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*** 

 
 ى نهاية األسبوع وإالل حتحتال تمهل اال الفلسطينية الفصائل": األخبار" .1

في الوقت الذي تستمّر فيه، لليوم الرابع على التوالي، عمليات إطالق البالونات المتفّجرة من : غزة
حتال  غووطها على الوسيط دولة اال ، ُتواصلطقطاع غزة، والتي رّد عليها العدو مّرة واحدة فق

فقة تباد  ها، لتنفيذ المرحلة األولى من صًا جديدًا َتقّدم به األخير إليالمصري، فيما تدرس عرغ
، أخيرًا، إلى المصريين، عدم رغاها عن الوغع «حماس»األسرى مع المقاومة. ونقلت حركة 

بفعل ممارسات العدو ومحاولته  فشيئًا، عيد شيئاصالحالي، وتحذيرها من أن األوغاع تقترب من الت
بملّف ط الوغعين اإلنساني واالقتصادي على القطاع، وأن استمراره في ربفرض معادلة جديدة 

، أن هذا الواقع قد يدفع «األخبار«نقلت مصادر، لـو  األسرى سيؤّدي في النهاية إلى تجّدد المواجهة.
طنات الوالف خال  الفترة المقبلة، في جاه مستو صواريخ تلبعض الفصائل الفلسطينية إلى إطالق ا
حتى  صادر، فقد أمهلت الفصائل دولة االحتال وبحسب الم إطار تصعيد الضووط على إسرائيل.

نهاية األسبوع الجاري، إلدخا  المنحة القطرية وفتح المعابر وإدخا  مواد اإلعمار، وإال فإن 
 «.اًل أخرى أكبر وأوسعخذ أشكاود، وسيتّ دالتصعيد سيكون مكّثفًا على طو  الح»

 29/7/2021، بيروت، األخبار
 

 لفلسطينيينالعمال ا زيادة حصةتقرر  "إسرائيل" ..الفلسطينية لدعم استقرار واقتصاد السلطة .2
الفلسطينيين  أبلوت إسرائيل السلطة الفلسطينية أنها قررت زيادة عدد العما : كفاح زبون -رام هللا

وقالت  ات لدعم استقرار واقتصاد السلطة.ألف عامل في سياق خطو  15حو اريح لنوأنها ستصدر تص
ن، أبلغ مسؤولين في السلطة وسائل إعالم إسرائيلية إن منسق الحكومة اإلسرائيلية، غسان عليا

ما  الفلسطينيين من الذي ينص على زيادة حصة وعدد الع الفلسطينية، األربعاء، بالقرار اإلسرائيلي
لحكومة اإلسرائيلية وقا  عليان إن اء بإسرائيل. ألف عامل في قطاع البنا 15ـب وربيةالضفة ال

ستتم زيادة تصاريح »ينيين، مضيفًا: ستصادق األسبوع المقبل على زيادة تصاريح العما  الفلسط
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يح في سيتم إصدار تصار ألفًا، في حين  15ل إلى نحو العما ، خصوصًا في قطاع البناء، بما يص
كد من أن معابر الضفة وكذلك سيتم استكما  االستعدادات للتأ «.لنحو ألف آخرينلفنادق قطاع ا

ن وإلى إسرائيل، حسب تصريح عليان، الذي الوربية جاهزة لزيادة حركة تنقل العما  الفلسطينيين م
زيز عتتوقع اتخاذ خطوات إغافية لتي أجراها غانتس مع عباس، يُ أشار إلى أنه استمرارًا للمحادثة ال

 القتصادية بين إسرائيل والسلطة.عالقات اال
 29/7/2021، الشرق األوسط، لندن

 
 عمبادرة جدية لحل الصرا الدولية اشتية: مطلوب من الرباعية .3

بحث رئيس الوزراء محمد اشتية، مع المبعوث األوروبي لعملية السالم في الشرق األوسط : رام هللا
انفتاح القيادة برام هللا،  األربعاء،ائه كوبمانز، ة خال  لقاشتي كدوأ بمانز التطورات السياسية.سفين كو 

أوروبي إلعادة إحياء الفلسطينية على مسار جدي يمأل الفراغ السياسي الحالي، داعيا إلى دور 
ألوروبي المبعوث ا ودعا اشتية شعبنا.العملية السياسية تحت مظلة الرباعية الدولية بما يلبي العدالة ل

لضرائب الفلسطينية، بحجة مخصصات أموا  ا ل للتراجع عن خصوماتها منإسرائي للضوط على
ي ظل التراجع الحاد أسر الشهداء واألسرى، التي تضع الحكومة في وغع مالي صعب خصوصا ف

 بالمساعدات الدولية.
 28/7/2021، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية وفا

 
 المرضى من غزة إلى الضفة قبات أمام تنقلالة الععلى إز  مع الجانب اإلسرائيلي اتفاق الكيلة: .4

بإزالة العقبات أمام أعلنت وزيرة الصحة مي الكيلة أن اتفاقًا تم مع الجانب اإلسرائيلي يقضي  :رام هللا
وقالت  ”.إسعاف إلى إسعاف“ة من خال  تنقل النرغى من قطاع غزة إلى مستشفيات الضفة الوربي

مساء اليوم األربعاء، إن اجتماعًا وزاريًا فنيا ُعقد اليوم غم  ،در عنهاالكيلة في بيان صحفي ص
رها ونظيرها اإلسرائيلي،  تناو  طواقم من وزارة الصحة الفلسطينية ووزارة الصحة اإلسرائيلية، بحضو 

ترفت بكافة أنواع وأغافت أن وزارة الصحة اإلسرائيلية اع عددا من الملفات الصحية المهمة.
لفيروس كورونا والتي تستوردها دولة فلسطين من الشركات المصنعة حو  العالم،  لمضادةالمطاعيم ا

المختومة ” PCR“إغافة إلى اعترافها بشهادة التطعيم الفلسطينية، وشهادة الخلو من فيروس كورونا 
 من وزارة الصحة الفلسطينية.

 28/7/2021، القدس، القدس
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 التونسية على اجتياز التحديات الراهنة ةريجمهو : نثق بقدرة الالفلسطينية "ةالخارجي" .5
، ثقة دولة فلسطين بقدرة الجمهورية التونسية على اجتياز جميع أكدت وزارة الخارجية: رام هللا

التحديات الراهنة، والخروج منها وصوال الى مزيد من االستقرار واالزدهار والوحدة بقيادة الرئيس قيس 
ء، إن دولة فلسطين تتابع باهتمام بالغ التطورات ربعاألالها،  وقالت الخارجية في بيان عيد.س

الحاصلة على الساحة الداخلية في الجمهورية التونسية الشقيقة، وتتمنى لها التولب على تلك 
دولة  وشددت الخارجية على عمق العالقات التونسية الفلسطينية التاريخية الصادقة، وفخر التحديات.

 الشجاعة، الداعمة لشعبنا وحقوقه في المحافل كافة.وية خسية األفلسطين بالمواقف التون
 28/7/2021، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية وفا

 
 تصدر نتائج التحقيق بمقتل المواطن أبو زايد" في غزة داخلية"ال .6

ن أبو مواطن حسقتل الئج التحقيق بمالثالثاء، نتاأصدرت وزارة الداخلية في قطاع غزة، مساء : غزة
عاًما(، والذي قتل مساء يوم الجمعة الماغية، برصاص قوة أمنية في أحد النقاط شرق  27يد )از 

وبينت الوزارة في بيان لها، أن نتائج التحقيق اعتمدت خال  عملها على إفادات شهود  مدينة غزة.
 ةنلجت الوخلص ية، وتمثيل مسرح الحدث.الحدث، وتقرير الطب الشرعي، و تقرير األدلة الجنائ

وحملت  عناصر القوة أشاروا إلى المركبة بالتوقف لكنها لم تستجب للتعليمات.تحقيقاتها، إلى أن 
قيد، وااللتزام بكل ما يترتب المسؤولية عن الحدث ووفاة الف” حماة الثوور“الوزارة ولجنة التحقيق، قوة 

 ث.ير الالزمة لمنع تكرار ما حدعلى ذلك من مسؤوليات، واتخاذ التداب
 27/7/2021، ، القدسسدالق

 
 بالمائة من ركام المباني التي دمرها االحتالل 80غزة: إزالة ب "األشغال" .7

األربعاء، إنه تم إزالة ما قا  ناجي سرحان وكيل وزارة األشوا  العامة واإلسكان في قطاع غزة، : غزة
ورجح  طاع.على الق رخياأل دمرها االحتال  خال  العدوانبالمائة من ركام المباني التي  80نسبته 

سرحان خال  تصريحات إلذاعة األقصى المحلية بوزة، أن يتم خال  الشهر المقبل االنتهاء من 
واطن من أصحاب البيوت م 900وأشار سرحان إلى أن نحو  عملية إزالة الركام بشكل نهائي.

دوالر 2000ة ميدية بقن األخير استلموا مساعدات نقالمأهولة التي هدمها اإلحتال  خال  العدوا
 (.UNDPباإلتقاق مع األونروا و )

 28/7/2021، القدس، القدس
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"جي ميديا" حلقة من حلقات التضييق على حرية  أمن السلطة : إغالق"موعدنا قائمة القدس" .8
 التعبير
زة أمن أكدت فادية البرغوثي، الناشطة والمرشحة عن قائمة القدس موعدنا، أن إغالق أجه: رام هللا

تب وكالة "جي ميديا" حلقة جديدة من حلقات التضييق على حرية التعبير ومحاولة كتم كملسلطة ا
وشددت المرشحة البرغوثي أن الظروف التي يمر  أي صوت يورد خارج صف المنظومة الحاكمة.

الفلسطيني تستدعي وجود سلطة داعمة له، وتقف في وجه انتهاكات االحتال  بها الشعب 
غوثي إلى أن ما يحدث على أرض الواقع وبكل أسف، هو انتهاك لحريات ر بال ارتوأش وممارساته.

 الشعب الفلسطيني على يد السلطة وأجهزتها ومؤسساتها.
 28/7/2021، المركز الفلسطيني لإلعالم

 
 أصابت بنى تحتية في عسقالن قناة عبرية تكشف: صواريخ غزة .9

تحتية في بعاء، عن تعرض منشآت وبنى وم األر كشفت قناة عبرية، ي: ترجمة صفا -القدس المحتلة 
ال  العدوان األخير في شهر أيار /مايو قالن المحتلة لصواريخ فلسطينية من قطاع غزة خمدينة عس
فا"، أن صواريخ غزة أصابت بنى " العبرية، وفق ترجمة وكالة "ص11وبينت قناة "كان  .الماغي

 –اقلة للنفط "كاتسا" والتي تشول خط عسقالن رية النتحتية من بينها خزان وقود تابعة للشركة الُقط
وتسببت إصابة الخزان باختناقات وحكة جلدية  إيالت ما تسبب باندالع حريق هائل في المكان.

وأشارت القناة  شآت بنى تحتي في عسقالن.نتيجة الحريق الهائل، باإلغافة إلى إصابة الصواريخ من
على أعلى زانات، وتعهدت الشركة في إطارها بالحفاظ لكة للخإلى أنه تم رفع قضية غد الشركة الما

 درجات األمان في منشآتها.
 28/7/2021، )صفا( ة الفلسطينيةوكالة الصحاف

 

 هنية يبحث مع وزير الخارجية القطري تطورات القضية الفلسطينية وتداعيات "سيف القدس" .11
األربعاء، مع  وزير هر هنية، ظ"حماس" إسماعيل بحث رئيس المكتب السياسي لحركة : الدوحة

محمد بن عبد الرحمن آ  ثاني نائب رئيس الوزراء، تطورات القضية الفلسطينية الخارجية القطري 
ر فيما يخص اإلعمار في غزة والمنحة عد معركة سيف القدس، واإلجراءات التي تبذلها قطوخاصة ب
 القطرية.
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 حة، أن بالده تسير بخطى حثيثة للشروع فيفي الدو وأكد وزير الخارجية القطري في اللقاء الذي عقد 
واستعادة كما جرى خال  اللقاء استعراض سبل ترتيب البيت الفلسطيني  تنفيذ إجراءات اإلعمار.

 الوحدة الوطنية.
 28/7/2021، قدس برس

 
 : دماء شهيد بيتا الطاهرة ضريبة الحريةحماس .11

تقى برصاص االحتال  لذي ار ًا(، امعا 41الشهيد شادي عمر لطفي سليم ) حماسنعت حركة 
وأكد المتحدث باسم حركة  م في بلدة بيتا جنوبي نابلس بالضفة الوربية المحتلة.الصهيوني اليو 

حازم قاسم أن هذه الدماء الطاهرة من شهداء شعبنا هي غريبة الحرية ووقود معركة  حماس
 االستقال ، وهي التي ترسم حدود الوطن الفلسطيني الكبير. 

 28/7/2021، حماس حركة قعمو 
 

 تعبير الحقيقي لنظام األبارتهايد والفصل العنصري هي ال "إسرائيل": تحف .12
المتحدث الرسمي باسم حركة فتح أسامة القواسمي، أن ممارسات دولة االحتال  أكد : رام هللا

وقا   المقيت.اإلسرائيلي هي التعبير والتعريف الحقيقي والدقيق لنظام األبارتهايد والفصل العنصري 
ا النظام العنصري الذي يمارس أبشع السياسات بحق الشعب القواسمي إنه آن األوان إلسقاط هذ
عراف والقوانين اإلنسانية والدولية التي وغعت حدودا وغوابط الفلسطيني، والذي يتجاوز كل األ

 واغحة تهدف الحترام اإلنسان أيا كان دينه وعرقه وجنسه.
 28/7/2021، لفلسطينية وفالومات اوكالة األنباء والمع

 
 عو إلى تصعيد المقاومة في الضفة"األحرار" تد .13

سليم برصاص االحتال  قرب بلدة بيتا ت حركة األحرار الفلسطينية إن ارتقاء الشهيد شادي عمر قال
بنابلس استمرار للعدوان على شعبنا وجريمة جديدة تضاف إلى سجله األسود. وشددت في بيان أن  

ة كافة أشكالها وأدواتها.  وأوغحت حركعلى جريمة االحتال  هو تصعيد المقاومة باألمثل الرد 
لمجرم بحياة أبناء شعبنا،  مشيرة أن األحرار أن هذه الجريمة تعكس استخفاف جيش االحتال  ا

ي إعدامهم بدم بارد نتيجة طبيعية الستمرار التعاون األمني بين االحتال  والسلطة المتواطئة معه ف
اصل ندعو شبابنا . وأغافت : "أمام هذا العدوان المتو عبنا وتكبيل يديه ومالحقة واغتيا  رموزهقمع ش
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لقدس لمواصلة وتصعيد االشتباك مع االحتال  في كافة الثائر وأبناء شعبنا عامة في الضفة وا
 الميادين والساحات لرفع كلفته وردعه ولجم إجرامه".

 28/7/2021، فلسطين أون الين
 

 ة واعتقاالت في جنينت مسلحمواجها .14
قوات االحتال  الصهيوني، فجر األربعاء، مدينة ومخيم جنين شما  الضفة الوربية، داهمت : جنين

وقالت مصادر محلية لمراسلنا، إن  رًا محررا، فيما خاض مقاومون اشتباكات مسلحة.واعتقلت أسي
وُسمع  حي الجابريات في المدينة،حتال  لا، عقب اقتحام االاشتباكات مسلحة اندلعت في جنين فجر 

وأشارت إلى أن قوات االحتال  اقتحمت منز  األسير المحرر عبد  طالق نار وانفجارات.أصوات إ
ما  أبو الهيجاء، نجل القيادي بحماس األسير الشيخ جما  أبو الهيجاء، وفتشت منزله السالم ج
سعدي، لمخيم جنين، المواطن مازن الالدهم  تال  أيضًا خال  حملةواعتقلت قوات االح واعتقلته.
 أوس. ونجله

 28/7/2021، المركز الفلسطيني لإلعالم

 
 مليار شيكل 58بينيت وغانتس وليبرمان يتفقون: ميزانية األمن للعام المقبل  .15

 58( مبلغ 2022إلسرائيلية من خال  ميزانية الدولة للعام المقبل )حكومة اترصد ال: غاهربال  
 مليارات شيكل عن ميزانية األمن الحالية. 7زيادة هذه الميزانية بـية األمن، ما يعني لميزان مليار شيكل

ية، األربعاء، إلى أن رئيس الحكومة، نفتالي بينيت، ووزير المال يومإعالم إسرائيلية  وأشارت وسائل
دو أن ويب أمس. [ ]أو حجم ميزانية األمن، أفيودور ليبرمان، ووزير األمن، بيني غانتس، اتفقوا على 

ألسلحة هذه الميزانية ستتسع، إثر اتفاق الثالثة على أنه ستتم االستجابة لطلبات التسلح بمزيد من ا
 "وفقا للتهديدات".

مليارات شيكل إلى ميزانية األمن  9 وطالب الجيش اإلسرائيلي خال  هذه االجتماعات بإغافة
 األخير على قطاع غزة، في أيار/مايو العدوانمليارات شيكل لتوطية نفقات  3الحالية، وبضمنها 

إلى ميزانية األمن، بضمنها ملياري  مليارات شيكل 7الماغي. ووافقت وزارة المالية على إغافة 
مليارات ألساس  4صالح معاقي الجيش، وشيكل لتوطية نفقات العدوان على غزة، ومليار شيكل ل

 جيش.مليارات طالب بها ال 5ميزانية األمن، بدال من 
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يلي ر موقع "واينت" اإللكتروني إلى أن إنفاق الجيش اإلسرائيلي ينبع من االستعداد لهجوم إسرائشاوأ
قاب محتمل في إيران، وتصاعد الهجمات اإلسرائيلية في سورية، والتسلح مجددا بذخيرة في أع

 العدوان على غزة، قبل شهرين.
 28/7/2021، 48عرب 

 
 غانتس يطمئن باريسو  ج بيغاسوسبرنامبشأن ق حقتوزارة الدفاع اإلسرائيلية  .16

لق باستخدام البرمجية ( تتعNSOبدأت وزارة الدفاع اإلسرائيلية تحقيقا داخل شركة "إن إس أو" )
فقد أعلنت  .ن ومعارغين وقادة دو المعروفة باسم "بيواسوس" في عمليات تجسس على صحفيي

ى الصادرات األمنية وصلوا األربعاء إلى اقبة علوزارة الدفاع اإلسرائيلية أن ممثلين عن شعبة المر 
فحص بشأن نتائج التحقيق الصحفي الدولي الذي أكد أن برمجية  مقر شركة "إن إس أو" إلجراء
جل التجسس على دة دو  وأنظمة حكم من أوس" اسُتخدمت من ِقبل عالشركة المعروفة باسم "بيواس

أبلغ وزير  من ناحية أخرى، دو . ن وقادةصحفيين ومعارغين وممثلين لمؤسسات حقوق اإلنسا
الدفاع اإلسرائيلي بيني غانتس نظيرته الفرنسية فلورنس بارلي أن هاتف الرئيس إيمانويل ماكرون لم 

تخدام البرامج التجسسية للشركة لقه من اسيخترق من قبل الشركة، في حين أبدى البيت األبيض ق
 اإلسرائيلية

 28/7/2021 نت، .الجزيرة
 

 مريكا توقعان اتفاق إنتاج منظومة ليزرأو  ل"ائيإسر " .17
 وقعت أمريكا و"إسرائيل" اتفاقا إلنتاج  منظومة ليزر العتراض الصواريخ والطائرات.: القدس المحتلة

ية اإلسرائيلية مطو ، أن شركتي "رفائيل" للصناعات العسكر وذكرت القناة السابعة العبرية، في تقرير 
ير وإنتاج لصناعات العسكرية وقعتا اتفاقية عسكرية تقضي بتطو ريكية لوشركة "لوكهيد مارتن" األم

سرائيلية، تعمالن على وأكدت القناة أن الشركتين، األمريكية واإل منظومة دفاعية قائمة على "الليزر".
ي الواليات المتحدة األمريكية االحتال  إلى تشويلية، فضال عن تسويقها ف تحويل المنظومة لدى

 سنوات قليلة مقبلة.ك خال  نفسها، وذل
 28/7/2021، المركز الفلسطيني لإلعالم
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 بـ"تقوية السلطة الفلسطينية ةوصيوت: إيران على العتبة النووية مركز أبحاث إسرائيلي .18
، أن التهديد اإليراني يقع على رأس من القومي اإلسرائيلياعتبر معهد أبحاث األ: محمود مجادلة

ا باحثو المعهد، الثالثاء، للرئيس ها إسرائيل، وذلك في إحاطة قدمهلتي تواجهالتحديات اإلستراتيجية ا
اإلسرائيلي الجديد، يتسحاق هرتسوغ، حو  أهم التحديات اإلستراتيجية التي تواجهها إسرائيل مصحوبة 

ويرى الباحثون في المعهد أن  ، بحسب الموقع اإللكتروني لصحيفة "معاريف".اتبجملة من التوصي
حضير لسيناريو يتمثل بعدم بضمان وجود خيار عسكري في مواجهة إيران والتل مطالبة إسرائي

إيران نفسها كدولة على "العتبة  التوصل إلى اتفاق مع إيران بشأن مشروعها النووي، فيما ُترّسخ
وأشار التقرير إلى أن قوة الردع  درة على تصنيع قنبلة نووية في غضون بضعة أشهر.النووية" ذات ق

تزا  قائمة، لكن مثل هذه المواجهة يمكن  ة غد أعدائها لتجنب مواجهة عسكرية واسعة الإلسرائيليا
هة الشمالية أو الجنوبية بفعل ديناميكية التصعيد. وأشار موقع صحيفة "معاريف" أن تحدث على الجب

لمعهد احثو اى بورأ إلى أن هذه التقديرات تتطابق مع تقديرات الجيش واألجهزة األمنية في إسرائيل.
"ينبوي أن يثير القلق اإلسرائيلي"، وأشاروا إلى أنه "في ظل األوغاع في لبنان، ازدادت  أن ذلك

العمل على مشروع تطوير ‘ حزب هللا‘انيات تدهور الوغع نحو التصعيد"، وحذروا من "مواصلة مكإ
 دقة الصواريخ بشكل يجعلها تهديدا حقيقيا وخطيرا على إسرائيل".

معهد بـ"تقوية السلطة الفلسطينية والدفع نحو التوصل إلى لسطيني، يوصي الالفلصعيد وعلى ا
بشأن وقف إطالق نار يشمل قضية األسرى والمفقودين وإعادة  تفاهمات طويلة األمد مع حماس

 تأهيل البنية التحتية في غزة".
ت، الوربية منذ سنواة ة والضفبين غز  وأشار تقرير المعهد إلى أن سياسة العز  التي انتهجتها إسرائيل

عية السلطة مع تشجيع االنقسام الداخلي الفلسطيني، زادت من تعزيز مكانة "حماس" مقابل تآكل شر 
 الفلسطينية. وشدد تقرير المعهد على أن إسرائيل بحاجة إلى تويير نهجها وصياغة سياسة جديدة.

 28/7/2021، 48عرب 
 

 "كوساألوني"عتزم العودة إلى ت إسرائيل"" .19
)منظمة األمم المتحدة للتربية والعلم « األونيسكو»كومة اإلسرائيلية إعادة االنضمام إلى الح تدرس
فت وفيما ل «.أكسيوس»مع الواليات المتحدة، وفق موقع  2019( التي غادرتها في العام والثقافة

لصعيد على ا« اً حساس»سيكون « األونيسكو»الموقع إلى أن إعادة انضمام واشنطن أو تل أبيب إلى 
دة ن وزارته إعاقبل عدة أسابيع، طلب وزير الخارجية يائير البيد، م»السياسي، أشار الموقع إلى أنه 

جعل « انحيازها»، إذ يرى أن انسحاب إسرائيل من المحافل الدولية بسبب مزاعم «النظر في األمر
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در مطلعة على مصا»ع عن وبحسب ما نقل الموق «.السياسة الخارجية اإلسرائيلية أقل فعالية»
ذي حثه البيد مكالمة هاتفية من رئيس المؤتمر اليهودي العالمي، رونالد لودر، ال»، تلّقى «األمر

 «.على االنضمام إلى األونيسكو
 29/7/2021، األخبار، بيروت

 
 لقاءات فلسطيني ة ـــ إسرائيلي ة في القدس: نصيحة أميركية .21

وزير الصحة اإلسرائيلي نيتسان هوروفيتش ووزيرة  مس[]أ اليوم ، التقى2017للمرة األولى منذ عام 
مع وزراء من السلطة وم، في القدس البيئة تمار زندبرغ )عضوا حزب ميرتس اليساري( الي

اللقاء جاء بعد مطالبات أميركية وتوصيات أصدرها معهد األمن القومي اإلسرائيلي  الفلسطينية.
 واجهة األزمات االقتصادية واالجتماعية التي تعانيها.سطينية لمبضرورة تقوية ومساعدة السلطة الفل

سرائيلية، عيساوي فريج )أيضًا عضو في لحكومة اإلوبادر إلى االجتماع وزير التعاون اإلقليمي في ا
يحاو  تشجيع الوزراء على تجديد العالقات مع الوزراء الفلسطينيين »حزب ميرتس اليساري( الذي 

بدوره، أكد مكتب رئيس حكومة العدو نفتالي بينت، أن اللقاءات  «.نيةدية والمدفي القضايا االقتصا
 جرت بعلمه وبالتنسيق معه.

 29/7/2021، ، بيروتاألخبار
 

 الطيبي يطرد المتطرف ابن غفير من الكنيست .21
نشر عضو الكنيست اإلسرائيلي عن القائمة العربية المشتركة أحمد الطيبي، األربعاء، مقطع فيديو 

خصية على موقع "فيسبوك"، يظهر طرده لعضو الكنيست المتطرف المتطرف لشر صفحته اعب
ر الفيديو الطيبي وهو يترأس إحدى الجلسات، ولدى رفض ويظه إيتمار بن غفير من الكنيست.

المتطرف ابن غفير مناداته بسيدي الرئيس ووصفه للطيبي بـ"اإلرهابي"، حينها أمر الطيبي الحرس 
 ة وطرده من القاعة.نصير عن المبإنزا  ابن غف

 28/7/2021، "21موقع "عربي 
 

 يران وفروعها في المنطقةالتصدي إلفي االستراتيجية اإلسرائيلية فشل : يديعوت .22
أقرت صحيفة عبرية، بفشل االستراتيجية اإلسرائيلية في العقد األخير في مواجهة : أحمد صقر

وأوغحت  إليران وفروعها في المنطقة. في التصديالتهديد اإليراني، حيث لم تحقق نجاحا كبيرا 
درور يميني"، أن "للدو  -بنها االفتتاحي الذي كتبه "صحيفة "يديعوت أحرنوت" العبرية في مقال
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الراديكالية منطقا خاصا بها؛ فهي توظف كل ما لديها لتحقيق هدفها"، مضيفة أنه برغم المشاكل 
 ا "ال توقف االستثمارات العظمى في مشروعها النووي".، إال أنهالكثيرة الداخلية التي تعاني منها إيران

سرائيلي، فإن "إيران باتت أقرب من أي وقت معهد بحوث األمن القومي" اإلواستنادا إلى تقرير "
 مضى من النووي، فهي باتت تصبح دولة حافة نووية".

شدد؛ ألنه أكثر مما لديها نووي المتوبحسب التقديرات اإلسرائيلية، "إيران تؤخر التوقيع على االتفاق ال
نووية، وعندما  مصلحة في أن تتحو  لقوة عظمى من مصلحة في إعادة البناء االقتصادي توجد لها

ألف  130وتابعت: " يقا  إيران، فإن فرعها القريب، منظمة حزب هللا أيضا، يكون في الصورة".
ستخفاف به"، معتبرة أنه في يمكن اال صاروخ ومقذوفة صاروخية، توطي كل إسرائيل؛ هي تهديد ال

لبنان المنهار يوجد له "يزداد االحتما  للتصعيد؛ ألن ، الوغع الحالي الصعب الذي يعاني منه لبنان
 القليل جدا مما يخسره، مقابل لبنان المنتعش والمزدهر".

 28/7/2021، "21موقع "عربي 
 

 ة التهويديكز المدين"العليا" اإلسرائيلية تجم د مؤقتًا إجراءات مخطط مر  .23
 مرًا احترازيًا مؤقتًا بتجميد إجراءات"األيام": أصدرت المحكمة العليا اإلسرائيلية، أمس، أ -القدس 

 القدس الشرقية بعد كشف العديد من الخروقات في نشره. مخطط "مركز المدينة" التهويدي بمدينة
العليا اإلسرائيلية أمس هو المحكمة  وقا  المحامي غياث ناصر لـ"األيام" إن القرار الذي صدر عن

 بشكل كامل. د من الخطوات وصواًل إلى إلواء المخططالمزيبمثابة خطوة أولى جيدة معبرًا عن أمله ب
 خطط لحين صدور قرار آخر.وقالت المحكمة في قرارها إنها تجمد إجراءات الم

 29/7/2021، األيام، رام هللا
 

 عائلة في بيت حنينا مهددة بإخالء منازلهاستوطنين و تسريب منزل جديد في بلدة سلوان لم .24
لمنز  في بلدة سلوان  "األيام": كشف مركز معلومات وادي حلوة عن عملية تسريب جديدة -القدس 

 وقا  إن المنز  هو عبارة عن شقة سكنية في حي وادي حلوة. بالقدس الشرقية المحتلة لمستوطنين.
 ليين اليد عليه.ين إسرائيونشَر صورًا للمنز  بعد وغع مستوطن

وعد من جهة ثانية، سلمت ما تسمى "دائرة اإلجراء والتنفيذ" اإلسرائيلية، مؤخرًا، عائلة خضر قرار م
وأوغح  تنفيذ إخالء منازلها وأرغها في بلدة بيت حنينا، شما  القدس، بحجة ملكية األرض لليهود.

صف آب القادم" لتنفيذ قرار عين "لمنتخضر أن سلطات االحتال  أمهلت العائلة مدة أسبو عالء 
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 ي المحاكم لتثبيت حقها في األرض التي اشترتها الجدة فياإلخالء، بعد سنوات خاغتها ف
 خمسينيات القرن الماغي.

 29/7/2021، األيام، رام هللا
 

 رصاص االحتالل جنوب الضفةاستشهاد طفل فلسطيني متأثرا بإصابته ب .25
عاما( متأثرا بجروح أصيب بها جراء إطالق قوات  12العالمي )استشهد الطفل الفلسطيني محمد 

وقالت  الخليل جنوب الضفة الوربية.االحتال  اإلسرائيلي النار عليه في بلدة بيت ُأمر قرب مدينة 
كما أكدت  .وزارة الصحة الفلسطينية إن الشهيد العالمي أصيب برصاص االحتال  في الصدر

ده في مركبة مدنية تعرغت أصيب عندما كان برفقة وال د العالميمصادر محلية فلسطينية أن الشهي
أمر شما  الخليل، دون وجود أي إلطالق نار من جيش االحتال  قرب المدخل الرئيسي لبلدة بيت 

 مواجهات في المكان.
 28/7/2021 نت، .الجزيرة

 
 أسيرا يواصلون إضرابهم عن الطعام 16رفضا العتقالهم اإلداري:  .26

را في سجون االحتال  اإلسرائيلي، إغرابهم المفتوح عن الطعام، رفضا سيأ 16اصل و ي: رام هللا
يومًا، فيما يواصل  17م زيدات من الخليل إغرابه منذ الويواصل األسير سالم س العتقالهم اإلداري.

يذكر أن األسرى  ( على التوالي.15األسيران محمد منير اعمر ومجاهد حامد إغرابهما لليوم )
سجون "النقب، وريمون، ومجدو"، وغالبيتهم أمضوا سنوات في سجون في  ين يقبعون المضرب

 االحتال .
 28/7/2021، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
 بالقدسعمليات هدم وتجريف فذ تنقوات االحتالل  .27

 عدة مناطقاألربعاء، عمليات هدم وتجريف في فجر  نفذت قوات االحتال  اإلسرائيلي،: محمد وتد
ومواقف السيارات  وأقدمت قوات االحتال  على هدم العديد من المحا  التجارية ،من القدس المحتلة

كما أقدمت قوات مماثلة على تنفيذ أعما  تجريف في  قرب حاجز قلنديا شمالي المدينة المحتلة.
س التابعة لدية القدونفذت عمليات الهدم، جرافات تابعة لب دة الرام.منطقة دوار أبو شهيد قرب بل

  .لالحتال ، وسط حماية من قوات االحتال
 28/7/2021، 48عرب 
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 يتضامن مع أهالي حي الشيخ جر اح رؤساء الكنائس في القدس وفد من .28

األربعاء، عن تضامنه مع أهالي حي الشيخ أعرب وفد من رؤساء الكنائس في القدس، : القدس
وترأس الوفد،  هم، وذلك خال  زيارة الوفد للحي.جّراح، الذين يواجهون خطر اإلخالء قسًرا من منازل

ستا بيتساباال، بمشاركة مطارنة ورهبان ورجا  دين من مختلف يبطريرك القدس لالتين بيير بات
اء الكنائس في القدس إلى جانب أهالي الحي لضمان وأكد البطريرك بيتساباال وقوف رؤس الكنائس.

بقائهم في منازلهم وعدم تهجيرهم منها، مشيرا إلى رفض الكنائس ألي إجراء يضعف فرص تحقيق 
وشدد على غرورة الحفاظ على الوغع التاريخي القائم في  منطقة.السالم ويزيد من التوتر في ال

 ما في ذلك باألماكن المقدسة.القدس، ب
 28/7/2021، ة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(وكال

 
 فلسطينيين في مواجهات مع االحتالل في بيتا 106إصابة  .29

حتال  اإلسرائيلي في بلدة بيتا، فلسطينيين الليلة الماغية خال  مواجهات مع قوات اال 106أصيب 
وأفاد مدير اإلسعاف  الشاب شادي سليم على مدخل البلدة.االحتال  النار على  عقب إطالق قوات

مواطنًا أصيب بالرصاص الحي »والطوارئ بالهال  األحمر الفلسطيني في نابلس أحمد جبريل، بأن 
باالختناق بالواز المسيل للدموع،  آخرين 72آخرين بالرصاص المعدني الموّلف بالمطاط، و 19و
 «.للسقوط والضربتعّرغوا  14و

 28/7/2021، ار، بيروتاألخب
 

 تالل تستهدف مراكب الصيادين شمال ووسط غزةزوارق االح .31
تهدفت الزوارق الحربية التابعة لجيش االحتال  اإلسرائيلي، صباح يوم األربعاء، مراكب الصيادين اس

. وأفادت مصادر محلية، بأن الزوارق الحربية أطلقت النار بكثافة قبالة سواحل شما  قطاع غزة
أميا  بحرية كانت  6تهم من العمل داخل مسافة راكب الصيادين شما  غرب غزة، ومنعصوب م

سمحت لهم بالعمل فيها بعد تقليص مساحة الصيد مؤخًرا. وفي السياق ذاته، أطلقت الزوارق الحربية 
لصيادين قبالة المنطقة الوسطى لقطاع غزة، دون أن يبلغ عن نيران أسلحتها صوب مراكب ا

 إصابات.
 28/7/2021، طين أون الينفلس
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 أشهر في االعتقال 10سراح الصحفي طارق أبو زيد بعد يطلق  لاالحتال  .31
أفرجت قوات االحتال ، األربعاء، عن األسير الصحفي طارق أبو زيد من مدينة جنين، بعد : ينجن

ية صدرت أحكام فعل 10صحافًيا، بينهم  25حتى اآلن  ويعتقل االحتال  أشهر. 10اعتقا  استمر 
 ارًيا، منهم الصحفية بشرى الطويل.صحفيين إد 4بحقهم. فيما يعتقل 

 28/7/2021، القدس، القدس
 

 الصحفي "الريماوي" يعلن إضرابه عن الطعام احتجاجا على إغالق "جي ميديا" .32
ب عن الطعام والماء؛ احتجاجًا على األربعاء، اإلغراماوي، صباح أعلن الصحفي عالء الري: رام هللا
وقا   "، واستدعائه للتحقيق في النيابة العامة كونه مديرها.شرطة رام هللا مقر شركة "جي ميدياإغالق 

الريماوي قبل توجهه إلى النيابة العامة برام هللا: "حملنا الكيس ورايحين على الزنزانة، كما تعودنا أن 
 الظلم كله". ي كيسنا بدلة رياغية ومالبس، ونقو  نحن غدب إلى سجون االحتال ، نضع فنذه

ا يبدو هناك قرار باالعتقا ، وإذا ما حدث فنحن مستعدون وذاهبون مضربون وأغاف الريماوي: "كم
 عن الطعام والماء".

 28/7/2021، المركز الفلسطيني لإلعالم

 
 بقضية "التخابر مع حماس"  المصرية المسلمينى قيادات اإلخوان أحكام نهائية عل .33

د جماعة اإلخوان مصر، األربعاء، طعن محمد بديع مرشرفضت محكمة النقض في : لندن
المسلمين، ونائبه خيرت الشاطر وآخرون على أحكام المؤبد والمشدد، الصادرة بحقهم في قضية 

 التخابر مع حماس"."
 2021/7/28، "21موقع "عربي 

 
   إلى غزة تضارب األنباء حول نجاح جهود الوساطة إلدخال المنحة القطرية .34

عن وجود اتفاق حو  صياغة نهائية تسمح بإدخا  ، الفلسطينية المحلية "سوا"وكالة ذكرت : غزة
الفلسطينية أموا  المنحة القطرية، المخصصة للعوائل الفقيرة في غزة، من خال  مرورها عبر البنوك 

ى اللحظة أي اختراق فيما يتعلق لتصرف لتلك العوائل، إال أن تقارير عبرية قالت إنه ال يوجد حت
 إدخا  الما  القطري لوزة.ب

 2021/7/28، لعربي، لندنالقدس ا
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  "إسرائيلـ"ل باألولمبيادميداليته  إهداء إسرائيلية صحيفة ينفي زعمالعب إيراني  .35
، أن سعيد مواليي العب الجودو اإليراني السابق الذي ز أوف إسرائيل"صحيفة "تايم : زعمتلندن

أحرزها بعد خسارته في ام بإهداء الميدالية الفضية التي يمثل منووليا حاليا بأولمبياد طوكيو، ق
، نفى ما تداولته الصحيفة موالييإال أن  .ـ"إسرائيل"النهائي أمام الياباني تاكانوري ناغاسي، ل

في منشور على حسابه عبر "إنستورام" إنه أهدى الميدالية فقط إلى عائلته وقا   اإلسرائيلية،
 وأصدقائه.

 2021/7/28، "21موقع "عربي 
 

  نيالشعب الفلسطيالحتالل واعتداءات مستوطنيه بحق ات احث انتهاكمجلس األمن يب .36
حتال  اإلسرائيلي واعتداءات مستوطنيه األربعاء، انتهاكات االبحث مجلس األمن الدولي، : وركنيوي

األسرى  قطاع غزة، إغافة لما يعانيهفي الضفة بما فيها القدس، واستمرار الحصار اإلسرائيلي على 
، "إسرائيل"، في كلماتهم، مجلساللدائمة في ندوبو الدو  الدائمة وغير اودعا م  .في سجون االحتال

إلجراءات أحادية الجانب، من أنشطة استيطانية وعمليات القوة القائمة باالحتال ، إلى وقف كافة ا
لمقدسة في القدس تهجير قسري وهدم للمناز  والمنشآت الفلسطينية، وانتهاك حرمة األماكن ا

وشددوا على التزام بلدانهم بحل  جاه المدنيين الفلسطينيين.م القوة المفرطة ت، واستخداالمحتلة
، مؤكدين 1967ستقلة معترف بها على حدود الرابع من حزيران الدولتين، وبإقامة دولة فلسطينية م
 قيق السالم.ستيطان لتذليل كافة العقبات أمام تحغرورة إنهاء االحتال  ووقف اال

 2021/7/28، ات الفلسطينية )وفا(وماء والمعلوكالة األنب
 

 صفة مراقب االتحاد االفريقي  "إسرائيل"جنوب افريقيا تستنكر منح  .37
الذي اتخذته " األحادي الجانب"استنكرت جنوب أفريقيا بشدة، القرار : )د ب أ( –جوهانسبرج 

ية جنوب إفريقيا رجزارة خاوقالت و  راقب في التكتل.صفة م "إسرائيل"مفوغية االتحاد األفريقي بمنح 
 بشكل غير قانوني في تحد كامل اللتزاماتهاإسرائيل تواصل احتال  فلسطين "في بيان، األربعاء، إن 

الدولية وقرارات األمم المتحدة ذات الصلة. ولذلك فمن غير المفهوم أن تختار مفوغية االتحاد 
 ".ية بشكل واغحأكثر وحش يكون قمعها للفلسطينيين األفريقي مكافأة إسرائيل في وقت

 2021/7/29، القدس، القدس
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رات قضية  .38  مع اإلسرائيليين "بيغاسوس"البيت األبيض يبحُث تطو 
كي، اليوم، بأن منسق البيت األبيض لشؤون الشرق األوسط وشما  ير األم "سيوسأك"ع أفاد موق

رة الحرب   في وزافي البيت األبيض، المسؤو أفريقيا، بريت ماكوورك، التقى الخميس الماغي 
 "أن أس أو"في قضية شركة  ةاإلسرائيلياإلسرائيلية، زوهار بالتي، وسأله عّما فعلته حكومة 

، على إدارة الرئيس كيير وبالتوازي، يضوط أربعة أعضاء ديموقراطيين في الكونورس األم اإلسرائيلية.
ات عليها بسبب اإلسرائيلية والنظر في فرض عقوب جو بايدن من أجل اتخاذ إجراءات غد الشركة

 . "القائمة السوداء"ى انتهاكات حقوق اإلنسان، ووغعها عل
 2021/7/29، األخبار، بيروت

 
 تستبق زيارة بنيت  "إسرائيل"كية النتهاكات ير مية أمانتقادات إعال .39

ادات على خلفية تعاملها النتق "إسرائيل"لليوم الثاني على التوالي، تعرغت : إيلي يوسف - واشنطن
طينيين، في الوقت الذي تستعد فيه واشنطن الستقبا  رئيس الوزراء اإلسرائيلي الجديد نفتالي مع الفلس

 بأنها "إسرائيل"الذي يتهم  "هيومن رايتس ووتش"حظي تقرير منظمة قد بنيت، الشهر المقبل. و 
عالم ، بمتابعة الفتة من وسائل اإلغزة األخيرة في 11الدولي خال  حرب األيام الـ انتهكت القانون 

 .كيةير األم
 2021/7/29، الشرق األوسط، لندن

 
 فورنيا كالي انصار منظمة استيطانية يعتدون على متضامنين مع فلسطين في .41

مية في مدينة سان دييوو بوالية الفلسطيني خال  تظاهرة سل شعبالتعرض متضامنون مع : واشنطن
ة وقا  الناشط ميشيل شحاد ية اسرائيلية.تداء من قبل انصار منظمة استيطان، لالعاألمريكية كالفورنيا

فعالية نظمتها منظمة في كلمته خال  التظاهرة التي نظمها تحالف للمؤسسات الفلسطينية، لمناهضة 
الستيطان، إن ممثلين عن منظمة يمينية كية، التي تنشط في جمع تبرعات لدعم اير "درع داوود" األم

 .الفلسطيني شعبالن مع اركوا في االعتداء على المتضامنيكية شير أم
 2021/7/29، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
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 لحركة العالمية للدفاع عن األطفال في البيرة  قتحم مقر اي اإلسرائيلي االحتالل .41
المية للدفاع عن اإلسرائيلي فجر اليوم الخميس، مكتب الحركة الع اقتحمت قوات االحتال  :البيرة

واستولت  طين، الكائن في حي سطح مرحبا بمدينة البيرة، بعد خلع الباب الرئيسي له،فلس -األطفا 
 محتويات المكتب.على عدد من أجهزة الحاسوب، وعبثت ب

 2021/7/29، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
 

يستعد إلطالق شركة و  السياسةيبتعد عن  الم في الشرق الوسطللس دس صفقة القرن مهن .42
   ستثماريةا

كي ير ، أن جاريد كوشنير، كبير مستشاري الرئيس األم"رويترز"كشفت مصادر مّطلعة، لوكالة 
، سيكون "Affinity Partners"مب وصهره، يستعد إلطالق شركة استثمارية اسمها السابق دونالد ترا

بتعد كوشنير عن أن يوتوقعت المصادر  فلوريدا.رها الرئيسي في مدينة ميامي، الواقعة في والية مق
إلى فتح مكتب في فلسطين المحتلة بهدف متابعة يتطّلع كما أنه ، الحياة السياسية في الفترة المقبلة

 فريقيا والخليج.ستثمارات اإلقليمية، لربط اقتصاد الكيان اإلسرائيلي والهند وشما  أاال
 2021/7/28، تاألخبار، بيرو 

  
   "رائيلإس"سلم طرادتين إضافيتين إلى ألمانيا ت .43

، طرادتين إغافيتين لقواتها البحرية في مدينة كيل األلمانية "إسرائيل": تسلمت )د ب أ( - كيل
افا  جيرمان ن"لألنظمة البحرية في كيل وشركة  "تيسنكروب"بالتعاون بين شركة تم  حيث .الثالثاء
ستشكل السفن األربع من و رادات للبحرية اإلسرائيلية. بناء ما مجموعه أربع طلصناعة السفن،  "ياردز
تعتزم  إذالثين عاما القادمة. العمود الفقري للبحرية اإلسرائيلية على مدى الث "SAAAR 6"فئة 

 لمتوسط. استخدامها على وجه الخصوص لحماية منصات إنتاج الواز في البحر ا "إسرائيل"
 2021/7/28، قدس العربي، لندنال

 
 ية؟فرصة سياسية للسلطة الفلسطين هل توجد  .44

 د. ناجي الظاظا  
عاًما من إنشاء السلطة الفلسطينية واستمرار مسلسل إخفاقاتها السياسية واالقتصادية، تظهر  27بعد 

دور حو  مستقبلها السياسي. فهل يرى المجتمع الدولي أن السلطة ال تزا  أسئلة كبيرة وموغوعية ت
ل السلطة سياسيًّا؟ أين توجد السلطة استعادة ثقة المانحين رغم فش تملك فرصة سياسية؟ وهل يمكن
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البيد اإلسرائيلية شريًكا أم وكياًل -في األجندة السياسية إلدارة بايدن األمريكية؟ وهل حكومة بينيت
 ا؟أمنيًّ 

، وقد حظيت بدعم كامل من 1993معلوم أن السلطة الفلسطينية قد تشكلت بناء على اتفاق أوسلو 
ا. ورغم انتهاء المدة القانونية لالتفاق وهي خمس سنوات من التنفيذ تمع الدولي سياسًيا واقتصاديً المج

ذات بعد إعادة (، وما تبع ذلك من فشل متواٍ  لمحاوالت إنقاذها من االنهيار بال1994-1999)
ة ياسر واحتجاز رئيس السلط 2002احتال  الضفة تراها الوربية بما ُعرف بعملية السور الواقي 

واًل إلى رفض ذلك المجتمع لقبو  حركة حماس بعد فوزها في انتخابات عرفات في المقاطعة، وص
إفشا  حماس ، وما تبع ذلك من حصار وإجراءات سياسية واقتصادية كلها تهدف إلى 2006يناير 

حظى لصالح دعم السلطة؛ إالا أن السلطة لم تستطع أن تنجح في بناء نظام سياسي أو اقتصادي ي
 بثقة المانحين الدوليين!

من الواغح أن اإلدارة األمريكية ليست لديها مبادرة سياسية تعتمد على إحياء "عملية السالم" أو 
الحد األدنى الذي كانت تقوم به كل اإلدارات  حتى رعاية لمفاوغات بين السلطة و)إسرائيل(، وهو

ا لثماني سنوات ان نائًبا للرئيس باراك أوباماألمريكية الديمقراطية. ولعل الرئيس جو بايدن الذي ك
متواصلة يدرك أن كل الجهود التي بذلت في تلك اإلدارة لم تنجح في تجاوز الواقع السياسي 

أغعف من أن تفرض نفسها كقوة حاكمة تمثل الشعب واالقتصادي المتردي للسلطة. فهي أصبحت 
عي مؤشر إجراء انتخابات للمجلس التشريولعل فشلها األخير في  -حتى لو ادعت ذلك-الفلسطيني 

بوض النظر عن تأويالت السلطة  -وهذه هي القراءة السياسية للدو  والحكومات-كبير على ذلك 
 نتخابات في القدس.التي لم تقنع أحًدا حو  عدم سماح االحتال  لال

الفلسطينية صحيح أن إستراتيجية الواليات المتحدة األمريكية هي المحافظة على وجود السلطة 
ترغب بتحسين وغعها السياسي وذلك التزاًما منها أمَن )إسرائيل(، ولذا أعادت الحالي، لكنها ال 

التوازي مع غمان بقائها تمويل األجهزة األمنية فقط للمحافظة على دورها األمني في الضفة، ب
بات حركة حماس كشكل سياسي يمنع تصدر قوى المقاومة لمركز التمثيل الفلسطيني، خاصة بعد إث

يل حالة وطنية منافسة لقيادة سياسية جماعية، وامتالكها قاعدة انتخابية مؤثرة رغم قدرتها على تشك
ى ذلك كله نتائج معركة كل ما تعرغت له من حصار سياسي وتهميش دولي وإقليمي. يضاف إل

س على حساب سيف القدس التي وغعت االحتال  أمام تناٍم حقيقي للقوة الميدانية لحركة حما
كما أن فشل السلطة في احتواء تداعيات جريمة مقتل الناشط نزار بنات يمثل  السلطة وحركة فتح.

 نقطة فشل غمن منحنى غعف السلطة في العقد األخير.
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البيد التي في معظمها ال -ية لالحتال  اإلسرائيلي فمن الواغح أن حكومة بينيتومن الناحية السياس
 -غالًبا-ة عن حكومات نتنياهو؛ والتي كانت ي ال تختلف كثيًرا تجاه السلطتؤمن بحل الدولتين، ه

تضم وزراء من الحكومة الحالية مثل أيليت شاكيد وأفيودور ليبرمان وحتى رئيس الوزراء الحالي 
 بينيت!نفتالي 

زير والحديث عن اتصاالت قام بها وزراء إسرائيليون بالسلطة مثل وزير الخارجية يائير البيد أو و 
فلم تحمل أي تفاصيل أو دالالت سياسية بالذات في ظل تأكيد  جيش االحتال  بيني غانتس،

كية في ثني الحكومة اإلسرائيلية استمرار االستيطان في الضفة الوربية. ولعل فشل اإلدارة األمري
تنومس الحكومة اإلسرائيلية عن االستيطان يعكس طبيعة الدور األمريكي الجديد، فهي ال تريد أن 

مع رغبتها في تحفيز الطرفين للجلوس ثنائًيا، وهو ما ال يمكن أن تسمح به في رعاية سياسية كاملة 
ف األو  من عمر األحزاب اليمينية المشاركة في االئتالف الحكومي الهش، بالذات في النص

 .2023الحكومة برئاسة نفتالي بينيت قبل انتقاله غير المضمون في 
ية الستعادة دورها ومكانتها السياسية التي كانت السلطة ال تملك أي فرصة خارج لقد بات واغًحا أن

للقطاعات عليها، وأن أقصى ما يمكن أن تحظى به هو دعم أمريكي وأوروبي لموازناتها التشويلية 
المدنية التي تضمن عدم انهيارها كليًّا، إغافة إلى دعم كامل ألجهزتها األمنية لتحقيق المتطلبات 

رر األساسي لبقاء السلطة والمعيار الذي سيحسم خالفة رئيس سرائيلية وهو ما سيعدونه المباإل
 السلطة الحالي محمود عباس.

 28/7/2021فلسطين أون الين، 
 

 ئيل االنقالب في تونس؟لماذا تدعم إسرا .45
 ياسر أبو هاللة

ه، كانت في رفضه لعل أو  إشارة حو  الكذب المرغي للرئيس التونسي، قيس سعيد، بعد انتخاب
التونسية ألرملة الشهيد محمد الزواري الذي اغتاله الموساد اإلسرائيلي، بعد اكتشاف منح الجنسية 

ا حركة المقاومة اإلسالمية )حماس(. كانت األرملة دوره في تصنيع الطائرات المسّيرة التي استخدمته
يمة ا الجنسية سيصير رّدًا على جر تستحق الجنسية بناء على القانون التونسي، وفوق ذلك كان منحه

الموساد البشعة على األرض التونسية، والذي لم يلق ما يستحق من إدانة عربية وال دولية. لم يكتف 
ي الوقت نفسه، لمشبوهين فلسطينيين مرتبطين بالقيادي المفصو  من سعّيد بهذا، بل منح الجنسية، ف

دافع أنصار سعّيد  ثيقة بأجهزة األمن الصهيونية.حركة فتح، محمد دحالن، والمعروف بعالقاته الو 
وقتها عن قراراته بأنه مختطٌف من مستشارته، نادية عكاشة، المرتبطة بالفرنسيين واألجهزة الوربية، 
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عن ملفاٍت كثيرة. تلك القصة كانت كافية للتعامل معه باعتباره مريضًا بالكذب، وأن وأنه ال يعلم 
 للشعب التونسي. ة عظمى" لم يكن أكثر من خداعٍ استخدام شعار "التطبيع خيان

في مقارنٍة مع محاولة اغتيا  رئيس المكتب السياسي لحركة حماس السابق، خالد مشعل، الفاشلة، 
من بالسالم والتطبيع، الموساد، على تقديم الترياق، وأفرج عن مؤسس أجبر الملك حسين، المؤ 

مواطن األردني خالد عملية السالم مرتبط بحياة ال "حماس" وزعيمها أحمد ياسين. وقا  إن مستقبل
مشعل. باع سعّيد بثمن بخس دم مواطن تونسي لم يكن المسؤو  األو  في حركة حماس، واستكثر 

 الجنسية على زوجته.
ت االتفاقات اإلبراهيمية لتكشف مزيدًا من الكذب المرغي، فالجزائر، هاجم رئيُسها عبد المجيد جاء

ع خيانًة عظمى، الهرولة نحو التطبيع، مع أن في برنامجه االنتخابي التطبي تبون، وهو لم يقل
على عالقات بالده باإلمارات جيدة، ليكتفي قيس سعّيد باستدعاء سفير فلسطين، وإلقاء محاغرة 

مسامعه واقفًا عن مضاّر التطبيع، ومن دون أن ينبس ببنت شفٍة عن التحالف التطبيعي االستراتيجي 
ني أن الزعيم الشعبوي كان على عالقة سّرية بإسرائيل، لكنه ات وإسرائيل. ذلك وغيره ال يعبين اإلمار 

 يكشف الشخصية النرجسية القادرة على الكذب والخداع بشكٍل يصعب توقعه.
ليست تونس دولة مواجهة، و"القنبلة النووية" التي تملكها تونس وتخشاها إسرائيل هي الديمقراطية. 

روع الصهيوني هو "الديمقراطية الوحيدة في المنطقة"، ية التاريخية السائدة إن المشالمقولة الصهيون
ه إندونيسيا يتمتع بتحّو  وإن العروبة والديمقراطية ال تجتمعان. في العالم اإلسالمي، نجد أكبر بلد في

النموذج  ، وتركيا كذلك، وباكستان وبنوالدش بدرجة أقل. في العالم العربي كان1997ديمقراطي منذ 
تمّكن سعّيد من تحقيق الحلم اإلسرائيلي بإجهاض أو  تحّو  ديمقراطي عربي، الوحيد تونس. اليوم 

 أو تهديِده بشكل جّدي.
ع "التطبيع خيانة عظمى"، عندما زار في القاهرة قبر أنور لك أن تتخّيل حجم الكذب في موغو 

وّقعوا بقه إليها حتى الزعماء الذين السادات أو  زعيم عربي طّبع مع العدو، وهي خطوٌة لم يس
معاهدات سالم مع إسرائيل، وهذا ما ظهر، وما بطن أخطر، فما انكشف بعد انقالب عبد الفتاح 

من عالقاٍت مع الصهاينة يجعل المراقب ال يستبعد أن ترتيبا  البرهان على ثورة الشعب السوداني
 ألمور االنقالب في تونس قد تّم مع الصهاينة.

كله أن تجد في تونس من ال يزا  يصّدق أكاذيب قيس  ما حصل، والمحزن أكثر بعد هذامحزٌن 
تيا  اللتين تعّرض سعيد، مع أن القضاء التونسي أثبت على األقل كذبتين له، تتعلقان بمحاولتي االغ

لهما، وثبت أنهما محض اختالق. ولعل أصدق وصٍف له جاء على لسان رئيس حزب العما  
من  80الكذب" على الشعب عبر إعالنه تفعيل الفصل ّمة الهمامي، عندما اتهمه بـ")الشيوعي(، ح
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يده، ووغع  الدستور، لكن قراراته خرقت الفصل المذكور، وأراد من خاللها تجميع كل السلطات في
التونسيين في السجون، بل أصبح يهّدد كل من يتطاو  على شخصه. وعاد إلى تاريخه المبني على 

من أجل الديمقراطية والحرية، بل كان من بين مؤيدي "لم يخض طوا  حياته أي نضا   الكذب، فهو
". 2002سنة الرئيس األسبق زين العابدين بن علي، وسانده في تحوير )تعديل( الدستور لصالحه 

وأغاف: "من يريد معرفة حقيقة قيس سعيد، فلينظر إلى جماعاته الناشطة على فيسبوك، وهي 
افيين أو السياسيين، ويدعون إلى حل األحزاب تنّكل بكل من ينتقده من الصح عصاباٌت فاشيةٌ 
 وتكميم األفواه".

يانة العظمى، طالما أنه ال يحتاج الصهاينة مواصفاٍت أكثر من هذه، وال يضّرهم حديثه عن الخ
ه مع اعتبر االستعمار الفرنسي حمايًة وزار قبر السادات، وقبل انقالبه، كان آخر اتصا  رسمي ل

زايد، راعي االتفاقيات اإلبراهيمية والثورات المضاّدة. مع ذلك، يبقى  ولي عهد أبوظبي، محمد بن
 أصدق منه.األمل في تونس التي تخلصت من ديكتاتور أكثر تجّذرًا منه و 

 29/7/2021العربي الجديد، لندن، 

 
 عندما تؤسلم فتح شعاراتها!! .46

 خلدون محمد
تي أقامتها حركة فتح في الشهر "تجديد البيعة" وشّد العصب الفي سلسلة مهرجانات ومسيرات 

األخير )خاصة بعد حوادث نالت من شرعّيتها وأحقّيتها، كحادثة اغتيا  المعارض نزار بنات، التي 
جاءت عقب انتهاء معركة سيف القدس التي غابت عنها حركة فتح كالعادة، كما جاءت هذه أيضا 

تموز/ يوليو  13تها في مدينة جنين يوم عية(؛ فاجأتنا في أحد مهرجاناعد إرجاء االنتخابات التشريب
بأنها كتبت على راياتها الصفراء عبارة التوحيد اإلسالمية "ال إله إال هللا" وبخط الثلث الشهير، وهو 

، الجهاد اإلسالمي، الشعار الثابت الممهور دائما على رايات وشعارات الحركات اإلسالمية )حماس
 حرير(.حزب الت

تّميز نفسها منذ بداياتها األولى بأنها ال تتبنى برنامجا أيديولوجّيا وال  ورغم أن حركة فتح كانت
اجتماعيا، على اعتبار أن مثل ذلك يشّكل عائقا ذاتيا أمام مهمة المهمات التي نذرت نفسها لها 

نتماء الوطني العام، لدرجة ير"، فكانت فتح تركز على االوتصّدت إلنجازها المتمثّلة في "برنامج التحر 
 نها كانت تعتبر كل فلسطيني غير ُمؤّطر في حزب أو حركة سياسية، فتحاوّيا كتحصيل حاصل!!أ

رغم ذلك كنا نجد هذه الحركة، خاصة في مراحل االستقطاب السياسي والتنافس الشديد، تظهر 
شرين التي شهدت مّدا يسارّيا ين. ففي سبعينيات القرن العخطابا مزايدا على خطاب الفرقاء المنافس
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جارفا في الساحة الفلسطينية، كانت فتح آنذاك أشبه بتنظيم يساري يحوي في داخله شتى تيارات 
اليسار العالمية في حينه )الماركسية اللينينية، الماوية، الفيتنامية الكوبية، التروتسكية، اليسار 

ي منظمة ي التنظيم الفلسطيني الممثل فلم يكن صدفة أن فتح كانت ه األوروبي.. إلخ(. وهنا،
 "االشتراكية الدولية"، دونا عن أي فصيل يساري آخر في الساحة الفلسطينية!!

وكان ياسر عرفات )الذي طالما وصفته أدبيات تلك المرحلة اليسارية، بأنه هو وغالبية مؤسسي 
يادات ومثقفين وأدباء في الرد على ذلك، بتقريب ق حركة فتح يمثلون اليمين الفلسطيني( يسعى

في الماركسية واليسارية، يضعهم عن يمينه وعن شماله، ليظهر بأنه راعي اليسار وحاغنه غالعين 
األو ، وكان من هؤالء: ماجد أبو شرار، محمود درويش، أحمد عبد الرحمن، محسن إبراهيم، معين 

وعند مراجعة بعض اس شوفاني، وغيرهم وغيرهم، بسيسو، ناجي علوش، سميح أبو كويك، إلي
في تلك المرحلة، كنا نجده يستهلها بعبارة: "أيها الرفاق.. أيتها الرفيقات.."، كما  خطابات عرفات

 كانت مطّعمة بالتعبيرات اليسارية الدارجة آنذاك، وكأننا مع خطاب يساري مكتمل األركان!!
واته وحلفاؤه للحصار في ، وتعّرض عرفات وق1983عام  وعندما وقع االنشقاق الكبير في حركة فتح

طرابلس من قبل مهاجميه المنشقين وحلفائهم الفلسطينيين )ذوي المشارب اليسارية( باإلغافة  مدينة
إلى القوات السورية، هما عرفات أن يعلن حركة فتح كحركة إسالمية!! وذلك عندما ظنا أن حلفاءه 

انت على يقودها الشيخ سعيد شعبان، وك التوحيد اإلسالمي التي كان اإلسالميين اللبنانيين )حركة
عالقة خصومة بالنظام السوري وبالقوى اليسارية في مدينة طرابلس(؛ يشّكون في جدارة حلفهم مع 
حركة فتح، لالعتقاد بأنها حركة علمانية مخاصمة للدين، كما نقل ذلك شاهد العيان معين الطاهر، 

 يتون".في مذكراته "تبغ وز 
اإلسالميين وطردا لشكوكهم، أن يعلن عن حركته باب الزيادة في تطمين حلفائه فقد هما عرفات، من 

كحركة إسالمية، لوال رفض بعض كبار مستشاريه آنذاك )كأبي جهاد وأحمد عبد الرحمن وصخر 
أزمات حبش وآخرين( الذين أثنوه عن هذا المسعى، لما يمثله من تداعيات ستجلب لفتح مشاكل و 

مستشاروه هؤالء باإليضاح له بأن حركة عانيه من أزمات، وبعد أن قام جديدة، فوق ما كانت ت
التوحيد لم تكن بصدد طلب مثل ذلك أو اشتراطه أساسا، وأنها تتفهم واقع فتح كما هي عليه، وال 

 يدور في خلدها مثل ذلك الطلب!
حوة نييات والتسعينيات )عصر الصلطالما كانت حركة فتح تتحّسس بشدة، في نقاشات الثما

ة علمانية. وأذكر كيف كان الراحل األستاذ إبراهيم أبو لود )في أثناء اإلسالمية( من وصفها كحرك
محاغراته لصفوف الدراسات العليا في جامعة بيرزيت في منتصف التسعينيات( يرد نافيا وبلهجة 

ا كنا نجري عبير "دولة علمانية". وعندممستفّزة، بأنه لم يرد في أي من وثائق منظمة التحرير ت
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من هو العلماني الفلسطيني في تلك المرحلة، كنا نجد كبار الشخصيات أبحاثنا في تعريف 
الفلسطينية العامة تنفر وتبعد نفسها عن أن توصم بالعلمانية، رغم أن خلفية بعضها كان يسارّيا أو 

 غير ديني!!
ا لمانية الصريحة، أخذت تجلياته، في اإلعالن عن هويتهم العلكن جرأة العلمانيين، عربا وفلسطينيين

في الحقيقة بعد الربيع العربي، كنوع من إكساب العلمنة صفة سياسية كمعاد  مواز في مواجهة 
اإلسالميين، الذين تصّدروا المشهد السياسي. وفي هذه الحقبة سنجد قيادات عليا في فتح ال تتلجلج 

 مانية.وهي تعّرف نفسها كحركة عل
اللجنة المركزية لحركة فتح( على إحدى  ا أستمع إلى عزام األحمد )عضووقد اندهشت مرة، وأن

الفضائيات العربية، وهو يقو ، دون أن يرف له جفن، بأن فتح حركة علمانية!! وذلك في نوع من 
ا فيها. فهي التماهي المعهود في سلوك حركة فتح مع البيئة السياسية المتويرة التي تجد نفسها طرف

مية(. ويأتي خطاب فتح "العلماني" هذا، في مرحلة ياسيا( في مقابل حماس )اإلسالهنا علمانية )س
 "الثورة المضادة"، حيث برزت فتح هنا كأحد أهم قوى الثورة المضادة في مرحلة الربيع العربي!

ن سر حركة فتح في مسيرة جنين التحشيدية األخيرة، التي وقف على رأسها جبريل الرجوب، أمي
مازن، باإلغافة إلى قريبه محافظ جنين أكرم الرجوب،  المركزية، والطامح لخالفة أبيوعضو لجنتها 

ومن ورائهما قيادات وكوادر فتح المحلية في منطقة جنين(؛ أشهرت فتح راياتها الصفراء المعروفة، 
آكلة ن استعادة شرعية مفقودة ومتلكنها كانت ممهورة هذه المرة بعبارة التوحيد اإلسالمية، في نوع م

بضاعة ليست بضاعتها، وبرموز ليست رموزها، وهو ما يزيدها تآكال  ومتداعية، ولكن باستعارة
 وتجّوفا واهتراء.

إن هذا السلوك غير الحقيقي، الذي تولب عليه روح المزايدة االعتباطية "بالجهل فوق جهل 
 الوطنية اآلفلة. الجاهلينا"، لن يفيد فتح في استعادة شرعيتها

الجتماعي التي من سماتها الذاكرة القصيرة والالحق فيها نعيش في زمن شبكات التواصل ا ورغم أننا
ُينسي السابق، فإن مثل هذه النزعة التظاهرية الدعائية ال تمنح أصحابها إال المزيد من الال مصداقية 

الممارسات  فوع بورض المزايدة، وما بينوالال شرعية، خاصة عندما يقارن الناس ما بين الشعار المر 
 له في الواقع!الصارخة المناقضة 

 28/7/2021، "21موقع "عربي 
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 غزة في مسار التصعيد التدريجي: الحرب لم تنته   .47
 يوني بن مناحيم
بعد هدوء نسبي في قطاع غزة وفي نهاية عيد األغحى، استأنفت التنظيمات الفلسطينية المسلحة 

ة حقو  في الجانب باتجاه غالف غزة، أحرقت عد عملياتها غد إسرائيل، وأطلقت بالونات مشتعلة
 أميا ، وهاجمت طائرات 6اإلسرائيلي. ردًا على ذلك، قلصت إسرائيل مجا  الصيد في القطاع إلى 

 تموز أهدافًا تابعة لـ"حماس" في قطاع غزة. 25الجو اإلسرائيلية في 
" "األخبار" المقربة من "حماسهذا السيناريو كان متوقعًا، واستعد الجيش لمواجهته، وكانت صحيفة 

تموز عن اتخاذ فصائل فلسطينية في القطاع قرارًا بزيادة الضوط على  26و"حزب هللا" تحدثت في 
يام المقبلة على طو  حدود القطاع للتسريع باالتصاالت مع القاهرة بشأن إسرائيل في األ

 الموغوعات االقتصادية واإلنسانية المتعلقة بالقطاع.
دريجيًا، وسيبدأ بإطالق بالونات مشتعلة على مستوطنات ر الصحيفة، سيكون التصعيد توبحسب تقري

ود القطاع تشبه "مسيرات العودة" التي غالف غزة، بعدها سيجري االنتقا  إلى مسيرات على طو  حد
 واستمرت سنة ونصف السنة. 2017بدأت في سنة 

يد كبير، يل في الوقت الراهن إلى تصعوتتخوف الفصائل من أن يؤدي إطالق الصواريخ على إسرائ
 ويبدو أنها اختارت عمليات منخفضة الوتيرة.

مواد األولية ومواد البناء، وتضع السياسة تواصل إسرائيل إغالق المعابر إلى القطاع، وتمنع دخو  ال
ين اإلسرائيلية شرطًا إلعادة إعمار القطاع هو إحراز تقدم في الخطوات الستعادة األسرى والمفقود

"حماس"، وباالستناد إلى أطراف في "حماس" ُتدخل إسرائيل إلى القطاع  األربعة الذين تحتفظ بهم
 لها قبل الحرب األخيرة.من البضائع التي كانت تسمح بدخو  %30فقط 

يواصل سالح الهندسة في الجيش المصري إزالة ركام الحرب، وهذه العملية ستستورق نحو الشهر، 
 نفه الوموض.لمناز  المدمرة ال يزا  يكتلكن موعد بدء بناء ا

تقو  مصادر في "حماس": يخطئ َمن يعتقد أن عملية "سيف القدس" انتهت، كل ما في األمر أننا 
ي مرحلة "استراحة المقاتل". بالنسبة إلى "حماس"، المعركة غد إسرائيل ومن أجل القدس اآلن ف

نظر إلى إطالق مرة. غمن هذا اإلطار يجب الوالمسجد األقصى، والتي بدأت في أيار، ال تزا  مست
صاروخين من الجنوب اللبناني ردًا على زيارة اليهود إلى الحرم القدسي في التاسع من آب )بحسب 

 لتقويم العبري إحياًء لذكرى خراب الهيكل ويوم صوم بالنسبة إلى اليهود(.ا
اروخين، لكن في "المناطق" ال تعترف حركة حماس رسميًا بأنها هي التي شجعت على إطالق الص

تعاملون مع األمر بصفته حقيقة مفروغًا منها. التفسير الذي أُعطي هو أن يحيى السنوار ال يريد ي
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حى على سكان القطاع، الذين تعرغوا للقصف في عيد الفطر، لذا جرى إطالق إفساد عيد األغ
إلى السنوار أحد إنجازات الصاروخين من الجنوب اللبناني وليس من قطاع غزة، وهذا بالنسبة 

 حرب األخيرة، فهو قادر على فتح عدة جبهات غد إسرائيل في آن.ال
الزيارات الجماعية لليهود إلى الحرم  تشدد جهات في "حماس" على أن الحركة لن تسكت على

القدسي في ذكرى التاسع من آب )بحسب التقويم العبري(، وأن يحيى السنوار لن يسمح بتآكل معادلة 
مة بينيت بفرض معادلة جديدة على األرض. وهو ينتظر الفرصة القدس"، ولن يسمح لحكو  -زة "غ

القدس أو في الحرم القدسي للتشديد مجددًا  المناسبة إلشعا  األرض من جديد على خلفية أحداث في
 لقدس". -على معادلة "غزة 

" كثيرًا، وهي تّدعي أنها ما جرى داخل دولة إسرائيل خال  عملية "حارس األسوار" يشجع "حماس
جحت في إشعا  "حرب أهلية" بين اليهود والعرب في المدن المختلطة في إسرائيل. وتزعم أن ن

رض هو هدوء هش وأي حادثة لها عالقة بخرق الوغع القائم في الحرم الهدوء، اآلن، على األ
 القدسي أو في القدس الشرقية يمكن أن ُيشعل األرض مجددًا.

لسطينية مجددًا على جدو  األعما  الدولي، ويتشجع ر عن فرصة لطرح المشكلة الفيبحث السنوا
ات، ومن التطورات التي يشهدها الفلسطينيون من مقاطعة شركة البوظة "بن أند جيري" للمستوطن

الرأي العام األميركي لمصلحة الفلسطينيين، كما تبحث "حماس" عن الفرصة المناسبة التي ترتكب 
نيين في القدس الشرقية يمكن استوالله كي تظهر مجددًا ل خطًأ فادحًا حيا  الفلسطيفيها إسرائي

 "كمنقذ للفلسطينيين".
 والسياسة"موقع "مركز القدس للشؤون العامة 

 29/7/2021األيام، رام هللا، 
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