 16/7/2021، 48عرب 

 
 تمضي في بناء مستوطنات جديدة مثيرة للجدل في الضفة الغربية  "إسرائيل": "ستراتفور" .22

الدراسات االستراتيجية واألمنية "ستراتفور" ) الحكومة اإلسرائيلية  Stratforعلق موقع  ( على مضي 
بإثارة االضطراب بهذا اإلجراء تخاطر  أنها  الغربية،  ات  الجديدة قدما في مشاريع توسعية في الضفة 

الخارج. في  الحلفاء  النتقادات  وتعرضها  الفلسطينيين  الجيش    بين  أن  األميركي  الموقع  وذكر 
لبناء    15اإلسرائيلي قدم خططا في   الجاري  الغربية على    3412يوليو/تموز  شقة جديدة في الضفة 
 ربية. ، مما يساعد على ربط القدس الشرقية ببقية الضفة الغاالستراتيجي( 1طول الطريق السريع )إي

الجديدة،  المستوطنات  ستتبنى  بينيت  نفتالي  اإلسرائيلي  الوزراء  رئيس  حكومة  أن  الموقع  ويرى 
في   اليسار  أعضاء  انتقادات  من  الرغم  على  الغربية،  الضفة  في  أخرى  مستوطنات  إلى  باإلضافة 

اطر بناء  وانتهى تحليل ستراتفور إلى أنه، على المدى الطويل، سيخ التحالف وكذلك المجتمع الدولي.
 المستوطنات أيضا بتشجيع منتقدي إسرائيل في الواليات المتحدة على إعادة تشكيل العالقات الثنائية. 

 16/7/2021الجزيرة.نت، 
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 استطالع: تمثيل أحزاب الحكومة اإلسرائيلية سيرتفع حال إجراء انتخابات جديدة .23
إجراء انتخابات للكنيست اآلن،  أظهر استطالع للرأي ُنشر يوم الجمعة، أنه في حال  :  بالل ضاهر

من   أكثر  الكنيست  في  واحد  مقعد  على  الحالية  اإلسرائيلية  الحكومة  تشكل  التي  األحزاب  لحصلت 
، علما أن عضو الكنيست من حزب "يمينا"، عاميحاي  61مقعدا بدال من   62االنتخابات السابقة، أي  

الع، الذي نشرته صحيفة "يسرائيل  وحسب االستط  شيكل، ال يؤيد الحكومة وصوت ضد منحها الثقة.
مقعدا،   21مقعدا إلى    17هيوم"، فإنه لو جرت االنتخابات اآلن، الرتفعت قوة حزب "ييش عتيد" من  

"يمينا" من   "كاحول الفان" من    9إلى    7كما سترتفع قوة  مقاعد،   7إلى    8مقاعد، وسيتراجع حزب 
مقاعد، وسترتفع    6ب ميرتس الممثل بـمقاعد، وكذلك حز   7وسيحافظ حزب العمل على قوته بواقع  

 .6مقاعد إلى  4قوة القائمة الموحدة من 
 16/7/2021، 48عرب 

 
 مستوطناا اقتحموا األقصى األسبوع الماضي  881القدس:  .24

بلغ عدد المستوطنين الذين اقتحموا المسجد األقصى خالل األيام الخمسة الماضية  :  القدس المحتلة
وبحسب المصادر المقدسية؛ فإن هذا الرقم   تلمودية وجوالت استفزازية.   ، تزامنا مع تأدية طقوسا881

 أشهر، بمشاركة وحماية أفراد من ضباط وقوات االحتالل.  4هو األكبر خالل أسبوع واحد منذ 
 16/7/2021، المركز الفلسطيني لإلعالم

 
 إصابات برصاص االحتالل  108مواجهات بيتا مستمرة:  .25

مو   108أصيب   خالل  جنوبي مواطنين  بيتا  بلدة  في  مسيرتين  انطالق  بعد  نابلس،  شهدتها  اجهات 
واستهدف جنود العدو   نابلس، وبيت دجن شرقا ، التي استخدمت فيها قوات العدو الرصاص الحي.

في  السام  والغاز  الصوت  وقنابل  بالمطاط،  والمغلف  الحي  بالرصاص  المسيرتين  في  المشاركين 
 في أراضي المواطنين.مواجهات أّدت إلى اشتعال النيران 

باألعيرة    50بالرصاص الحي، و  18وقال »الهالل األحمر« في نابلس إن اإلصابات في بيتا توّزعت  
  168بقنابل الغاز المباشرة، و  6جراء الحروق، و  10جراء السقوط، و  20المعدنية المغلفة بالمطاط، و 

إلى   للدموع، إضافة  المسّيل  بالغاز  باأل  4حالة اختناق  بالمطاط في  إصابات  المغّلفة  المعدنية  عيرة 
 بيت دجن«. 

 16/7/2021، االخبار، بيروت
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 رائد صالح: اطمئنوا فالخير قادم ألرضنا ولبيوتنا وللمسجد األقصى .26
من زنزانته في العزل االنفرادي في سجن “رمون” بصحراء النقب المحتل، هنأ الشيخ رائد  :  الناصرة

إلى  صالح، األمة اإلسالمية والعربية وشع  الثوابت  داعيا حملة  بقدوم عيد األضحى،  الفلسطيني  بنا 
وفي رسالة للشيخ صالح نقلها المحامي خالد زبارقة قال شيخ    الحفاظ على صوتهم عاليا واضحا.

األقصى:" اطمئنوا فالخير قادم لنا وألرضنا ولبيوتنا وللقدس والمسجد األقصى المباركين، ولكل شعبنا  
العر  وعالمنا  ذلك الفلسطيني  يكون  أن  وعسى  األرض،  كل  في  البؤساء  وكل  اإلسالمية،  وأمتنا  بي 

والسالم   قريبا”. والعدل  للحق  هو  قريب،  القادم  فالمستقبل  أبشروا،  ثم  أبشروا  ثم  أبشروا  وأضاف:" 
كل   في  الظالمون  كره  ولو  لنا  فالمستقبل  الرباني،  والسالم  والعدل  الحق  حملة  نحن  وألننا  الرباني، 

 األرض".
 16/7/2021، كز الفلسطيني لإلعالمالمر 

 
 ماجموا وقتلوا فلسطينيين في الضفة خالل الحرب على غزةبرفقة جنود ن ومستوطن .27

“القدس العربي” هاجر حرب: كشف تقرير نشره موقع المحادثة المحلية الناطق باللغة العبرية، وهو  
مقاطع مصورة تظهر اقتحام  موقع يتبع لمنظمة النهوض بالصحافة المدنية المناهض لالحتالل، عن  

مستوطنين برفقة جنود االحتالل أربع قرى فلسطينية على األقل في مناطق الضفة الغربية المحتلة  
في وقت واحد، وذلك بعد األسبوع األول لبدء العدوان اإلسرائيلي على قطاع غزة منتصف مايو/أيار  

لفلسطين  الماضي. حية  شهادات  على  استند  الذي  التقرير،  وعوائلهم  ولفت  منازلهم  تعرضت  يين 
المستوطنين    المستوطنينالعتداءات   أن  إلى  الحقوقية،  “بيتسيلم”  منظمة  نشرتها  فيديوهات  وكذلك 

 والجنود عملوا كوحدة عسكرية متكاملة، ما أدى إلى استشهاد فلسطينيين. 
لقاء كما تظهر الشهادات التي حصل عليها الموقع أن االعتداءات شملت إحراق الحقول واأل شجار وا 

بدور   والجنود  المستوطنون  قام  األقل،  ثالث حاالت على  في  وأنه  الحية،  الذخيرة  طالق  وا  الحجارة 
تلقى المتحدث باسم   الفلسطينيين، حيث  وحدة عسكرية متكاملة، إذ أطلقوا النار بشكل متقطع على 

 يد التحقيق”.الجيش اإلسرائيلي وصفا  مفصال عما جرى، لكنه اكتفى بالرد “بأن القضايا ق 
 16/7/2021، القدس العربي، لندن
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 "القدس الدولية" تدعو إلى إفشال مخطط اقتحام "األقصى" األحد المقبل .28
المتطرفة :  بيروت  المعبد"  "جماعات  مخطط  إفشال  إلى  الخميس،  الدولية،  القدس  مؤسسة  دعت 

إلى   دعت  والتي  المقبل،  األحد  يوم  المبارك صباح  األقصى  المسجد  على  القتحام  عدوانية  مسيرة 
 أبواب البلدة القديمة، مع الحشد عند باب األسباط تحديدا ، برعاية شرطة االحتالل وحمايتها ودعمها. 

ولفتت "القدس الدولية" في بيان، إلى أن االحتالل يحاول منذ نهاية هّبات رمضان الشعبية ومعركة 
ما خسره في مشروع تهويد القدس بشكٍل سيف القدس التي تلتها أن يستعيد الثقة، وأن يعوض جزءا  م

ثم حاول متطرفوه إعادة مسيرة األعالم مرتين، وأغلق  تدريجي، فاستعجل في استعادة االقتحامات، 
حي كرم الجاعوني في الشيخ جراح بالمكعبات األسمنتية، وضيَّق على أهله ونكل بهم وباإلعالميين  

في معا   أحياء  ستة  على  التهجير  جبهة  وفتح  إنجاز.  فيه،  أي  يحقق  لعله  "القدس   سلوان  وشددت 
الدولية" على ضرورة عدم تمرير أي اقتحاٍم أو عدواٍن من دون رد، مشيرة إلى أن التجارب المتتالية،  

 أثبتت أن االحتالل ينكسر ويتراجع كلما خرجت اإلرادة الشعبية إلى الفعل. 
 15/7/2021، قدس برس

 
 لقطاع الصحي وحياة المدنيين مهددة مخيم درعا يرزح تحت الحصار.. تردي ا .29

صفية-دمشق الفلسطينيين :  محمد  لالجئين  درعا  مخيم  يئن  التوالي،  على  والعشرين  الثالث    لليوم 
على   تهيمن  انعكاساته  بدأت  السوري،  النظام  قوات  تفرضه  خانق  حصار  تحت  سوريا(،  )جنوب 

ة واألدوية جراء الحصار، كما يجدون  ويواجه األهالي، خطر فقدان المواد الغذائي  مناحي الحياة كافة.
صعوبات في توفير أدنى المستلزمات المعيشية، كما أن السكان فقدوا أعمالهم، فضال  عن صعوبات  
تحدث  ما  وفق  المجاورة،  والمناطق  المخيم  بين  المنافذ  جميع  إغالق  بعد  يواجهونها  التي  التنقل 

 الجئون "لمراسلنا". 
 16/7/2021، قدس برس

 
 ة تتهدد الالجئين الفلسطينيين في لبنان وسط انقطاع "الكهرباء" مخاطر صحي .30

أمام انقطاع التيار الكهربائي في لبنان عن عدد كبير من المناطق والمخيمات : محمد شهابي-بيروت 
الفلسطينية، ومع عدم توفر الوقود لتشغيل محطات كهرباء الدولة، التي تغذي المحركات التي تزود  

بالمياه،   المياه  الخزانات  تأمين  تتمثل في صعوبة  واللبنانيون من مشكلة جديدة،  الفلسطينيون  يعاني 
بدورها، أكدت عضو منظمة    ونقلها إلى الخزانات، وتزيد من صعوبة القيام بمتطلبات الحياة اليومية. 

زيد الهيئة النسائية "ندى"، رجاء اسماعيل، في حديثها إلى "قدس برس": أّن انقطاع التيار الكهربائي ي
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شاتيال". مخيم  في  الحياة  قسوة  زيادة   من  في  ساهم  المياه،  "انقطاع  أّن  إلى  "إسماعيل"،  وأشارت 
 التكلفة على جيب الالجئ الفلسطيني الذي بات يعمد إلى شراء المياه". 

 16/7/2021، قدس برس
 

 طيناتحاد عمال غزة يتهم منظمة العمل اإلسرائيلية بالتواطؤ مع أرباب العمل ضد عمال فلس .31
“القدس العربي”: اتهم اتحاد عمال غزة، منظمة العمل اإلسرائيلية “الهستدروت” بالتواطؤ مع    –غزة  

أرباب العمل اإلسرائيليين، في إهمال إجراءات السالمة واألمان للعمال الفلسطينيين الذين يعملون في  
عام   المحتلة  أدى1948المناطق  ما  ترتكب ضدهم،  عنصرية  ممارسات  إطار  في  وفاة    ،    38إلى 

عامال، منذ مطلع العام الجاري داخل ورش العمل، ليسجل الرقم ارتفاعا عما كان عليه الوضع في  
الماضية. إجراءات   األعوام  يطبقون  ال  هؤالء  إن  غزة،  عمال  اتحاد  رئيس  العمصي  سامي  وقال 

بداية العام، آخرهم  عامال، منذ    38السالمة واألمان، مع العمال الفلسطينيين، وهو ما أدى إلى وفاة  
 شهداء لقمة العيش”."ثالثة عمال قضوا قبل أيام، والذين وصفهم بـ   

 16/7/2021، القدس العربي، لندن
 

 االحتالل اإلسرائيلي يقمع مسيرات منددة باالستيطان بالضفة الغربية  .32
االحت  –محافظات   قوات  قمع  خالل  وا غماء  اختناق  وحاالت  بجروح  العشرات  أصيب  الل  "األيام": 

الفلسطينية،   واالستيطان وسرقة األرض  التي خرجت في محافظات عدة رفضا  لالحتالل  المسيرات 
في الوقت الذي واصل فيه المستوطنون اعتداءاتهم وأقدموا خاللها على تجريف أراض في قرية عين  

 البيضا، واقتحموا منطقة أثرية في وادي الفارعة.
 17/7/2021، األيام، رام هللا

 
   "السالم" انتخابه عّززيمل أن أ الرئيس اإلسرائيلي الجديد علىيهّنئ  السيسي .33

هّنأ الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، في رسالة، نظيره اإلسرائيلي، إسحاق هرتسوغ، بمناسبة  
ثقافة السالم.   هرتسوغ  في أن يساهم انتخاب   هتسّلمه مهامه رسميا ، معربا  عن أمل   في زيادة تعزيز 

 أن مصر تؤمن بأهمية الجهود المشتركة، لتحقيق حل عادل ودائم للقضية الفلسطينية.  ومؤكدا  
 2021/7/16، االخبار، بيروت 
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 : الدعوات القتحام المسجد األقصى إعالن سافر لحرب دينية   "الملكية لشؤون القدس" .34
الخوالدة  -)بترا(    -عمان ال:  صالح  لشؤون  الملكية  اللجنة  عام  أمين  إن قال  كنعان،  عبدهللا  قدس 

لزج  ممنهجة  خطوة  في  يستمر  والمسيحية  اإلسالمية  المقدسات  على  اإلسرائيلي  االعتداء  مسلسل 
وقال، إن   المنطقة في حرب دينية تجر العالم الى حالة من عدم االستقرار ال يمكن التنبؤ بنتائجها.

ا كبير  بقلق  تتابع  القدس،  مدينة  وواقع  أخبار  ترصد  وهي  االستيطانية  اللجنة  اإلسرائيلية  لدعوات 
الدينية   التي خرجت عن رمزيتها  إقامة األعياد  المبارك بحجة  المسجد االقصى  االستفزازية القتحام 

 ،( دونما  144المزعومة لتشكل غطاء  سياسيا  للتعدي على المسجد األقصى المبارك بمساحته الكلية )
 .مسلمين وال عالقة لليهود بهوالذي أعلنت القرارات الدولية أنه ملك خالص لل

 2021/7/17، الغد، عّمان
 

 تعلن توقيف جاسوس يعمل لصالح "إسرائيل" اللبناني  قوى األمن الداخلي .35
قام  :  بيروت  لبناني،  مواطن  أوقفت  أنها  الجمعة،  لبنان،  في  الداخلي  األمن  قوى  مديرية  أعلنت 

اعترف  وأوضحت أنه  لبقاع الغربي )شرقي لبنان(.بالتواصل مع االستخبارات اإلسرائيلية، في منطقة ا
بمهام  ، وقد تم تكليفه  العمل لمصلحتها  بريد الكتروني الى أجهزة أمنية إسرائيلية عدة طالبا    هبإرسال

 مقابل مبالغ مالية. تجسسية 
 2021/7/16، قدس برس

 
 داخل األراضي اللبنانية إسرائيلية سقوط مسّيرة  .36

االحتالل:  الناصرة جيش  األراضي    أعلن  داخل  له  تابعة  مسّيرة  طائرة  سقوط  الجمعة،  اإلسرائيلي، 
 ناطق باسم الجيش أنه ال توجد خشية من تسرب معلومات تحملها الطائرة. وزعم  اللبنانية.

 2021/7/16، قدس برس
 

 و"إسرائيل" لدعم "اتفاق أبرامام" اتفاق جديد بين اإلمارات والبحرين .37
البحر  أنباء  وكالة  وقالت  البحرين واإلمارات  إن سفراء  الجمعة،  المتحدة،    "إسرائيل"ين،  المملكة  لدى 

لمجموعة   رئيسا   فوكس،  ليام  السابق  البريطاني  الدفاع  وزير  آبراهام "عّينوا  إنشاء "اتفاق  بهدف   ،
 ."منصة لدعم االتفاق والسالم في الشرق األوسط"

 2021/7/17، االخبار، بيروت 
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ت .38 اإلسرائيليين  واشنطن:  بين  والعالقات  األرض  على  الوضع  تحسين  على  ينصب  ركيزنا 
 والفلسطينيين  

الخارجية   -القدس وزير  مساعد  لنائب  "المثمرة"  بـ  زيارة وصفتها  ختام  في  بيان صدر  في  "األيام": 
اإلسرائيلية   و  -للشؤون  الفلسطينية  األراضي  الى  عمرو  هادي  اإلدار "،  إسرائيل "الفلسطينية  ة قالت 

بين  ياألمر  والعالقات  األرض،  على  الوضع  تحسين  على  ينصب  الحالي  تركيزنا  إن  أمس،  كية، 
ا كوسيلة للتقدم   اإلسرائيليين والفلسطينيين، وهما أمران مهمان في حد ذاتهما، كما أنهما مهمان أيض 

سال نحو  المطاف  نهاية  األمر   شامل.  مفي  السفارة  في  يوقالت  الزيارة  إسرائيل"كية  إن  اسُترشدت "، 
بهدف الواليات المتحدة تعزيز تدابير متساوية من الحرية واألمن واالزدهار لإلسرائيليين والفلسطينيين  "

 على حٍد سواء، بطرٍق ملموسة وقابلة للتحقيق على المدى القريب وما بعده".
 2021/7/17، األيام، رام هللا

 
 ته حكومات للتجسس على معارضيها  برنامج طورته شركة إسرائيلية واستخدم"لسان الشيطان":  .39

  ، طّورته مجموعة إسرائيلية  معلوماتيا    من الحكومات استخدمت برنامجا    أكد خبراء أن عددا  الفرنسية:  
الشيطان" تحت   "لسان  ونشطاء    ،اسم  وأكاديميين  وصحافيين  ومعارضين  سياسيين  على  للتجسس 

شخص حول العالم،    100" القوية أكثر من  واستهدفت هذه "األسلحة السيبرانية  حقوقيين حول العالم.
وفي هذا السياق، أكدت   وفق ما جاء في رسائل لمسؤول أمني في "مايكروسوفت" و"سيتيزين الب".

استغلتها   التي  العيوب  إلصالح  "ويندوز"،  بها  الخاص  التشغيل  نظام  عدلت  أنها  مايكروسوفت 
 المجموعة اإلسرائيلية. 

 2021/7/16، الجزيرة نت، الدوحة
 

 حقيقة الموقف اإلسرائيلي من "وثيقة" السلطة الفلسطينية  .40
 د. عدنان أبو عامر 
لإلدارة  المقدمة  الفلسطينية  السلطة  بـ"وثيقة  تعرف  باتت  بما  األخيرة  األيام  في  اإلسرائيليون  انشغل 
المواقف  تفاوتت  وقد  االحتالل،  أي عملية سياسية مع  انطالق  تسبق  األمريكية"، وتتضمن مطالب 

قبولها،  اإلس على  القدرة  عدم  عن  وا عالن  الوراء،  إلى  بالعجلة  عودة  اعتبرها  من  بين  منها،  رائيلية 
وتشبث بالحفاظ على المبادئ المعلنة منذ انطالق مؤتمر مدريد، ما يعني أن الرأي العام اإلسرائيلي  

 سيرفض معظم هذه المطالب.
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ه "الوثيقة"، كشرط مسبق الستئناف  يتبنى قطاع عريض من األوساط اإلسرائيلية موقف الرفض لهذ 
يعّبر   لها، ألن مجموعها  االستجابة  تستطيع  إسرائيل ال  ه  عنالمفاوضات، ألن    إلعادة   يسعى  توجُّ

 .2000 أيلول في االنتفاضة اندالع من أيام قبل عليه  كان لما الوضع
عودة للمكان الذي وقف  يرى المعارضون اإلسرائيليون "للوثيقة" أنها نقطة انطالق فلسطينية تفترض ال

الفلسطينية محمود عباس، رغم  عنده مسار رئيس الوزراء األسبق إيهود أولمرت مع رئيس السلطة 
مرور أكثر من عقد منذ ذلك الحين، وحدوث العديد من التغييرات طوال هذه السنوات في الجانبين  

 الفلسطيني واإلسرائيلي. 
"الوثيقة" الفلسطينية تتعارض مع المبادئ اإلسرائيلية األربعة:    في ظل هذه الظروف المتطورة، فإن 

نقل معظم رعاية الفلسطينيين إلى إدارة السلطة الفلسطينية، القدس المحتلة عاصمة لالحتالل، وتحت 
وليست   كيان  الفلسطينية  والسلطة  اإلسرائيلية،  السيطرة  تحت  األوسع  بمعناه  األردن  غور  سيادته، 

 دولة. 
سرائيلي أن مناطق )ج( تعتبر نقاط ا حرجة، وتعّبر عن المصالح اإلسرائيلية،  يضاف لهذا الموقف اإل

الفلسطينية   الوثيقة  لكن  إسرائيل،  أمن  عليها  السيطرة  وتخدم  فيها،  المستوطنات  جميع  تقع  حيث 
ُرفضت   المنوال،  نفس  وعلى  اإلسرائيلي،  اإلجماع  موقف  مع  تتناقض  وبالتالي  معها،  تتعارض 

 يني رسمي في شرقي القدس من خالل نشاط بيت الشرق.المطالب بوجود فلسط
وفي ظل وجود الحكومة اإلسرائيلية الحالية، ورغم الخليط الحزبي واأليديولوجي فيها، فال يبدو أنها 
ذلك  أن  رغم  الفلسطينية،  السلطة  إلى  ج  المنطقة  من  إضافية  مناطق  نقل  لطلب  تستجيب  سوف 

ا بين إسرائيل بقيادة رئيس  أساس النزاع القائم ليس فقط بين إسرائ يل والسلطة الفلسطينية، ولكن أيض 
في   إقليمية  مطالبات  في  الحق  إلسرائيل  كان  إذا  ما  حول  األمريكية  واإلدارة  بينيت  نفتالي  الوزراء 

 الضفة الغربية وغور األردن، رغم أنها احتياجات أساسية للبنية التحتية واإلسكان وشرايين النقل. 
اإلسرائيلي في القول إنه إذا اسُتجيب للمطالب الفلسطينية، فإن ذلك يعني الموافقة   ال يتأخر التحذير

، وسيجد االحتالل صعوبة بالدفاع عن  67على التقسيم التخطيطي إلى دولتين على أساس خطوط  
مليون إسرائيلي وفلسطيني في المنطقة    25، يتوقع أن يعيش أكثر من  2050نفسه، ألنه بحلول عام  

الدولتين  الواقعة   نموذج  يجعل  وهذا  التحتية،  للبنية  مشترك ا  نظام ا  سيتطلب  مما  والنهر،  البحر  بين 
 فكرة غير قابلة للتحقيق. 

 17/7/221فلسطين أون الين، 
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 " مندسة احتالل" .41
 عمرو عالن 
ما   بنات. حاولنا في  نزار  الشهيد  اغتيال  أبعاد  إلى  السطور،  هذه  بينهم كاتب  كثر،  تطّرق معلقون 

الفلسطينية  يخصنا   السلطة  لفلسفة  طبيعيٍة  كنتيجٍة  جاءت  إذ  الصحيح،  سياقها  في  جريمة  وضع 
... ناهيك بإمكانية وضع تلك الجريمة ضمن ردود السلطة الفلسطينية  "المبنية على »التنسيق األمني

األخيرة، التي شكلت تحديا  لمسار أوسلو سّيء الذكر، ولمفهوم "  على منجزات معركة »سيف القدس
الكاذبة برّمتها... فمنجزات المقاومة في معركة »سيف القدس« مثلت هزيمة  لكلٍّ »ع ملية السالم« 

 من االحتالل والسلطة الفلسطينية على حٍد سواء.
بناء  على تلك الخالصات يرد في السياق تساؤالن مهمان: ماذا لو لم تتجاوب السلطة الفلسطينية مع  

 و مصير المصالحة الوطنية؟ المطالب الوطنية بحل ذاتها؟ وما ه
بما يتعارض    -إّن ما انتهت إليه السلطة الفلسطينية من »تنسيٍق أمنٍي مقدٍس« مع قوات االحتالل  

ال يأتي خارج السياق، بل مصيٌر شبه حتميٍّ ألي سلطة حكٍم ذاتيٍّ تنشأ    -وأبسط الثوابت الوطنية  
الت احتاللفي ظل وجود   نتيجة  للعالقة الجدلية  تقوم بين  ، وذلك  وسلطة الحكم الذاتي،   االحتاللي 

وعضويا    اقتصاديا   ترتبط  حاكمة   برجوازية   طبقة   العالقة  هذه  د  ُتوج  فيصير    باالحتاللحيث  ذاته، 
والفعالة   الرئيسة  األدوات  أحد  إلى  تلقائيا   الذاتي  الحكم  سلطة  تتحوَّل  وبذلك  ببقائه،  مرهونا   بقاؤها 

ن أجل قمع ذاك الشعب المحتل وحركات تحرره الوطنية، وهذا ما  ، ماالحتالل  استراتيجيات ضمن  
لنهجها   الفلسطينية  السلطة  تغيير  لهذا ففرص  المشابهة؛  الحاالت  التاريخية في  التجارب  تدلل عليه 

 تعّد من شبه المستحيالت؛ إن لم تكن خارج الحسابات السياسية المنطقية بالمطَلق. 
بعين   الحقيقة  هذه  ذت  ُأخ  ما  السلطة عتباراالإذا  حّل  على  التعويل  أن  إلى  الخلوص  يسهل   ،

الفلسطينية لنفسها من تلقاء ذاتها ُيعّد على األرجح أمر ا غير وارٍد، كذلك يصير عدم تحقق الوحدة 
، ورغم  االنقسامعاما  على    15فتح« مفهوما  ومبررا  رغم مرور قرابة  "الوطنية بين حركتي »حماس« و

إلنهائه، فالحديث هنا عن مشروعين متضادين يلغي أحدهما اآلخر، وينطبق   كثرة المحاوالت السابقة
الجمع بين األضداد«، فهما لن يجتمعا إال إذا غيَّر أحُدهما    "استحالةعليهما »البرهان العقلي« في  

َخصائَصُه، وهذا محموٌد في حالة السلطة الفلسطينية، لكنه مستبعٌد لما ُذكر سابقا ، وممكٌن في حالة 
ما حصل  ح فإذا  الوطنية،  الناحية  من  مذموما   سيكون  لكنه  مقاومة،  بصفتها حركة  »حماس«  ركة 

واجتمع هذان المشروعان فلن يكون هذا إال ضمن احتمالين اثنين ال ثالث  لهما: فإما أن أحدهما قد  
ما أن يكون أحدهما قد هيمن على اآلخر بشكٍل فعليٍّ بما يجعل   من  غير في خصائصه الجذرية، وا 

 خصائص هذا األخير في حكم الالغية.
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عن  النظر  الفلسطينية صرف  المقاومة  لفصائل  األجدى  من  يصير  الفلسطينية،  الحالة  في  وعليه 
المقاوم،   وبخطها  بعقيدتها  االلتزام  تنوي  كانت  ما  إذا  وذلك  السابقة،  العقيمة  المصالحة  مسارات 

طنيٍة حقيقيٍة واضحة المعالم، تكون مؤسسة   والبحث عن مساٍر جديٍد يمكن أن يفضي إلى مصالحٍة و 
مٍة، تتَّسق مع الثوابت الوطنية دون تفريٍط.  على أهداٍف منسج 

ولقد منحتنا معركة »سيف القدس« مثاال  عمليا  لمساٍر واقعٍي، يمكن البناء عليه لتشكيل وحدٍة وطنيٍة 
نقلة  نوع  ية  في مسار مكافحة الكيان  مضبوطٍة، فباإلضافة إلى كون معركة سيف القدس قد مثلت 

الصهيوني، فقد طرحت أيضا  صيغة »غرفة العمليات المشتركة«، التي شكلتها »كتائب الشهيد عز  
الدين القسام« في قطاع غزة، بناء  على أهداٍف وطنيٍة واضحٍة، وقادت من خاللها المواجهة األخيرة  

عمليات المشتركة« األخرى، وقد شملت  بكل تفاصيلها بالتشاور والتشارك مع جميع فصائل »غرفة ال
لحركة   تابعان  مسلَّحان  فصيالن  فيها  بما  قاطبة ،  المسلحة  الفلسطينية  الفصائل  كافة  الغرفة  هذه 
»فتح«، وحقَّقت بذلك معركة سيف القدس نصرا  للشعب الفلسطيني بأكمله دون استثناٍء، ناهيك عن  

ليصب في طاحونة خط المقاومة والتحرير في عموم    اإلنجاز الذي تجاوز حدوده الُقْطرية الفلسطينية
 اإلقليم. 

ولعل من أهم منجزات »غرفة العمليات المشتركة«، الوحدة الوطنية التي تشكلت حولها في الشارع  
  1948الفلسطيني، والتي شملت السواد األعظم من أبناء الشعب الفلسطيني في األراضي المحتلة عام  

إلى فلس  1967وعام   الديناميكيات الصالحة  باإلضافة  الثانوي في  باألمر  ليس  الشتات، وهذا  طينيي 
لتأسيس وحدٍة وطنيٍة، فهو يدلّ ل على كون اإلنجازات الميدانية في مواجهة االحتالل مازالت العامل  

 األساس لدعم قيام وحدة صٍف فلسطينيٍة حقيقيٍة ونافعٍة. 
لل ناجعا   مسارا   الميدانية  التفاهمات  في  إذا   عليها،  نجد  التأسيس  يمكن  الوطنية  الوحدة  إلى  وصول 

لم   الوطني والمتخاذل إن  بين  ز  َيفر  فالميدان  ذلك تطويرها إلنشاء جبهة تحريٍر شاملٍة،  ويمكن بعد 
نُقل العميل، وُيغلّ ب أولوية المعركة على خالفات الحكم، وهذا هو المطلوب، حيث إن الفلسطينيين  

 وبعد ذلك فليخوضوا في خالفات الحكم كما يشاؤون.  مازالوا يعيشون مرحلة التحرير،
بَرْكب  اللحاق  خيار  الفلسطينية  الساحة  في  الفصائل  كل  لدى  يكون  الوطنيٍة،  الوحدٍة  هذه  مثل  في 

ال تجاوزهم الزمن كما تجاوز غيرهم في تجارب شعوٍب أخرى خاضت معركة التحرير.  التحرير، وا 
كأفراد هم أيضا  مخيَّرون كما الفصائل التي ينتمون إليها، إما    وأخيرا ، من نافلة القول إن المحازبين

ما بين اإلصرار على االستمرار في جريمة التخابر مع العدو المسماة   بين اللحاق بَرْكب التحرير وا 
توا بما يستحقون وعوملوا على أساسه.  زورا  »التنسيق األمني«، وحينها ال مالمة إن ُنع 
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 مع غزة "التسوية القديمة"حذاِر من العودة إلى  .42
 ميخائيل ميلشتاين 
بعد شهرين على عملية "حارس األسوار"، التي تمنى كثيرون في إسرائيل أن تشكل حدثا  تكوينيا  في  
إطار منظومة العالقات مع "حماس"، يبرز زحف صامت من الطرفين للعودة إلى الواقع الذي كان  

يار عند الساعة السادسة مساء، عندما أطلقت الحركة أول صلية صواريخ في اتجاه  أ  10قائما  قبل  
 القدس، وبدأت المعركة العسكرية التي استمرت أسبوعين تقريبا . 

المواقف المتشددة التي اتخذتها إسرائيل مع نهاية العملية بشأن كل ما له عالقة بالدفع قدما  بخطوات 
تتآكل بشكل   التسهيالت  مدنية في قطاع غزة  ينطوي هذا التوجه على سلسلة متواصلة من  مّطرد. 

نتاج زراعي من القطاع )ولو بحجم محدود نسبيا (، وتوسيع منطقة   المدنية: السماح بتصدير بضائع وا 
إلى   البحري  المساعدة    9الصيد  تحويل  وكذلك فحص  ليها،  وا  المنطقة  من  االنتقال  وتسهيل  أميال، 

مليون دوالر    20ية جديدة ال تكون خاضعة لنفوذ "حماس" )المقصود نحو  المالية القطرية بوساطة آل
لموظفي حكومة   الرواتب  ودفع  القطاع  في  الطاقة  وتشغيل محطات  الوقود  لشراء  شهريا  مخصصة 

 ماليين مخصصة للمحتاجين(.  10"حماس" و
العقي القطاع. والمقصود هنا  تثبيت تسوية جديدة في  العام من هذه الخطوات  التي  الهدف  دة عينها 

من دون توترات مسبقة مع    -انهارت عندما بدأت "حماس" بصورة فجائية عملية "حارس األسوار"  
بما    -غزة   إليها  والعودة  منها  الخروج  يمكنها  التسوية كنطاق مرن  استخدام  قادرة على  أنها  مؤكدة 

حلة من مراحل العملية  يتالءم مع اعتباراتها. من المهم التشديد على أن "حماس" لم تضع في أي مر 
للمواجهات   المدنية كمصدر أو هدف  التي كان محورها    -المسألة  "الجرف الصامد"  بعكس عملية 

وهي فعليا  بادرت إلى المعركة انطالقا   من دوافع أيديولوجية واضحة، بينما كان   -الموضوع المدني  
 ق المواجهات. الوضع المدني في قطاع غزة متجها  نحو التحسن في العام الذي سب

الحروب"   بين  "معركة  من  بنوع  قدما   "حماس"  تدفع  العملية  انتهاء  بعد  ذلك،  إلى  من    -باإلضافة 
خالل إطالق البالونات المشتعلة على منطقة غالف غزة وشن هجمات على الجيش اإلسرائيلي، إذ  

جهة واسعة. يطرح  ترى "حماس" في ذلك صراعا  يسمح لها باالحتكاك بإسرائيل دون التدهور إلى موا
هذا األمر عالمة استفهام كبيرة بشأن مدى ارتداع "حماس" من إسرائيل بعد المواجهة األخيرة التي  
البالونات   إطالق  تضاؤل  من  الرغم  وعلى  للحركة.  المغامرة"  "طابع  على  القضاء  لها  ينبغي  كان 

بين وسائل ُأخرى، للتلميح    المشتعلة في األسابيع األخيرة، فإنه قد يتجدد في أي لحظة، كوسيلة من
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في   المدنية  الخطوات  حجم  أو  التسوية  موضوع  بشأن  الحوار  تقدم  عن  "حماس"  رضا  عدم  إلى 
 القطاع. 

العودة إلى تسوية تعتمد على تفسيرات ضيقة للمحافظة على هدوء أمني مقابل خطوات مدنية، حتى  
كل خطأ  استراتيجيا  بالنسبة إلى  بحجم محدود أكثر مما كان عليه قبل عملية "حارس األسوار"، تش

"حماس"،   نظر  في  وجوديا   مكونا   اعتُبرت  التسوية  عليها  انطوت  التي  المدنية  البادرات  إسرائيل. 
لغاؤها شّكل الثمن األغلى الذي دفعته الحركة جّراء قرارها المبادرة إلى المواجهة. العودة إلى منطق   وا 

إسرائيل إزاء "حماس"، وخصوصا  إذا لم تقترن بمرونة في  التسوية بالشروط الحالية يمس بقوة بردع  
موضوع األسرى والمفقودين الذي وضعته إسرائيل كشرط ال يمكن العودة عنه، ومن خالل توضيح  

 نيتها الربط بين المسألتين من اآلن فصاعدا ، اللتين كانتا موضع خالف في الماضي.
خطوات مدنية حيال القطاع، وخصوصا  تحويل  للدفع قدما  ب  -غير مباشرة    -فحص وسائل جديدة  

المساعدة المالية القطرية من خالل أطراف في األمم المتحدة أو السلطة الفلسطينية، مباَلغ فيها إلى  
حد ما. المقصود خطوات ال تساهم نظريا  وعمليا  في تقوية نفوذ أبو مازن في القطاع؛ وتسمح لقطر  

خارجيا مركزيا في القطاع؛ وفي األساس تساهم في تثبيت ُحكم  باالستمرار في أن تكون عامل تأثير  
 "حماس" والمحافظة على مكانتها كأمر واقع فترة طويلة من الزمن.

العملية   انتهاء  بعد  مباشرة  اتخذته  الذي  المتشدد  بالخط  التمسك  في  االستمرار  إسرائيل  على  يتعين 
األسرى   في موضوع  بإظهار مرونة  السنوار  يحيى  مدنية  ومطالبة  مقابل أي خطوة  في  والمفقودين 

مهمة حيال قطاع غزة. بكلمات ُأخرى عليها أن تكون الالعب الذي يملي شروط التسوية، لكن من  
جهة ُأخرى، دون االستمرار في التمسك بالنظرية التي انهارت، والتي تقول، إن تحسين الواقع المدني 

ته، ويقلص دوافعها إلى الدخول في مواجهة مع  في المنطقة يجعل "حماس" تعي الثمن الباهظ لخسار 
 إسرائيل. 

تهديدات حادة   إسرائيلي صارم سيكون  "حماس" على موقف  أن رد  الحسبان  نأخذ في  أن    -يجب 
األخيرة   األيام  نسمعها في  إسرائيل على    -بدأنا  ما سيجبر  القطاع.  للعنف في  تدريجيا   ارتفاعا   أو 

لمحتمل أن تحدث في وقت قريب، وهذه المرة عليها أن تدرس االستعداد لجولة تصعيد إضافية من ا
كيف يمكن أن تكون هي الطرف المبادر إلى المواجهة. مثل هذه المعركة يمكن أن تكّبد "حماس"  
خسارة ثمنها أكبر من تلك التي تكبدتها في عملية "حارس األسوار" التي لم تتكبد فيها زعامة الحركة  

المستو  رفيع  قيادتها  الصعيد وطاقم  على  خسائر  تكبدت  نفسها  الحركة  أن  كبيرا ، صحيح  ى ضررا  
العسكري، لكنها حققت إنجازات استراتيجية من خالل ترسيخ صورتها العامة في المنظومة الفلسطينية  

 ونجاحها في تحريض الجمهور العربي في إسرائيل. 
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الذي ينطوي عليه انتهاجها  بهذه الطريقة تستطيع إسرائيل أن توضح لـ"حماس" بصورة أقوى الضرر  
الدفع قدما    الحركة بصورة عميقة عن  توجها  استفزازيا  كما برز في عملية "حارس األسوار"، وردع 
بـ"مغامرات عسكرية" )هذا الردع كان موجودا  في األعوام التي تلت عملية "الجرف الصامد"(، ويمكن  

سرى والمفقودين الذي يعتبره كثيرون "خطا  أيضا  أن يؤدي ذلك إلى مرونة في مواقفها من موضوع األ
 أحمر" جامدا  وليس قرارا  إنسانيا  يمكن أن يتغير بحسب الظروف. 

 موقع "معهد مرتسليا للسياسات واالستراتيجيا" 
 17/7/2021األيام، رام هللا، 

 
 :كاريكاتير .43

 2017/9/27، الغد، عّمان 


