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 .1بعد ليلة صاخبة بالكنيست ...االئتالف الحكومي اإلسرائيلي يفشل بتمرير قانون “لم الشمل”
فشل االئتالف الحكومي اإلسرائيلي في أول اختبار جدي ألحزابه ،في التصويت بشكل متفق عليه

في تمرير قانون “المواطنة” المعروف بـ “لم الشمل” ،والذي ينتهي سريان العمل به اليوم الثالثاء.

وجرت طوال الليل مناقشات واجتماعات مكثفة بين أحزاب االئتالف التي توصلت حتى الساعة

الخامسة والنصف من فجر اليوم إلى اتفاق يضمن التصويت لصالح القانون لتمديد سريان العمل به،

وذلك ضمن صياغة تهدف إلى تمديده لمدة  6أشهر مقابل تحسين وضع آالف العائالت.
ويحظر القانون منح الجنسية اإلسرائيلية لفلسطينيين تزوجوا من “إسرائيليات”.

عضوا
وتم التصويت الساعة السادسة والنصف من صباح اليوم بعد جلسة صاخبة ،حيث صوت 59
ً

لصالح تمديد سريان العمل بالقانون ،في حين عارضه  59من بينهم عميحاي شيكلي من حزب يمينا
الذي يتزعمه نفتالي بينيت رئيس الحكومة ما تسبب بضربة قاسية لجهود األخير في إقناع القائمة

العربية الموحدة وميرتس للتصويت لصالحه في مفاوضات ماراثونية قادها بنفسه وبجهود يائير البيد.

وامت نع اثنين من أعضاء الكنيست عن التصويت ،ما حرم االئتالف الحكومي من الحصول على

عضوا لصالح تمرير القانون.
أغلبية 61
ً
وبعد فشل التصويت على تمرير القانون ،شهدت القاعة موجة من التصفيق من قبل المعارضة
بمشاركة القائمة العربية المشتركة التي احتفت بسقوط القانون.

وطالب أعضاء من أحزاب االئتالف الحكومي بإقالة شيكلي ووضع شخصية بديلة له من حزبه.
وصوت منصور عباس رئيس القائمة العربية الموحدة لصالح مشروع القانون ،فيما امتنع اثنين من

أعضاء حزبه عن التصويت وهو الذي ساهم في إسقاط تمرير القانون.

وكان االئتالف الحكومي توصل قبيل التصويت إلى حل وسط يضمن تمديد القانون لمدة ستة أشهر

فقط مقابل تحسين أوضاع اآلالف من العائالت.
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وشهدت جلسة الكنيست منذ عصر أمس االثنين وحتى صباح اليوم حالة من الصخب في ظل
انتقادات المعارضة المتكررة لمحاولة تمرير القانون ،حتى كانت في طريقها لتحويل تمريره إلى مقترح

لحجب الثقة عن الحكومة قبل أن يسقط هو اآلخر.

القدس ،القدس2021/7/6 ،

 .2عباس ُيطلع وزير الخارجية الكندي على جهود العودة لعملية السالم
رام هللا :استقبل رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس ،اإلثنين ،في رام هللا ،وزير الخارجية الكندي
مارك غارنو .واطلع عباس ،وزير الخارجية الكندي ،على آخر المستجدات ،والجهود المبذولة مع
األطراف المعنية لتثبيت التهدئة بما يشمل األراضي الفلسطينية كافة ،بما فيها مدينة القدس والضفة
الغربية وقطاع غزة ،والعودة للعملية السياسية إلنهاء االحتالل وتحقيق السالم الشامل وفق ق اررات

الشرعية الدولية ،برعاية اللجنة الرباعية الدولية .وشدد عباس ،على أهمية وجود أفق سياسي واعطاء
امل للشعب الفلسطيني ،مع التأكيد على ضرورة اإلسراع في عملية إعادة اعمار قطاع غزة وتقديم

المساعدات للشعب الفلسطيني ،مؤكداً ان الحكومة الفلسطينية ستواصل دورها في تقديم الموازنات

المتعلقة بهذا الشأن ،ومواصلة العمل من اجل توحيد شعبنا وارضنا.

وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية وفا2021/7/5 ،

 .3الرجوب :لن نسمح ألحد المساس باألجهزة األمنية ..ال تختبرونا
رام هللا :عبر جبريل الرجوب ،أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح ،مساء األحد ،عن أسف القيادة

مشير إلى أن ذلك جاء خالل قيام األجهزة األمنية بإنفاذ
ًا
الفلسطينية لوفاة المواطن نزار بنات،
القانون .وقال الفريق جبريل الرجوب في مقابلة معه على تلفزيون فلسطين الرسمي" ،إن من يتحمل
المسؤولية في هذه القضية السلطة والحكومة واننا لن نسمح ألي أحد بلمس األجهزة االمنية فهي

الدرع الحامي لشعبنا ".وتابع :هناك فرق بين النقد وغيره ،والقانون يسمح بالتعبير عن الرأي ولكن ال
يسمح ان يحتل أحد الشارع ويمنع الحركة ..وقال :ال يجب ان يكون هناك مسيرات فيها عنف لفظي
او جسدي أو ٍ
تعد على المواطن وكرامة السلطة وكرامة الشرطي .وأضاف :ليس من حق عائلة نزار
وال غيرهم ان يتخذوا من هذا الحدث ذريعة لضرب السلم األهلي .وتمنى الرجوب من والد نزار بنات

“أن يخرج ويقول كفى استغالال لمصابنا الجلل ،وأضاف" ،نأمل من بعض األطراف أن ال تختبر
حركة فتح.
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 .4أمن السلطة يمنع تظاهرة منددة باغتيال "بنات" في رام هللا ويعتقل مشاركين
رام هللا – "األيام" :منعت أجهزة األمن ،أمس ،تنظيم وقفة احتجاجية عند دوار المنارة وسط رام هللا،
للتنديد بمقتل الناشط نزار بنات ،والمطالبة باحترام الرأي والتعبير ،ما اقترن بتوقيف عدد من

األشخاص ،عرف من بينهم شخصيات سياسية واجتماعية معروفة .كما جرى فض وقفة أخرى
نظمت في وقت الحق ،عند مديرية شرطة رام هللا والبيرة في منطقة البالوع ،للمطالبة باإلفراج عن

الموقوفين .وذكر الناطق باسم الشرطة لؤي ارزيقات ،في تصريح صحافي ،أن إيقاف األشخاص
الذين لم يحدد عددهم ،جاء لتجمعهم دون موافقة الجهات المعنية.

األيام ،رام هللا2021/7/6 ،

 .5ملحم :اشتية يوعز للشرطة باإلفراج عن جميع األشخاص الذين أوقفتهم في رام هللا
رام هللا :قال الناطق باسم الحكومة إبراهيم ملحم ،في اتصال مع "وفا" ،الليلة ،إن رئيس الوزراء ،وزير

الداخلية ،محمد اشتية ،أوعز للشرطة باإلفراج عن جميع األشخاص الذين أوقفتهم في رام هللا مساء
اليوم[أمس] .وكانت الشرطة أوقفت ،في وقت سابق عددا من األشخاص الذين تجمعوا في الشارع
العام وسط مدينة رام هللا ،دون الحصول على تصريح إلقامة هذا التجمع وفقا للقانون ،وفق ما ذكره

المتحدث باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات.

وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية وفا2021/7/5 ،

 .6اشتية يطالب بوقف االستيطان
رام هللا :أدان رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية االستيطان اإلسرائيلي ،متهماً الحكومة اإلسرائيلية
الجديدة بتكثيف مخططاتها االستيطانية ومواصلتها هدم المنشآت ومساكن المواطنين في القدس،

وقال اشتية في مستهل جلسة الحكومة الفلسطينية ،أمس ،إنه يجب وقف جميع االنتهاكات

اإلسرائيلية في القدس وباقي األراضي الفلسطينية؛ بما يشمل إطالق النار على الفلسطينيين وتضييق

الخناق على المقدسيين وانتهاكات المستوطنين المستمرة لحرمة المسجد األقصى المبارك.

الشرق األوسط ،لندن2021/7/6 ،

ي
 .7االحتالل يحول النائب المقدسي أبو طير لإلدار ّ
القدس المحتلة :حولت سلطات االحتالل اإلسرائيلي ،اليوم االثنين ،النائب المقدسي المبعد الشيخ
محمد أبو طير لالعتقال اإلداري ستة أشهر .وأعادت قوات االحتالل اعتقال النائب المقدسي المبعد
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عن القدس محمد أبو طير ( 71عاما) ،الخميس الماضي ،بعد اقتحام إحدى البنايات السكنية في
قرية دار صالح قرب بيت لحم.

المركز الفلسطيني لإلعالم2021/7/5 ،

" .8األخبار" :واشنطن تعيد إنتاج سالم فياض ...حكومة «التكنوقراط» إلقناع المقاومة بالتنازل
في الوقت الذي تعيش فيه السلطة الفلسطينية أزمة سياسية وأخالقية في األراضي المحتلّة ،وتُواجه
شعبيتها ،تعكف اإلدارة األميركية على محاولة ابتداع حلول إلنقاذ هذه السلطة.
تدنياً غير مسبوق في
ّ
ّ
مرة أخرى إلى الواجهة ،ضمن
محاو ٌ
الت تَمثّلت آخر حلقاتها في الدفع بشخصية سالم فياض ّ

مهمته،
استهل فياض ّ
المساعي الجارية لتشكيل حكومة فلسطينية جديدة تُوافق عليها الفصائل .و ّ
يتوجه إلى قطاع غزة حامالً مبادرة سياسية
األسبوع الماضي ،بلقاء الرئيس محمود عباس ،قبل أن ّ
جديدة لتشكيل حكومة كفاءات تتولّى مسؤولية إعادة إعمار قطاع غزة ،وتعمل على إنهاء حالة

تحدث إلى «األخبار» .وكان فياض أبلغ ،عباس،
االنقسام ،بحسب مصدر في حركة «حماس» ّ
مقربة من األول ،أنه سيطلق مبادرة لتشكيل حكومة برئاسته
بحسب ما علمته «األخبار» من مصادر ّ
تكون مقبولة لدى اإلدارة األميركية و»المجتمع الدولي» ،ويمكن أن تلقى قبوالً لدى «حماس» ،بما ال

يتعارض مع رؤية «أبو مازن» القائمة على تشكيل حكومة وحدة تلتزم باتفاقيات السلطة والتزاماتها.

مجرد تحية من فياض لعباس ،أكدت مصادر
وخالفاً لتصريحات قيادات من «فتح» عن كون الزيارة ّ
رحب بها،
األول طرح مبادرته المدفوعة أميركياً على األخير الذي ّ
«فتحاوية» ،لـ»األخبار» ،أن ّ
تتبنى الحكومة الموقف السياسي للرئاسة ،فيما القت المبادة رفضاً «فتحاوياً» داخلياً ،في
شريطة أن ّ
ظل رغبة أطراف داخل الحركة في أن ترأس الحكومة المقبلة شخصيةٌ «فتحاوية» .وخالل زيارته إلى
ّ
قطاع غزة ،طرح فياض ،في لقائه بقيادة «حماس» ،تشكيل و ازرة جديدة تتولّى تشكيل جسم حكومي

موحد بين الضفة الغربية والقطاع ،وأن هذا األمر سيكون ّأول ق ارراتها .كما نقل فياض إلى قيادة
ّ
«حماس» أن هذه الحكومة ستكون مقبولة لدى «المجتمع الدولي» ،وخاصة إدارة الرئيس األميركي
جو بايدن ،التي تسعى إلى فرض حالة من الهدوء في األراضي الفلسطينية خالل الفترة المقبلة،

مغرياً الجانب «الحمساوي» بأن الو ازرة العتيدة ستزيل جميع العقبات التي يضعها االحتالل أمام
تحسين الواقع اإلنساني واالقتصادي في غزة وبدء عملية اإلعمار ،وأنها ستتولّى إدخال ِم َنح اإلعمار
أي جهة.
والمنحة القطرية من دون اعتراض من ّ
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في المقابل ،اعتذر قائد حركة «حماس» في غزة ،يحيى السنوار ،وفق المصدر نفسه ،عن لقاء
فياضُ ،مكلّفاً عضو المكتب السياسي ،غازي حمد ،بالجلوس معه واالستماع إلى مبادرته الجديدة.
األخبار ،بيروت2021/7/6 ،
 .9هنية لنائب أردني :رسالتكم بخصوص األسرى األ ردنيين وصلت لقيادة حماس
عمان -رأي اليوم -خاص :طالب القطب البرلماني االردني خليل عطية خالل تلقيه اتصال هاتفي
مع رئيس المكتب السياسي لحركة حماس اسماعيل هنية بضرورة شمول األسرى األردنيين بصفقة

التبادل .وأكد هنية أن مناشدة عطية وصلت لقيادة الحركة .وحول االسرى االردنيين قال هنية " وهللا
على رأسنا وان شاء هللا أن نعجل لهم وألسرانا الفلسطينيين بالفرج واهتمامنا يتعدى االسير الفلسطيني
الى االسير العربي واالردني ألنهم شركاء في النضال والكفاح وتحملوا تبعات البطوالت التي قدموها
ونسأل هللا ان يعيننا على تحريرهم .وابلغ هنية ان رسالة التي أطلقها عطية تحت قبة البرلمان

بمناشده قاده حماس بتحرير االسرى االردنيين وصلت الى قيادة الحركة والى القائد محمد الضيف.

رأي اليوم ،لندن2021/7/5 ،

 .10هنية يؤكد ضرورة وقف تمدد العدو الصهيوني وفضح زيف روايته لدى المجتمع الدولي
إسطنبول :استقبل رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة اإلسالمية "حماس" إسماعيل هنية في مقر
إقامته في إسطنبول ،اإلثنين وفداً من مجلس جنيف للعالقات الدولية والتنمية .من جهته ،أكد هنية

أهمية المسار القانوني في مالحقة قادة العدو الصهيوني في المحاكم الدولية ،داعياً إلى إعادة تفعيل

تقرير جولدستون لما يحمل من رمزية هامة ،تؤكد أن العدوان المنهجي والمستمر الذي يقوم به العدو

الصهيوني بحق العدالة اإلنسانية .فيما أكد نائب رئيس الحركة في قطاع غزة خليل الحية خالل

اللقاء ،ضرورة وقف تمدد العدو الصهيوني وفضح زيف روايته لدى المجتمع الدولي ،معتب اًر هذا
المجهود جبهة هامة من جبهات الدفاع عن الحق الفلسطيني.

قدس برس2021/7/5 ،

" .11العربية" تحذف مطالبة مشعل باإلفراج عن فلسطينيين بالسعودية

حذفت قناة العربية السعودية مطالبة رئيس حركة حماس في الخارج ،خالد مشغل ،للسعودية باإلفراج

عن الفلسطينيين المعتقلين لديها .وفي المقابلة الكاملة التي نشرتها على صفحتها على "يوتيوب"،

اجتزأت العربية كالم مشعل ،وحذفت المطالبة باإلفراج عن الفلسطينيين.
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وكان بار از تصريح مشعل على قناة العربية التي يظهر فيها ألول مرة منذ سنوات" :لن نقطع عالقتنا
بأي دولة في المنطقة ،ونرحب بعالقة مع السعودية ومع أي دولة أخرى على قاعدة استقالل ق اررنا
الفلسطيني" ،مطالبا المملكة في الوقت ذاته بإطالق سراح المعتقلين الفلسطينيين في سجونها ،وفتح

أبواب العالقة مع حماس.

موقع عربي 2021/7/5 ،21

 .12حماس :تهديدات غانتس لغزة "محاولة ترميم لصورة جيشه"
غزة-محمد ماجد :اعتبرت حركة "حماس" ،األحد ،تهديدات وزير الدفاع اإلسرائيلي بيني غانتس،
بـ"عمل عسكري جديد" في غزة" ،محاولة لترميم صورة جيشه" .جاء ذلك في تصريح للناطق باسم
الحركة حازم قاسم لألناضول ،تعقيبا على تهديدات غانتس لغزة التي توعدها بـ"عمل عسكري جديد

حال استمرار إطالق البالونات الحارقة" .وقال قاسم" :تصريحات (غانتس) محاولة لترميم صورة
جيشه التي اهتزت بشكل كبير بفعل أداء المقاومة في معركة سيف القدس".

واعتبر قاسم "تلك التهديدات محاولة لبيع الوهم للجمهور الصهيوني ،وأن االحتالل دائما ما يلجأ

للتهديد بالحرب والعدوان ،وشعبنا تعود على مثل هذه التهديدات التي ال تخيفه وال تخيف مقاومتنا".

وتابع" :نخوض نضاال مشروعا السترداد حقوقنا وأرضنا ومقدستنا وانتزاع حقنا في العيش الكريم

والحرية وسنواصل ذلك رغم التهديدات".

وكالة االناضول لألنباء2021/7/5 ،

 .13القانوع يدعو للضغط على السلطة في رام هللا لوقف المالحقات وقمع الحريات
دعا الناطق باسم حركة "حماس" عبد اللطيف القانوع ،للضغط على السلطة في رام هللا إلنهاء كل

أشكال االعتقال والمالحقات وقمع الحريات .وقال القانوع اإلثنين ،إن تصاعد حاالت القمع والعربدة

من قبل أجهزة أمن السلطة بحق أهلنا في الضفة الغربية واعتقال النشطاء والمتظاهرين السلميين

يتطلب تدخالً بموقف وطني جامع للضغط على السلطة إلنهاء كل أشكال المالحقات وقمع الحريات

ومحاسبة مرتكبيها.
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 .14حماس تستنكر مشاركة دول عربية في المناورات العسكرية للناتو مع االحتالل
استنكرت حركة "حماس" مشاركة عدد من الدول العربية واإلسالمية في المناورات العسكرية لحلف
الشمال األطلسي "الناتو" بقيادة الواليات المتحدة األمريكية ،بمشاركة الكيان الصهيوني وجزئيا على

األراضي الفلسطينية المحتلة .وقالت الحركة في تصريح صحفي اإلثنين ،إن المشاركة جنباً إلى

جنب مع هذا الكيان المحتل ألراضينا والمغتصب لحقوقنا المشروعة ،ليس فقط يشرعن وجوده
واحتالله ألراضينا ،ولكن يعزز مخططاته الشيطانية لتهويد المقدسات وضم األراضي واقتالع

الفلسطينيين من بيوتهم ،وارتكاب المزيد من المجازر بحق شعبنا.

موقع حركة حماس2021/7/5 ،

" .15إسرائيل" تسعى إلى جلب أموال إضافية لغزة
كفاح زبون :رام هللا :قال مصدر إسرائيلي مطلع ،إن إسرائيل تسعى إلى تجنيد دول مانحة جديدة
لتحويل األموال إلى قطاع غزة ،بغية منع تفاقم األزمة اإلنسانية هناك وبالتالي خفض التوتر.

ونقلت هيئة البث اإلسرائيلية «كان» عن المصدر ،قوله ،إن الحكومة اإلسرائيلية الجديدة حريصة
على توسيع قائمة الدول المانحة خارج قطر .وقال المصدر للقناة ،إن من بين الدول التي تم

االتصال بها ألمانيا ودولة أوروبية ثانية لم يذكر اسمها .وتسمح إسرائيل حالياً لقطر بصرف عشرات

ماليين الدوالرات في القطاع شهرياً ،تستخدم في دفع ثمن الوقود لمحطة توليد الكهرباء في غزة،
ودفع رواتب موظفين حكوميين وصرف المساعدة لعشرات اآلالف من العائالت الفقيرة.

الشرق األوسط ،لندن2021/7/6 ،

عد حكومة بنيت خطيرة
 .16قيادات «فلسطينيي  »48ت ّ
تل أبيب :بعد سلسلة اجتماعات تخللتها صراعات وخالفات ،خرجت (لجنة المتابعة العليا للجماهير
العربية) في إسرائيل ،بموقف حاد ضد الحكومة اإلسرائيلية الجديدة ،قالت فيه ،إن الخطوط العريضة

واالتفاقيات االئتالفية فيها ،تدل على أنها تُبقي على كل سياسات الحكومات التي سبقتها حيال
الفلسطينيين .وهاجمت اللجنة ،التي تضم القيادات السياسية والمجتمعية للفلسطينيين ،انضمام القائمة
العربية الموحدة ،الذراع البرلمانية للحركة اإلسالمية الجنوبية ،إلى هذه الحكومة.

وقالت اللجنة ،إن الفلسطينيين المتشبثين بوطنهم ،مستعدون للتعاون مع جميع األفراد والجهات التي

تؤمن بمفاهيم العدالة والحق في البالد وفي العالم كله .غير أنها رفضت فكرة مشاركة أحد مركباتها

(أي الحركة اإلسالمية) في االئتالف الحاكم ،واعتبرتها «سابقة خطيرة تنال من لُحمتنا الوطنية ،وقد
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توحي للمؤسسة أن قطاعاً من شعبنا يمكن أن يقبل بالضيم والظلم مقابل وعود هشة» .ورأت ،أن

السبيل لتحصيل الحقوق هي في «التزامها بنهج انتزاع الحقوق ،كاملة غير مشروطة» .إال أن اللجنة

امتنعت عن اتخاذ إجراء ضد الحركة اإلسالمية ،بفصلها من لجنة المتابعة ،بحسب اقتراح بعض

مركباتها.

الشرق األوسط ،لندن2021/7/6 ،

 .17بنيت يجري أولى محادثاته الهاتفية مع بوتين منذ توليه منصبه
تل أبيب  :أفادت وسائل إعالم إسرائيلية بأن رئيس الوزراء نفتالي بنيت أجرى اليوم (االثنين)
محادثات مع الرئيس الروسي فالديمير بوتين ،وذلك ألول مرة منذ تولي بنيت منصبه الشهر

الماضي .وذكرت التقارير أنهما بحثا عدداً من القضايا األمنية والسياسية ،فضالً عن قضية
اإلسرائيليين المحتجزين لدى حماس في قطاع غزة .وقدم بنيت الشكر لبوتين على الدور الذي تلعبه
بالده في الحفاظ على االستقرار اإلقليمي .واتفق الجانبان على عقد لقاء قريباً.

الشرق األوسط ،لندن2021/7/6 ،

 .18هآرتس عن "مسؤول إسرائيلي كبير" :لم يعد بمقدورنا التأثير على محادثات االتفاق النووي
اإليراني

نقلت صحيفة "هآرتس" عن مسؤول إسرائيلي -وصفته بالكبير -قوله إنه لم يعد بمقدور إسرائيل
التأثير على مضمون وروح االتفاق النووي الذي تعمل الدول العظمى والواليات المتحدة األميركية

على إبرامه مع إيران .ووفق هذا المسؤول -الذي وصفته الصحيفة بأنه مطلع على االتصاالت التي
تجريها إسرائيل مع الواليات المتحدة وروسيا والدول العظمى األخرى -فإن تل أبيب لم تعد تملك قدرة

للتأثير على بنود االتفاق النووي التي يتم التباحث حولها في العاصمة النمساوية فيينا.

ونقلت عنه قوله إن هناك احتمالين أمام المباحثات النووية؛ إما العودة إلى االتفاق النووي األصلي

أو عدم العودة إليه ،وال خيار آخر سواهما.

الجزيرة.نت2021/7/5 ،

" .19إسرائيل" تفشل مع بريطانيا وتنجح مع كوريا الجنوبية :توقيع اتفاقية لتبادل اللقاحات
وقعت إسرائيل وكوريا الجنوبية ،الليلة الماضية ،اتفاقية على تبادل لقاحات كورونا ،بعد أن فشلت في

التوصل بها مع السلطة الفلسطينية وبريطانيا .وبموجب االتفاقية ،سيتم نقل  700ألف جرعة بشكل
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فوري قبل انتهاء صالحيتها إلى كوريا الجنوبية ،بهدف تطعيم سكان البالد هناك .كما ذكر موقع
واي نت العبري.

وأشار الموقع إلى أن كوريا الجنوبية ستعيد نفس الكمية من اللقاحات إلى إسرائيل بعد أن تحصل

على كميات جديدة من لقاحات فايزر في سبتمبر /أيلول ،وأكتوبر /تشرين أول المقبلين.

في المقابل ،ذكر موقع “واي نت” العبري ،مساء يوم االثنين ،عن فشل التوصل إلى اتفاق بين
إسرائيل وبريطانيا حول صفقة تبادل لقاحات شركة فايزر التي ستنتهي صالحيتها قر ًيبا .وبحسب
الموقع ،فإن المفاوضات بين تل أبيب ولندن لم تصل ألي نتائج ،وفشلت الصفقة.

القدس ،القدس2021/7/5 ،

 .20البيد يقترح بيع طائرة رئيس الحكومة اإلسرائيلية والجهات األمنية ترفض
اقترح يائير البيد وزير الخارجية ونائب رئيس الوزراء اإلس ارئيلي ،يوم االثنين ،عدم البدء في استخدام

الطائرة الخاصة برئيس الحكومة وعرضها للبيع .وبحسب موقع واي نت العبري ،فإنه من غير
الواضح فيما إذا كان رئيس الوزراء نفتالي بينيت ،وحتى الرئيس اإلسرائيلي الجديد يتسحاق هيرتسوغ

وسيطلب من بينيت
الذي سيتولى مهامه خالل أيام ،سيكون أي منهما مهتماً باستخدام هذه الطائرةُ .
اتخاذ قرار نهائي بشأن هذه المسألة.
ووفقًا للموقع ،فإن المؤسسة األمنية والعسكرية تعارض بشدة بيع الطائرة وتوصي باستخدامها ،مبينةً
أنه من المهم أن يكون لرئيس الحكومة اإلسرائيلية طائرة خاصة مزودة بأنظمة حماية متطورة كتلك
التي تم تركيبها على الطائرة وال يمكن بيعها لجهات أجنبية.

القدس ،القدس2021/7/5 ،

 .21قصور عمل النيابة يؤدي لتأجيل محاكمة نتنياهو
تل أبيب :بطلب من النيابة العامة التي تتخبط في إدارة الملف ،قررت المحكمة المركزية في القدس،
أمس ،تأجيل محاكمة رئيس الوزراء اإلسرائيلي السابق رئيس المعارضة الحالي ،بنيامين نتنياهو ،مرة

أخرى.

وكان من المفترض أن تُستأنف المحاكمة ،أمس االثنين ،بمواصلة سماع الشاهد المركزي .وهذه هي
المرة الرابعة التي يجري فيها تأجيل المحاكمة بسبب النيابة .وقد حددت المحكمة الموعد الجديد يوم

 19يوليو ( تموز) الحالي ،مع العلم بأن المحاكم تدخل عطلتها السنوية بعد يومين من هذا الموعد.
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وبناء عليه؛ فإن الجلسة ستكون ليوم واحد أو يومين ،ثم تخرج المحكمة إلى العطلة الصيفية للقضاء
لمدة  45يوماً .وفقط بعدها تستأنف المداوالت.

الشرق األوسط ،لندن2021/7/6 ،

 .22حملة ضد لبيد لتهنئته الواليات المتحدة بعلم ليبريا
تل أبيب :يرفض أنصار رئيس المعارضة اإلسرائيلية ،بنيامين نتنياهو ،ترك أي وسيلة وأي فرصة

لمهاجمة الحكومة الجديدة ورموزها.

ويوم أمس ،استغلوا خطأ غير مقصود لرئيس الحكومة البديل وزير الخارجية ،يائير لبيد ،فأطلقوا

ضده حملة واسعة في الشبكات االجتماعية بعنوان «وزير خارجيتنا جاهل».

والخطأ الذي ارتكبه لبيد جاء في منشور على «تويتر» يهنئ فيه الواليات المتحدة األميركية لمناسبة

عيد استقاللها الـ .245وأراد أن يختم المنشور برسم علمي الواليات المتحدة واسرائيل ،لكنه وضع
بالخطأ علم ليبريا بدالً عن علم الواليات المتحدة الذي يشبهه كثي اًر .وقد صحح لبيد هذا الخطأ ،فمحا
المنشور وأعاد كتابته ،ونشره من دون أعالم.

الشرق األوسط ،لندن2021/7/6 ،

 .23قوات االحتالل تقتحم قسماً في "عوفر" وتن ّكل باألسرى وتنقلهم إلى زنازين ضيقة
رام هللا " -األيام" :قالت هيئة شؤون األسرى والمحررين إن قوات القمع التابعة إلدارة سجون
االحتالل ،اقتحمت قسم ( )21في معتقل عوفر ،واعتدت على األسرى بالضرب وحطمت مقتنياتهم.
ِ
تكتف باالعتداء على األسرى والتنكيل بهم ،بل
وأوضحت الهيئة في بيان ،أمس ،أن إدارة السجون لم
عمدت إلى نقلهم إلى قسم ( ،)18ما تسبب بحالة من التوتر بين صفوفهم .وأكدت أن عملية االقتحام
تمت دون أي مبرر ،وأن وحدات القمع تعمدت خالل حملة التفتيشات التي نفذتها استفزاز األسرى

بشكل مقصود ،والعبث بمقتنياتهم وقلبها رأساً على عقب.

األيام ،رام هللا2021/7/6 ،

 .24خطر كبير يهدد حياة األسير أبو عطوان المضرب عن الطعام منذ  62يوماً

رام هللا  ،طوباس -وفا :حذرت هيئة شؤون األسرى والمحررين ،أمس ،من خطورة الوضع الصحي
لألسير الغضنفر أبو عطوان ( 28عاماً) ،الذي يواصل إضرابه المفتوح عن الطعام لليوم  62على

التوالي ،رفضاً العتقاله اإلداري .وقال المستشار اإلعالمي للهيئة حسن عبد ربه ،إن األسير أبو
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عطوان يعاني من نقص حاد في كمية السوائل في جسمه ،خاصة أنه أعلن عن امتناعه عن شرب
الماء ،ما من شأنه أن يعرض وظائف أعضائه الحيوية الى القصور.

األيام ،رام هللا2021/7/6 ،

 .25عشرات اإلصابات في مواجهات بعد اقتحام المستوطنين مسجداً ومقاماً إسالمياً بحلحول وتقوع

محافظات – "األيام" :أصيب ستة مواطنين بجروح والعشرات باالختناق خالل مواجهات أعقبت
اقتحام مئات المستوطنين مسجداً ومقاماً إسالمياً في بلدتي حلحول وتقوع ،في الوقت الذي هاجم فيه
شبان ببلدة قصرة مستوطنتين وأشعلوا اإلطارات في أطرافهما ،رداً على اعتداءات المستوطنين التي

راح ضحيتها أحد شبان البلدة مؤخ اًر.

األيام ،رام هللا2021/7/6 ،

اعتقاال في النصف األول من العام الجاري
" .26فلسطين لدراسات األسرى"5,230 :
ً

غزة :أكد مركز فلسطين لدراسات األسرى أن سلطات االحتالل صعَّدت خالل العام الحالي من

سياسة االعتقاالت التي تنفذها بحق أبناء شعبنا ،والتي أصبحت حدثا يومياً مالزما للفلسطينيين،

حيث رصد المركز ( )5,260حالة اعتقال خالل النصف األول من العام .2021

وبين األشقر أن االعتقاالت ال تتوقف على مدار الساعة ،وال يكاد يمضي يوم إال وتُسجل فيه
ّ
حاالت اعتقاالت ،وقد يصل عدد المعتقلين في بعض األيام إلى العشرات ،ويتعرض جميع المعتقلين
للتنكيل والتعذيب واإلهانة ،وقد اعتقل االحتالل خالل األشهر الستة األولى من العام الجاري

( )5,230مواطناً غالبيتهم أفرج عنهم بعد التحقيق أو االعتقال لمدد قصيرة ،منهم ( )92امرأة وفتاة،
و( )880من األطفال القاصرين.

المركز الفلسطيني لإلعالم2021/7/5 ،

 .27إحصائية 8 :شهداء وهدم  60منزالً ومنشأة في الضفة خالل حزيران /يونيو الماضي

رام هللا :واصلت قوات االحتالل "اإلسرائيلي" والمستوطنون ارتكاب الجرائم واالنتهاكات في الضفة
الغربية بما فيها القدس خالل يونيو /حزيران الماضي .ورصد التقرير الدوري لالنتهاكات "اإلسرائيلية"

بحزيران  2021الذي يعده المكتب اإلعالمي لحركة حماس في الضفة الغربية ارتكاب االحتالل

( )3,373انتهاكا ،أبرزها استشهاد ( )8فلسطينيين برصاص قوات االحتالل والمستوطنين .وبلغ عدد
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المصابين ( )1449مصابا بنيران قوات االحتالل ومستوطنيه ،وبلغ عدد عمليات إطالق النار التي
نفذها جنود االحتالل ومستوطنوه ( )186اعتداء ،وعدد اعتداءات المستوطنين ( )76اعتداء.

ووثق التقرير ( )146مداهمة لمنازل المواطنين ،وبلغ عدد االقتحامات لمناطق مختلفة في الضفة
والقدس ( )352اقتحاما ،وعدد الطرق والمناطق التي أغلقت ( )12منطقة.

وصعدت من عمليات هدم المنازل ،والتي بلغ عددها ()24
واعتقلت قوات االحتالل ( )552مواطناً،
ّ
منزال ،فضال عن عشرات المنازل التي أخطر أهلها بالهدم ،مقابل ( )3منازل هدمها االحتالل في

مايو الذي سبقه .وبلغ عدد الممتلكات المدمرة من محال تجارية ومنشآت زراعية وبركسات وغيرها

( )36منشأة .وارتكب االحتالل والمستوطنون ( )23اعتداء على دور العبادة والمقدسات ،واقتحم
( )1,964مستوطنا المسجد األقصى المبارك.

المركز الفلسطيني لإلعالم2021/7/5 ،

 .28جنود االحتالل يطلقون النار على طفل فلسطيني خالل مواجهات بالخليل
الضفة الغربية“ -القدس العربي” :تداول صحافيون ونشطاء عبر مواقع التواصل االجتماعي ،أمس
األول ،مقطع فيديو مصور يظهر إطالق جنود االحتالل النار على طفل فلسطيني كان يحاول
الفرار من بين أيدي اثنين من الجنود ،خالل مواجهات وقعت في مدينة الخليل بالضفة الغربية

المحتلة .وأثار المقطع المتداول غضب متابعي شبكات التواصل االجتماعي ،مطالبين بنشره على
ُ
نطاق أوسع كي يصل للمنظمات الحقوقية المعنية بشؤون األطفال ،بهدف فضح ممارسات االحتالل
وجنوده بحق األطفال الفلسطينيين.

القدس العربي ،لندن2021/7/5 ،

 .29اتحاد الكرة الفلسطيني يستنكر لعب "برشلونة" بالقدس المحتلة
أثار نادي برشلونة اإلسباني لكرة القدم غضب االتحاد الفلسطيني للعبة ،العتزامه خوض مباراة ودية
أمام نادي "بيتار" اإلسرائيلي في مدينة القدس المحتلة في الرابع من آب /أغسطس المقبل.

وندد االتحاد الفلسطيني في بيان صحفي ،أصدره اإلثنين ،بقرار الفريق الكتالوني خوض المباراة
بالقدس الشرقية أمام فريق االحتالل اإلسرائيلي .ودعا االتحاد الفلسطيني في بيانه ،النادي اإلسباني
إلعادة النظر في اختيار المكان المقرر إلجراء هذه المباراة.
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 .30اقتالع  300شجرة زيتون وتجريف أر ٍ
اض زراعية في بيت دجن
محافظات – "األيام" :قالت هيئة مقاومة الجدار واالستيطان :إن قوات االحتالل وقطعان المستوطنين
جرفوا أراضي زراعية واقتلعوا أكثر من  300شجرة زيتون في منطقة الشيخ كامل ،الواقعة شرق قرية

بيت دجن ..وأوضحت أن قوات االحتالل شقت في وقت سابق طريقا استيطانية من منتصف
األرض المجرفة لخدمة بؤرة استيطانية أقامها المستوطنون في منطقة الثغرة الواقعة شرق القرية،

مشيرة إلى أن األرض التي دمرها االحتالل تقع ضمن  25ألف دونم عزلها االحتالل ومنع الدخول

إليها منذ إقامة البؤرة االستيطانية قبل عشرة أشهر.

األيام ،رام هللا2021/7/6 ،

 .31مهندسة فلسطينية تبتكر نظارة ذكية لمساعدة ذوي اإلعاقة السمعية
غزة :تمكنت مهندسة فلسطينية في قطاع غزة المحاصر ،من ابتكار نظارة ذكية لمساعدة األشخاص
ذوي اإلعاقة السمعية في فهم األصوات وتحويلها إلى لغة مكتوبة ،عبر عدسات في النظارة .وقاد

الشغف في مجال الذكاء االصطناعي ،المهندسة ناديا زهير الخطيب وهي خريجة كلية تكنولوجيا
المعلومات من الجامعة اإلسالمية بمدينة غزة ،إلى ابتكار هذه النظارة ،ضمن مشروع تخرجها من

كلية تكنولوجيا المعلومات لسنة .2021-2020

قدس برس2021/7/5 ،

 .32القاهرة تستعد لجولة جديدة من المحادثات غير المباشرة بين حماس و"إسرائيل"
غزة“ -القدس العربي” :من المقرر أن تستأنف قريبا جولة جديدة من الوساطة التي تقودها مصر بين
حركة حماس واسرائيل بشأن تثيبت التهدئة في غزة ،واالستمرار في المحادثات الرامية للتوصل إلى

صفقة جديدة لتبادل األسرى ،وذلك بعد مناقشة الحكومة اإلسرائيلية ما ُعرض على وفدها الذي زار
القاهرة األسبوع الماضي ،إلبداء الرأي.
ومن المنتظر أن يصل وفد إسرائيلي من جديد إلى القاهرة ،لنقل الرد اإلسرائيلي على مقترحات

الوسطاء المصريين التي قُدمت خالل الجولة السابقة من “المفاوضات غير المباشرة” التي عقدت
األربعاء الماضي ،بين وفد من حماس وآخر إسرائيلي ،وتشمل أوال تثبيت التهدئة ،والسير باتجاه إبرام
صفقة تبادل أسرى جديدة.

وسيطلع الوسيط المصري ،قيادةَ حركة حماس ،على الرد اإلسرائيلي حول المقترحات الجديدة ،بعد
ُ
قيامه بمناقشتها مع الوفد اإلسرائيلي ،في وقت ترددت أنباء أن اتصاالت أجريت ليل األحد بين
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المسؤولين في جهاز المخابرات المصرية المشرفين على الوساطة ،وبين آخرين إسرائيليين ،حيث دار
النقاش حول الموقف اإلسرائيلي بعد اجتماع الحكومة وكبار المسؤولين األمنيين في تل أبيب.

وعلمت “القدس العربي” أن الوسيط المصري الذي لم يقطع اتصاالته الهادفة إلرساء التهدئة ،شدد
على ضرورة الحفاظ على عدم انجرار األمور باتجاه موجة جديدة من التصعيد العسكري ،خاصة وأن
المقاومة الفلسطينية ،أرسلت ليل السبت رسائل نارية لالحتالل ،بعد القصف الجوي ،تمثل بإطالق

نيران رشاشة على مستوطنة قريبة من الحدود.

القدس العربي ،لندن2021/7/5 ،

شهر
أردني بعد اعتقاله ً 28ا
 .33االحتالل يفرج عن
ّ
عمان :أفرجت سلطات االحتالل اإلسرائيلي ،اليوم االثنين ،عن األسير األردني ثائر شعفوط ،بعد
ّ
قضاء محكوميته البالغة  28شهرا .وقالت اللجنة الوطنية لألسرى والمفقودين األردنيين ،في بيان لها:
إن سلطات االحتالل أفرجت ،عصر اليوم االثنين ،عن األسير األردني ثائر شعفوط ( 36عاما) بعد

ر باإلضافة إلى غرامة مالية  3آالف دينار أردني (4,230
قضائه مدة محكوميته البالغة  28شه اً

الرا).
دو ً

المركز الفلسطيني لإلعالم201/7/5 ،

 .34رويترز :الرياض تتحدى أبو ظبي بقواعد استيراد جديدة" ..ال بضائع من إسرائيل"
أفادت وكالة رويترز االثنين ،أن السعودية عدلت قواعد االستيراد من الدول األخرى األعضاء في

مجلس التعاون الخليجي لتستبعد السلع المنتجة في المناطق الحرة أو التي تستخدم مكونات إسرائيلية

من االمتيازات الجمركية التفضيلية .واعتبر تقرير رويترز هذه الخطوة بمثابة تحد لإلمارات.

وطبقا لما جاء في القرار ،لن يسري االتفاق الجمركي الخليجي على البضائع التي يدخل فيها مكون
من إنتاج إسرائيل ،أو صنعته شركات مملوكة بالكامل ،أو جزئيا لمستثمرين إسرائيليين ،أو شركات

مدرجة في اتفاق المقاطعة العربية إلسرائيل ،حسبما أوردت رويترز.

الجزيرة .نت2021/7/5 ،

" .35إيسيسكو" تصادق على  9مشاريع تربوية وثقافية لصالح فلسطين
الرباط :صادقت «منظمة العالم اإلسالمي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو)» ،على تمويل حزمة

مشاريع لصالح دولة فلسطين تُنفذ خالل النصف الثاني من  ،2021باالتفاق والتعاون مع «اللجنة
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الوطنية الفلسطينية للتربية والثقافة والعلوم» .وذكر بيان من «إيسيسكو» ،أمس االثنين ،أن هذه
الحزمة تتضمن  9مشاريع تغطي مجاالت عمل المنظمة في التربية والعلوم والثقافة ،لفائدة كامل

المواقع الجغرافية الفلسطينية في المحافظات الشمالية والجنوبية ،والتجمعات البدوية ،مع إعطاء
أولوية واهتمام خاص لدعم مدينة القدس.

الشرق األوسط ،لندن2021/7/6 ،

 .36مؤتمر المشرفين على أوضاع الالجئين يناقش أزمة األونروا واالستيطان واالعتداء على القدس
غزة“ -القدس العربي” :عقد مؤتمر المشرفين على شئون الالجئين الفلسطينيين في الدول العربية،

اجتماعا “افتراضيا” ،بمشاركة عدد من المسئولين من عدة دول عربية ،من مقر الجامعة العربية،
وبحث عدة ملفات أبرزها ،االعتداءات اإلسرائيلية على مدينة القدس واالستيطان ،واألزمة المالية

التي تمر بها وكالة غوث وتشغيل الالجئين “األونروا” .وقال الدكتور أحمد أبو هولي ،رئيس دائرة

شؤون الالجئين ،بأن المؤتمر المخصص للمشرفين على شؤون الفلسطينيين في الدول العربية

المضيفة ،خصص للبحث بشكل مستفيض االعتداءات اإلسرائيلية المتواصلة على أحياء مدينة

القدس في الشيخ جراح وبطن الهوى وحي البستان في بلدة سلوان ،بعد صدور ق اررات تقضي

بطردهم من منازلهم لصالح المستوطنين ،ضمن سياسة ممنهجة لتهويد المدينة وتفريغها من سكانها

الفلسطينيين.

القدس العربي ،لندن2021/7/5 ،

" .37الجامعة" تطالب المجتمع الدولي أن يتحمل مسؤولياته في توفير الحماية للشعب الفلسطيني
القاهرة :طالب األمين العام المساعد للجامعة العربية ،رئيس قطاع فلسطين واألراضي العربية
المحتلة ،سعيد أبو علي ،المجتمع الدولي بضرورة أن يتحمل مسؤولياته في توفير الحماية للشعب

الفلسطيني وأرضه ومقدساته وأبنائه األسرى في السجون اإلسرائيلية .وقال أبو علي ،في كلمته أمام
أعمال مؤتمر المشرفين على شؤون الفلسطينيين في الدول العربية المضيفة الذي عقد ،اإلثنين ،إن

استمرار الصمت الدولي على الممارسات اإلسرائيلية ال يعني شيئا سوى التنصل من هذه المسؤولية
وتشجيع سلطات االحتالل على مواصلة عدوانها وارتكاب المزيد من الجرائم التي تنتهك قواعد واحكام

القانون الدولي فاإلفالت من العقاب ال يعني شيئا سوى تشجيع الجريمة.

وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)2021/7/5 ،
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 .38أكبر صندوق تقاعد نرويجي يصفّي أصوله في شركات مرتبطة بمستوطنات إسرائيلية

أوسلو :أعلن أكبر صندوق تقاعد نرويجي ،يوم االثنين ،أنه صفّى أصوله في  16شركة لعالقاتها
معدات االتصاالت العمالقة األميركية
بمستوطنات إسرائيلية في الضفة الغربية؛ بما في ذلك شركة ّ
«موتوروال» والفرنسية «ألتيس يوروب» و«ألستوم».

وأفادت شركة «كي إل بي» للمعاشات التقاعدية والتي تدير أصوالً بقيمة نحو  95مليار دوالر ،في
بيان نقلته وكالة الصحافة الفرنسية ،بأن «(موتوروال) وغيرها من الشركات تواجه خطر التورط في

انتهاكات للقانون الدولي في فلسطين المحتلة».

وتأتي الخطوة بعدما نشرت األمم المتحدة في فبراير (شباط)  2020قائمة تضم  112شركة تقوم

يعد غير قانوني بموجب القانون الدولي.
بأنشطة مرتبطة بالمستوطنات اإلسرائيلية ،مما ّ
وأكدت «كي إل بي» أن «بيع (األصول) في (موتوروال سوليوشنز) كان ق ار اًر مباش اًر على خلفية

دورها الرقابي في األراضي المحتلة» ،مشيرة إلى أن الشركة توفر برامج تُستخدم في مراقبة الحدود.
تقدم خدمات ضمن الضفة الغربية؛ إذ إنها
كما باعت «كي إل بي» أصولها في شركات اتصاالت ّ

تساهم في جعل «المستوطنات مناطق سكنية جاذبة» .وتشمل هذه الشركات «ألتيس يوروب»

و«بيزك» و«سيلكوم إسرائيل» و«بارتنر كوميونيكيشنز».

ومن الشركات األخرى المشمولة في الخطوة  5مصارف سهّلت أو مولت بناء المساكن والبنية
التحتية في األراضي المحتلة ،وكذلك مجموعات للهندسة والبناء بينها «ألستوم» الفرنسية.

ويصل إجمالي األصول التي صفّاها صندوق التقاعد النرويجي إلى  32مليون دوالر.
وأواخر الشهر الماضي ،أعلنت «كي إل بي» سحب استثماراتها في الموانئ الهندية ومجموعة

الخدمات اللوجيستية «أداني بورتس» بسبب صالتها بالمجلس العسكري في ميانمار.

وقالت كيران عزيز ،المحللة في «كي إل بي» ،في بيان ،إن «الشركات تتحمل مسؤولية في احترام
وحماية حقوق اإلنسان في كل الدول التي تعمل فيها ،بمعزل عن احترام هذه الحقوق من قبل الدولة

نفسها» .واستبعد «صندوق الثروة السيادية» النرويجي؛ األكبر في العالم ،العديد من الشركات في
الماضي بسبب صالتها بالمستوطنات اإلسرائيلية.

الشرق األوسط ،لندن2021/7/5 ،

 .39االتحاد األوروبي :سياسة هدم المنازل بالقدس تفاقم التوتر
حذر ممثل االتحاد األوروبي ورؤساء بعثات الدول األعضاء به في القدس ورام هللا ،يوم االثنين ،من
تداعيات سياسة االستيطان اإلسرائيلية وهدم منازل الفلسطينيين في األراضي المحتلة.
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وأوضح بيان أصدره ممثلو االتحاد أن هذه السياسة "لن تؤدي إال إلى تصعيد بيئة متوترة بالفعل والى
مزيد من العنف والمعاناة اإلنسانية" .وتابع البيان أنه "في  29يونيو ،هدمت السلطات اإلسرائيلية
متج ار فلسطينيا في حي البستان في سلوان  /القدس الشرقية ،كما تلقت العديد من المباني في الحي

مؤخ ار أوامر هدم جديدة .ويوجد حاليا  20منزال معرضا لخطر الهدم الوشيك ،بينما يواجه أكثر من

 1000فلسطيني في حي البستان خطر هدم منازلهم".

وأضاف البيان" :في هذه األثناء في حي بطن الهوى المجاور ،هناك  86عائلة في مراحل مختلفة
من إجراءات اإلخالء بقيادة منظمة استيطانية إسرائيلية .عالوة على ما سبق ،من المتوقع أن تعلن

المحكمة العليا اإلسرائيلية في  2أغسطس عما إذا كانت ستسمح بطلب االستئناف من قبل أربع من
إجمالي  28عائلة معرضة لخطر اإلخالء من منازلهم في الشيخ جراح ،بعد إجراءات قضائية من
قبل منظمة استيطانية في الشيخ جراح".

وأشار البيان بهذا الصدد إلى أن "القوانين المحلية اإلسرائيلية ،التي تخلق األساس لمزاعم إخالء

العائالت ،ال تعفي إسرائيل ،كقوة محتلة ،من الوفاء بالتزاماتها إلدارة األراضي المحتلة بطريقة توفر
للسكان المحليين وتحميهم".

روسيا اليوم2021/7/5 ،

 .40نيويورك تايمز :البحرية األميركية توفر الحماية للسفن اإلسرائيلية بمياه الخليج
ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" ( )New York Timesأن البحرية األميركية توفر الحماية للسفن

اإلسرائيلية في مياه الخليج والمناطق المجاورة ،وكانت كل من إيران واسرائيل قد تبادلتا في الفترة
األخيرة االتهامات باستهداف سفن الشحن التجارية وناقالت النفط بمنطقة الخليج والمحيط الهندي.

وقالت الصحيفة األميركية إن زيادة الهجمات التي تتعرض لها السفن اإلسرائيلية في أعالي البحار،
وتحديدا بعد هجمات مارس/آذار وأبريل/نيسان الماضيين ،دفع بقطع من البحرية األميركية لمرافقة

السفن التي لها عالقة بإسرائيل خالل إبحارها في مياه الخليج.

الجزيرة.نت2021/7/5 ،

 .41دراسة إسرائيلية :الردع أمام حماس يتآكل و"سيف القدس" زادتها قوة
أقر جنراالن إسرائيليان أن قوة ردع االحتالل لحركة المقاومة اإلسالمية حماس آخذة بالتآكل ،وأن

معركة "سيف القدس" في مايو /أيار الماضي زادتها قوةً وصالبة ،خاصة أنها خرجت منها بمظهر
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المنتصر بهتافات التأييد لها في الشارع الفلسطيني والعربي ،مع مواصلتها إطالق الصواريخ حتى
نهاية المعركة.

وقال الجنراالن أفرايم عنبار وعيران ليرمان في دراسة مشتركة نشرها معهد القدس لالستراتيجية
واألمن إنه رغم إلحاق أضرار كبيرة بمنظومة حماس القتالية خالل المعركة األخيرة في غزة ،فإن

الوعي اإلسرائيلي نحو ردع الحركة آخذ في التآكل مع مرور الوقت .وأضافت دراستهما التي ترجمتها
"عربي  "21أن استمرار الحركة في إعادة تسلحها خالل فترات الهدوء تؤثر على قضية الردع ،من
خالل "هتافات النصر" في صفوف حماس ،ودعاية مؤيديها ،من إيران إلى تركيا والجزيرة العربية،

بعد  11يوما من القتال.

ولفتت إلى أن الكثير من ردود الفعل قد تؤثر في الحفاظ على قوة الردع اإلسرائيلية ،ألن حماس

أطلقت الصواريخ منذ البداية على القدس المحتلة ،وكسبت بذلك نقاطا في الصراع السياسي

الفلسطيني الداخلي ،خاصة بعد تعطيل السلطة لالنتخابات التي كان للحركة فرصة جيدة للفوز بها،
وبرزت بمظهر الوصية والمدافعة عن القدس والمسجد األقصى.

وأشار عنبار ،المؤسس السابق لمعهد بيغن -السادات لألبحاث االستراتيجية ،وعضو هيئة التدريس

بجامعات بار -إيالن وجورج تاون وبوسطن ،إلى أن حماس سارت في المعركة للفوز على الساحة
الفلسطينية بشكل جيد ،فقضايا القدس والنضال في حي الشيخ جراح ،مسائل حساسة وبشكل خاص
في شهر رمضان ،وصداها في العالم العربي واإلسالمي ،بما في ذلك في الغرب ،منتشر على نطاق
واسع ،وينطبق الشيء نفسه على هبة الفلسطينيين في األراضي المحتلة عام  ،1948إذ نجحت

حماس في جر األحداث إلى الصراع القومي الديني .وأكد ليرمان ،نائب رئيس معهد القدس
لالستراتيجية واألمن ،ونائب رئيس مجلس األمن القومي السابق ،أنه على الصعيد اإلقليمي ،لم تتخذ

أي من الدول العربية الست التي تربطها عالقات بـ(إسرائيل) خطوات فاعلة ،حتى في البعد الرمزي

سر بحقيقة أن حماس تتلقى ضربات من (إسرائيل)،
المتمثل بعودة السفراء للتشاور ،ألنهم يرحبون ًّا
حسب زعمه .وأوضحا أنه على الصعيد الدولي ،فقد سمحت واشنطن لالحتالل بالعمل ضد حماس

حتى نهاية المعركة ،رغم تحفظاتها على طبيعة العدوان في غزة ،وأحبطت ق اررات مجلس األمن

علنا له ،السيما اليونان وألمانيا
الدولي بفرض وقف إطالق النار ،وانحاز جزء من النظام الدولي ً
وسلوفاكيا والتشيك ،والنمسا والمجر وأوكرانيا ،ورفعت علم دولة االحتالل في ميادينها العامة.
وحل غزة

وكشفا أن معظم الجمهور اإلسرائيلي غير ر ٍ
اض عن نتائج المعركة األخيرة ،وذلك لصعوبة قبول

االفتراض بأنه ال يوجد حل للوضع الذي ال تتخلى فيه غزة عن المقاومة واسقاط حماس ،مشيرين
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إلى أن المعركة شكلت عالمة تحذير فيما يتعلق بإمكانية اندالع حرب متعددة الجبهات .وأضافا أنه
يجب إجراء االستعدادات للتعامل مع االضطرابات واالنتفاضات واسعة النطاق في وقت المعركة،

داخل األراضي المحتلة عام  ،1948وفي ظل هذه الظروف لن يكون من الصواب االنغماس
واالستجابة للضغط الشعبي اإلسرائيلي لـ"هزيمة حماس" ،حتى ال تتورط (إسرائيل) في وحل غزة.

وأكدا أنه يجب االعتراف بأنه ال توجد طريقة عملية لإلطاحة بحماس دون احتالل مستمر لغزة ،ومع

اضا تكتيكية ،مثل تأجيل إعادة إعمار غزة حتى يتم تحقيق
ذلك ،فإن مطالبات نزع سالحها يخدم أغر ً
تهدئة واسعة ،أو بناء آلية إعادة إعمار من شأنها أن تقلل مكاسب حماس ،ومنع عودة تدفق األموال
القطرية للقطاع .وأضافا أنه يجب عدم اإلسراع في إعادة إعمار غزة ألنه سيعمل حتما على إعادة

تأهيل قوة حماس العسكرية ،على حد قولهما.

فلسطين أون أين2021/7/5 ،

 .42لماذا "حماس" مفيدة للسعودية؟
أحمد الحيلة
أطل رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" في الخارج السيد خالد مشعل عبر شاشة العربية

المحسوبة على المملكة العربية السعودية ،ما أثار نقاشاً وتساؤالت عن مستقبل العالقة المتوترة بين
"حماس" والسعودية التي رعت بدورها اتفاق مكة ( )2007للمصالحة الوطنية بين حركتي "فتح"
و"حماس" ،والذي بسبب تعطله أو فشل تنفيذه بدأت العالقة في التراجع ،إلى أن قامت السعودية

باعتقال العشرات من الفلسطينيين على ذمة دعم الحركة أو صلتهم بها ،وفي مقدمتهم الدكتور محمد
الخضري ،ممثل الحركة في السعودية لفترة طويلة ،والذي أشرف بدوره على تعزيز العالقات السياسية

غير المعلنة بين الطرفين على أعلى المستويات.

على الرغم من تضرر الحركة سياسياً ومادياً من قبل الرياض التي كان لها تاريخ طويل في دعم

الفلسطينيين ،إال أن الحركة تصر على وصف التوتر معها بالمؤقت والعابر ،مظنة األمل في عودة

يعبر بالضرورة عن حقيقة
العالقات إلى سابق عهدها ،وإليمان قيادات "حماس" بأن ما جرى ال ّ
تعرضت لضغوط كبيرة في السنوات األخيرة من قبل الرئيس ترامب
وأصالة موقف السعودية التي ّ
وصهره كوشنير لقطع العالقة معها ،تمهيداً لتمرير صفقة القرن التي أفشلها الفلسطينيون بقيادة
حركتي "فتح" و"حماس" على حد سواء ،ما أزعج البيت األبيض في حينه ،وأثار غضب كوشنير

صهر الرئيس الذي كان يضغط أيضاً لزلق الرياض إلى مربع التطبيع مع االحتالل ،كما جرى مع

كل من أبو ظبي والمنامة .ولكن موقف القيادة السعودية كان حذ اًر لما للتطبيع واالقتراب من
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ٍ
أثمان باهظة ال تنسجم مع تاريخ السعودية الداعم لفلسطين ،بل ويتعارض مع دورها
االحتالل من
العروبي واإلسالمي في عموم المنطقة.

اآلن ومع إطاللة السيد خالد مشعل ولغته المتوازنة والدبلوماسية الموجهة للمملكة العربية السعودية
عبر أهم المنابر اإلعالمية التابعة لها ،يسود الظن بأن هناك أجواء تصالحية في المستقبل على

قاعدة تغير المعطيات بتراجع المعوقات وازدياد مساحة المصالح المشتركة؛ ألسباب أهمها:

أوالً :تخفّف السعودية من الضغوط األمريكية الكبيرة والرعناء بقيادة الرئيس ترامب وصهره كوشنير
الذي كان يحظى بعالقات متميزة مع الرياض .هذا ناهيك عن تراجع العالقات السعودية اإلماراتية

في اآلونة األخيرة بسبب تعارض المواقف والمصالح نسبياً في اليمن ،وخروج اإلمارات عن اإلجماع
داخل مجموعة أوبك بلس للنفط بما يتعارض مع مصالح السعودية .واذا أخذنا بعين االعتبار موقف

المحرض على الحركات اإلسالمية عموماً ،فإن تراجع مكانتها داخل الرياض قد
اإلمارات السلبي و ّ
يعزز فرص حضور حركة "حماس" ،خاصة بعد تقدم المصالحة القطرية السعودية.

ثانياً :تعاني السعودية من تراجع في الصورة ومن تراجع دورها األبوي التصالحي المعهود في

المنطقة عبر شراكتها واستنزافها في العديد من الملفات ،بدءاً من اليمن ومرو اًر بسوريا ولبنان
والعراق ،والتي تشهد بمجملها تدخالت دولية معقّدة ال تقع في كثير من األحيان في صالح الرياض.
واذا كانت فلسطين أحد أهم الروافع في اإلقليم ،فمن الطبيعي أن تفكر الرياض في حضورها في هذا
الملف التاريخي األبرز ،والذي يحظى فاعلوه ببطاقة خضراء للعبور إلى أهم مالعب الكبار ،كما

حصل عقب معركة سيف القدس التي استدعت تدخالً أمريكياً رئاسياً مباش اًر ،هذا ناهيك عن اكتساب

يعد فرصة مؤاتية للسعودية إلعادة
الداعمين لفلسطين شرعية عربية وتأييداً جماهيرياً واسعاً ما ّ
تموضعها وتعزيز دورها في اإلقليم ،وهذا ما استفادت منه مصر في اآلونة األخيرة رغم أزماتها
المتوسط.
الكبيرة داخلياً وفي ليبيا وفي ملف سد النهضة ،وفي ملف الغاز شرق
ّ

ثالثاً :حركة "حماس" بعد معركة سيف القدس أضحت أهم معالم الخارطة السياسية في فلسطين،
ومن مقتضيات العالقة مع فلسطين العالقة مع حركة "حماس" ،خاصة إذا أخذنا بعين االعتبار فشل

مسار التسوية السياسية ،وسلبية دور السلطة الفلسطينية وقيادة فريق أوسلو أثناء وبعد معركة سيف

القدس ،وتراجع دورها الوطني بإلغائها االنتخابات التشريعية ،وانتهاكها للحريات العامة بقتل الناشط
نزار بنات واالعتداء على عشرات الصحفيين والمواطنين الفلسطينيين ،ناهيك عن اتهامها بالفساد

والتواطؤ مع االحتالل ومستوطنيه في عموم الضفة الغربية.

كل ذلك يجعل من التقارب مجدداً مع حركة "حماس" مصلحة للرياض؛ كما هو مصلحة لحماس

التي أ ّكدت حرصها على عالقات متوازنة مع الجميع ،وبأن عالقتها مع إيران لن تكون على حساب
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عالقاتها مع الدول العربية والمملكة العربية السعودية .وهذا سياق سياسي يفسح المجال للجميع
إلعادة رسم عالقاته وفقاً لمصالحه عبر القضية الفلسطينية ،دون اإلضرار بها أو بمصالح الشعب

الفلسطيني الحريص على عالقات مفتوحة ودافئة مع الجميع ،بعيداً عن التدخل في أزمات اآلخرين.

موقع "عربي 2021/7/5 ،"21

 .43عن حاجة المشروع الوطني الفلسطيني إلى "التنظير"
فراس أبو هالل

تتصاعد األسئلة والنقاشات في نهاية كل حرب أو جولة مقاومة أو اشتباك بين الشعب الفلسطيني
وفصائله من جهة وبين االحتالل من جهة أخرى ،وينشغل الناس في اإلجابة على سؤال االنتصار
والهزيمة ،بينما تضيع القضية األكثر أهمية وهي البحث في كيفية االستثمار السياسي للمواجهة أو

الحرب.

يحدث هذا في زمن ال تقل فيه أهمية السياسة عن القوة العسكرية أو المقاومة الشعبية ،ألن السياسة
هي التي يجب أن تحصد نتائج النضال في نهاية األمر ،وال يمكن ألي حركة نضالية أن تحقق

أهدافها -مهما بلغت من قوة وانتصار -دون رديف سياسي واع وقادر.

في هذا النقاش حول السياسة والحرب ،تحضر تجربتا االنتفاضتين األولى والثانية ،وهما الجولتان
الطويلتان اللتان قدم فيهما الشعب الفلسطيني وفصائله تضحيات عظيمة ،ولكنهما في نهاية األمر

أفضيتا إلى نتائج سياسية كارثية ،وهما أوسلو في نهاية االنتفاضة األولى ،وسلطة عباس بمشروع

دايتون بعد انتهاء االنتفاضة الثانية .إن هذا الفشل السياسي لم يؤثر سلبا فقط على واقع
الفلسطينيين ،بل إنه يحمل آثا ار مدمرة على مستقبل النضال الوطني الفلسطيني ،ألن هاتين
التجربتين ستبقيان حاضرتين في خلفية تفكير كل فلسطيني ،وقد تمنعانه من البحث عن خيارات

االشتباك مع االحتالل بذريعة أن آخر تجربتين لالشتباك انتهيتا بخسارة سياسية كبيرة رغم أهميتهما
وحجم التضحيات فيهما.

وبدال من تحليل أسباب هذا الفشل ،يتم التوصل أحيانا الستنتاجات قطعية ،من قبيل أن النضال

الفلسطيني حاليا ال يمكن أن يحقق نتائج سياسية بسبب اختالل موازين القوى الرهيب ،أو أن كال
النموذجين -العسكري والشعبي -للنضال مع االحتالل محكومان بالفشل ،وأنهما ليسا سوى استنزاف

لحياة الفلسطينيين ومواردهم دون تحقيق نتائج .هذا بال شك استنتاج سهل ويريح الفاعل السياسي

من التفكير ،ويحمل مسؤولية الفشل السياسي "للمجهول" أو لآلخر أو لموازين القوى ،ولكنه استنتاج

يعطل التفكير المنتج لألفكار واألفعال معا.
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فشل الفلسطينيون في تحقيق نتائج سياسية مناسبة بعد االنتفاضة األولى ألنهم لم يخططوا جيدا
لذلك ،وألنهم لم يفكروا و"ينظّروا" لطريقة التعامل مع المرحلة بهدف الحصول على أفضل النتائج،
وفشلوا كذلك في االنتفاضة الثانية ألنهم لم يضعوا "نظرية سياسية" تحسن استثمار اإلنجازات التي

تحققت على صعيد المواجهة مع االحتالل وتحويلها النتصارات سياسية.

يستمر هذا الفشل وبشكل أكبر فداحة منذ نهاية االنتفاضة الثانية ،إذ يكاد يغيب التنظير عن الساحة

الفلسطينية ،وبالتالي تغيب االقتراحات والخطط للخروج من المأزق الذي يعيشه الشعب الفلسطيني
وفصائله على أكثر من صعيد .يبدع الفلسطيني في المقاومة ،ويقدم التضحيات ،وتزداد قائمة

شهدائه يوما بعد يوم ،ولكن قائمة إنجازاته السياسية ال تبرح مكانها ،كما أن معالم االنسداد السياسي

في كافة الجبهات تبقى مغلقة كما هي ،ألن فصائله تفتقد للتنظير وللتخطيط السياسي ،وكأنها تعمل
بنظام "المياومة"! إذ أنها تعد رد فعلها على كل حدث على حدة بدال من التخطيط االستراتيجي الذي

يستبق األحداث.

لو نظرنا اآلن للواقع الفلسطيني سنجد الكثير من الملفات التي تراوح مكانها منذ عام  ،2006بذريعة

أنه ال حل لها ،دون أن نعرف هل بحثت الفصائل عن حلول خالقة ومبدعة لهذه الملفات أو أنها
تركتها دون أن تتكلف عناء البحث والتنظير؟ وهذه بعض األمثلة:

·كيف يمكن إنهاء االنقسام بعيدا عن سقف سلطة أوسلو؟ وكيف يمكن الفصل بين فتح والسلطة؟
·هل يمكن تبني خيار "حل السلطة" أو "تغيير وظيفتها" وما هي النتائج الممكنة لكل خيار؟

· في حال عدم إمكانية تنفيذ خيار "حل السلطة" ،هل يمكن التعامل مع السلطة باعتبارها كيانا غير
شرعي؟ وما هي النتائج السلبية واإليجابية لمثل هذا الخيار؟

·هل يمكن للفلسطينيين التخلي عن منظمة التحرير والبحث عن بديل آخر؟
·كيف يمكن بناء اقتصاد فلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة يتخلص تدريجيا من سيطرة
االحتالل وقدرته على فرض أجندته من خالل الحصار؟

·ما هي أشكال النضال الممكنة في الضفة الغربية في ظل وجود سلطة أوسلو والتنسيق األمني؟
·هل يمكن قيام مقاومة شعبية شاملة متدرجة تصل للعصيان المدني؟

هذه بعض األسئلة الكبرى التي يحتاج الفلسطينيون وفصائلهم لإلجابة عليها ،بحيث يكون التحرك
للمستقبل مبنيا على قراءة علمية وتنظير واع ،بدال من االكتفاء بالقول إن كل الخيارات غير ممكنة،
وهو الجواب الجاهز على لسان كل قيادي في أي فصيل فلسطيني عندما يسأل عن هذا الخيار

النضالي أو ذاك!
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 .44فشل الخيارات اإلسرائيلية تجاه غزة
د .عدنان أبو عامر
ما زالت األوساط األمنية والعسكرية اإلسرائيلية تُجري مفاضالتها في التعامل مع التهديدات المختلفة
التي تواجهها ،بحيث تتعامل مع كل حلبة على حدة من "األخف وزنا" إلى "األثقل" ،بهدف التركيز
قدر اإلمكان ،في الوقت المناسب ،على التهديد األكثر خطورة الذي يواجهها.

صحيح أن التهديد الذي يشكله قطاع غزة ثانوي من حيث األهمية مقارنة بالتهديدات األخرى

كالجبهتين اللبنانية واإليرانية ،لكن تسلح المقاومة المستمر ،وفشل (إسرائيل) بردعها على مر
السنين ،يزيدان من التهديد بمرور الوقت ،وقد يتطور لتهديد له أهمية مماثلة للجبهة اللبنانية.

في حرب متعددة الساحات ،يتوقع أن تقاتل (إسرائيل) على ثالث جبهات رئيسة :لبنان والجوالن
وغزة ،كما أن الضربات الجوية باستخدام صواريخ بعيدة المدى أو عبوات ناسفة من العراق واليمن،

أرضا خصبة للقواعد العسكرية اإليرانية ،من خالل الميليشيات العراقية والحوثيين في اليمن،
يوفر ً
عامال مضاعفًا للقوة إللحاق الضرر بـ (إسرائيل).
وفي مثل هذا الوضع ،قد تكون غزة
ً
يعتقد اإلسرائيليون أن حماس ال تزال تضع التسلح العسكري واأليديولوجية اإلسالمية على رأس

المد َيين المتوسط والبعيد،
أولوياتها ،وفي مثل هذا الواقع ،توجد صعوبة كبيرة في ردع حماس على َ
رغم تزايد الدعوات اإلسرائيلية بضرورة أن ترد على الباللين الحارقة بقوة نيران أكبر ،تماما كما هو
نتقل إلى استراتيجية
الرد على إطالق أي صاروخ من غزة ،أو إرسال النشطاء قرب السياج ،وربما ُي َ
أكثر هجومية ،بالبدء في تنفيذ استراتيجية "المعركة بين الحروب" في غزة.
تكشف هذه السيناريوهات اإلسرائيلية عما يمكن تسميته فشال للتجربة اإلسرائيلية مع حماس في

السنوات الـ 15الماضية ،على الرغم من أنها جربت خيارات مختلفة دون جدوى ،ومنها محاولة ردع
الحركة عبر سلسلة من العمليات العسكرية كجزء من استراتيجية "جز العشب" ،بهدف إلحاق األذى
بها ،لكن هذه المحاوالت لم تحقق سوى أهداف قصيرة المدى ،ولم تضعف حماس فحسب ،بل

"جيشا نظامياً".
اشتدت عسكريا حتى أصبحت
ً
ار احتواء حماس ،والتهدئة معها ،من خالل صفقة تبادل أسرى ،واتفاقات
كما حاولت (إسرائيل) مرًا

ار عن
ار وتكرًا
"االسترخاء" ،والوصول لهدنة طويلة األجل ،وفي كل هذه المحاوالت امتنعت حماس مرًا
التقدم في تفاهمات طويلة المدى مع (إسرائيل) ،والنتيجة أنها أصبحت قوة عسكرية مساوية تمنحها

الدافعية على الدخول في سلسلة من جوالت القتال أو العمليات العسكرية كل عقد من الزمن.

حين يضرب جيش االحتالل أهداف حماس بقوة نسبية ،فإنها تظهر قدرات إعادة تأهيل عسكرية
عالية ومستمرة وسريعة ،وهذا يعني أن المحاوالت الفاشلة لردع الحركة قد تدفع (إسرائيل) إلى تغيير
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سياسة الردع الخاصة بها تجاه غزة ،من خالل اختيار ظروف مواتية لها ،ومبادرة هجومية وماكرة
ومفاجئة ،لكنها في الوقت ذاته قد تستجلب من المقاومة ردودا أكثر قوة تستهدف أهدافًا شديدة
الحساسية لالحتالل.
فلسطين أون الين2021/7/5 ،

 .45كاريكاتير:

فلسطين أون الين2021/7/6 ،
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