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 .1مشعل في مقابلة مع "العربية" يدعو السعودية إلطالق سراح المعتقلين وفتح "أبواب العالقة" مع
حماس

طالب رئنس حركة حماس في خارج فلسطن  ،خالد مشعل ،المملكة العربنة السعودنة بإطالق سراح

المعتقلن الفلسطنينن في سجويها ،وفتح أبواب العالقة مع حركة حماس .وأكد مشعل خالل لقاء

متلفز مع قياة "العربنة" مساء النوم [أمس] األحد أ حماس ال تهوى الحروب والدمار ،وايما تقوم
بواجبها بالدفاع ع

الشعب الفلسطنيي ومقدساته .وأوضح أ

االحتالل اإلسرائنلي هو م

"بدأ

العدوا على شعبيا الفلسطن يي في الحرب األخنرة على غزة ،عيدما اعتدى على أهليا في القدس،
وتجاهل تحذنرات المقاومة وقائدها محمد الضنف" .وشدد على أ غزة أكدت في معركتها األخنرة أ
بوصلتها القدس ،وأنثبتت كذب مزاعم البعض في ينة حماس إقامة دونلة تيفصل فنها ع فلسطن

وقضنتها.
واعتبر أ

يتائج معركة سنف القدس هي جزء م تراكم معاركيا مع االحتالل ،والتي ال تقاس

بمعركة واحدة ،وايما بمراكمة الفعل واليتائج".

ودعا مشعل "الدول العربنة وزعمائها لليظر بعن االفتخار إلى ما حققته المقاومة م ايتصار على

االحتالل اإلسرائنلي ،وكنف يجحت في إجباره على التراجع االستراتنجي في مشروعه التوسعي".
وأضاف مشعل" :ايظروا إلى حال إسرائنل النوم ،إيها تتلقى الضربات في تل أبنب بعد أ كايت
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تحتل دواال عربنة" .ويبه إلى أ الشارع العربي اإلسالمي واإليسايي ايخرط كله في المندا دفاع ا ع
القدس وغزة ،وقال" :هذا مؤشر على التفاف أحرار العالم خلف شعبيا في الدفاع ع حقه".

خطر التطبيع

وتطرق مشعل إلى "موجة التطبنع مع االحتالل اإلسرائنلي" ،مبنيا أ كل الدول التي راهيت على
مشروع ترمب خسرت الرها  ،يتنجة عدم تقدنرها الصحنح لصالبة الموقف الفلسطنيي" .وأكد أ

شنئا ،ول تجد ميها سوى العدوا واإلضرار
"الكنا الصهنويي دولة مارقة ل تعطي الدول العربنة ا
بمصالح أمتيا الحنونة" .وأضاف أ الكنا خطر على األمة ،وم نعتقد أيها جزء م الحل وحلنف
ليا كأمة في أزماتيا اإلقلنمنة فهو مخطئ ،والحرب األخنرة على غزة أنثبتت أ إسرائنل هي العدو

الحقنقي ألمتيا" .ويوه إلى أ "محاوالت البعض تكون نثقافة عيد شعوب أمتيا أ إسرائنل جزء م

الحل ونمك التعانش معها هي محاوالت فاشلة ل نكتب لها اليجاح ،ألييا يراه على وعي شعوبيا".
ويبه مشعل إلى أ حل مشاكل بعض الدول العربنة مع إن ار وتركنا لنس بالذهاب إلى الحض

اإلسرائنلي ،وايما بتقونة وحدة أمتيا" .واستدل على أ االحتالل اإلسرائنلي نشكل خط ار على مصالح
األمة العربنة واإلسالمنة.

وبن أ على األمة أ تعي أ إسرائنل هي الخطر الحقنقي علنها ،بنيما المقاومة ستبقى في قلب

األمة وحافظة لها.

عالقات حماس الخارجية
وشدد على أ قرار حماس نؤخذ "مراعاة لمصلحة شعبيا الفلسطنيي" ،مضنفا "حماس لم ول تيتمي
إلى محور بعنيه في الميطقة واإلقلنم ،وأيها حركة مقاومة يضالنة يحتاج إلى دعم الجمنع" .وتابع:
"حماس ايفتحت على جمنع الدول ميذ ايطالقتها ،وم نفتح ليا أبوابه يشكره ويتعاو معه" .وذكر أ

إن ار دعمت حماس بالسالح والتقينات الالزمة لعمل المقاومة ،وواجبها شكرها على ذل"" .وأوضح
"شكريا لم ندعميا ال نعيي أييا يتقاطع معه في سناساته اإلقلنمنة أو الدولنة ،ودعم الدول ليا ال
ُ
نؤنثر على استقالل ق ارريا".
وعبر ع استغرابه م دعوات تطالبهم بقطع العالقة مع إن ار  ،بنيما دولهم تقنم عالقات سناسنة

معها ،وقال" :حماس ل تتراجع ع أي عالقة تفند شعبيا الفلسطنيي" .وأضاف" :حماس ال تقبل أي
اعتداء على دوليا العربنة واإلسالمنة ،وال يتدخل في شؤو أحد ،وكل ما تتمياه حماس هي وحدة

األمة في مواجهة المشروع الصهنويي".

ويبه إلى جولة رئنس الحركة إسماعنل هينة حول دول العالم ،وأيه ُنستقبل في العواصم المهمة بدو
ايحناز لطرف على حساب آخر ،داعنا كل دول العالم الستقبال قنادة الحركة.
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وفي السناق ذاته ،تميى مشعل أ تخرج سورنا م أزمتها ،وتعود إلى االستقرار ،وأ تحقق شعوب
األمة تطلعاتها ،مؤكدا أ "قوة األمة هي إحدى أهم مقدمات االيتصار على العدو".

صفقة تبادل األسرى
وع

صفقة تبادل األسرى مع االحتالل اإلسرائنلي ،ذكر مشعل أ

االحتالل نتهرب م

دفع

استحقاق صفقة التبادل ،والمقاومة مصرة على اإلفراج ع األسرى ،وهي تعرف طرنقها لتحقنق

ذل".

موقع حركة حماس2021/7/4 ،

 .2الرجوب :يتم العمل على  3مسارات في مسألة بنات
رام هللا " -األنام" :قال الفرنق جبرنل الرجوب :إ القنادة الفلسطنينة تأسف لوفاة المواط يزار بيات،
كاشفا توجنهات الرئنس محمود عباس للسلطة وحركة "فتح" بالعمل على  3مسارات .وأضاف ،في

حدنث لتلفزنو فلسطن  ،مساء أمس" :ما حصل حدننث ا ،وفاة المرحوم يزار بيات ،أنثياء قنام األجهزة
األمينة بعملنة إيفاذ القايو  ،عملنة اعتقال بموجب أمر اعتقال صادر ع اليائب العام ،وأنثياء عملنة

االعتقال حدنثت وفاة ،يح يأسف لذل" ويح يعزي أسرته" .وأشار إلى أيه "ميذ اللحظة األولى كا

هيا" توجنه م الرئنس عباس ،م موقعه سواء بالسلطة أو الحركة ،بالعمل على  3مسارات".

وقال" :المسار األول له عالقة بالجايب القايويي واجراء تحقنق م

شأيه تبنا

الحقنقة .وتابع:

"المسار النثايي أ نتم االتصال مع أهله ،وأ تتم مواساة العائلة وعمل كل ما م شأيه تهدئة

الخواطر واحتواء أي ارتدادات سلبنة" .وأضاف" :االتجاه النثالث ،التعاطي مع الياس بشكل فنه بعد

تكرم هذا الرجل وأسرته ،وهي
حضاري وايسايي ،حنث تم تسلنم الجنثما والقنام بكل المراسم التي ّ
أسرة محترمة ،وهو رجل منثقف ومحترم وهذا ما حصل".
األيام ،رام هللا2021/7/5 ،

 .3الشيخ ألبنا المسسسة األمنية" :شك ار النضباطكم وسعة صدركم يا حماة األرض والشعب"
رام هللا :أشاد حسن الشنخ ،بأبياء المؤسسة األمينة على صدق ايتمائهم ووالئهم للشعب والوط .
وقال الشنخ في تصرنح له ،مساء السبت" ،شك ار اليضباطكم وسعة صدركم نا حماة األرض والشعب

وخط الدفاع األول في حمانة مشروعيا الوطيي ،بوحدتيا يقهر االعداء والخصوم ويحمي بلديا
وشعبيا .واليصر لفلسطن رغم كند األعداء والحاقدن ".

وكالة األنبا والمعلومات الفلسطينية (وفا)2021/7/4 ،
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 .4مظاهرات معارضة ومسيدة لعباس في الضفة الغربية
رام هللا :شهدت الضفة الغربنة [أول]أمس ،مظاهرات مؤندة ومعارضة لرئنس السلطة الفلسطنينة
محمود عباس ،وهي مظاهرات مستمرة ميذ الخمنس قبل الماضي ،بعدما توفي الياشط المعارض

للسلطة يزار بيات أنثياء اعتقاله على ند قوة أمينة فلسطنينة بمدنية الخلنل جيوب الضفة.

وايطلقت مسنرة وسط مدنية رام هللا تيدندا بوفاة بيات شعارها «ارحل نا عباس» ،وهتف المشاركو

ضد «حكم العسكر» و«ارحل نا عباس» و«الشعب نرند إسقاط اليظام» ،فنما ايطقت في الوقت

يفسه مسنرة أخرى بالخلنل رفعت صور عباس وأعالم حركة «فتح» وهتفت لـ«عباس» و"فتح"

والشرعنة».

الشرق األوسط ،لندن2021/7/4 ،

 .5منظمة التحرير في لبنان تحذر من مغبة الوقوع في الفتنة
بنروت :دعت قنادة فصائل ميظم التحرنر الفلسطنينة في لبيا  ،أهليا في الوط للحذر م مغبة
الوقوع في شر" الفتية التي نسعى االحتالل وعمالؤه ليفث سمومها في أوساطهم ،إلشغالهم وابعادهم
ع مواجهته ومواجهة مشارنعه االستنطاينة والتهوندنة المستمرة في األراضي الفلسطنينة المحتلة

السنما في القدس.

وشكرت الفصائل خالل اجتماع لها االحد ،في سفارة فلسطن في العاصمة اللبياينة بنروت ،الرئنس

على رفع موازية صيدوق الطالب الفلسطنيي في لبيا التي اصبحت تغطي بشكل كامل األقساط
الجامعنة للطالب الميتسبن له ،واعتماد تغطنة األقساط الجامعنة للطالب الفلسطنينن اليازحن م

سورنا إلى لبيا  .ودعت إلى إعادة تيشنط الحوار الفلسطنيي الداخلي إليهاء االيقسام واستعادة الوحدة
الوطينة الفلسطنينة ،باعتبارها السالح االقوى إلفشال كافة المؤامرات والمشارنع التي نحنكها العدو

وحلفاؤه وأعوايه لتصفنة القضنة الفلسطنينة.

وكالة األنبا والمعلومات الفلسطينية (وفا)2021/7/4 ،

 .6انتخاب العاروري رئيسا لـحماس في الضفة
رام هللا :أعليت لجية ايتخابات الضفة الغربنة في حركة "حماس" ،مساء السبت ،أ الهنئات الشورنة
والقنادنة ايتخبت القنادي صالح العاروري ،رئنسا لـ"حماس" في إقلنم الضفة الغربنة للدورة التيظنمنة
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 .2025/2021وبايتخاب العاروري الذي نشغل حالنًّا ،موقع يائب الرئنس المكتب السناسي لحركة
"حماس" ،رئنسا إلقلنم الضفة ،تيهي الحركة ايتخاب رؤساء أقالنمها النثالنثة :قطاع غزة ،الضفة

الغربنة ،و"حماس الخارج".

المركز الفلسطيني لإلعالم2021/7/4 ،

 .7العالول :المقاومة الشعبية في بيتا ستتواصل حتى تطهير جبل صبيح من االحتالل
رام هللا :أكد يائب رئنس حركة "فتح" محمود العالول ،إ المقاومة الشعبنة في بلدة بنتا جيوب يابلس
ستتواصل حتى تطهنر جبل صبنح م المستوطين وجنش االحتالل ،ورفضا لمحاولة االلتفاف على

الجهد الذي قام به أهلها ،م خالل تحونل البؤرة الى مدرسة دنينة أو غنرها.
وأضاف العالول في حدنث إلذاعة "صوت فلسطن " ،السبت ،ا

اليجاح الذي تحقق في بنتا

بايسحاب المستوطين م البؤرة االستنطاينة جاء بسبب التضحنات واالصرار على التمس" باألرض

والتشبث بها .وأشار إلى أ المقاومة الشعبنة في بنتا تمنزت بشكل كبنر ،وكايت على أوسع يطاق
بمشاركة كل أهالي البلدة في المقاومة الشعبنة ،وهو ما قاد لتسجنل هذا اليجاح.

وكالة األنبا والمعلومات الفلسطينية (وفا)2021/7/3 ،

 .8المقاومة تبعث رسائل نارية على استمرار قصف غزة
غزة" -القدس العربي" :ذكرت صحنفة “معارنف” العبرنة ،ع
األمينة والعسكرنة اإلسرائنلنة ،تقول إ

مصادرها ،أ

تقدنرات المؤسسة

“التوتر على جبهة غزة “سنستمر في األنام المقبلة وقد

نتصاعد” ،وأ المؤسسة العسكرنة تستعد لسنيارنوهات “أكنثر جدنة” ميها إمكاينة استئياف إطالق
الصوارنخ م قطاع غزة.

وتشنر إلى أ جهود المفاوضات بن إسرائنل وحماس برعانة مصرنة ،ال زالت متعنثرة ،حنث ال نوجد
حتى اآل إحراز أي تقدم في أي م الملفات ،ما نعيي أيها حتى اآل في طرنق مسدود ،وسط

استمرار حالة التوتر األميي على جبهة قطاع غزة ،وقال مصدر أميي إسرائنلي للصحنفة إ

“ الفجوات بن إسرائنل وحماس كبنرة للغانة ،ونبدو في هذه المرحلة أ التحدي المصري إلحراز تقدم
بن الجايبن معقد وال نوجد يتائج واضحة له”.

وقالت المصادر إيه وفقا لسناسة “تغننر المعادلة” التي تم وضعها بعد الحرب األخنر ضد غزة ،فإ

الجنش اإلسرائنلي ،سنواصل هجماته على غزة طالما استمر إطالق “البالويات الحارقة”،
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ورجحت الصحنفة أ نوسع الجنش اإلسرائنلي م هجماته في األنام المقبلة في حال استمر إطالق
البالويات الحارقة.

القدس العربي ،لندن2021/7/4 ،

 .9حماس تستنكر حملة االعتقاالت التي تشنها السلطة بحق الحقوقيين والصحفيين
غزة :يددت حركة "حماس" ،بحمالت االعتقال والترهنب واالعتداءات التي تقوم بها أجهزة السلطة
األمينة ضد الحقوقنن

والصحفنن

والمتظاهرن

ضد جرنمة اغتنال الياشط السناسي يزار بيات.

وقالت الحركة في تصرنح لها األحد" :إ عملنات الترهنب والتخونف التي تقوم بها أجهزة السلطة
سواء بزنها الرسمي أو بلباسها المديي ،ل تفلح في إسكات الصوت الميادي بضرورة محاسبة م

نقف خلف جرنمة اغتنال الياشط بيات .وأكدت الحركة "ضرورة أخذ قنادة السلطة والحكومة موقفا

جدنا م قنادة السلطة والحكومة لتشكنل لجية تحقنق شفافة توافق علنها جمنع األطراف ومحاسبة
الجياة".

قدس برس2021/7/4 ،

 .10الشعبية تدعو السلطة إلطالق سراح معتقلي الرأي
رام هللا :استيكرت الجبهة الشعبنة لتحرنر فلسطن  ،األحد ،اعتقال األجهزة األمينة المحامي مهيد

كراجة المدنر التيفنذي لمجموعة "محامو م أجل العدالة" ونثالنثة ياشطن م أمام مبيى محكمة رام
فور
هللا صباح النوم ،قبنل احتجاج على احتجاز األم بعض الياشطن  ،داعنةا إلى إطالق سراحهم اا
"والتوقف ع هذا اليهج العقنم والضار" .وأكدت على ضرورة تعزنز الضغط الوطيي والشعبي على
السلطة إللزامها بوقف ايتهاكاتها واحترام حرنة الرأي والتعبنر والحق في التظاهر ،والتوقف ع

المالحقات واالعتقاالت بحق المعارضن .

وكالة الرأي الفلسطينية لإلعالم2021/7/4 ،

 .11أقاليم فتح في الخليل :ال مكان للعابثين بأمن الوطن
رام هللا :قالت أقالنم حركة "فتح" في محافظة الخلنل ،إ المسنرة الحاشدة التي يظمت نوم [أول]أمس
في المدنية بمشاركة اآلالف م أبياء شعبيا أكدت الوقوف خلف الشرعنة الفلسطنينة ،برئاسة محمود

عباس ،وايه ال مكا للعابنثن بأم الوط والمواط  ،وبعنثت رسالة دعم واسياد لألسرى في سجو

جددت الوقوف خلف الشرعنة
االحتالل .وقال أمن سر "فتح" وسط الخلنل عماد خرواط ،إ المسنرة ّ
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الفلسطنينة ،وانصال رسالة أيه ال مكا للخارجن ع القايو  ،وأ شعبيا نحترم قنادته وأجهزته
االمينة.

وكالة األنبا والمعلومات الفلسطينية (وفا)2021/7/3 ،

 .12غارات إسرائيلية على مواقع لحماس بعد إطالق بالونات حارقة من غزة
شيت إسرائنل غارات على أهداف عسكرّنة في غزة مساء (السبت) ،وفق الجنش اإلسرائنلي
تل أبنبّ :
الفلسطنينة في ايدالع حرائق
فلسطنينة ،بعد أ تسببت بالويات حارقة أُطلِقت م األراضي
ومصادر
ّ
ّ

األنام األخنرة .وقال الجنش اإلسرائنلي إ ّ مقاتالت «قصفت موقع ا لتصينع
في إسرائنل خالل ّ
أمينة وشهود عنا في
هابنة» .وحسب مصادر ّ
األسلحة وقاذفة صوارنخ تابعة لميظّمة (حماس) اإلر ّ
تعرضت للقصف تقع غرب مدنية غزة وفي شمال القطاع ،لك لم تَرد أيباء
غزة ،فإ ّ الميشآت التي ّ
فورّنة ع وقوع إصابات.
الشرق األوسط ،لندن2021/7/4 ،

 .13غانتس :مستعدون لعمل عسكري جديد بغزة
في حن قالت صحنفة "ندنعوت أحرويوت" ،العبرنة على موقعها اإللكترويي :إيه وميذ نوم الخمنس

الماضي ايدلع ما بن  7-6حرائق بفعل البالويات الحارقة ،التهمت ينرايها حوالى  40دويما م
المزروعات بغالف غزة ،وهيا" مياطق سنستغرق تعافنها م أضرار الحرائق ما بن

عام ا ،وفق الصحنفة.

 20و 30

وقال وزنر الجنش اإلسرائنلي بيي غايتس ،مساء أمس" :إ قواته مستعدة لعمل عسكري جدند في
قطاع غزة ،وايها تعمل على جمع مزند م األهداف وتراكم على ما لدنها م أهداف أخرى".

وحذر غايتس ،في مقابلة مع "قياة  "13العبرنة ،م اختبار حركة "حماس" لقدرة الجنش اإلسرائنلي،

مدعن ا أ العملنة األخنرة "حارس األسوار" ،حققت هدفها.
وقال غايتس" :يح

ال يقبل باستمرار إطالق البالويات ،وسيواصل الرد علنها بمهاجمة أهداف

يوعنة".

وجدد غايتس التأكند على شروط الحكومة اإلسرائنلنة إلعادة إعمار غزة بربطها بعودة األسرى

والمفقودن لدى "حماس" .وأشار غايتس إلى أ إسرائنل مصممة على أ نتم صرف الميحة القطرنة
م خالل طرف نثالث ،إما األمم المتحدة ،أو السلطة الفلسطنينة.
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 .14بنيت :األمور تغيرت وأي عنف من غزة سيقابل برد قوي
تل أبنب :قال رئنس الوزراء اإلسرائنلي يفتالي بينت إ إسرائنل ال ترند المساس بسكا قطاع غزة،
ولكيها سترد على أي عيف بشكل قوي.

وعقّب على الغارة التي شيها الجنش اإلسرائنلي مساء أمس ،ردا على ايطالق بالويات حارقة م غزة
بالقول« :األمور قد تغنرت».
وقال بينت ،الذي تسلمت حكومته مهامها الشهر الماضي« :إسرائنل ترند الهدوء وال يرند المساس

بسكا قطاع غزة ،ولك العيف والبالويات والمسنرات واإلزعاجات ستقابل برد قوي».

وأضاف« :يعمل أنض ا على إنجاد حل سنسمح بتقدنم المساعدات اإليساينة لسكا قطاع غزة ،ولك
م

دو حقائب الدوالرات» ،في إشارة إلى المساعدات الخارجنة التي تقول إسرائنل إ

«حماس» تستفند ميها.

حركة

الشرق األوسط ،لندن2021/7/4 ،

" .15إسرائيل" تمنع "حقائب األموال" عن حماس وتبحث عن آلية أممية لتحويلها لتنفيذ مشاريع محددة
رام هللا :كفاح زبو  :قالت وسائل إعالم إسرائنلنة إ الحكومة اإلسرائنلنة قررت أخن ار عدم السماح
بيقل األموال القطرنة أو غنرها م األموال إلى قطاع غزة بواسطة حقائب (سنولة يقدنة) ،كما كا

في عهد حكومة رئنس الوزراء السابق بينامن يتيناهو .وتبحث حالنا ع آلنة لتحونل جمنع األموال
إلى غزة عبر قيوات أممنة واستخدامها في مشارنع فقط.

وذكرت القياة  12المتل فزة أ الحكومة التي نرأسها يفتالي بينت ترند ضما وصول هذه األموال إلى

أهداف محددة م دو أ تستفند ميها حركة «حماس» ،وم أجل ذل" نجري اإلسرائنلنو حالن ا
مياقشات مع األمم المتحدة في محاولة للوصول إلى آلنة لتحونل األموال إلى غزة م خالل صيدوق

تابع للميظمة األممنة.

وميعت إسرائنل تحونل األموال القطرنة إلى غزة ميذ حرب الـ 11نوم ا الشهر الماضي ،في سناق

سناسة جدندة قررت إسرائنل اتباعها تقوم على ميع تحونل األموال مباشرة لـ«حماس» ،وربط أي تقدم

في التهدئة باستعادة  4أسرى لدى «حماس».

وسمحت إسرائنل االنثين  ،باستخدام األموال القطرنة في تورند الوقود إلى القطاع فقط .وقالت

المصادر إ إسرائنل عارضت تحونل األموال مباشرة إلى «حماس» وعرضت تحونلها عبر السلطة
الفلسطنينة ،لك ّ «حماس» وقطر رفضتا ذل" بشدة ،ونبدو أيه سنتم تحونلها عبر األمم المتحدة.
الشرق األوسط ،لندن2021/7/4 ،
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 .16غانتس يك ّذب شاكيد :ال اتفاق بشأن البنا في المستوطنات

يفى بنيي غايتس وزنر الجنش اإلسرائنلي ،صباح نوم األحد ،ما يشر في صحنفة إسرائنل النوم

العبرنة ،حول اتفاق بنيه وبن وزنرة الداخلنة إنلنت شاكند م خالل حزبها إبا مفاوضات تشكنل

االئتالف الحكومي الحالي حول البياء في المستوطيات.

وزعه مكتبه“ ،إ األمور لم تك كذل" .في مفاوضات تشكنل
وقال غايتس في تصرنح صحفي ّ
االئتالف لم نك هيا" اتفاق حول هذا الموضوع”.

داعنا كل
وأكد أ قضنة البياء في المستوطيات وما نتعلق باالستنطا قضانا تتعلق بعمل و ازرته ،ا
وزنر للتعامل مع قضانا مكتبه لوحده.
القدس ،القدس2021/7/4 ،

نووية
 .17آيزنكوت :إيران على وشك الحصول على قنبلة ّ
القدس المحتلة :قال رئنس أركا الجنش اإلسرائنلي السابق ،غادي آنزيكوت :إ إن ار أقرب م أي

وقت مضى إليتاج سالح يووي .وأشار آنزيكوت إلى أيه "نمكييا أ يرى النوم أ الخروج م [إدارة
ترامب] وحملة الضغط األقصى واإلجراءات ضد إن ار أدت إلى بعض اإليجازات ،لك ال نمكييا

إيكار حقنقة أ إن ار هي األقرب إلى امتال" القيبلة اليوونة" .وأضاف" :نجب أ يواصل ما فعلياه

سر بأبعاد مختلفة" ،كما قال .وتابع آنزيكوت قائال" :أعتقد أيه م
ميذ عقود؛ تقونض هذا البريامج ًّا

العدل الحفاظ على سناسة الغموض ،ولنس التباهي ،أولئ" الذن نحتاجو إلى معرفة ذل"" .وقال:

"الطرنقة التي سارت بها األمور العام الماضي وحتى قبل ذل" كايت غنر مسؤولة".

المركز الفلسطيني لإلعالم2021/7/3 ،

 .18نتنياهو يدعو لدعم مشروع قانون “الهجرة” لمنع تجنيس الفلسطينيين
دعا بينامن يتيناهو زعنم المعارضة اإلسرائنلنة ،نوم األحد ،أحزاب االئتالف الحكومي الجدند لدعم

بدال م تمدند قايو ميع لم الشمل ،وذل"
مشروع قايو “الهجرة” ،الذي نحاول حزبه الترونج له ،ا
لميع تجينس الفلسطنينن .

وهاجم يتيناهو في تصرنحات أوردتها القياة العبرنة السابعة ،محاوالت الحكومة الجدندة تمدند سرنا

العمل بقايو

ميع لم الشمل ،وطرحه نوم غد [النوم] اإلنثين  ،م

جدند للتصونت علنه في

“الكينست” ،قبل نوم واحد م ايتهاء صالحنة العمل فنه.
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واعتبر يتيناهو أ قايو الهجرة المقترح هو فقط م سنكبح ما قال عيه “التسلل الفلسطنيي إلى
إسرائنل” ،وأيه م أجل الحفاظ على “إسرائنل كدولة نهودنة ودنمقراطنة ،نجب ميع دخول وتجينس
الفلسطنينن إلى إسرائنل كل عام”.

القدس ،القدس2021/7/4 ،

 .19تعرف على تفاصيل اتفاق بين حكومة االحتالل والمستوطنين بشأن االستيطان
كشفت صحنفة عبرنة ،صباح األحد ،ع

بعض بيود االتفاق بن

حكومة االحتالل اإلسرائنلي

الجدندة والمستوطين حول البياء االستنطايي في الضفة الغربنة والقدس المحتلتن .

وذكرت صحنفة "إسرائنل النوم" العبرنة ،أ االتفاق نقضي بعقد جلسة للمجلس األعلى للتخطنط

والبياء التابع لإلدارة المدينة لالحتالل كل  3أشهر للمصادقة على عملنات بياء في المستوطيات.

وجاء في لقاء عقدته وزنرة الداخلنة اإلسرائنلنة "أننلت شكند" مع مسؤول مستوطيات الضفة الغربنة

"دافند الحنايي" أ الحكومة الجدندة ستحافظ على األمر الواقع فنما نتعلق بالبياء في المستوطيات،

وأ البياء سنتواصل كما كا علنه الحال في عهد حكومات بينامن يتيناهو.

وشكر "الحنايي" موقف "شكند" م االستنطا  ،معرابا ع نثقته أ قنادة الحكومة الجدندة "ل تُجحف
بحق المستوطين  ،والسنما في البياء االستنطايي".
في حن نأتي ذل" بعد المخاوف التي عبر عيها قادة االستنطا غداة تشكنل الحكومة الجدندة والتي
تضم أحزاب النسار ،إال أ تصرنحات الحكومة الجدندة تنثبت سنرها على خطى الحكومات النمنينة

السابقة.

المركز الفلسطيني لإلعالم2021/7/3 ،

 .20شرطة االحتالل تقرر استجواب النائب السابق عن "القائمة المشتركة" هبة يزبك بتهمة التحريض
ذكرت قياة  12العبرنة ،اللنلة الماضنة ،أ وحدة الهف  433التابعة للشرطة اإلسرائنلنة ،ستستجوب
عضو الكينست السابق ع القائمة العربنة المشتركة هبة نزب" ،بتهمة “التحرنض”.

ووفقاا للقياة ،فإ المدعي العام أفنحاي مايدلبلنت وافق على استجواب نزب" ،وأيه سنتم النوم تيسنق
موعد لتحدند جلسة االستجواب.
ووفقاا للقياة ،فإ التحقنق قد نتركز على ميشورات كايت تيشرها عبر “فنسبو"” وغنره تشند بم
وصفتهم القياة بـ”اإلرهابنن ”.

القدس ،القدس2021/7/5 ،
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تعرض سفينة تجارية إسرائيلية لهجوم بالمحيط الهندي
 .21وسائل إعالم إسرائيليةّ :
رجحت مصادر أمينة إس ارئنلنة أ تكو إن ار وراء ما قالت إيه هجوم استهدف سفنية مملوكة جزئنا
ّ
لرجل أعمال إسرائنلي في شمالي المحنط الهيدي صباح النوم السبت.

وحسب ما يقلته صحنفة هآرتس اإلسرائنلنة ،فإ الهجوم أسفر ع أضرار طفنفة ،والسفنية لم تك

ترفع العلم اإلسرائنلي ولم نك على متيها بحارة إسرائنلنو .

الجزيرة.نت2021/7/3 ،

 .22الصحة اإلسرائيلية تدرس امكانية منح الجرعة الثالثة مع تراجع فعالية التطعيم ضد كورونا
أظهرت بنايات صادرة ع و ازرة الصحة اإلسرائنلنة ،تراجع فاعلنة التطعنم ضد فنروس كورويا،
وذل" مع استمرار تفشي الطفرة الهيدنة في إسرائنل وتشخنص قرابة  3000حالة يشطة خالل 3

أسابنع ،مع تسجنل  300حالة في األسبوع األخنر كمعدل نومي.

وفي ظل هذه المستجدات ،تعقد الحكومة اإلسرائنلنة ،جلسة مشاورات بشأ اإلجراءات للحد م

تفشي الطفرة الهيدنة ،وبحث إمكاينة ميح الجرعة النثالنثة.

وكالة األنبا والمعلومات الفلسطينية (وفا)2021/7/5 ،

 .23استشهاد فلسطيني واصابة آخرين برصاص االحتالل جنوبي نابلس
يابلس :أعليت و ازرة الصحة ،مساء السبت ،ع استشهاد الشاب محمد فرند علي حس ( 20عاما)

متأنث ار بإصابته برصاص االحتالل في بلدة قصرة جيوب يابلس .وأفاد مدنر مركز االسعاف والطوارئ

في جمعنة الهالل االحمر في يابلس احمد جبرنل ،بإصابة شاب بالرصاص الحي ،و 13بالمطاط

و 12اصابة باالختياق .كما أصنب  67مواطيا باالختياق جراء الغاز المسنل للدموع خالل فعالنات
المقاومة الشعبنة على قمة جبل صبنح في بلدة بنتا جيوب يابلس.

وكالة األنبا والمعلومات الفلسطينية (وفا)2021/7/3 ،

 .24األسير أبو عطوان يبدأ باالمتناع عن شرب الما
رام هللا  ،الخلنل – "األنام" :شرع األسنر الغضيفر أبو عطوا المضرب ع الطعام ميذ  61نوم ا،
أمس ،في االمتياع ع شرب الماء ،كخطوة احتجاجنة على استمرار سلطات االحتالل في تعيتها

ي .وحذر رئنس هنئة شؤو
ورفضها االستجابة لمطلبه المتمنثل بإيهاء اعتقاله اإلدار ّ
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والمحررن  ،قدري أبو بكر ،م خطورة الوضع الصحي لألسنر أبو عطوا ( 28عام ا) ،مشددا على

أ االحتالل نمارس جرنمة قتل بطنئة بحقه.

األيام ،رام هللا2021/7/4 ،

 .25بلدية االحتالل تطالب بإخال  100شقة سكنية في سلوان لبنا حديقة استيطانية
القدس -ترجمة خاصة :ذكرت قياة رنشت كا

العبرنة ،مساء األحد ،أ

بلدنة القدس التابعة

للسلطات اإلسرائنلنة ،طالبت فلسطنينن بإخالء  100شقة سكينة تصفها بأيها غنر قايوينة في بلدة

سلوا  .وبحسب القياة ،فإيه تم طلب إخالء تل" الشقق لصالح مشروع ما نعرف باسم “حدنقة المل"”
التي تعكف بلدنة االحتالل في القدس على تيفنذه .وقال يائب رئنس بلدنة االحالتل في القدس ،أرننه

معتبر أيهم
اا
كنيغ“ ،إيه عرض على السكا الفلسطنينن يقلهم لمكا آخر للبياء فنه ،لكيهم رفضوا”،
بذل" نؤذو أيفسهم .وفق قوله.
القدس ،القدس2021/7/4 ،

 .26محامي مقدسي :تنظيم سري يقوم بتسريب عقارات القدس للمستوطنين
رام هللا-كفاح زبو  :قال المحامي المختص في الشأ المقدسي خالد زبارقة إ «تيظنما سرنا مكويا
م شخصنات متيفذة نقف خلف عملنات تسرنب (بنع) عقارات فلسطنينة لإلسرائنلنن في القدس»،

مشددا على أ

«غناب المرجعنة الدنينة والسناسنة واالجتماعنة أسهم في ترهل المجتمع وأفسح

المجال للتيظنم السري إلتمام مزند م الصفقات» .وطالب زبارقة بضرورة تشكنل قنادة للقدس م

المرجعنات الدنينة والسناسنة واالجتماعنة واليقابنة لكشف التيظنم السري بكل مكوياته؛ كمحطة أولى

للتصدي لعملنات التسرنب الجارنة .وحدنث زبارقة جاء بعد نومن م تسرنب عقار في سلوا

القرنبة م المسجد األقصى لمستوطين في حادنثة أنثارت الكنثنر م الجدل في المدنية المقدسة

باعتبار بائع العقار أحد المشانخ المعروفن هيا".

الشرق األوسط ،لندن2021/7/4 ،

 .27محافظة القدس :تسريب العقارات لالحتالل حاالت فردية وال تشكل ظاهرة
رام هللا :قال يائب محافظ القدس عبد هللا صنام "إ تسرنب العقارات لالحتالل حاالت فردنة ،وال
تشكل ظاهرة في القدس المحتلة ،مضنفا ا بعضها نتم عبر التحانل" .وأضاف صنام في حدنث

إلذاعة "صوت فلسطن " ،األحد ،ا
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بالوطينة والدفاع ع االقصى ،في محاولة لخداع المواطين لتمرنر اجيدات خارجنة لضرب الوحدة
والتشكن" بالقنادة.

وكالة األنبا والمعلومات الفلسطينية (وفا)2021/7/4 ،

 .28االحتالل يصادر آالف الدونمات غرب سلفيت ومستوطنون يضرمون النار في أراضي جالود
محافظات – "األنام" ،وكاالت :أعليت سلطات االحتالل اإلسرائنلي ،أمس ،ع

مصادرة آالف

الدويمات م أراضي المواطين غرب سلفنت ،بغنة توسعة مستوطيتي "يوفنم" و"ناكنر" المقامتن

على أراضي مواطيي بلدتَي قراوة بيي حسا  ،ودنر إستنا غرب المحافظة .وفي يابلس ،أضرم
مستوطيو اليار بمساحات واسعة م أراضي قرنة جالود جيوب المحافظة.

األيام ،رام هللا2021/7/5 ،

فلسطينيا بأسبوعين
" .29أوتشا" :االحتالل هدم  24مبنى
ًّ

مبيى نملكها
رام هللا :قال مكتب "أوتشا" إ سلطات االحتالل اإلسرائنلي هدمت أو صادرت  24ا
فلسطنينو في الضفة الغربنة المحتلة ،بدعوى االفتقار إلى رخص البياء ،خالل األسبوعن

الماضنن .

المركز الفلسطيني لإلعالم2021/7/4 ،

 .30نقابات العمال تحذر من كارثة إنسانية بغزة
غزة  -الرأي :حذر االتحاد العام ليقابات عمال فلسطن في قطاع غزة م األوضاع اإليساينة
مطالبا بإيهاء الحصار .ويظم االتحاد العام
الكارنثنة ،التي قد تيفجر بأي لحظة وتخرج ع السنطرة"،
ا
وقفة احتجاجنة أمام حاجز بنت حايو  /إنرز ،واستعرض عضو مجلس إدارة االتحاد العام خالد

حسن  ،وقال إ تداعنات الحصار اإلسرائنلي الذي أدى اليهنار قطاعات عمالنة واسعة ،وكايت

أساسنا لالحتالل ،فارتفعت يسبة الفقر في صفوفهم إلى أكنثر م  %80وزادت
شرنحة العمال هدفاا
ا
فتدق ياقوس الخطر بعد
يسبة البطالة في صفوف العمال ع  %60أما أعداد المتعطلن ع العمل ُ

أ وصلت لقرابة  270ألف عامل يتنجة الحصار والحروب التي نشيها االحتالل.

وأضاف" ،بسبب ذل" شلت حركة قطاع اإليشاءات الذي نشغل  40ألف عامل ،وتكبد قطاع الزراعة

الذي نشغل  35ألف عامل لخسائر كبنرة يتنجة إطالق اليار المستمر ورش المبدنات الحشرنة وفتح

السدود وميع التصدنر ،وتعرض قطاع اليقل العام الذي نشغل يحو  20ألف سائق للشلل ،فنما
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نالحق االحتالل الصنادن بالبالغ عددهم  4آالف صناد في عرض البحر ونميعهم م اإلبحار
للمسافة المسموح لهم العمل بها وفق االتفاقنات الدولنة ،ونصادر قواربهم ونعتقلهم" .وقال إ :

"اعتداءات االحتالل أدت الستشهاد  13صنادا ،واصابة  700صنادن

آخرن  ،وقام بتدمنر 1,800

قارب ومصادرة قرابة  170قاربا ميذ عام 2006م ،وال زال االحتالل نميع إدخال محركات القوارب،
وقطع الغنار ،واأللناف الزجاجنة (الفنبرجالس)".

ودعا حسن السلطة الفلسطنينة لتحمل مسؤولناتها في إدارة شؤو القطاع وعدم استمرار إدارة الظهر

لمعاياته ،وأو التمننز بن

شطري الوط

كما فعلت في توزنع مساعدات صيدوق وقفة عز

ومساعدات البي" الدولي ،التي وصلت ميها  %5فقط إلى قطع غزة ،والتي جمعت م

الصيدوق مئات مالنن الدوالرات.

خالل

وكالة الرأي الفلسطينية لإلعالم2021/7/4 ،

 .31صحفيات فلسطينيات يروين تعرضهن العتدا ات من قبل أجهزة السلطة
قال موقع "مندل إنست آي" ( )Middle East Eyeاإلخباري البرنطايي إ قوات األم التابعة للسلطة
الفلسطنينة اعتدت بعيف على صحفنات فلسطنينات ك نغطن

االحتجاجات التي ايدلعت في 26

نوينو/حزن ار الماضي برام هللا في الضفة الغربنة على خلفنة مقتل الياشط يزار بيات داخل مركز

أميي تابع للشرطة الفلسطنينة.

وذكر الموقع -في تقرنر للصحفنة الفلسطنينة عزنزة يوفل م رام هللا -أ االعتداءات التي تعرضت

لها عدة صحفنات فلسطنينات خالل تأدنته واجبه المهيي تشنر إلى أ قوات األم الفلسطنينة

استهدفته

"بشكل خاص" .وشملت االعتداءات على الصحفنات -فضال ع

العيف الجسدي

واللفظي -مصادرة األجهزة اإللكتروينة التي نستخدميها في تغطنة األحداث ،والتخونف والمضانقة

والمطاردة في الشوارع ،ومحاوالت االعتقال ،وفرض حظر على اليشر .ونؤكد الموقع أ االعتداءات

واستهداف الصحفنات استمرت حتى بعد ايتهاء االحتجاجات.

الجزيرة نت2021/7/4 ،

القومية للفلسطينيين
تغيب الحقوق
المدنية و ّ
ّ
ائيلية الجديدة ّ
" .32المتابعة في الـ  :"48الحكومة اإلسر ّ
باسل مغربي :قالت لجية المتابعة العلنا للجماهنر العربنة في مياطق  48في بنا أصدرته اللجية،

األحد ،إ الخطوط العرنضة واالتفاقنات االئتالفنة في الحكومة اإلسرائنلنة الجدندة "تُبقي على كل
سناسات الحكومات التي سبقتها ،في التيكر لحق الشعب الفلسطنيي على وطيه وفي وطيه ،وتغننب
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مشددة على أيها "تيظر بخطورة بالغة إلى
الحقوق المدينة والقومنة للجماهنر العربنة الفلسطنينة"ّ ،
الجيوبنة ،إلى االئتالف
حقنقة ايضمام القائمة العربنة الموحدة ،الذراع البرلمايي للحركة اإلسالمنة
ّ
ّ
الحكومي اإلسرائنلي الجدند".
ّ
ّ
عرب 2021/7/4 ،48
 .33مقتل شاب من الناصرة يرفع ضحايا الجرائم إلى  59منذ بداية العام
رام هللا :طالت جرائم العيف في المجتمع العربي بإسرائنل شاب ا آخر م الياصرة ،قتل بإطالق يار

جدند .وقُتل خالد عمر يخاش ( 19عام ا) م الياصرة في جرنمة إطالق يار ارتكبت في حي بنر
األمنر في المدنية ،فجر السبت .وسلطت الجرنمة الضوء بشكل أعمق على مستوى العيف في
المجتمع العربي .ووصل عدد القتلى العرب ميذ مطلع العام الجاري إلى  59شخصا «في جرائم تأبى

أ تتوقف» ،كما قالت هنئة البث اإلسرائنلنة الرسمنة .وقال وزنر األم الداخلي عومنر بارلنف
(السبت) ،إ «الجرنمة في المجتمع العربي هي التحدي األكبر الذي تواجهه الشرطة».

الشرق األوسط ،لندن2021/7/4 ،

 .34االحتالل يصادر حما ارً في العيسوية بدعوى استخدامه في أعمال "مقاومة"
القدس  -وكاالت :يشرت مواقع إعالمنة عبرنة أ

الشرطة اإلسرائنلنة صادرت حما ار بدعوى

استخدامه في أعمال "مقاومة" .وذكر الموقع اإللكترويي  ،Real News ILمساء أول م أمس ،أ

جيودا م "حرس الحدود" صادروا حما ار في بلدة العنسونة ،شمال مدنية القدس المحتلة ،الستخدامه

في أعمال مياهضة أو مقاومة لالحتالل.

األيام ،رام هللا2021/7/5 ،

 .35المتحف الفلسطيني ينجح بإعادة  240قطعة تراثية بينها  80ثوباً مطر ازً من الشتات

تتضم
نوسف الشانب :يجح المتحف الفلسطنيي ،بعد عملنة معقدة ،في استعادة  240قطعة ترانثنة،
ّ
طرزة ،عالوة على حلي متيوعة ،وأخرى تؤرخ لفلسطن
 80نثوب ا مع أكسسواراتها ،وقطع ا أخرى ُم ّ
ّ
بكامل جغرافنتها .ووصلت هذه المجموعة بطرنقة أشبه بالتهرنب ،حنث كا الخوف م قنام سلطات

سند الموقف ،ولم نك لنحصل ذل" لوال يجاح حملة التمونل الجماعي األولى
االحتالل بمصادرتها ّ
قصة ونثوبا ،م الشتات للبالد" في يهانة تشرن النثّايي
التي أطلقها المتحف الفلسطنيي بعيوا "ّ 80
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 ،2020لتبدأ ،على إنثرها ،ترتنبات يقل المجموعة إلى فلسطن على مراحل ،تحسب ا لعقبات كايت
متوقعة م قبل االحتالل.

األيام ،رام هللا2021/7/5 ،

 .36سفير إسرائيلي سابق " :السيسي يفهم احتياجاتنا األمنية"
قال سفنر االحتالل السابق لدى مصر ،إسحاق لنفايو  ،في مقال بصحنفة "إسرائنل النوم"" :في كل
الحروب مع غزة ،أدت جهود مصر إلى التهدئة ،وفي هذه المرة ط أر تغننر برأني ،على إسرائنل أ

تعززه" .وأوضح لنفايو  ،في مقاله الذي ترجمته "عربي ،"21أ ذل" التغننر هو "تبلور فهم أكبر لدى
السنسي [الرئنس المصري عبد الفتاح السنسي] لالحتناجات األمينة اإلسرائنلنة ،ولهذا فقط وقف
(السنسي) إلى نمن إسرائنل ،واتخذ خطوة لم يرها ميذ أكنثر م عقد؛ وهي دعوة وزنر الخارجنة

السابق اشكيازي لزنارة رسمنة إلى القاهرة ،ولنس للقاء نثايوي في شرم الشنخ منثلما كا في الماضي".
وتابع بأ "على الحكومة الجدندة برئاسة يفتالي بنينت أ تعزز هذا المنل".

موقع عربي2021/7/4 ،21

" .37اتحاد المقاولين" :ما يمنع االحتالل إدخاله عبر معابر غزة ُيمنع إدخاله من الجانب المصري
غزة :قال يقنب اتحاد المقاولن الفلسطنينن في قطاع غزة ،أسامة كحنل ،مساء األحد“ ،إ ما نميع
أنضا م الجايب المصري”.
االحتالل اإلسرائنلي إدخاله م خالل معابر قطاع غزةُ ،نميع إدخاله ا
وأشار كحنل في حدنث لـ”إذاعة القدس” المحلنة بغزة ،إلى أ اإلسميت متوفر في قطاع غزة بشكل
مشنر إلى أ االحتالل نميع إدخال حدند
اا
طبنعي ،وسنما أيه نتم إدخاله م الجايب المصري،
البياء ،كما أيه لم نسمح بإدخاله م الجايب المصري.
وطالب يقنب اتحاد المقاولن  ،المسؤولن بضرورة الضغط ومطالبة الجايب المصري بإدخال المواد

الالزمة لإلعمار .وقال كحنل“ :يلقي باللوم على القنادة الفلسطنينة والسلطة الفلسطنينة ،لعدم
مطالبتها المجتمع الدولي بإدخال كل ما نلزم غزة ع طرنق مصر”.

القدس ،القدس2021/7/4 ،

" .38إسرائيل" تقيم نصباً لـ"جيش لحد" في محاذاة الحدود اللبنانية

تل أبنب :افتتح وزنر األم اإلسرائنلي ،بنيي غايتس ،موقع يصب تذكاري أقنم احتفاء بجنش لبيا

الجيوبي وقائدنه المتعاوين مع الدولة العبرنة ،سعد حداد وأيطوا لحد ،في بلدة المطلة قرب الحدود
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اللبياينة .وحسب اإلحصائنات الرسمنة في إسرائنل ،بلغ عدد أفراد هذا الجنش  2,500عيصر ،كا
 60في المائة ميهم مسنحنن  ،و 20في المائة م الشنعة ،و 15في المائة م الدروز ،والبقنة م

السية .وقد قتل ميهم  660عيص ار ،إضافة إلى  200مديي .وهاجر قسم ميهم إلى دول الغرب وبقي
ّ
ميهم في إسرائنل النوم يحو  2000يسمة.

الشرق األوسط ،لندن2021/7/5 ،

 .39االحتالل يتهم مسسول في حزب هللا بالمسسولية عن تهريب مخدرات وأسلحة عبر الحدود
رام هللا :اتهم الجنش اإلسرائنلي ،األحد ،مسؤول في حزب هللا ع عملنات تهرنب مخدرات وسالح
عبر الحدود اللبياينة مع إسرائنل .وقال ضابط عسكري في بنا

للجنش – بحسب هنئة البث

اإلسرائنلنة العامة الياطقة بالعربنة – أ خلنل حرب القنادي في الحزب ضالع في عملنات التهرنب

عبر الحدود ،وكا المدبر الرئنس لعملنة التهرنب التي أحبطت مطلع الشهر الماضي.

القدس ،القدس2021/7/4 ،

 .40والال العبري :الجيش المغربي يشارك في مناورة دولية بـ"إسرائيل"
رام هللا-ترجمة خاصة :حطت طائرة يقل تابعة للقوات الجونة المغربنة ،النوم األحد ،في قاعدة
حتسور الجونة قبل ايطالق مياورات عسكرنة دولنة كبرى ستيظم هذا األسبوع في إسرائنل .وبحسب

مشنر
اا
موقع والال العبري ،فإ عدة دول على رأسها الوالنات المتحدة ستشار" في المياورات الدولنة،
إلى أ هذه المرة األولى التي تهبط فنها طائرة عسكرنة مغربنة في إسرائنل .ورفض الجنش

اإلس رائنلي التعلنق على الخبر ،أو فنما إذا كا هبوط الطائرة مرتبط بالمياورة وفنما إذا وصل جيود
مغاربة .وقال الموقع إ التعاو األميي بن إسرائنل والمغرب مسألة حساسة للغانة م الياحنة

السناسنة.

القدس ،القدس2021/7/4 ،

 .41الجامعة العربية تحذر من استمرار تجاهل االحتال ل للوضع الخطير لألسيرين أبو عطوان وحريبات
القاهرة :حذرت جامعة الدول العربنة ،م التداعنات الخطنرة الستمرار تجاهل االحتالل اإلسرائنلي
تحمل مسؤولناته باحترام الحق في الحناة والمعاننر القايوينة اإليساينة الخاصة باألسرى ومواصلة

تجاهل الوضع الخطنر لألسنرن الغضيفر أبو عطوا واألسنر إناد حرنبات واالستهتار بحناتهما،
واستمرار سناسة القتل البطيء المتعمد على مرأى م
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والهنئات الدولنة المعينة بحقوق اإليسا
عطوا

لمضاعفة جهودها وتحركاتها إليقاذ حناة األسنرن

وحرنبات قبل فوات األوا  ،وذل" بممارسة المزند م

لالمتنثال ألحكام وقواعد القايو الدولي.

أبو

الضغوط على سلطات االحتالل

وكالة األنبا والمعلومات الفلسطينية (وفا)2021/7/4 ،

 .42األمم المتحدة تشرف على توزيع "المنحة القطرية"
رام هللا -كفاح زبو  :دخلت األمم المتحدة على خط أزمة تحونل األموال القطرنة إلى قطاع غزة،
ووافقت على مقترح مشتر" لعدة وسطاء ،بتولي المسؤولنة ع

عملنة صرف الميحة القطرنة

للعائالت في القطاع.

وقالت مصادر متعددة إ المبعوث األممي لعملنة السالم في الشرق األوسط ،تور ونيساليد ،أبلغ

إسرائنل وقطر بموافقة األمم المتحدة على تولي المسؤولنة ع الميحة وصرفها .وأكدت وسائل إعالم

إسرائنلنة وفلسطنينة أ األموال ستُصرف عبر بيو" تابعة لسلطة اليقد الفلسطنينة (أي السلطة
الفلسطنينة) ،منثل بي" فلسطن  ،ولنس عبر البرند أو البيو" التابعة لحركة «حماس» ،كما كا
معموالا به قبل الحرب األخنرة على القطاع ،الشهر الماضي.

وجاء هذا التطور بعدما قررت الحكومة اإلسرائنلنة بشكل يهائي وقطعي ،عدم السماح بيقل األموال

القطرنة أو غنرها م األموال إلى قطاع غزة بواسطة حقائب (سنولة يقدنة) ،كما كا في عهد

حكومة رئنس الوزراء السابق بينامن يتيناهو.

الشرق األوسط ،لندن2021/7/5 ،

 .43قبرص تطلب مساعدة إسرائيل واالتحاد األوروبي إلخماد حرائق غابات
طلبت قبرص السبت م إسرائنل واالتحاد األوروبي مدها بطائرات متخصصة م أجل المساعدة في

إخماد حرائق حرجنة أججتها الرناح القونة ودرجات الح اررة المرتفعة ،ما أجبر العدند م السكا على
إخالء قراهم.

ووصف الرئنس القبرصي ينكوس اياستاسنادنس هذا النوم بأيه “صعب جدا” ،موجها الشكر الى

النويا واسرائنل الستجابتهما السرنعة لطلب المساعدة.
وأعل

مكتب رئنس الوزراء االسرائنلي يفتالي بنينت إرسال “طائرتي إطفاء” الى قبرص نتوقع

وصولهما األحد.
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 .44مجلة أمريكية :واشنطن و"إسرائيل" تدعمان السلطة رغم استبدادها
مقاال للحدنث ع اغتنال المعارض السناسي
واشيط  :خصصت مجلة "بورن بولنسي" األمرنكنة ا
يزار بيات على ند األجهزة األمينة الفلسطنينة ،وتداعنات ذل" على المشهد الفلسطنيي.

وقالت المجلة في مقالها الذي جاء بعيوا " :الوالنات المتحدة تدعم بقاء السلطة الفلسطنينة غنر
الدنمقراطنة" ،إيه نجب اليظر إلى مقتل بيات على أيه جزء م الجهود االستبدادنة التي تبذلها قنادة

السلطة الفلسطنينة لسحق المعارضة والتمس" بالسلطة.

وأضافت "تتواطأ حكومة الوالنات المتحدة واسرائنل م خالل التمونل والتدرنب والتيسنق مع السلطة
الفلسطنينة لخدمة المصالح األمرنكنة واإلسرائنلنة ،وما لم تتغنر هذه الدنيامنكنات ،فم المرجح أ

تتعمق سلطونة (استبداد) السلطة الفلسطنينة على حساب الشعب الفلسطنيي".

المركز الفلسطيني لإلعالم2021/7/4 ،

 .45مسسسات أمريكية تتمرد على "اللوبي الصهيوني" وتوجه انتقادات حادة لسياسات إسرائيل
العنصرية

غزة :شهدت األنام القلنلة الماضنة ،قنام العدند م المؤسسات األمرنكنة بايتقاد السناسات االحتاللنة

اإلسرائنلنة ضد الفلسطنينن  ،بما نعكس وجود تحوالت كبنرة في الموقف الذي اعتاد على مسايدة
سناسات االحتالل في الحقبة الماضنة.

وم بن االيتقادات التي ُوجهت لالحتالل وسناساته تجاه الفلسطنينن  ،هو قنام مجلس طلبة جامعة
“نال” األمنركنة العرنقة في والنة كويتنكنت ،باعتبار إسرائنل “دولة فصل عيصري”.

صوت لصالحه  8أعضاء ،و 3ضده ،وامتيع  4ع التصونت ،أ
وقد أقر مجلس الطلبة في بنا
ّ
إسرائنل “تمارس اإلبادة الجماعنة وسناسات التطهنر العرقي ضد الفلسطنينن ”.

وتعتبر “نال” م أعرق الجامعات األمرنكنة ،وهي نثالث أقدم جامعة في الوالنات المتحدة وتأسست
عام  ،1701حنث خرجت عشرات القنادات األمرنكنة المعروفة ،ميهم الرئنس األسبق جورج بوش
االب ،ومخترع الهاتف صامونل مورنس ،والممنثلة الشهنرة جودي فوستر.

وترافق ذل" مع قنام يقابة المعلمن األمرنكنن مياقشة مشروعي ق اررن لدعم الحقوق الفلسطنينة
ْ
واالعتراف بدولة فلسطنينة ذات سنادة.
القدس العربي ،لندن2021/6/4 ،
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 .46األجهزة األمنية عار دنس فلسطين آن أوان كنسهم
محمد جمنل
مشاهد الضرب والسحل للمواطين والصحفنن في رام هللا على ند عياصر م األجهزة األمينة بزي

رسمي وعياصر م حركة "فتح" بزي مديي ألحق ضر ار بالغا بصورة الشعب الفلسطنيي الذي نرزح
تحت االحتالل ونعايي م

القهر والظلم على مدار عقود ،فالكنثنرو

م

مياصري القضنة

الفلسطنينة حول العالم ال نعلمو أ هيا" ستة أجهزة أمينة فلسطنينة قوامها  75ألف عيصر تتعاو

مع االحتالل على مدار الساعة وتقدم ألجهزته األمينة معلومات ع اليشطاء وتعتقل وتعذب بشكل

وحشي.

هذه المشاهد لنست جدندة ،فسجل األجهزة األمينة حافل بالج ارئم ميذ بدء عملها قبل أكنثر م عقدن
م الزم  ،ولعل بروز وحشنتها بهذا الشكل الفج في اإلعالم ومواقع التواصل االجتماعي كا بسبب
قتلها للياشط يزار بيات الذي ال نيتمي ألي حزب وما تبع هذه الجرنمة م ردة فعل عفونة لدى كنثنر

م قطاعات الشعب الفلسطنيي بالتظاهر والدعوة عليا إلسقاط السلطة ورئنسها ،األمر الذي أفقد
هذه األجهزة وقنادتها وحزب السلطة "فتح" صوابهم وخرجوا للتصدي للهبة الشعبنة فتم تسجنل
وحشنتهم بالصوت والصورة لتيتشر في كل أرجاء العالم.

بعد االيقسام عام  2007شيت األجهزة األمينة مدعومة م القنادة السناسنة حملة اعتقاالت شرسة في
الضفة الغربنة تخللها التعذنب الوحشي ووجهت تهما للمعتقلن م قبنل بث بذور الفتية الطائفنة،

غسنل األموال ،االيتماء لتيظنم محظور وتهم متعددة ال نوجد لها أي أساس سوى الخصومة
السناسنة وبسبب التعذنب الوحشي قتل خمسة يشطاء تحت التعذنب على األقل ميهم مجد البرغونثي،

محمد الحاج ،هننثم عمرو ،كمال أبو طعنمه وفادي حماديه.

وبسبب تغول األجهزة األمينة وحالة الرعب التي ايتشرت في صفوف المواطين في ذل" الوقت لم

تخرج أي مظاهرات لتيدد بما نحدث سوى أصوات خافتة م هيا وهيا" ما تلبث أ تصمت بفعل

التهدندات ،هذا الحال نبدو أيه تغنر النوم فقد هدم جدار الخوف فلم نعد نيفع هذه األجهزة بعد قتلها
ليزار بيات وقمع المتظاهرن والصحفنن االختباء خلف مواجهة م تسمنهم االيقالبن أو المدعومن

م الخارج.

وفي العودة إلى الوراء عيدما بدأت األجهزة األمينة عملها عام  1994ورغم حدانثة وجودها وحس
استقبال العائدن

م

قبل الجماهنر وفرحة البعض بالحل المرحلي الذي أقرته اتفاقنات أوسلو،

سرعا ما كشفت هذه األجهزة ع قياعها الزائف لتبدأ في عملنة الفت" بالمواطين واليشطاء الذن

اتخذوا خطا مخالفا ألجيدات السلطة ،فبدأ مسلسل االعتقال والتعذنب ويتنجة التعذنب قتل ما ال نقل
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ع  55مواطيا ميهم فرند جربوع ،سلنما جالنطة ،محمد الجيدي ،محمد العمور ،توفنق سواركه،
عزام مصلح وغنرهم إضافة إلى حاالت قتل غامضة طالت يساء عزتها األجهزة األمينة ألسباب غنر

ميطقنة واألدلة تشنر إلى تورط األجهزة األمينة.

حول هذه الجرائم يشرت التقارنر والبنايات ووجهت رسائل إلى الداعمن لهذه األجهزة وعلى رأسها

الوالنات المتحدة واالتحاد األوروبي لك ال حناة لم تيادي ،فما أ تمر أنام على هذه الجرنمة أو
تل" حتى تيسى رغم تشكنل لجا تحقنق ومعرفة المتهمن إال أ أحدا لم نحاسب ولم نالحق على

أي م جرائم القتل والتعذنب.

الشهادات التي يشرت ع التعذنب في سجو السلطة الفلسطنينة مروعة ال منثنل لها حتى في
سجو االحتالل ،العدند م

المعتقلن

عبروا ع

رغبتهم البقاء في سجو االحتالل خوفا م

اعتقالهم بعد اإلفراج عيهم لدى أجهزة أم السلطة ،فهيا" تقلند لدى هذه األجهزة وهي أيها تتيظر
المعتقلن المفرج عيهم م سجو االحتالل لتعتقلهم فنما بات نعرف بالباب الدوار األمر ذاته تفعله

قوات االحتالل في اعتقال الميهكن المفرج عيهم م سجو السلطة.

المنزاينة التي تحصل علنها األجهزة األمينة الستة (جهاز المخابرات العامة ،األم

الوقائي،

االستخبارات العسكرنة ،أم الرئاسة ،قوات األم الوطيي ،الشرطة) غنر معروفة على وجه الدقة،

فهيا" أموال تتدفق على هذه األجهزة م شركاء غربنن واسرائنلنن  ،إال أيه في العل لهذه األجهزة
حصة األسد في موازية السلطة بمقدار أكنثر م النثلث أي ما نعادل أكنثر م ملنار دوالر وهذا

نعادل منزاينتي و ازرة الزراعة والتعلنم.

الحصاد المر لهذه األجهزة على مدار  27عاما م عملها جلي وواضح ،وجاءت جرنمة قتل يزار
بيات لتكشف هذه الجرائم ،فما قامت به هذه األجهزة طوال عملها خناية بكل ما تعينه الكلمة م

معيى ،خناية لكل النثوابت والمبادئ ،لقد ضربت هذه األجهزة بشكل غنر مسبوق مياعة الشعب
الفلسطنيي في الصمنم لنفتح الباب أمام االحتالل والمستوطين لنعننثوا فسادا في البالد دو أ

نواجهوا بأي مقاومة كما كا معتادا ،فأصبح الشعب الفلسطنيي نواج احتاللن واحدا م البعند

واآلخر م القرنب.

إ أي نثم غنر ح ل هذه األجهزة مقابل هذه الجرائم نجب أ ال نقبل ،فمقتل يزار بيات يبش الذاكرة

أبدا إصالحها ،ميذ زم
وأخرج إلى العل ملفات ضمت مآسي تبرز وحشنة هذه األجهزة ال نرجى ا
طونل لم نك هيا" أي مبرر لتشكنلها وبعد تشكنلها نثبت أيه نجب حلها واحالة كل عياصرها م

أكبر ضابط إلى أصغر جيدي إلى مراكز إلعادة تأهنلهم م جدند وتعلنمهم ألف باء االيتماء إلى
الوط ال إلى الشنكل والدوالر!
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ولم نسأل ع بدنل الشعب الفلسطنيي ميذ بدانات يضاله ابتدع تشكنالت متعددة للقنام بالمهمات
األمينة المختلفة التي مياطها حمانة أم وسالمة المواط م المخاطر الخارجنة والداخلنة ..أنها

الياس نجب إيهاء هذا الجيو  ،نجب التطهر م هذا العار الذي ديس فلسطن وأهلها ،نجب اإلسراع

بحل هذه األجهزة فهي تشكل خط ار على وجود الشعب الفلسطنيي.

موقع "عربي 2021/7/5 ،"21

 .47الكل يصارع نفسه ويصارع الكل
طالل عوكل

ما نقرب م شهر ويصف الشهر على توقف العدوا اإلسرائنلي على قطاع غزة ،دو أ تتغنر
العوامل التي تسببت في اشتعال الوضع.

في الواقع لنس نثمة ما ندعو لالعتقاد أو المراهية على إمكاينة تحقنق تهدئة أو هدية طونلة مع

االحتالل ،دو

الفلسطنينن .

أ

تغنر إسرائنل سناساتها العدواينة االحتاللنة والعيصرنة واالستعالئنة إزاء

قطاع غزة ال نزال تحت الحصار ،رغم بعض المظاهر الكذابة ،التي تبدو أيها تساهل إسرائنلي،

فالشكوى ال تزال موجعة.

مدنر سلطة المعابر ،نقول إ فتح معبر "كرم أبو سالم" ،جزئنا ،والسماح بدخول بعض المواد ،ال

نلبي الحد األديى ،إذ ال تسمح إسرائنل بدخول المواد الخاصة بالصياعة.

نتكبد التجار ورجال األعمال مبالغ طائلة بسبب إصرار إسرائنل على احتجاز البضائع ألشهر طونلة

في منياء أسدود ،وبعضها قد نصنبه التلف قبل أ تفرج عيه.

عملنة إزالة الركام ،أيجزت يحو خمسن في المئة م المهمة ،ونثمة وعود بأ عملنة إعادة اإلعمار

ستبدأ بعد إيجازها ،ولك م نبشر بذل" ،ال نشرح للياس ،كنف سنتم ذل" في ضوء التعقندات
الهائلة التي تحول دو ذل" ،ألسباب كنثنرة.

الجولة األخنرة م المفاوضات غنر المباشرة في القاهرة بن وفدي حماس واسرائنل ،ايتهت إلى
الفشل ،أل إسرائنل تربط كل الملفات بملف تبادل األسرى ودو أ تبدي استعدادا لدفع النثم .
الخالف الفلسطنيي الفلسطنيي حول اإلشراف على عملنة إعادة اإلعمار وآلناته ،ووصول األموال

نشكل عقبة أخرى أمام ايطالق العملنة ،والمايحو توقفوا عيد إبداء االستعداد للدعم يظرنا.

السناسات اإلسرائنلنة واجراءاتها التعسفنة لم تتوقف وايما اتخذت أشكاالا جدندة في القدس،
فالمستوطيو نقتحمو المسجد األقصى كل نوم ،وعملنات الهدم واالعتداء على السكا في حي
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البستا

وبط

اشتباكات.

جراح ،ال تزال مستمرة ،وعلى مختلف المحاور في الضفة ،تقع
الهوى والشنخ ّ

نثمة عملنة تضلنل أصبحت مكشوفة إزاء قرار إزالة مستوطية "أفنتار" على أراضي بنتا ،حنث حل

جنش االحتالل بدالا م المستوطين الذن حصلوا على مساومة مع الحكومة ،تسمح لهم بالحصول
على أذويات للبياء كل نثالنثة أشهر.

كل ذل" ،مجرد تعبنرات واضحة ع تصاعد التوتر والصراع ،الذي لم نعد ألحد السنطرة علنه ،أو

إطفاؤه حتى لو أ عجلة "الرباعنة الدولنة" عادت للدو ار .

وفي أراضي  ،1948تستمر عملنات القتل والعيف ،واالعتداءات العيصرنة ،ونعترف مدنر عام
الشرطة ،أ "الشابا"" وعمالءه هم م نتحمل المسؤولنة ونعطل عمل الشرطة.

في ضوء كل ذل" ،م غنر الممك أ نظهر الدخا األبنض ،وال نكفي التدخل األمنركي الواضح،

لميع ايدالع جولة قتال جدندة ،تكو أكنثر قسوة مما سبق.

في الواقع فإ حكومة الرأسن  ،ال تجد لها مصلحة في تجدند العدوا  ،الواسع على القطاع ،فرغم

تواصل التهدندات إالّ أ األهداف السناسنة م وراء عملنة جدندة ،غنر واضحة ،ولكيها في ضوء
المزاندات بن أطراف النمن م داخل وم خارج الحكومة ،فإيها مستعدة للمغامرة م أجل بقائها.

ولك لنست إسرائنل هي م

نقرر وحدها اتجاه تطور األحداث ،فاألوضاع الداخلنة الفلسطنينة

المضطربة والمتوترة قد تتسبب في التصعند ،وقد نتسبب استمرار تعيت إسرائنل إزاء حصار قطاع
غزة ،وايغالق األفق أمام عملنة إعادة اإلعمار ،قد نتسبب ذل" في ايدالع موجة أخرى م التصعند.

وقد تضطر اإلدارة األمنركنة لرفع "الفنتو" على إمكاينة قنام إسرائنل بش عدوا آخر ،إذا استمرت

عملنة الجمود ،وبقنت األوضاع بعندة ع إمكاينة تحضنر المندا إلطالق المسار السناسي ولنس

لرغبة ميها في أ تيشغل في ملف الشرق األوسط.

م الواضح أ إدارة باند تركز جهودها على أولونات مختلفة في مقدمتها الصن  ،وروسنا ،والملف

اليووي اإلنرايي ،وتخشى أ تؤدي عملنة عسكرنة إسرائنلنة إلى ايفجار األوضاع في الشرق األوسط،

بما نجعله منداي ا لصراع القوى الكبرى.

على طرنقة أ ال نموت الذئب وال تفيى الغيم ،ال نمك لحركة حماس وفصائل المقاومة أ تخرج

م المولد بال ُح ّمص ،بعد االيتصار الذي حققته في مندا الصراع ،والحال هو أ إسرائنل ،ال تتر"
لفصائل المقاومة ال ُح ّمص وال عدس ،فلقد أعادت األمور إلى ما قبل العدوا األخنر ،مع صفر
تسهنالت وتفاهمات.
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وم باب المحافظة على العالقة الجندة مع القاهرة ،التي تمس" بالملف ،تمتيع فصائل المقاومة ع
التصعند ،ولكيها تتبع سناسة سحب الذرائع ،مع قلنل م الضغط المندايي.

العودة إلطالق البالويات الحارقة ،التي تتسبب في إشعال حرائق في المياطق الزراعنة والحقول في
غالف غزة ،ولك بوتائر تحمل رسائل ،ولكيها مرشحة للتصعند أكنثر ،إذا لم تصل تل" الرسائل لم

نفترض أ تصل إلنه.

إسرائنل بدورها ترد ولك بحذر ،حنث نواصل الطن ار الحربي جوالت القصف المكلفة.

معادلة صعبة في الواقع ،فمقابل كل بالو ال نكلف أكنثر م خمسة أو عشرة شواكل ،نقوم الطن ار
الحربي ،بإطالق الصوارنخ على يحو عبنثي وفقط للتظاهر بجدنة حكومة الرأسن .

نتساءل المعلق جال بنرغر ،ع جدوى منثل هذا القصف ،وما مدى تأنثنره على حركة حماس ،بعد

أ لم تيجح إسرائنل طنلة العدوا السابق في إحداث منثل هذا التأنثنر.

الخنارات مفتوحة على كل السنيارنوهات ،خصوص ا أ األوضاع اإلقلنمنة ،مضطربة جدا ،وحبلى
بأحداث ضخمة على خلفنة السناسة األنثنوبنة المدعومة إسرائنلن ا ،فنما نتعلق بسد اليهضة وتأنثنراته
االستراتنجنة على دول المصب ،وفي ضوء التمدد األميي والعسكري في البحر األحمر ،والخلنج

والمحنط الهيدي.

وعلى الصعند الداخلي اإلسرائنلي ،ال نزال الصراع على أشده بن الحكومة الهشة ،وبن المعارضة

التي نقودها يتيناهو ،وال تختلف األوضاع على األراضي الفلسطنينة حنث تصاعد المقاومة الشعبنة،
وتصاعد االحتجاجات ،بشأ جرنمة مقتل يزار بيات ،وملف الحرنات ،وأنض ا في ضوء تصاعد

الصراع بن الحركات الفلسطنينة الرئنسة.

كل ما نظهر على السطح ،أو في الخفاء نشنر إلى أ الصراع ،هو المحر" األساسي لألحداث،
خاصة في ضوء فشل مشروع التسونة ،وتراجع األحالم والمراهيات على إمكاينة تحقنق رؤنة

الدولتن .

األيام ،رام هللا2021/7/5 ،

 .48حان الوقت إلنها "العالقة الخاصة" بين الواليات المتحدة واسرائيل ""2-1
ستنف والت*

ايتهت الجولة األخنرة م القتال بن اإلسرائنلنن والفلسطنينن بالطرنقة المعتادة ،بوقف إطالق اليار

قدمت المزند
خرج الفلسطنينو ميه أسوأ حاالا دو معالجة القضانا األساسنة ،غنر أ هذه الجولة ّ
م األدلة على أ الوالنات المتحدة نجب أ تتوقف ع الدعم غنر المشروط إلسرائنل اقتصادنا
التارنخ :اإلنثين 2021/7/5

العدد5575 :

ص

27

وبدال م
وعسكرنا ودبلوماسنا ،فإ فوائد هذه السناسة صفرنة ،وتكالنفها مرتفعة وآخذة في االرتفاع .ا

العالقة الخاصة تحتاج الوالنات المتحدة واسرائنل إلى عالقة طبنعنة.

فنما مضى ،كا نمك تبرنر العالقة الخاصة بن الوالنات المتحدة واسرائنل على أسس أخالقنة .فقد
كا إيشاء دولة نهودنة ُّ
نعد ردا مياسبا لقرو م معاداة السامنة العينفة في الغرب المسنحي ،بما

في ذل"  -على سبنل المنثال ال الحصر -الهولوكوست.

ومع ذل" ،كايت هذه المبررات األخالقنة مقيعة ،إذا ما تجاهل المرء تداعنات ذل" على العرب الذن

عاشوا في فلسطن لقرو عدندة ،واذا ما اعتقد المرء أ إسرائنل دولة تشتر" في القنم األمنركنة
األساسنة ،وهيا أنضا تعقدت الصورة بشدة؛ فإذا كايت إسرائنل هي فعال “الدنمقراطنة الوحندة في

الشرق األوسط”  ،ولكيها لم تك دنمقراطنة لنبرالنة منثل الوالنات المتحدة ،حنث م المفترض أ

تحظى جمنع األدنا واألعراق بحقوق متساونة (على الرغم م عدم تحقق هذا الهدف على أرض

الواقع) .وتماشنا مع األهداف األساسنة للصهنوينة ،فضلت إسرائنل النهود على حساب اآلخرن ع
عمد وقصد.

ولك النوم ،دمرت عقود م االحتالل اإلسرائنلي الوحشي جمنع المبررات األخالقنة للدعم األمنركي

غنر المشروط؛ إ ْذ أقدمت الحكومات اإلسرائنلنة م جمنع المشارب السناسنة المختلفة على توسنع

المستوطيات ،وحرمت الفلسطنينن م الحقوق السناسنة المشروعة ،وعاملتهم كمواطين م الدرجة
النثاينة داخل إسرائنل ذاتها ،واستخدمت القوة العسكرنة اإلسرائنلنة المتفوقة لقتل وترهنب سكا غزة

والضفة الغربنة ولبيا دو مخافة المساءلة أو العقاب.

ويظ ار لكل هذه الجرائم ،فلنس غرنبا أ تُصدر ميظمة هنوم رانتس ووتش وميظمة حقوق اإليسا
اإلسرائنلنة “بتسنلم” تقارنر مونثقة جندا وباألدلة لتصف هذه السناسات المختلفة بأيها “يظام فصل
عيصري” .وقد أدى االيجراف يحو النمن في السناسة الداخلنة اإلسرائنلنة والدور المتيامي لألحزاب
المتطرفة في السناسة اإلسرائنلنة إلى إلحاق المزند م الضرر بصورة إسرائنل ،بما في ذل" أوساط

الكنثنر م النهود األمنركنن .

في الماضي ،كا م الممك القول إ إسرائنل كايت مكسبا استراتنجنا ِّقنما للوالنات المتحدة ،رغم
المبالغة في قنمتها في كنثنر م األحنا  .ففي أنثياء الحرب الباردة ،على سبنل المنثال ،كا دعم
إسرائنل وسنلة فعالة لكبح اليفوذ السوفننتي في الشرق األوسط؛ أل الجنش اإلسرائنلي كا قوة قتالنة

أعلى بكنثنر م

القوات المسلحة للعمالء السوفننت منثل مصر أو سورنة ،كما قدمت إسرائنل

معلومات استخبارنة مفندة في بعض األحنا .
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لقد ايتهت الحرب الباردة ميذ  30عاما ،ومع ذل" ،فإ الدعم غنر المشروط إلسرائنل النوم نسبب
الكنثنر م المشاكل لواشيط ال نمكيها حلها .وال نمك إلسرائنل أ تفعل شنئا لمساعدة الوالنات

المتحدة في حربنها ضد العراق؛ بل اضطرت الوالنات المتحدة إلى إرسال صوارنخ باترنوت إلى
إسرائنل خالل حرب الخلنج األولى لحمانتها م هجمات سكود العراقنة.

وحتى لو كايت إسرائنل تستحق النثياء على تدمنر مفاعل يووي سوري في العام  2007كا تحت

اإليشاء ،أو المساعدة في تطونر فنروس ستاكسينت الذي أضر مؤقتا ببعض أجهزة الطرد المركزي
اإلنراينة ،فإ قنمتها االستراتنجنة باتت أقل بكنثنر مما كايت علنه خالل الحرب الباردة ،كما أ

الوالنات المتحدة غنر مجبرة على تقدم دعم غنر مشروط إلسرائنل لجيي منثل هذه الفوائد.

وفي غضو ذل" ،تتزاند تكالنف هذه العالقة الخاصة سيونا ،وغالبا ما نشنر ميتقدو الدعم األمنركي

إلسرائنل إلى أكنثر م  3ملنارات دوالر م المساعدات العسكرنة واالقتصادنة التي تقدمها واشيط

إلسرائنل كل عام ،وعلى الرغم م أ إسرائنل اآل دولة غينة نحتل دخل الفرد فنها المرتبة التاسعة

عشرة في العالم ،فهيا" بال ش" طرق أفضل إليفاق هذه األموال ،ولكيها تمنثل قطرة في بحر

الوالنات المتحدة ،الدولة التي نبلغ اقتصادها  21ترنلنو دوالر؛ لذا فإ التكالنف الحقنقنة للعالقة
الخاصة هي سناسنة بامتناز.
إ

الدعم غنر المشروط إلسرائنل نجعل م

الصعب على الوالنات المتحدة االدعاء بالتفوق

األخالقي على المسرح العالمي ،في وقت تحاول فنه إدارة باند استعادة سمعة وصورة الوالنات

الم تحدة بعد أربع سيوات م إدارة الرئنس األمنركي السابق ،دويالد ترامب ،كما أيها تحاول التمننز
بشكل واضح بن

سلو" الوالنات المتحدة وقنمها ،وتل" التي تصدر ع

خصومها منثل الصن

وروسنا ،وفي إطار هذه العملنة ،تسعى لترسنخ يفسها كمحور أساسي ليظام عالمي قائم على

القواعد.

لهذا السبب ،أخبر وزنر الخارجنة األمنركنة ،أيتويي بلنيكن  ،مجلس حقوق اإليسا التابع لألمم

المتحدة أ اإلدارة ستضع “الدنمقراطنة وحقوق اإليسا في قلب سناستيا الخارجنة” .ولك عيدما
تقف الوالنات المتحدة بمفردها وتستخدم حق اليقض ضد نثالنثة ق اررات ميفصلة لمجلس األم بشأ

وقف إطالق اليار ،تعند التأكند م ار ار وتك ار ار على “حق إسرائنل في الدفاع ع يفسها” ،وتقرر تزوند

إسرائنل بأسلحة إضافنة بقنمة  735ملنو دوالر ،وفي المقابل تقدم للفلسطنينن خطابا فارغا فقط
حول حقهم في العنش بحرنة وأما مع دعم حل الدولتن (رغم أ هذا األخنر لم نعد نأخذه أحد

على محمل الجد)؛ لذا فإ

مفضوحا.
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ومما ال ننثنر الدهشة ،سارعت الصن في ايتقاد الموقف األمنركي ،وسلط وزنر الخارجنة الصنيي،
وايغ ني ،الضوء على عجز الوالنات المتحدة ع العمل كوسنط عادل م خالل عرض استضافة

محادنثات سالم إسرائنلنة  -فلسطنينة بدالا م ذل" .ربما لم نك عرضا جادا ،لك بكن بالكاد
تستطنع أ تفعل ما هو أسوأ مما فعلت واشيط في العقود األخنرة.

أما النثم

الدائم اآلخر لهذه “العالقة الخاصة” فهو االستهال" غنر المتياسب لليطاق الترددي

للسناسة الخارجنة مع إسرائنل ،إذ نواجه باند وبلنيكن ومستشار األم القومي ،جن" سولنفا ،
تصرفات دولة صغنرة في الشرق األوسط .ومع ذل" ،تتورط

مشاكل أكبر مما ندعو للقلق م

صيعها ،وتتطلب اهتمامها وتستغرق
الوالنات المتحدة مرة أخرى في أزمة تعد – إلى حد كبنر – م ُ
وقتا نثمنيا كا األجدر أ تكرسه في التعامل مع قضانا منثل تغنر المياخ ،والصن  ،وجائحة كورويا،

وااليسحاب م أفغايستا  ،والتعافي االقتصادي ،وحزمة م القضانا األخرى األكنثر خطورة .واذا
كايت للوالنات المتحدة عالقة طبنعنة مع إسرائنل ،فإيها ستحظى باالهتمام الذي تستحقه لنس أكنثر.

نثالنثا :نؤدي الدعم غنر المشروط إلسرائنل إلى تعقند جوايب أخرى م الدبلوماسنة األمنركنة في

الشرق األوسط .سنكو التفاوض على اتفاقنة جدندة للحد م قدرة إن ار على إيتاج األسلحة اليوونة
أسهل بكنثنر إذا لم تواجه اإلدارة معارضة مستمرة م الحكومة اإلسرائنلنة ،ياهن" ع المعارضة
الشدندة للعياصر المتشددة في اللوبي اإلسرائنلي هيا في الوالنات المتحدة .ومرة أخرى ،فم شأ

عالقة طبنعنة أكنثر مع إسرائنل – الدولة الوحندة التي تمتل" بالفعل أسلحة يوونة في الشرق األوسط
– أ تساعد جهود واشيط طونلة المدى للحد م ايتشار تل" األسلحة في أماك أخرى.

رابع ا :ساعدت عقود م الدعم غنر المشروط إلسرائنل في زنادة األخطار التي واجهتها الوالنات
المتحدة م اإلرهاب .وكا أسامة ب الد وشخصنات بارزة أخرى في «القاعدة» واضحة وضوح

الشمس في هذه اليقطة ،حنث كا

مزنج الدعم األمنركي النثابت إلسرائنل والمعاملة اإلسرائنلنة

القاسنة للفلسطنينن أحد األسباب الرئنسة التي دفعتهم إلى مهاجمة “العدو البعند” .ولم نك هذا هو
السبب الوحند ،لكيه لم نك مصدر قلق تافها ،كما ورد في تقرنر لجية التحقنق الرسمنة في أحداث

 11أنلول بخصوص خالد شنخ محمد ،الذي وصفته بأيه “العقل المدبر للهجمات” وباعترافه
شخصنا ،فإ عداوة خالد شنخ تجاه الوالنات المتحدة لم تيبع م تجاربه هيا" باعتباره طالبا ،بل
ا
بسبب خالفه العينف مع السناسة الخارجنة للوالنات المتحدة الميحازة إلسرائنل .ول تختفي مخاطر
اإلرهاب إذا كايت للوالنات المتحدة عالقة طبنعنة مع إسرائنل ،ولك الموقف األكنثر عدالة والذي

أخالقنا سنساعد في تقلنل المواقف العدائنة ضد الوالنات المتحدة والتي ساهمت في
نمك الدفاع عيه
ا
التطرف العينف في العقود األخنرة.
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وترتبط العالقة الخاصة أنضا بالمغامرات األمنركنة الفاشلة الكبرى في الشرق األوسط ،بما في ذل"
قرار غزو العراق في العام  .2003ولم تك إسرائنل هي التي ابتكرت هذه الفكرة السخنفة ،وايما
المحافظو الجدد المؤندو إلسرائنل في الوالنات المتحدة هم م نستحقو هذا العار!

وقد عارض بعض القادة اإلسرائنلنن الفكرة في البدانة وأرادوا م إدارة جورج دبلنو بوش التركنز
على إن ار بدال م ذل" .ولك بمجرد أ قرر الرئنس األمنركي ،جورج دبلنو بوش ،أ اإلطاحة

بالزعنم العراقي آيذا" ،صدام حسن  ،ستكو الخطوة األولى في بريامج أوسع لـ “التحول اإلقلنمي”،
فإ

كبار المسؤولن

اإلسرائنلنن

– بم

فنهم يتيناهو ورئنس الوزراء اإلسرائنلي األسبق ،إنهود

بارا" ،وشمعو بنرنس – ساعدوا في ترونج فكرة الحرب لدى الشعب األمنركي.

فقد كتب كل م بارا" وبنرنس مبررات وحجج ا دعم ا لذل" ،كما ظه ار في وسائل اإلعالم األمنركنة
لحشد الدعم للحرب ،وذهب يتيناهو إلى الكويجرس األمنركي لتوجنه رسائل ممانثلة ألعضائه.

*أستاذ العالقات الدولنة في جامعة هارفارد

«فورين بوليسي»

األيام ،رام هللا2021/7/5 ،
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