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 .1البنو الدولي 570 :مليون دوالر خسائر العدوان األخير على غزة
برام هللا :قدبر البنك الدولي ،في تقرير كشف عنه ،الثالثء  ،الخسءئر المبءشرة في قطءع غزة ج ار

الادوان اإلسرائيلي األخير بنحو  570مليون دوالبر .وقءل في تقريره الذي عرضه خالل اجتمءع

افتراضي للجنة تنسيق المسءعدات الدولية للشاب الفلسطيني برئءسة النرويج ،إن التاءفي السريع في
القطءع يحتءج إلى  485مليون دوالبر على األقل .موضحءً أن القطءعءت االجتمءعية كءنت األكثر
تضر اًبر ( 180-140مليون دوالبر) ،ويمثل قطءع اإلسكءن وحده حوالي  %93من إجمءلي األضرابر

التي لحقت بءلقطءعءت االجتمءعية .كمء بين أن الادوان ،أسفر عن خسءئر اقتصءدية ،من حيث
توقف التدفقءت االقتصءدية واإلنتءج والخدمءت ،بمء تتراوح بين  105و 190مليون دوالبر .ولفت إلى

أن "التقديرات التي يحملهء هذا التقييم السريع لألضرابر واالحتيءجءت هي تقديرات أولية ،لكنهء حيوية
لتحديد التدخالت ذات األولوية".

وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)2021/7/6 ،

 .2لجنة التحقيق في تبادل اللقاحات بين "إسرائيل" والسلطة :مخالفات وتقصير سياسي وإداري
ذكر موقع عرب  ،2021/7/6 ،48عن محمود مجءدلة :كشفت لجنة تقصي الحقءئق في صفقة تبءدل
لقءحءت كوبرونء بين و ازبرة الصحة الفلسطينية ونظيرتهء اإلسرائيلية ،عن الاديد من المخءلفءت

والتقصير وضاف المتءباة والتنسيق من قبل مستويءت سيءسية وإدابرية ،وأوصت بضروبرة "مسء لة
ومحءسبة جميع من قصر أو أهمل أو لم يقم بمء تتطلبه مهءمه الوظيفية" ،وفق مء جء في تقرير

نشرته الهيئة المستقلة لحقوق اإلنسءن ،الثالثء  .وأعلنت لجنة التحقيق أنهء سلمت تقريرهء لرئيس
الوز ابر  ،محمد اشتية ،الثالثء  ،مؤكدة أن تقريرهء "ليس بديال عن أي تحقيقءت جنءئية أو قضءئية أو
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أي تحقيقءت إدابرية داخلية قد تقوم بهء الجهءت الرسمية المختصة" ،وأوصت أن يتم استخالص الابر
من أجل تالفي األخطء التي حصلت.

وأضءفت األيام ،رام هللا 2021/7/7 ،عن سءئد أبو فرحة :أوصت لجنة التحقيق المستقلة في موضوع
تبءدل لقءحءت "فءيزبر" مع الجءنب اإلسرائيلي ،بادم استكمءل عملية التبءدل ،وعدم استالم أي لقءحءت

إضءفية من الجءنب اإلسرائيلي العتبءبرات فنية تتالق بءلصحة الاءمة ،إضءف ًة إلى اعتبءبرات سيءسية
وقءنونية تم توضيحهء في التقرير .ولفتت اللجنة وسلمت تقريرهء لرئيس الوز ابر محمد اشتية ،أمس،
إلى أن اتفءقية التوبريد األصلية مع شركة "فءيزبر" وأُبرمت في الرابع من أيءبر المءضي تمت حسب
األصول القءنونية السليمة ،وصدبر قرابر بشأنهء من مجلس الوز ابر  ،وأنهء حصلت على سار مميز
للجرعءت ،مء وفر على الموازنة الاءمة ماليين الدوالبرات .وعرض التقرير ،ويقع في  30صفحة

إضءفة الى سباة مالحق ،كيف بدأت فكرة التبءدل وصوالً الى توقيع االتفءقيءت مع شركة "فءيزبر"

ووزابرة الصحة اإلسرائيلية ،واستالم أول شحنة من الجرعءت بتءبريخ  6-18المءضي ،ثم إبرجءعهء
بءلكءمل في الحءدي والاشرين منه ،قبل أن يقدم عدداً من االستنتءجءت حول موضوع التبءدل .وتنشر

اللجنة التقرير كامالً مع عدد من المالحق على ال اربط التاليshorturl.at/pBJSU :

 .3عباس يهاتف الرئيس اإلسرائيلي ريفلين لمناسبة انتهاء مهامه
برام هللا :هءتف برئيس السلطة الفلسطينية محمود عبءس ،الثالثء  ،الرئيس اإلسرائيلي برؤوفين بريفلين،

لمنءسبة انتهء مهءمه .وأعرب عبءس خالل االتصءل الهءتفي ،عن أمله بتحقيق السالم بين الجءنبين
في أقرب وقت ممكن.

وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)2021/7/6 ،

 .4لوموند :فلسطين ..عار عليو يا محمود عباس!

ترى صحيفة لوموند  Le Mondeأن برئيس السلطة الفلسطينية محمود عبءس ،بإلغءئه عدة انتخءبءت
وإطالقه موجة عنيفة من القمع السيءسي ،أصبح عقبة أمءم تحرير شعبه وفقد بذلك مء تبقى له من

شرف ضئيل .بتلك المقدمة لخصت الصحيفة الفرنسية افتتءحيتهء لهذا اليوم التي اعتبرت فيهء أن
عبءس أصبح عقبة كأدا في وجه تحربر شعبه ،وطءلبته بءلخروج من المشهد السيءسي الفلسطيني.
أمء وصمة الاءبر التي ستظل تلطخ ميراث عبءس فإن اسمهء ،حسب لوموند "نزابر بنءت" ،ذلك الرجل
عءمء الذي دأب على مهءجمة االستبداد المتزايد لخليفة الزعيم الفلسطيني الراحل يءسر
ذو األبرعاين ً
عرفءت ،ليتارض بسبب ذلك للضرب حتى الموت في  24يونيو/حزيران المءضي على أيدي ضبءط
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الشرطة الفلسطينية ،ولتتارض مظءهرات الغضب التي أعقبت ذلك االغتيءل لقمع وحشي من قبل

أفراد قوات األمن الذين يرتدون مالبس مدنية.

وخلصت إلى أن عبءس ،بتانته وبرفضه التنءزل عن منصبه ،تحول إلى "كءبريكءتير مستبد ،إلى جءئر

متمسك بءلسلطة الوهمية" التي أتءحتهء اتفءقيءت أوسلو للفلسطينيين ،والتي ال تادو كونهء جهءز دولة

بال دولة وكيءنء يرزح تحت االحتالل ،حيث يوجد الرئيس حبيس قصره بءلمقءطاة في برام هللا ،ال
يخرج منه إال للقيءم بجوالت ال طءئل من وبرائهء في الخءبرج .وختمت الصحيفة الفرنسية افتتءحيتهء
بهذا الندا" :السيد عبءس حءن وقت برحيلك!".

الجزيرة .نت2021/7/6 ،

 .5تفعيل اللجنة الفلسطينية ك اإلسرائيلية لتسهيل النشاط االقتصادي للسلطة

تل أبيب :باد سنوات عدة من الشلل ،بءدبر وزير التاءون اإلقليمي في الحكومة اإلسرائيلية الجديدة،

عيسءوي فريج ،من حزب ميرتس اليسءبري ،إلى الامل على تفايل اللجنة اإلسرائيلية – الفلسطينية
المشتركة للقضءيء االقتصءدية ،وإزالة الحواجز التي من شأنهء تسهيل النشءط االقتصءدي للسلطة

الفلسطينية .وحسب مصدبر مقرب من فريج ،توجد محءدثءت متقدمة مع السلطة الوطنية في برام هللا
إلعءدة تشكيل وتفايل اللجنة .وهو ينسق خطواته بهذا الشأن مع عدد من كبءبر المسؤولين في

السلطة الفلسطينية ،على برأسهم وزير الشؤون المدنية ،حسين الشيخ .وأكدت أن مبءدبرة فريج ،تاد
الخطوة األولى التي تقودهء الحكومة اإلسرائيلية الجديدة ،برئءسة نفتءلي بنيت ويءئير لبيد ،مع السلطة
الفلسطينية ،وهي تنءل برضى اإلدابرة األميركية.
وأكد المصدبر أن الطرفين اتفقء على التداول خالل األسءبيع القليلة القءدمة حول عدد من القضءيء

الملحة ،بينهء ،إزالة عشرات الحواجز الاسكرية التي أقءمتهء إسرائيل على مداخل البلدات والقرى

الفلسطينية وتشكل حصء ًابر خءنقء للحيءة اليومية واالقتصءدية ،وعينهء إضءفة حوالي  17,000تصريح
عمل للاءملين الفلسطينيين داخل إسرائيل في قطءعي البنء والصنءعة ،وتنظيم سلطة الوقود

الفلسطينية وتوفير أدوات النجءح لهء ،وغير ذلك من القضءيء.
ووفقءً للمصدبر ،فمن المتوقع أن يزوبر عدد من الوز ابر الفلسطينيين عمء قريب مكءتب نظرائهم
اإلسرائيليين ،في محءولة لتازيز التاءون بين الطرفين ،في عدة مجءالت .وقءل إن الوزير فريج
سيترأس بنفسه اللجنة من الجءنب اإلسرائيلي ،في حين لم يتم باد تحديد من سيكون ممثالً عن

الفلسطينيين.
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الماروف أن هذه اللجنة كءنت قد تشكلت في إطءبر مء يارف بـ«بروتوكول بءبريس» ،وهو الملحق
االقتصءدي التفءقيءت أوسلو.

الشرق األوسط ،لندن2021/7/7 ،

 .6اشتية :التحديات التنموية في فلسطين مرّكبة وأساسها وجود االحتالل
برام هللا :بحث برئيس الوز ابر محمد اشتية ،الثالثء  ،مع المديرة التنفيذية لمكتب األمم المتحدة لخدمءت
المشءبريع  UNOPSغريتء فءبريمو مشءبريع المكتب في فلسطين والشراكة مع عءئلة األمم المتحدة،
بحضوبر المنسقة اإلنسءنية لألبرض الفلسطينية المحتلة لين هءستينغز .وأوضح اشتية أن التحديءت
مركبة ،وأسءسهء وجود االحتالل وتاطيله ألي جهود تنموية وتثبيت أمر واقع
التنموية في فلسطين ّ

لتشكل برافاة إلقءمة الدولة
كدا أن الهدف من الدعم الدولي هو بنء المؤسسءت
ّ
متدهوبر ،مؤ ً
الفلسطينية وإنهء االحتالل.
القدس ،القدس2021/7/6 ،

 .7المالكي يطالب المجتمع الدولي بكسر النمطية العاجزة في التعامل مع جرائم االحتالل
برام هللا :طءلب وزير الخءبرجية بريءض المءلكي ،المجتمع الدولي واألمم المتحدة ،ومجلس األمن
الدولي ،بكسر النمطية الاءجزة وغير المقبولة في التاءمل مع انتهءكءت وجرائم االحتالل اإلسرائيلي
والمستوطنين ضد شابنء .ودعء المءلكي خالل لقءئه أعضء السلك الدبلومءسي الماتمدين لدى

فلسطين ،الثالثء  ،إلى ترجمة المطءلبءت والمنءشدات واإلدانءت الدولية لخطوات عملية برادعة
للقربرات الدولية ،والقءنون الدولي والقءنون الدولي
وعقوعءت كفيلة بإجبءبر االحتالل على االنصيءع ا

االنسءني.

وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)2021/7/6 ،

 .8بشارة يشير إلى تزايد الصعوبات المالية 470 :مليون دوالر عجز النصف األول

برام هللا – "األيءم" :حذبر وزير المءلية شكري بشءبرة من تزايد الصاوعءت المءلية للحكومة باد سلسلة

أزمءت واجهتهء المءلية الاءمة على مدى األعوام الثالثة المءضية ،في وقت تقترب مدفوعءت المءنحين
من الصفر .وطءلب بشءبرة المءنحين ،خالل اجتمءع افتراضي عقدته لجنة تنسيق المسءعدات الدولية
تمهيداً الجتمءع أبرفع في أيلول المقبل ،بمسءعدة دولية في تسوية جملة من الملفءت المءلية الاءلقة مع
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إسرائيل ،والتي قءل إنهء توفر إيرادات إضءفية بمقدابر  500مليون دوالبر سنويءً ،كءفية لتقليص الاجز

بمء يغني عن المسءعدات الدولية لتمويل النفقءت الجءبرية.

وكشف بشءبرة عن أن مجمل المسءعدات التي تلقتهء الخزينة ،منذ بداية الاءم حتى نهءية حزيران ،بلغ

 30مليون دوالبر فقط ،من أصل  210ماليين كءنت متوقاة في قءنون الموازنة للنصف األول من

الاءم .وقءل بشءبرة "بءلنظر إلى الجهود االستثنءئية لحشد اإليرادات ووجود قيود صءبرمة على النفقءت،
فقد بلغ الاجز نصف السنوي على أسءس نقدي حوالي  470مليون دوالبر ،ونتوقع أن يبلغ 900

مليون دوالبر بنهءية الاءم ،مء ياني تقليص عجز الاءم بأكمله بنسبة  %20من  1.1مليءبر دوالبر".

األيام ،رام هللا2021/7/7 ،

 .9السلطة الفلسطينية تفصل موظفة في سفارتها بلشبونة إلدانتها اغتيال بنات
ظفة في
لشبونة – وكءالت :أقدمت سفءبرة السلطة في الاءصمة البرتغءلية لشبونة ،على فصل المو ّ
السفءبرة شهد وادي بسبب موقفهء المندد بءغتيءل الماءبرض السيءسي نزابر بنءت .وقءل والد شهد فءبروق
ّ
وادي ،على حسءبه على الفيس بوك :إن ابنته التي تامل في السفءبرة منذ  11عءمءً أُبلغت بقرابر

الفصل الذي اتخذه وزير الخءبرجية بريءض المءلكي باد أيءم من توقياهء على عريضة تدين فيهء

الشهيد نزابر بنءت.
عمليءت التصفية والتنكيل التي براح ضحيتهء ّ
المركز الفلسطيني لإلعالم2021/7/6 ،
 .10عائلة "نوفل" تدعو لعدم استغالل وفاة ابنها ألغراض سياسية
وزبرة الداخلية بغزة عن وفءته
غزة – الرأي :دعت عءئلة النزيل شءدي حيدبر على نوفل الذي أعلنت ا
[أول] أمس ،كءفة شرائح الشاب الفلسطيني بءلتحلي بءلصبر والمسؤولية ،وعدم استغالل حءدثة وفءة
ابنهء ألغراض سيءسية .وأشءبرت الاءئلة في بيءن للرأي الاءم نشرته الثالثء  ،إلى أن ابنهء شءدي كءن
موقوفءً لدى الشرطة في غزة ،ولديه قضية منظوبرة أمءم المحكمة منذ  16شه اًر بتءبريخ .9/3/2020
وأكدت الاءئلة أنهء تتءبع تفءصيل حءلة الوفءة مع و ازبرة الداخلية والجهءت المختصة وذات الاالقة.

وكالة الرأي الفلسطينية لإلعالم2021/7/6 ،

 .11مؤسسة ياسر عرفات :سنواصل العمل للحفاظ على إرث الرئيس أبو عمار
برام هللا :أصدبرت مؤسسة يءسر عرفءت بيءنء توضيحيء حول وضع المؤسسة الحءلي ،وكرد على
الرسءئل والتاليقءت التي يرسلهء برئيس مجلس اإلدابرة السءبق والمغءلطءت التي تحملهء .وجء في بيءن
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المؤسسة الصءدبر الثالثء أنهء لم تصدبر "أي بيءن خالل األشهر المءضية ،وآثرنء استمرابر الامل بكل
الوسءئل المتءحة للحفءظ على المؤسسة وقيءمهء بأعمءلهء بءنتظءم ،بمء في ذلك متحف يءسر عرفءت،
والمحءفظة على حقوق الاءملين فيهء كءفة ،ولوال الرسءئل والتاليقءت التي مء فتئ برئيس مجلس اإلدابرة
السءبق يرسلهء ،بمء تحمله من مغءلطءت ،لمء أصدبرنء أي بيءن أو تاليق".

وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)2021/7/6 ،

 .12فصائل المقاومة تحذر االحتالل من المماطلة بتطبيق إجراءات كسر الحصار
غزة – الرأي :أكدت فصءئل المقءومة الفلسطينية في قطءع غزة أنهء ترصد جرائم االحتالل
اإلسرائيلي ،مؤكدة أن استمرابر تلك الجرائم سيؤدي لالنفجءبر في وجهه .وحذبرت الفصءئل عقب

اجتمءعهء الدوبري الثالث ،االحتالل من الممءطلة في تطبيق إج ار ات كسر الحصءبر وممءبرسة

الضغوطءت الصهيونية لوقف المنحة القطرية عن غزة .ودعت الوسطء للضغط على االحتالل

إلزالة القيود المفروضة على الماءبر والتسريع في عملية اعءدة االعمءبر.
في سيءق آخر ،توجهت الفصءئل بءلتحية ألهءلي وشبءب الضفة الغرعية الرافضين لقمع الحريءت
مؤكدة دعمهء للفاءليءت والمسيرات الرافضة للظلم وتكميم األفواه.

وكالة الرأي الفلسطينية لإلعالم2021/7/6 ،

 .13اشتباكات مسلحة بجنين ومداهمات لمنازل قيادات بحماس
جنين :اقتحمت قوات االحتالل اإلس ارئيلي فجر األبرعاء مدينة جنين ،حيث اندلات مواجهءت واساة
تخللهء اشتبءكءت مسلحة في أكثر من محوبر في المدينة مع مقءومين .وقءلت مصءدبر محلية إن جنود
ميدانيء
االحتالل داهموا منزل القيءدي بحمءس الشيخ خءلد الحءج باد تفجير بءب المنزل وحققوا ماه
ً

علمء أنه تحربر من سجون االحتالل قبل نحو شهر.
لنحو سءعة دون اعتقءل ً
وكذلك داهمت قوات االحتالل منزل الشيخ النءئب خءلد سليمءن في حي الجءبريءت وحققوا ماه ميدانيء
قبل انسحءبهم من المنزل .وأفيد بأن مقءومين اشتبكوا مع الجنود حتى انسحءبهم من المدينة وسط
مواجهءت عنيفة سمع خاللهء أصوات إطالق نءبر وانفجءبرات.
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 .14قيادي بالديمقراطية يدعو إلى برنامج وطني مشترك مبني على أساس معركة "سيف القدس"

غزة-أدهم الشريف :قءل عضو المكتب السيءسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين برمزي برعءح :إن
الجبهة تتطلع للجنة تحقيق شفءفة يحءكم بموجبهء المتوبرطون في اغتيءل النءشط والماءبرض السيءسي

نزابر بنءتَّ .
وجدد برعءح في حديث لصحيفة "فلسطين" تأكيد موقف الجبهة الرافض والمدين بشدة

لجريمة اغتيءل بنءت الماءبرض والمنتقد لسيءسءت السلطة ،فجر  24يونيو /حزيران المءضي ،على يد
أجهزة أمن السلطة في الخليل التي اقتحمت منزله واعتقلته واعتدت عليه قبل أن يالن استشهءده.

َّ
وشدد على ضروبرة محءكمة جميع المتوبرطين في اغتيءل بنءت.

وقءل عضو المكتب السيءسي للجبهة الديمقراطية" :ال نزال في قلب الماركة ومواجهة االحتالل
ومشءبرياه االستيطءنية ،ومخططءت التهويد بءلقدس وسلوان والشيخ جراح وعيتء وعطن الهوى" ،مشددا

على ضروبرة الحفءظ على النتءئج التي تحققت في ماركة "سيف القدس" ،ودعمهء بمقدبرات وإمكءنءت

الشاب الفلسطيني وقواه ومؤسسءته وقطءعءته الشابية على امتداد أبرض الوطن.

فلسطين أون الين2021/7/6 ،

 .15فصائل تدين قمع السلطة الفلسطينية متظاهرين في رام هللا
برام هللا  -غزة :أدانت فصءئل فلسطينية ماءبرضة ،أمس ،مء وصفته «قمع» األجهزة األمنية للسلطة
الفلسطينية المظءهرات الشابية في الضفة الغرعية .وتحدثت مصءدبر فلسطينية عن عمليءت اعتدا

وقمع مءبرستهء أجهزة أمنية فلسطينية ،الثالثء  ،ضد مشءبركين في مظءهرة برام هللا تطءلب بمحءسبة
المسؤولين عن مقتل نزابر بنءت ،واعتقءل عدد منهم .وأعرعت حركة «حمءس» في بيءن نقلته وكءلة
األنبء األلمءنية ،عن إدانتهء «قمع أجهزة السلطة األمنية للمتظءهرين واعتقءل عدد كبير من

النءشطين والنءشطءت ،بينهم أسرى محربرون وأسءتذة جءمايون وصحءفيون».

من جهتهء ،قءلت الجبهة الشابية لتحرير فلسطين ،في بيءن ،إن استمرابر قمع المظءهرات من السلطة

الفلسطينية «مء هو إال استمرابر للنهج ذاته الذي يدير الظهر للقءنون ولمطءلب الجمءهير» .كمء
أدانت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين ،اعتقءل أجهزة السلطة الفلسطينية مسء االثنين ،النشطء
والقءدة السيءسيين ،في «محءولة لتكميم األفواه وحظر حرية التظءهر والتابير بءلقوة».

بدوبرهء ،نددت الجهءد اإلسالمي ،على لسءن النءطق بءسمهء طءبرق سلمي ،بمواصلة السلطة وأجهزتهء

األمنية «االعتدا على المظءهرات الشابية والمالحقءت البوليسية للنشطء » .كمء دعء االتحءد

الديمقراطي الفلسطيني (فدا) ،إلى وقف استخدام األجهزة األمنية الفلسطينية «الوسءئل القمعية» لفض
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المظءهرات في الضفة الغرعية ،وتحريم االعتقءل السيءسي؛ كونه «يخلق أجوا قءتمة تلقي بظاللهء
السلبية على السلم األهلي الفلسطيني».

الشرق األوسط ،لندن2021/7/7 ،

احا بنقل "مساعدات إنسانية عاجلة" إلى لبنان
 .16غانتس يعرض على اليونيفيل اقتر ً
احء
ترجمة خءصة :عرض بيني غءنتس وزير جيش االحتالل ،على قوات اليونيفيل الدولية“ ،اقتر ً
يتالق بنقل مسءعدات إنسءنية عءجلة إلى لبنءن” .وعحسب القنءة الابرية السءباة ،فإن غءنتس نقل هذا
االقتراح عبر جهءت االتصءل المشتركة بين الجيش اإلسرائيلي وقوات اليونيفيل .ووفًقء للقنءة ،فإن

ذلك يأتي في ضو الوضع االقتصءدي الصاب في لبنءن ومحءوالت “حزب هللا جلب استثمءبرات

إيرانية”.

القدس ،القدس2021/7/6 ،

 .17االحتالل يقرر معاقبة زمالء الجندي "غولدن" انتقدوا سياسة "الحكومة والجيش"
قربر جيش االحتالل اإلسرائيلي ،مسء اليوم الثالثء  ،اتخءذ إج ار ات تأديبية بحق أصدقء الجندي
األسير لدى حركة حمءس هدابر غولدن ،وتقديمهم للمحءكمة .وكشف جيش االحتالل عن سبب
تقديمهم للمحءكمة ،وذلك بسبب قيءمهم بإج ار مقءبالت مع وسءئل اإلعالم اإلسرائيلية ،أمس االثنين،

وجرأتهم في انتقءد سيءسة "الحكومة والجيش" على حد سوا .

فلسطين أون الين2021/7/6 ،

 .18الطيبي" :قانون منع لم الشمل" وصمة عار في كل كتب قوانين القانون

هءجر حرب :وصف عضو الكنيست عن القءئمة الارعية المشتركة أحمد الطيبي قءنون منع لم شمل

الاءئالت الفلسطينية داخل الخط األخضر بأنه “وصمة عءبر في كل كتب قوانين القءنون” ،وأنه
عنصري وضد اإلنسءنية ،مطءلبءً بإسقءطه فو اًبر ،عءداً أن كل عرعي يوافق على إق اربره فهو كمن يطان

الفلسطينيين في ظهرهم .ووجه الطيبي خالل كلمة له أمءم الكنيست ،اإلثنين ،كلمة لوزيرة الداخلية

اإلسرائيلية أيلييت شءكيد ،قءل فيهء“ :الوزيرة شءكيد وخالل كلمتهء بءلرد على اقتراح حجب الثقة عن
الحكومة ،تحدثت بوقءحة وغطرسة وعنصرية”.

وأكد أنه ال يارف أي عرعي فلسطيني يمكن له أن يتفءخر بتمرير القءنون المذكوبر ،مسترسال“ :كل

عرعي يقوم بتمرير هذا القءنون ،هو يقوم بءلبصق في وجه الاءئالت الفلسطينية ،واألطفءل من أبنء
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شعبه” .وقءل“ :ال مجءل للتفءوض في هذا األمر ،هذا القءنون يجب إسقءطه ،فهو وصمة عءبر في

كتب القءنون ،القرابر الوحيد الذي يجب أن يتخذ اآلن هو إسقءط هذا القءنون” ،واصفءً بيءن حزب
الامل بإقرابرهم التصويت لصءلح القءنون بأنه “ ُمخز”.
القدس العربي ،لندن2021/7/6 ،

لم الشمل" ...بداية أزمة في الحكومة اإلسرائيلية
 .19تقرير :سقوط "قانون ّ
تل أبيب-نظير مجلي :في الوقت الذي يحتفل فيه برئيس الماءبرضة اإلسرائيلية ،بنيءمين نتنيءهو،
وبرفءقه ،بسقوط «قءنون ّلم الشمل» وفشل الحكومة الجديدة المدوي ،ويتاهدون فيه بتقريب زمن
استبدال حكومة أخرى بهء ،خرج برئيس الوز ابر نفتءلي بنيت ،وشريكه برئيس الوز ابر البديل وزير

الخءبرجية يءئير لبيد ،بتصريحءت تهدئة يطمئنون فيهء برفءقهمء بأن الحكومة بءقية ولن تهتز ج ار هذا
السقوط ،وعأنهمء سيتالمءن من هذه التجرعة للماءبرك المقبلة.

والجديد هذه المرة يكمن في أمرين :األول أن الماءبرضة اليمينية بقيءدة نتنيءهو ،قربرت الخروج عن

المألوف والتصويت ضد القءنون ألغراض حزعية ضيقة .وقد أزعج هذا الموقف ليس فقط المخءبرات
اإلسرائيلية؛ بل قوى في اليمين نفسه.

أمء األمر الثءني؛ فيتالق بءلنواب الذين يمثلون المواطنين الارب (فلسطينيو  ،)48وعددهم اليوم 15

نءئبءً؛  5نواب أعضء في أحزاب يهودية ،و 10في أحزاب عرعية 4 .من نواب األحزاب اليهودية هم
جز من االئتالف الحكومي( :عيسءوي فريج وغيدا زعبي برينءوي في «ميريتس» ،وابتسءم مراعنة

من حزب «الامل» ،وحمد عمءبر من حزب ليبرمءن) ،وقد صوتوا إلى جءنب القءنون .وهنءك  4نواب

من «الحركة اإلسالمية» ،بقيءدة النءئب منصوبر عبءس ،موجودون ألول مرة داخل االئتالف
الحكومي.

قدم فريج؛ الذي صءبر الوزير الارعي الوحيد في الحكومة ،اقتراحءً للحكومة بأن يتم إقرابر القءنون لمدة

نصف سنة ،بشرط منح اإلقءمة الدائمة فو اًبر لنحو  1800شخص من تلك الاءئالت ،والتداول خالل

هذه المدة ألجل منح اإلقءمة لادد ممءثل ،ومنح تسهيالت في التنقل وفي الخدمءت الطبية وبرخص

القيءدة لآلخرين .وأعرب فريج عن غضبه من سقوط القءنون وقءل« :لقد أضانء فرصة بءلغة األهمية
للتخفيف من ماءنءة تلك الاءئالت.
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بدعم من القائمة الموحدة
 .20الكنيست :تمرير مقترح قانون محاكمة األسرى عن بعد
ٍ
ظمة في الكنيست ،اإلثنين ،مقترح قءنون محءكمة األسرى والماتقلين
مربرت اللجنة المن ّ
بءسل مغرعيّ :

وتم تمرير مقترح
عن باد ،دون حضوبرهم
ً
وجءهيء ،للتصويت عليه في الق ار تين؛ الثءنية والثءلثةّ .
القءنون بفءبرق صوت واحد باد تأييده من ِقبل النءئب عن القءئمة الموحدة (اإلسالمية الجنوعية) ،وليد

نءئبء ،وعضمنهم نواب القءئمة المشتركة.
طه.
نءئبء لصءلح القءنون فيمء عءبرضه ً 16
وصوت ً 17
ّ
عرب 2021/7/6 ،48
 .21خبيرة إسرائيلية تكشف نقاط ضعف الجيش لحرب بلبنان

عدنءن أبو عءمر :قءلت خبيرة عسكرية إسرائيلية إن "أوجه القصوبر لدى الجيش اإلس ارئيلي تبدو
متركزة في عدم الجءهزية ،ونقص التواصل بين األسلحة واالستخبءبرات ،وهذه باض اإلخفءقءت التي
عءمء ،وهو يبذل قصءبرى جهده لمنع تكرابرهء في المواجهة
عءنى منهء الجيش اإلسرائيلي قبل ً 15
القءدمة مع لبنءن ،ألن قنءع الصمت المخءدع أقرب من أي وقت مضى ألن يكشف عن وجهه

الحقيقي" .وأضءفت ليالخ شوفءل بمقءلهء بصحيفة إسرائيل اليوم ،ترجمته "عرعي ،"21أن "خمسة
عشر عءمء مرت على اندالع حرب لبنءن الثءنية ،وتركت في الرأي الاءم اإلسرائيلي شاو ابر مدويء
وفشال ذبرياء باد إخفءق الجيش اإلسرائيلي في كسب الماركة ،ولكن منذ تلك الحرب كءن الصمت
مخءدعء ،وليس بءلضروبرة صمتء مبءشرا".

وأكدت أن "الحرب اللبنءنية القءدمة لن تشبه الصراعءت السءبقة ،بسبب الدبروس المستفءدة لدى الجيش
خالل هذه السنوات ،والخطط الامليءتية المحدثة ،وتدبريب القوات والمادات في األنظمة الحديثة،

تاطي تقدي ار أنه برغم جميع القيود ،سيتصرف الجيش بشكل مختلف في المرة القءدمة ،في ظل توفر
مالومءت استخبءبراتية حديثة في الوقت الفالي ،باد أن ظهرت قضية االستخبءبرات المفقودة في كل
تحقيق باد صيف ."2006

موقع "عربي 2021/7/7 ،"21

 .22خبير إسرائيلي :ال اندماج في المنطقة دون حل القضية الفلسطينية
عدنءن أبو عءمر :قءل خبير إسرائيلي إن "الزيءبرة التءبريخية التي قءم بهء يءئير البيد وزير الخءبرجية
إلى اإلمءبرات الارعية المتحدة في  30حزيران /يونيو بهدف افتتءح السفءبرة اإلسرائيلية في أبو ظبي

والقنصلية في دبي ،مثلت منءسبة لدعوة الدول الارعية واإلسالمية األخرى إلقءمة عالقءت دبلومءسية
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مع إسرائيل" .وأضءف إيلي فودة في مقءله على موقع القنءة  ،12ترجمته "عرعي "21أن البيد "ينتمي

لمدبرسة القءدة اإلسرائيليين الذين دافاوا عن اندمءجهء في الشرق األوسط".

وأوضح أن "اندمءج إسرائيل في الشرق األوسط له ثمن وهو حل القضية الفلسطينية ،ويبقى السؤال
عمء إذا كءن البيد أو عنءصر أخرى في الحكومة غير حزب الامل وميرتس على استاداد للسير

بهذا االتجءه ،فإذا كءن الجواب ال ،إذن مء الفرق بينهم وعين التصوبر الذي حءول نتنيءهو الترويج له،
يجب أن يقءل إن اليهود والارب في إسرائيل لم يتمكنوا من تحديد مكءنهء ،مع أن  %10ياتقدون أنهء

ال تنتمي ألي من هذه المنءطق".

موقع "عربي 2021/7/6 ،"21

 .23النيابة العسكرية اإلسرائيلية تغلق ملف ضابط اعترف بالعنف ضد فلسطينيين
تل أبيب :قربرت النيءبة الاسكرية اإلسرائيلية إغالق ملف التحقيق مع ضءبط في جهءز المخءبرات
الاءمة (الشءبءك) ،برغم اعترافه بءلقيءم بءعتدا ات عنيفة ضد فلسطينيين في المنءطق المحتلة.
وعحسب مصءدبر مطلاة ،فإن النيءبة اكتفت بتحويل القضية إلى إج ار تأديبي ،وتحرير الضءبط من

الخدمة .والحديث يجري عن ضءبط مخءبرات كءن يامل ضمن جهءزه في منطقة جنين ،شمءل

الضفة الغرعية .وقد قدمت ضده أول شكوى في عءم  ،2015قءم بهء مواطن فلسطيني اعتقل قرب
قرية جبع بءلقرب من جنين.

الشرق األوسط ،لندن2021/7/7 ،

 .24اتهام عضو الكنيست بيتان بتلقي رشى واالحتيال وغسيل األموال
محمود مجءدلة :قدمت النيءبة الاءمة اإلسرائيلية ،اليوم الثالثء  ،الئحة اتهءم بحق عضو الكنيست
عن الليكود وبرئيس االئتالف الحكومي األسبق ،دافيد بيتءن ،تشمل تهمء بتلقي برشى واالحتيءل وخيءنة
األمءنة وتبييض األموال والتهرب الضريبي.

عرب 2021/7/6 ،48

 .25مدير عام الخارجية اإلسرائيلية يبحث في المغرب سبل دفع العالقات

بالل ضءهر :يزوبر مدير عءم و ازبرة الخءبرجية اإلسرائيلية ،ألون أوشفيز ،المغرب كمباوث لوزير
الخءبرجية ،يءئير لبيد ،حسب بيءن صءدبر عن الو ازبرة .ويتوقع أن يلتقي أوشفيز مع نظيره المغرعي،
فؤاد يءزوبر ،ومسؤولين في و ازبرة الخءبرجية المغرعية" ،من أجل التبءحث في سبل دفع الاالقءت بين
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الدولتين" ،حسبمء جء في بيءن الخءبرجية اإلسرائيلية .وأشءبر البيءن إلى توقع بد تسيير برحالت جوية
مبءشرة بين إسرائيل والمغرب ،تنفذهء شركءت طيران إسرائيلية ومغرعية.

عرب 2021/7/6 ،48

 .26وسط ارتفاع في أعداد اإلصابات" ..إسرائيل" تقدم اللقاحات للطالب في مدارسهم
تل أبيب :بدأت الخدمءت الصحية في إسرائيل تقديم اللقءحءت المضءدة لفيروس «كوبرونء» في
المدابرس ،في محءولة لتازيز حملة توزيع اللقءحءت ،والسيطرة على االبرتفءع األخير في أعداد
اإلصءبءت ،وفق وكءلة األنبء األلمءنية ،أمس (الثالثء ) .وتمت إقءمة نحو  30نقطة تطعيم في
المدابرس والمراكز االجتمءعية .وبرغم أن الاطلة الصيفية قد بدأت بءلفال في إسرائيل ،فإن كثي اًر من

المدابرس توفر أنشطة خالل الاطالت .ووفق ًء لصحيفة «يدياوت أحرونوت» فإن هذه هي المرة

األولى التي تتجءوز فيهء اإلصءبءت اليومية في إسرائيل حءجز الـ 500منذ مءبرس (آذابر).

الشرق األوسط ،لندن2021/7/7 ،

 .27األسرى يجبرون إدارة سجن "عوفر" على إعادة  120أسي ار إلى غرفهم

برام هللا :أكد نءدي األسير ،أن األسرى في سجن "عوفر" ،أجبروا إدابرة السجن على إعءدة األسرى
الذين تم نقلهم من قسم ( )21والبءلغ عددهم ( )120أسي ار إلى غرفهم ،باد عملية القمع التي تارضوا

لهء .وكءن األسرى قد هددوا ّأنه في حءل استمرت اإلدابرة باملية التصايد الممنهجة بحّقهم،
سيستأنفون خطواتهم االحتجءجية ،والتي تمثلت مبدئيءً بإبرجءع لوجبءت الطاءم ،وإغالق األقسءم.
وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)2021/7/6 ،

 3 .28آالف مستوطن يقتحمون "قبر يوسف" شرقي نابلس
نءبلس :اقتحم أكثر من  3آالف مستوطن يهودي ،فجر الثالثء  ،المنطقة الشرقية من مدينة نءبلس
مشددة من قبل االحتالل ،وذلك باد أن فرض طوقءً أمنيًّء
شمءل الضفة الغرعية المحتلة ،بحمءية ّ
محكمء على األحيء الشرقية من المدينة ،لتأمين وصول المستوطنين الذين اقتحموا منطقة "قبر
ً

يوسف" و ّأدوا طقوسءً تلمودية فيه استمرت عدة سءعءت .وقد دابرت مواجهءت بين الشبءن الفلسطينيين
وقوات االحتالل؛ حيث برشق خاللهء الشبءن البءصءت والجيبءت اإلسرائيلية ،بءلحجءبرة والزجءجءت
الفءبرغة.
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 .29انتهاكات االحتال ل :إصابات في نابلس والخليل واعتقال  11مواطًنا واقتحام جديد لك"األقصى"
محءفظءت :واصلت قوات االحتالل اإلسرائيلي والمستوطنون ،الثالثء  ،عدوانهم على الشاب
الفلسطيني ومقدسءته وممتلكءته ،حيث أصيب عدد من المواطنين خالل مواجهءت مع االحتالل في
بلدة بيتء ،وسيدة في اعتدا للمستوطنين في الخليل ،واقتحمت مجموعة من المستوطنين المسجد

األقصى ونفذت جوالت استف اززية ،بينمء قءم آخرون بتسييج أبرض غرب بيت لحم .في حين اعتقلت

قوات االحتالل  11مواطنءً من محءفظءت القدس وعيت لحم والخليل ،وهدمت مدبرسة واجبرت مواطنءً
على هدم منزله في القدس المحتلة.

وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)2021/7/6 ،

 .30الصحفي الريماوي بعد إطالق سراحه :أدعو السلطة الفلسطينية لك"تصحح منهجيتها"
برام هللا :دعء الصحفي عال الريمءوي ،الثالثء  ،السلطة الفلسطينية إلى أن تصحح منهجيتهء وإثبءت
ذلك من خالل محءسبة قتلة الماءبرض السيءسي نزابر بنءت .وطءلب الريمءوي ،الذي أفرج عنه األمن

ظهر الثالثء باد اعتقءله ثالثة أيءم ،المنظومة السيءسية بأن تكون مقناة لشابهء ،وأن تحترم
المواطنين في توجهءتهم.

المركز الفلسطيني لإلعالم2021/7/6 ،

 .31الباحث العابودي يعلن إضرابه عن الطعام احتجاجاً على استمرار اعتقاله لدى السلطة

ذكرت الكءتبة هند شريدة أن زوجهء البءحث أُبي الاءبودي قد أعلن اإلضراب عن الطاءم والشراب،
ّ
احتجءجءً على استمرابر اعتقءله عند أمن السلطة برام هللا .وكءنت شريدة قد أعلنت مسء االثنين

اعتصءمءً مفتوحءً برفقة أطفءلهء الثالثة أمءم مقر شرطة البءلوع في البيرة ،احتجءج ًء على اعتقءل
زوجهء.

فلسطين أون الين2021/7/6 ،

 .32ائتالف أمان :اعتقاالت السلطة في الضفة الغربية واالعتداءات تعد تكريس نظام بوليسي
استنكر االئتالف من أجل النزاهة والمسء لة "أمءن" مء قءمت به اجهزة أمن السلطة الفلسطينية من
اعتدا خطير جداً يضرب صمءم األمءن للسلم االهلي تمثل بقمع وضرب قءس واعتقءل للمشءبركين
في التجمع السلمي المندد بءالعتقءالت السيءسية وانتهءك الحريءت الاءمة وحرية الرأي والتابير وحق
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التجمع والتنظيم .وحذبر االئتالف من تباءت هذه السلوكيءت التي ال تدلل إال على غيءب كءمل لقيءدة
حكيمة تغلب المصلحة الوطنية على المصءلح الشخصية والحزعية وتمنع نقل المجتمع الفلسطيني
الى مرعع الفوضى وتكريس نظءم بوليسي بديال عن النظءم الديمقراطي ،االمر الذي يناكس سلبءً

على المشروع الوطني الذي ينءضل من أجله الجموع الفلسطينية.

فلسطين أون الين2021/7/6 ،

" .33الهيئة المستقلة" :نتابع قضية وفاة موقوف لدى األجهزة األمنية في غزة

غزة :قءلت الهيئة المستقلة لحقوق اإلنسءن في مدينة غزة ،إنهء تتءبع وفءة المواطن شءدي نوفل (41

عءمء) ،المحتجز في مركز بدير البلح ،والموقوف منذ  9آذابر /مءبرس ،"2020من قبل أجهزة أمنية

تءباة لسلطة حركة حمءس .في حين لم يصدبر أي تاقيب من عءئلة المتوفى حتى إعداد الخبر.

وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)2021/7/6 ،

 .34االحتالل يسمح بدخول المواد الخاصة لتشغيل محطة تحلية مياه غزة بعد توقفها
غزة :من المقربر أن تسمح سلطءت االحتالل اإلسرائيلي بدخول عدة مواد ،تلزم عملية تشغيل
محطءت تحلية الميءه ،والتي يهدد خطر توقفهء المواطنين الذين يفتقرون بءألسءس الميءه الصءلحة

للشرب ،بسبب القيود اإلسرائيلية على ماءبر غزة ،والمفروضة منذ أكثر من  50يومءً .وعاد تحذيرات
فلسطينية ،جرى الكشف عن وجود موافقة إسرائيلية لدخول تلك المواد الالزمة لتشغيل المحطءت.
القدس العربي ،لندن2021/7/6 ،

 .35قوات االحتالل تتوغل جنوبي قطاع غزة وتشرع بأعمال تجريف
غزة (فلسطين) :توغلت قوات االحتالل اإلسرائيلي ،صبءح اليوم األبرعاء  ،جنوعي قطءع غزة ،وقءمت
بأعمءل تجريف وتسوية في أبراضي المواطنين الزبراعية.

قدس برس2021/7/7 ،

" .36االتحاد المصري" يقلد الرجوب وسام الثقافة الرياضية

القءهرة :قلد االتحءد المصري للثقءفة الريءضية ،برئيس اللجنة األولمبية الفلسطينية جبريل الرجوب،
وسءم الثقءفة الريءضية ،لدوبره في تأسيس االتحءد الفلسطيني للثقءفة الريءضية ،الذي ياد ثءني أقدم

التءبريخ :األبرعاء 2021/7/7

الادد5577 :

ص 17

اتحءد عرعي ،وإلسهءمءته في تطوير الحركة الريءضية الفلسطينية والارعية.
وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)2021/7/7 ،

 .37هيئة البث اإلسرائيلية :قطر تطلب حماية أميركية آللية تحويل أموالها لغزة
أفءدت هيئة البث الرسمية اإلسرائيلية بأن قطر طءلبت بحمءية أميركية آللية تحويل األموال الجديدة

إلى قطءع غزة ،وذلك في وقت تشترط فيه تل أبيب تغيير آلية إدخءل الماونة القطرية إلى القطءع.

ووفقء لتقرير هيئة البث اإلسرائيلية ،فإن قطر برفضت استئنءف نقل األموال إلى قطءع غزة من دون
اآللية التي سيتم بحثهء خالل االجتمءع الرعءعي مع الواليءت المتحدة وإسرائيل واألمم المتحدة ،والذي

لم يحدد موعده باد .كمء أشءبر التقرير إلى اتهءمءت قطرية إلسرائيل بءلتخلي عن اآللية التي كءن يتم
من خاللهء تحويل األموال في المءضي .ولفت التقرير إلى محءولة إسرائيل بلوبرة قءئمة لدول أوبروعية

تتبرع بأموال لمسءعدة سكءن غزة فقط ،دون أي عالقة بأنشطة حركة حمءس.

الجزيرة .نت2021/7/6 ،

" .38مؤتمر المشرفين" :ما يجري في القدس وأحيائها تطهير عرقي وتهجير قسري يرقى لجرائم حرب

القءهرة :اعتبر مؤتمر المشرفين على شؤون الفلسطينيين فـي الـدول الارعية المضيفة في دوبرته الـ

 ،106أن مء يجري في مدينة القدس وأحيءئهء (الشيخ جراح ،وعطن الهوى في سلوان ،ووادي الجوز،
وعءب الاءمود) على يد حكومة االحتالل اإلسرائيلي ،هو تطهير عرقي وتهجير قسري وتمييز

عنصري يرقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد اإلنسءنية.

جء ذلك في ختءم أعمءل المؤتمر الذي عقد الثالثء  ،بمقر الجءماة الارعية .ودعء المجتمع الدولي
إلى سرعة إعءدة إعمءبر قطءع غزة والضغط على إسرائيل (القوة القءئمة بءالحتالل) لتسهيل دخول
المواد الالزمة إلعءدة اإلعمءبر وعدم وضع الاراقيل أمءم ذلك .ودعء المؤتمر ،البرلمءن الارعي واتحءد
البرلمءنءت الارعية إلى االستمرابر في التحرك على السءحة اإلقليمية والدولية لفضح المخططءت
اإلسرائيلية ضد أبنء الشاب الفلسطيني التي تنتهك كءفة الشرائع والمواثيق والق اربرات الدولية ذات

الصلة .وأدان المؤتمر الحرب اإلسرائيلية الوحشية التي تارض لهء قطءع غزة في  11أيءبر/مءيو
المءضي .وأعلن المؤتمر أن الدول المضيفة لالجئين الفلسطينيين في حءلة اناقءد دائم ،في إطءبر
التحضيرات واالستادادات إلنجءح المؤتمر ،وستامل مع األطراف المانية ،سوا مع األونروا أو مع
الدول المءنحة لتذليل أي عقبءت تواجه المؤتمر.

وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)2021/7/6 ،
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 .39إيران تتهم "إسرائيل" بمهاجمة منشأة نووية الشهر الماضي

طهران :ذكرت صحيفة "يدياوت أحرنوت" الابريةَّ ،
أن إيران اتهمت "إسرائيل" بمهءجمة محطة الطرد

المركزي الرئيسية بءلقرب من مدينة "كرج" الشهر المءضي .وعحسب الصحيفة ،قءل المتحدث بءسم
الحكومة اإليرانية علي برعياي :إن الهجوم كءن يهدف إلى تخريب المحءدثءت غير المبءشرة التي
كءنت تجري في فيينء بين إيران والواليءت المتحدة األمريكية بشأن الاودة لالتفءق النووي لاءم .2015

وأضءف برعياي ،أن "إسرائيل" نفذت الهجوم لتقول إنه بإمكءنهء إيقءف إيران وال داعي للمفءوضءت
ماهء.

المركز الفلسطيني لإلعالم2021/7/6 ،

 .40صحيفتان في المغرب والجزائر تصدران عددين عن األسير الغضنفر ابو عطوان
برام هللا :أصدبرت صحيفتء المواطن والوسيط المغءبرعي في الجزائر عددين خءصين عن األسير
ثمن
الغضنفر أبو عطوان ،المضرب عن الطاءم لليوم  63على التوالي ،برفضء العتقءله اإلدابر ّي .و ّ
نءدي األسير ،في بيءن ،الدوبر الكبير واالستثنءئي الذي يبذله خءلد صءلح في الجزائر ،وكذلك

الصحءفة الجزائرية التي منحت ومء تزال مسءحة واساة في صحفهء لقضية األسرى منذ سنوات.

القدس ،القدس2021/7/6 ،

 .41واشنطن تجدد رفضها لطرد الفلسطينيين من بيوتهم بالقدس

وكءالت :خالل ندوة نظمهء مركز ويلسون قءل جوي هود القءئم بأعمءل مسءعد وزير الخءبرجية

األمريكي إن إدابرة الرئيس جو بءيدن تاءبرض بشدة طرد الفلسطينيين من بيوتهم في القدس ،سوا في
حي الشيخ جراح أو أي مكءن آخر .موضحءً أن "ذلك النوع من اإلج ار ات يؤجج التوتر ويزيد من

صاوعة تحقيق حل الدولتين".

الجزيرة نت ،الدوحة2021/7/7 ،

 .42الصليب األحمر الدولي  :األسير الفلسطيني الغضنفر يدخل مرحلة صحية حرجة
عبرت اللجنة الدولية للصليب األحمر ،عن "قلقهء البءلغ" إ از تدهوبر الحءلة الصحية لألسير
ّ
ونقل إثر إضرابه
الفلسطيني الغضنفر آيخمءن أبو عطوان .وهو ماتقل إدابريءً (من دون محءكمة)ُ ،

عن الطاءم احتجءجءً على االعتقءل إلى مستشفى "كبالن" اإلسرائيلي .وقد أوضح برئيس "قسم الصحة
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بءللجنة الدولية في إسرائيل واألبراضي المحتلة" ،إيف غيبينز ،أنه من منظوبر طبي" ،فإن السيد
ّ
غضنفر يدخل مرحلة حرجة".
االخبار ،بيروت2021/7/6 ،

 .43األمم المتحدة تطلق برنامج فلسطين لالبتكار في التكنولوجيا النظيفة
برام هللا :أطلقت منظمة األمم المتحدة للتنمية الصنءعية (يونيدو) ،ومكتب تمثيل االتحءد األوبروعي في
القدس بءلشراكة مع و ازبرة االقتصءد وعءلتاءون مع سلطة الطءقة والموابرد الطبيعية الفلسطينية ،برنءمج

"فلسطين لالبتكءبر في التكنولوجيء النظيفة" ،والذي ياتبر المبءدبرة اإلقليمية األولى لفتح البءب لالبتكءبر
اإلستراتيجي للتكنولوجيء النظيفة.

القدس ،القدس2021/7/6 ،

 .44من يحمي الفلسطيني من سلطته الفاسدة؟
نزابر السهلي
األمر الطبياي أن تمءبرس الشاوب حيءتهء الديمقراطية في ظل السيءدة واالستقالل ،وليس تحت
حراب االحتالل واالستيطءن وسيطرة قوة استامءبرية .واألمر غير الطبياي أن تمءبرس سلطة تحت
االحتالل ممءبرسته ضد شابهء.

في الحءلة الفلسطينية المثقل كءهلهء بءالحتالل والسلطة الفلسطينية التي تشكل مرجعية االحتالل

األمنية في برنءمج عملهء وإدابرتهء للمنءطق المحتلة؛ هنءك كثير من شواهد الزوبر المبددة للحقوق
الوطنية الفلسطينية وللحقوق المدنية ،لشاب مء زال يقءوم االحتالل ويقوم بءلدفءع عن عروعة القدس

وإلزاحة المستوطنءت وعودة الالجئين ،والتأكيد على وحدته في الداخل والخءبرج وعلى وحدة كفءحه
واستمرابر نضءله.

مء جرى في السءحة الفلسطينية في الشق السيءسي واألمني ،في األسءبيع واأليءم األخير عقب تصفية
النءشط نزابر بنءت ،ومء تفتقت عنه المواقف الرسمية للسلطة الفلسطينية على صايد استخدام القوة
والارعدة والبلطجة والتشبيح ،ضد الشءبرع الفلسطيني الغءضب من سلوك السلطة وأجهزتهء ،يايدنء

لتنءول المستوى الهءبط الذي توقفت عنده منذ سنوات طويلة سلطة برام هللا ،لكن تطوبر موقفهء وتبلوبر
في االنحيءز الفءضح لمؤسسة االحتالل األمنية بءستنسءخ وسءئله القمعية ضد الشءبرع الفلسطيني.
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المطءلب بلجنة تحقيق مستقلة أو دولية لكشف مالبسءت تصفية بنءت ،أموبر تاني سقوطء مدويء
لمصداقية "المؤسسءت الوطنية" التي تتغنى السلطة بإنجءزاتهء .واألمر اآلخر مثءبر االنتبءه هو تكرابر
المظءهرات المطءلبة برئيس السلطة بءلرحيل ،هو ووظيفته القمعية.

فحين يجد الشءبرع الفلسطيني نفسه محءطء بادو استيطءني استامءبري وقءتل ،وعسلطة تسلط التنسيق
األمني على برقءب الشاب الفلسطيني ،فهذا انهيءبر مريع على السءحة الفلسطينية ،ويفرز واقاءً جديداً
يضع كل الفصءئل الفلسطينية مع حركتي فتح وحمءس في وضع صاب ،ويزيد من تفءقم األزمة التي

تعيشهء الحركة الوطنية الفلسطينية المسترخية عند برواتب آخر الشهر ،مع نشو مواصفءت وأباءد
"نضءلية تنظيرية" بءلمطلق باد أوسلو؛ ولدت نزيفء في كوادبر وقواعد الامل النضءلي مع تغير البرامج
والشاءبرات ،والخطءب السيءسي المجتر لفشل تءبريخي منيت به أوهءم السلطة الفلسطينية ..فمن

الطبياي أن تصل الحءلة الفلسطينية لمء وصلت إليه ،لمقدمءتهء ومرتكزاتهء المأسءوية والكءبرثية على
قضية شاب يتطلع في المقءم األول لحريته من االحتالل.

قبل عقدين وفي المرحلة التي أعقبت التوقيع على اتفءق اوسلو ،برفات قوى الماءبرضة في السءحة
الفلسطينية شاءبراتهء الماءبرضة لسلطة أوسلو ،كمء نسمع اليوم التنديد بسيءسءتهء عقب كل حءلة قمع
للشءبرع الفلسطيني ومحءوالت تكميم أفواهه ،وبرفض كلي من باض الفصءئل لسيءسة التنسيق األمني
ولخيءبر المفءوضءت الابثي.
تجرعة "الماءبرضة" الفلسطينية مع الشءبرع أثبتت فشلهء وعجزهء عن تحقيق برامجهء وأهدافهء ،ولم
تستفد الفصءئل واألحزاب الفلسطينية من مواقاهء ال في الضفة وال في غزة وال في الشتءت؛ في تثبيت

نفسهء لحمءية اإلنسءن الفلسطيني فوق أبرضه ،وال في تثبيت صيغة وحدوية برغم التضحيءت الكبيرة
للشاب الفلسطيني.

وبرغم الماءبرك التي خءضهء بمواجهة االحتالل ،تتراجع يومء باد يوم مكءنة منظمة التحرير وفصءئلهء

وقواهء وأحزابهء في الشءبرع ،حيث تجري عملية تذويب وتهميش متواصلة منذ أكثر من عقدين لدوبرهء
ومكءنتهء ،بدالً من أن تكون مرجعية حقيقية لحمءية الفلسطيني وحقوقه.

تكريس واقع الحءل الفلسطيني ،المؤسس لكيءن تحت االحتالل ،مضبوط ومقموع بشكل مزدوج من

السلطة واالحتالل ،ومحءصر عرعيء ومخترق بءلتآمر والتطبيع ،ويتاءمل مع نتءئج الادوان المتواصل

على الشاب الفلسطيني وعلى أبرضه كأمر واقع ال يمكن تجءهله للتسليم بنتءئجه والقبول بهء؛ فتلك
مستحيالت فلسطينية عجزت عقلية فلسطينية برسمية عن فهمهء تءبريخيءً ،وعجزت عقلية عرعية عن

تطوياهء أو إعءدة تدويرهء.
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أحداث الصراع وتءبريخه شواهد حق على ذلك ،ومء فشلت به المؤسسة الصهيونية لن تنءله أدواتهء
الارعية والفلسطينية الرسمية.

يدبرك الفلسطينيون في الشءبرع أنهم أمءم مهمة بنء مجتمع فلسطيني حر ،إلى جءنب مهمة التحربر

الوطني ،وهذا يتطلب توفير مبءدئ في القءنون وعدم التمييز في الحقوق ،واحترام حقوق اإلنسءن
وضمءن حرية الفكر والصحءفة واإلبداع والنقد .وتلك مهءم مجتماة كءنت عدواً للسلطة الفلسطينية

ولالحتالل ،ودونهء ال تمكن حمءية الشاب الفلسطيني بشاءبرات ومؤتمرات صحفية ،بينمء بلطجية

السلطة تمءبرس خدمءتهء في تكريس القمع .فمء يحمي الفلسطيني من االحتالل هي إبرادته ،لكن من
يحمي الشاب الفلسطيني من سلطته الفءسدة القمعية ،وتلك الحرية والحريءت التي يطءلب بهء؟ وهي
أموبر طبيعية ال تنءسب سلطة هي بءألسءس غير طبيعية ،كونهء من برحم أوسلو وابنة للتنسيق

األمني مع محتلهء ومع من يشبهه في مواقع االستبداد الارعي.

موقع "عربي 2021/7/6 ،"21

 .45كارثة البيع في القدس قديمة
بكر عويضة

بد اً ،الشكر ُمستَحق للزميل كفءح زعون ،كءتب التقرير المهم جداً ،الذي نشرته «الشرق األوسط»
األحد المءضي ،تحت عنوان« :تنظيم سري يقوم بتسريب عقءبرات القدس للمستوطنين» .من جديد،
المضني ألمءً ،بحقيقة تثير األلم هي أيض ًء ،إذ توضح كيف تمضي
التقرير يايد التذكير المؤلم ،بل ُ
السنين ،ويتواصل ضيءع األبرض ،فيمء المسؤول الفلسطيني يتاءمل مع عءمل الزمن بمء يكشف أنه،
في ماظم األحوال ،غير آبه بخطوبرة الوقت ،الذي قيل فيه ،منذ بايد األزمءن ،إنه كمء السيف؛ إن
لم تقطاه قطاك .نام ،صحيح أن التقرير المشءبر إليه أوضح بجال برد دوائر برسمية في برام هللا إ از

المسرعين» ،ثم سرد ثالثة أسبءب في تفسير تلك «الصاوعة»،
أنهم «يجدون صاوعة في مالحقة ُ

يمكن القول إنهء موضوعية ،إنمء هل أنهء تُافي الجسم الفلسطيني ككل ،وليس الجهءت الرسمية
وحدهء ،من مسؤولية بيع عقءبرات في القدس الشرقية لمستوطنين ،أو لوكال لهم؟ كال ،بكل تأكيد،
ولن يجءدل في ذلك إال مدافع عن وقوع مزيد من صفقءت ممءثلة ،ليس ممكنءً أن توصف بغير

متنمر ،مسلح حتى األسنءن ،طءمح أن يفترس كل ذبرة تراب
«خيءنة» فلسطين لصءلح استيطءن ّ
يستطيع أن يضع اليد عليهء ،غير متردد في اقتالع أشجءبر الزيتون والنخيل ،أعواد ال ُذبرة وقصب
السكر ،كروم الانب وعيءبرات البرتقءل والليمون ،مء دام أن الزابرع غءبرس الجذوبر ،فءبرس األبرض
ُّ
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وصءحبهء ،فلسطيني ِ
الجذبر والفرع والمنبت ،سوا من القدس كءن ،أو من أي جز آخر في فلسطين
كلهء.
ِ
ألم إهمءل ماظم أصحءب القرابر الفلسطيني عءمل الزمن؟ هنء محءولة تجتهد في
ل َم يثير مء سبق َ
البحث عن إجءبة .السبب ،بءختصءبر شديد ،أن كءبرثة بيع عقءبرات فلسطينية في القدس المحتلة
لمستوطنين ليست جديدة ،لم تقع قبل أيءم ،وإنمء بدأت منذ احتالل المدينة ،وكمء كل زحف
استيطءني ،حيثمء ُوجد ،وليس في فلسطين وحدهء ،سوف تتخذ عمليءت وضع اليد على أمالك
أصحءب األبرض األصليين ،الكثير من األسءليب التي تمءبرسهء جهءت اإلشراف على تمدد
االستيطءن ،مثل الخداع والتزوير في أسمء وهويءت المشترين .لن تتردد تلك الجهءت أيضءً في

التارض للشرف
اللجو إلى وسءئل ذات طءبع ابتزازي ،إذا لزم األمر ،بمء في ذلك تشويه السماة ،أو ّ
واألعراض ،ولو كذبءً ،بقصد تخويف كل ُمستهدف ممء ُيارف في عرف المجتمع بءلفضيحة .حصل

هذا من قبل ،ولم يزل مستم اًر .لنأخذ ،مثالً ،مء نشرته صحيفة «الغءبرديءن» البريطءنية في عددهء
الصءدبر قبل أبرعع سنوات (االثنين  )2017-2-13للكءتبة سءبرة ِهلم ( )Sarah Helmتحت الانوان
التءليThe senseless capture of Palestinian land is now too late to stop :

ذلك عنوان قءل آنذاك :إن الوقت قد تأخر كثي اًر لوقف استيال

المستوطنين على أبراضي

الفلسطينيين .نسبت الكءتبة هذا التنبيه الخطير إلى السيد خليل تفكجي ،الخبير المتخصص في علم

الخرائط ،مثلمء ينسب الزميل كفءح زعون في تقرير «الشرق األوسط» للمحءمي المتخصص في الشأن
المقدسي ،خءلد زعءبرقة مطءلبته «بضروبرة تشكيل قيءدة من المرجعيءت الدينية والسيءسية واالجتمءعية

والنقءبية لكشف التنظيم السري بكل مكونءته؛ كمحطة أولى للتصدي لامليءت التسريب الجءبرية».

هل من مثل آخر؟ نام .وفق تقرير نشرته صحيفة «هآبرتس» اإلسرائيلية في عددهء الصءدبر قبل

ثالث سنوات (األبرعاء  ،)2018-10-18تمكنت جمعية «عطيرت كوهنيم» اليمينية ،قبل ستة أشهر
شر منزل في البلدة القديمة من مدينة القدس .بءلطبع ،ثءبرت موجة من
من تءبريخ النشر ،من ا
االتهءمءت في وسءئل اإلعالم الفلسطينية حول من الذي أبرم صفقة بيع الاقءبر ،ثم هدأت ،كأن شيئءً

لم يكن .من جهتي ،أسمع منذ سنوات عن عدد من الاءئالت المقدسية ،بينهء سكءن بحي الشيخ

جراح ،تخوض غمءبر ماءبرك تقض المضءجع ،وتسبب الكثير من ِ
الجراح المانوية ،واآلالم النفسءنية،

لتلك الاءئالت ،كي تواصل برفض بيع عقءبرات تمتلكهء منذ مئءت السنين ،بينمء تشءبرك في ممءبرسة
الضغوط عليهء أطراف فلسطينية .يبقى السؤال األهم ،وهو قءئم قبل مء ُنشر هنء األحد المءضي،
ولكن خصوصءً باده ،هل من ضوابط جءدة فاالً سوف تنهض كي تضع الحد الكءفي حقءً ألن يكف

أيدي المشءبركين في تسريب عقءبرات فلسطينية ،سوا في القدس الشرقية أو غيرهء ،لغيالن زحف
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وتتنوع،
االستيطءن ،أم أن الكءبرثة سوف تبقى مجرد زوعاة في فنجءن ،تثوبر فجأة ،تتكءثر تفءعالتهء ّ
ثم إنهء في مخدع إغفءل سيف الوقت ،تنءم بضع سنين؟
الشرق األوسط ،لندن2021/7/7 ،

 .46تلويح بالحرب البرية وركائز العقيدة األمنية اإلسرائيلية!
هءني حبيب
لال من أهم مرتكزات الاقيدة األمنية اإلسرائيلية التي تم تطويرهء وتاديلهء أكثر من مرة استجءبة
لنتءئج حروب إسرائيل المتوالية خالل الاقدين المءضيين ،على السءحتين اللبنءنية والفلسطينية ،تلك
التي تتالق بنقل ماءبرك الحرب إلى أبرض الادو ،وفي سيءق تاديالت هذا المرتكز ،فقد تم استبدال
ومركز من
االحتالل ألبرض الادو من خالل القوات البرية إلى قصف جوي منهجي متواتر ومتّصل
ّ
خالل قوات الجو والبحر والبر في وقت واحد ،إالّ أن نتءئج الحرب الراباة األخيرة على قطءع غزة،
تحول مء يسمى غالف غزة ليشمل كل
جالت من هذا التطوبر
المتهوبر نقيضءً لهذه الركيزة ،فقد ّ
ّ
اسرائيل التي بءتت تحت سطوة الصوابريخ الفلسطينية ،وهكذا انتقلت ماءبرك الحرب خالفءً للاقيدة

األمنية االسرائيلية إلى ابرض الجءنب االسرائيلي نفسه.

أن إسرائيل على استاداد لتنفيذ
لكن تصريح برئيس الحكومة االسرائيلية مؤخ اًر نفتءلي بينيت من ّ
اجتيءح بري واسع على قطءع غزة إذا لزم األمر يايد لنظرية األمن االسرائيلي الشكل التقليدي لهء
فيمء يتاّلق بنقل ماءبرك الحرب إلى أبرض الادو أي االحتالل البري ،علمءً أن بينيت استخدم
أن القصد هو
مصطلح اجتيءح ّبري واسع أي ليس احتالالً وليس اجتيءحءً شءمالً ،مء يشير إلى ّ
احتالل جزئي حسب هذا التصريح الذي يتاءبرض بشكل ملموس لإلمكءنية ذلك من النءحية الواقعية

بءلنظر إلى ميزان القوى الذي بءت أكثر وضوحءً باد حروب اسرائيل على السءحتين اللبنءنية
والفلسطينية ذلك أنهء لم تاد تسيطر على هذا الميزان.

قد تكون الحرب التي شنتهء اسرائيل على قطءع غزة قبل شهرين شبيهة من نواح عديدة لتلك التي
شنتهء على لبنءن  ،2006من حيث االستخدام الصءبروخي المكثف من قبل المقءومة وفي كل من
المركز لكل أشكءل األسلحة التي تمتلكهء على مء
لبنءن وفلسطين ،وفي المقءبل القصف اإلسرائيلي
ّ
يسمى بنك األهداف الاسكرية والمدنية على حد سوا  ،وانكشءف عجز القدبرات السيبرانية

واالستخبءبرية االسرائيلية عن كشف حقيقي لبنك األهداف هذا ،إالّ أن الفءبرق بين الحرعين ياود إلى

توغلت في أبراضي جنوب لبنءن خءصة في القطءع األوسط ،إالّ أن الثمن الذي
أن القوات االسرائيلية ّ
ّ
أمء في الحرب
دفاته من عدد كبير من القتلى اضطرهء إلى االنسحءب من دون أن تحقق أي هدفّ ،
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الراباة على قطءع غزة فقد اعتمدت على مء يسمى في الالم الاسكري «االستطالع بءلقوة» لمارقة
مدة جءهزية المقءومة واستخدمت هذه التجرعة الفءشلة في إحدى ليءلي هذه الحرب على شمءلي قطءع
غزة ،عندمء حءولت جر المقءومة إلى وهم بد الحرب البرية ،وقد سقطت هذه المنءوبرة بفضل حس

المقءومة األمني إ از خداع الادو .نتءئج هذا «االستطالع بءلقوة» أكد لقوات االحتالل أن ال مفر من
التسليم بأن أي اجتيءح جزئي أو كلي لقطءع غزة غير ممكن من النءحية الامالنية ،ليس فقط بسبب
أن حرع ًء برية
تحمل الخسءئر الفءدحة بادد القتلى والمادات الحرعية ،ولكن وهو األهم ّ
عدم قدبرته على ّ
على قطءع غزة برغم الخسءئر الهءئلة على الجءنب الفلسطيني لن تكون كءفي ًة للحصول على صوبرة

النصر المطلوعة غير المشكوك فيهء ودون تحقيق األهداف التي شنت بسببهء هذه الحرب ،اضءفة،
في طبياة الحءل ،إلى تأثير األباءد السيءسية التي تتدخل من أجل وضع ِ
حد لهذه الحرب.
إن الصراعءت الداخلية المحتدمة بين حكومة بينت وماءبرضة نتنيءهو ستتحكم بءلقرابر االسرائيلي الذي
ّ
سيظل حسب اعتقءدنء في سيءق «االستطالع بءلقوة» والضرعءت الموضوعية ،إلى أن يتم تحديث
األداة السيبرانية واالستخبءبرية بحثءً عن بنك أهداف ليس بمتنءول اليد اإلسرائيلية.

األيام ،رام هللا2021/7/7 ،

 .47حرب غزة األخيرة :على إسرائيل إقليمياً ودولياً

ميكي آبرونسون وأيمن منصوبر

تتطلب الحرب األخيرة على غزة من إسرائيل إعءدة التفكير داخليءً وإقليمي ًء ودوليءً؛ لتجنب تكرابر
األخطء  ،وتازيز مصءلحهء ،ألن األزمة المستمرة في القطءع ستكون أولى التحديءت التي ستواجههء
الحكومة الجديدة ،خءصة أنه ليس متوقاءً أن يتغير سلوك «حمءس» بشكل كبير في المستقبل ،وعاد
عملية «حءبرس األسوابر» على إسرائيل أن تتالم الدبروس؛ لتجنب تكرابر األخطء ؛ تحسب ًء لنتيجة

مختلفة.

الدبرس األول هو التفءوض مع «حمءس» ،فيجب إجراؤه بحذبر ،مع الوسيط المفضل ،وفي أقرب وقت
ممكن ،باد أن دخل وسيطءن إقليميءن بين إسرائيل و»حمءس» لوقف إطالق النءبر ،وهمء مصر
وقطر.
الدبرس الثءني هو عدم االبتزاز ،فكلمء أبرادت «حمءس» زيءدة التدفق النقدي لغزة بدأت بإطالق النءبر
على إسرائيل ،وعاد أن استوعبت «حمءس» إنجءزاتهء كربرتهء ،مء يتوجب على إسرائيل أن توضح لـ
«حمءس» أن أي انتهءك لوقف إطالق النءبر سيتم الرد عليه من خالل إظهءبر قوة كبيرة تركز على
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المنشآت الاسكرية ،ومنشآت البحث والتطوير ،ومصءنع الصوابريخ ،ومراكز القيءدة والسيطرة ،والقيءدة
السيءسية والاسكرية.
الدبرس الثءلث هو عدم توقع أن توقف «حمءس» تهريب األسلحة لغزة ،وعدم إعءدة بنء البنية التحتية

الاسكرية ،مقءبل مسءعدة القطءع ،بدليل أن إطالق الصوابريخ المستمر على المستوطنين منذ حرب
 2014أثبت عكس ذلك ،وال يجب أن يغيب عن بءل اإلسرائيليين أن مبربر وجود «حمءس» هو
سردية المقءومة ،وستفال كل مء يلزم لاللتزام بهذه الرواية.
الدبرس الرابع يتالق بءغتنءم الفرصة لتحدي «حمءس» ،من خالل التوصل لتفءهمءت غير مبءشرة مع
«حزب هللا» عبر وسطء دوليين مثل بروسيء ،برغبة في تازيز الهدو على طول الحدود الشمءلية،
ووضع “قواعد لعبة” مؤقتة ،لكنهء مقيدة ،من شأنهء أن تقلل من االستف اززات من لبنءن ،والحيلولة
دون أن تضطر إسرائيل للتاءمل مع اثنتين من الجبهءت في الوقت ذاته.

الدبرس الخءمس يتالق بءلشركء اإلقليميين ،وعدم االكتفء بءلموجودين حءليء فقط ،بدليل البحث عن
التفءوض مع حلفء جدد مثل اإلمءبرات والبحرين والمغرب ،لكن الجولة األخيرة من القتءل أثبتت أنهء
ال تبشر بءلخير إلسرائيل ،فيمء يتالق بءحتمءل صيءغة بروايءت إقليمية مؤيدة إلسرائيل أو الترويج
لهء ،مء يستدعي التاءون األمني اإلسرائيلي اإلقليمي في المستقبل.

الدبرس السءدس يرتبط بءألصدقء  ،فرغم أن الواليءت المتحدة أبرسلت في البداية برسءئل غءمضة وغير
فاءلة لجميع األطراف ،لكنهء أبرزت دعمهء الثءبت إلسرائيل بمنع قرابر منءهض لهء من مجلس األمن
الدولي ،ووعدت بتجديد مخزونهء من صوابريخ القبة الحديدية ،والتأكيد على حقهء بءلدفءع عن النفس،
لكن حرب غزة شكلت فرصة إلج ار إعءدة تقييم الدعم األميركي من كال الحزعين.

الدبرس اإلسرائيلي السءبع يتمثل في الدعءية السءئدة لدى الفلسطينيين ،ومفءدهء أن إسرائيل ُهزمت

على يد «حمءس» ،لكنهء ال تملي على إسرائيل كيفية التاءمل مع «حمءس» ،ولذلك يجب البحث
عن فهم للخطوات التي قد تسبب ألمءً وضر اًبر للحركة ،أوالً وقبل كل شي  ،مع التركيز على القنوات

المخفية التي تمول ذبراعهء الاسكرية.

الدبرس الثءمن عنوانه “اقتل عصفوبرين بحجر واحد” ،بقطع كل الاالقءت بين «حمءس» والقدس،
والتأكيد على أهمية الدول الارعية الماتدلة بءلحفءظ على برفءهية األمءكن المقدسة ،ألن عالقءتنء ماهء

مهمة للغءية ،والتشديد على أن األبردن هو الوصي على األمءكن المقدسة ،وليس «حمءس» ،ويتاين
على جميع المانيين التاءمل مع التأثير “السءم” لحركة «حمءس» وتركيء في القدس.
الدبرس التءسع مفءده أنه برغم تراجع األهمية اإلقليمية للقضية الفلسطينية في السنوات األخيرة ،لكن ال
ُيتوقع أن تختفي من األجندة اإلقليمية والدولية ،وستستمر بخلق توترات بين إسرائيل وجيرانهء ،مء
التءبريخ :األبرعاء 2021/7/7

الادد5577 :

ص 26

يتطلب من إسرائيل أن تتخذ مبءدبرات على األبرض لتحسين حيءة الفلسطينيين ،وتسمح بظروف أكثر

مال مة للتاءون اإلقليمي ،وتزيد من إمكءنءت الترتيبءت المستقبلية ،عندمء تكون الظروف منءسبة”.

موقع «معهد القدس للدراسات االستراتيجية واألمنية»
األيام ،رام هللا2021/7/7 ،

 .48كاريكاتير:

العربي الجديد ،لندن2021/6/28 ،
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