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" .1إسرائيل" تحجب  180مليون دوالر مستحقة للفلسطينيين بسبب رواتب األسرى وأهلي الشهداء
تل أبنب :ذكرت الحكومة اإلسرائنلنة ،نوم األحد ،أيها ستحجب  180ملنو دوالر م

إنرادات

حصلتها ينابة ع السلطة الفلسطنينة العام الماضي ،أو يحو سبعة في المائة م
الضرائب التي ّ
مجمل إنرادات الضرائب المستحقة للسلطة.
وبموجب قايو صدر عام  ،2018تحسب إسرائنل سيوناً ما تعتقد أ السلطة الفلسطنينة دفعته في

صورة رواتب لألسرى وعائالت ضحانا الصراع وتخصمه م
الفلسطنينن  ،وفق ما ذكرته وكالة «رونترز» لأليباء.

الضرائب التي جمعتها ينابة ع

وتشكل الضرائب التي
تحصلها إسرائنل يحو يصف دخل السلطة الفلسطنينة ،التي تمارس حكماً ذاتناً
ّ
محدوداً في الضفة الغربنة التي تحتلها إسرائنل.
وتصف إسرائنل رواتب اليشطاء وأسرهم بأيها سناسة «الدفع م

أجل القتل» التي تشجع على

العيف .ونشند الفلسطنينو باألسرى ونصفويهم باألبطال في يضال م أجل إقامة دولة مستقلة

ونقولو إ أسرهم تستحق الدعم.

ووصف قدري أبو بكر ،رئنس هنئة شؤو األسرى والمحررن بميظمة التحرنر الفلسطنينة ،اإلجراء

اإلسرائنلي بأيه جرنمة «إرهاب وسطو».

وقال أبو بكر« :هذه التصرفات العيصرنة وسناسة السطو على جزء م

أموال مقاصة دولة

فلسطن  ...بحجة أيها تدفع كرواتب لألسرى وعائالتهم وكذلك لعائالت الشهداء ل

تزند القنادة

والشعب الفلسطنيي إال إص ار اًر على خدمة هؤالء المياضلن الذن ندافعو بسيوات أعمارهم وأرواحهم
ع وط مغتصب م محتل».

الشرق األوسط ،لندن2021/7/11 ،

 .2قناة عبرية :السلطة الفلسطينية تضع قائمة مطالب الستئناف الحوار مع "إسرائيل"
رام هللا-كفاح زبو  :نتوقع أ

نسلم الفلسطنينو مجموعة م

الطلبات لمساعد وزنر الخارجنة

األمنركنة للشؤو اإلسرائنلنة والفلسطنينة ،هادي عمرو ،الذي نصل للميطقة في زنارة نجتمع خاللها

مع مسؤولن في الحكومة اإلسرائنلنة الجدندة ومع مسؤولن فلسطنينن .

وقال تقرنر للقياة  12اإلسرائنلنة إ السلطة الفلسطنينة أعدت قائمة مطالب «ال تزال سرنة» ،بهدف

تقدنمها إلدارة الرئنس األمنركي جو باند قبل استئياف الحوار مع إسرائنل تحت رعانة أمنركنة .وأهم

المطالب التي أعدتها السلطة هي إعادة فتح بنت الشرق ،ومؤسسات فلسطنينة أخرى في القدس

الشرقنة ،واعادة الوضع الذي كا
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اإلسرائنلنة ،وزنارة النهود إلى المسجد األقصى وساحاته ،وتعزنز مكاية مبعونثي السلطة الفلسطنينة.
وشملت القائمة أنضاً وقف إخالء المقدسنن العرب م ميازلهم ،واطالق سراح «الدفعة الرابعة» م
األسرى الفلسطنينن

وفق اتفاق قدنم مع إسرائنل لم نستكمل ،واإلفراج ع

اليساء والمسين

والقاصرن  ،واستعادة جنثامن الفلسطنينن .

وطلب الفلسطنينو أنضاً وقف توسنع المستوطيات ،بما في ذلك في القدس الشرقنة ،واخالء بؤر
استنطاينة مقامة في أراض فلسطنينة في الضفة الغربنة ،ووقف هدم الميازل في غور األرد  ،ووقف

عملنات التوغل للجنش اإلسرائنلي في المد الفلسطنينة ،وتسلنم قوات األم الفلسطنينة األسلحة
التي تمت مصادرتها ،واستئياف لم شمل العائالت وزنادة عدد تصارنح العمل في إسرائنل للعمال

الفلسطنينن .

باإلضافة إلى ذلك طلبت السلطة إعادة أفراد الشرطة والموظفن وضباط الجمارك إلى معبر الليبي،

كما كا الوضع بعد اتفاقنات أوسلو ،وتشغنل معبر البضائع في جسر دامنة ودفع إقامة مطار دولي
في الضفة الغربنة ،واقامة ميطقة تجارة حرة قرب أرنحا ،وتخصنص أراض في المياطق «ج»،
(ميطقة تخضع للسنطرة األمينة والمدينة اإلسرائنلنة) ،م أجل إقامة مصايع ومحطة تولند كهرباء
ومشارنع سناحنة ،ويقل صالحنات التخطنط والترخنص إلى السلطة الفلسطنينة وتعزنز يشاطها في

المياطق «ب» (تخضع للسنطرة المدينة الفلسطنينة ،فنما تسنطر إسرائنل على الجايب األميي فنها)،
ونشمل مد أيابنب وقود لموايئ إسرائنل واألرد ومد سكة حدند للقطارات داخل الضفة الغربنة.

كما طلبت السلطة تعدنل اتفاقنة بارنس االقتصادنة ،بحنث نتم تحرنر البضائع المتجهة إلى الضفة
الغربنة م

الجمارك وأال تجبى الجمارك م

الخلنونة في الضفة الغربنة إلى الجنل الرابع .G4

قبل إسرائنل ،إضافة إلى تطونر شبكات الهواتف
الشرق األوسط ،لندن2021/7/12 ،

 .3خالل مكالمة هاتفية مع هرتزوج ..عباس يدعو الستئناف الحوار
أبلغ الرئنس اإلسرائنلي إسحاق هرتسوغ األحد ،رئنس السلطة الفلسطنينة محمود عباس ،اعتزامه

استئياف الحوار بن الجايبن  .جاء ذلك خالل اتصال هاتفي أجراه عباس بهرتسوغ ،لتهيئته بمياسبة
تيصنبه رئنسا إلسرائنل خلفا لرؤوفن رنفلن .

وقال هرتسوغ ،في تغرندة عبر حسابه على موقع تونتر ،إيه أبلغ عباس بأيه نيوي إجراء حوار
مستمر مع السلطة الفلسطنينة "على أمل المساعدة في تقدم العالقات واألمل في تحقنق السالم بن

شعبن نعنشا جيبا إلى جيب" .م جايبها ،ذكرت وكالة (وفا) أ عباس أكد في اتصال هاتفي مع
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هرتسوغ ،ضرورة تحقنق التهدئة الشاملة في قطاع غزة والضفة الغربنة ومدنية القدس .وشدد عباس
على ضرورة القنام بخطوات عملنة على األرض م شأيها أ تهنئ المياخات للوصول إلى تحقنق

السالم العادل والشامل.

الجزيرة .نت2021/7/11 ،

" .4القدس العربي" :عباس طلب مساعدة أردوغان في ملف المصالحة مع حماس
القدس العربي :بحث رئنس السلطة الفلسطنينة محمود عباس مع يظنره التركي رجب طنب أردوغا ،

ملف المصالحة الفلسطنينة ،وتداوال عدة أفكار خالل اللقاء الذي عقد في أيقرة السبت ،بهدف إحداث

اختراقات في هذا الملف ال ذي تعنثر عقب قرار القنادة الفلسطنينة تأجنل االيتخابات التي كايت مقررة

في مانو /أنار الماضي ،فنما تستعد اللجية التيفنذنة لميظمة التحرنر ،لعقد اجتماع برئاسة محمود

عباس ،بعد ايتهاء زنارته لتركنا ،لبحث الملف.
وعلمت “القدس العربي” أ

الرئنس الفلسطنيي أبدى استعداده خالل لقاء أردوغا  ،لدفع جهود

المصالحة ،وتقدنم كل ما نلزم م أجل توحند الصف الفلسطنيي في هذه المرحلة التي وصفها خالل

استعراض الوضع السناسي العام مع يظنره التركي بـ”الحساسة” ،م
اإلسرائنلنة االستنطاينة في هذه المرحلة.

أجل مواجهة السناسات

القدس العربي ،لندن2021/7/11 ،

 .5غزة :ملتقى برلماني دولي نظمه التشريعي يدعو لتشكيل جبهة عربية لدعم القضية الفلسطينية
غزة -يور الدن صالح :دعا برلماينو عرب ودولنو  ،إلى ضرورة تيسنق وتطونر الجهود البرلماينة
العربنة واإلسالمنة والدولنة لدعم واسياد القضنة الفلسطنينة في مختلف المحافل ،مطالبن بتجرنم
التطبنع والتواصل مع االحتالل.

وقال رئنس المجلس التشرنعي باإليابة د .أحمد بحر خالل الملتقى البرلمايي الدولي لدعم القضنة

الفلسطنينة الذي يظمه المجلس التشرنعي ،في غزة ،بمشاركة يواب عرب ومسلمن ودولنن وممنثلن

ع الفصائل الفلسطنينة ،إ ايعقاد هذا الملتقى نأتي ضم الجهود الرامنة لدعم القضنة الفلسطنينة
والتأكند على االسياد البرلمايي العربي والدولي لها ،في ظل مخططات االحتالل لتصفنة القضنة.

وايتقد صمت المجتمع الدولي تجاه جرائم االحتالل ضد الشعب الفلسطنيي ومقدساته في جمنع

األراضي الفلسطنينة ،واستمرار الحصار المفروض على القطاع ميذ  15سية ،داعناً البرلمايات
العربنة واإلسالمنة لس تشرنعات تجرم التطبنع وتعزز مقاطعة االحتالل.
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بدوره ،اعتبر رئنس كتلة التغننر واإلصالح في المجلس التشرنعي د .محمود الزهار ،أ الملتقى
نشكل "فرصة مهمة لتوحند العمل البرلمايي الفلسطنيي والعربي والدولي المسايد للقضنة وتحشند

الجهود لمواجهة المخاطر المحدقة بها".

إلى ذلك ،دعا اليائب ع كتلة فتح البرلماينة أشرف جمعة ،كل البرلماينن في العالم لعقد مؤتمر

دولي نشارك فنه الجمنع لدعم القضنة الفلسطنينة ومواجهة مخططاته االحتالل الرامنة لتصفنتها.

إلى ذلك ،أكد رئنس اللجية الشعبنة لمواجهة الحصار اليائب جمال الخضري ،أهمنة استنثمار

التعاطف العربي والدولي مع الشعب الفلسطنيي ،م خالل الضغط على الحكومة للقنام ٍ
بدور أكبر
تجاه فلسطن ودعمها.

فلسطين أون الين2021/7/11 ،

 .6منظمة التحرير تتهم حكومة بينت بدعم االستيطان وفق خطط نتنياهو
رام هللا :اتهمت ميظمة التحرنر الفلسطنينة ،حكومة التغننر اإلسرائنلنة الجدندة برئاسة يفتالي بنيت،

باالتفاق مع المستوطين بشأ المحافظة على األمر الواقع الذي كا قائماً بن رئنس الحكومة
السابق بينامن يتيناهو ،وقادة المستوطين بخصوص المصادقة على البياء االستنطايي .وجاء في
تقرنر للمكتب الوطيي لمقاومة االستنطا التابع للميظمة.

الشرق األوسط ،لندن2021/7/11 ،

 .7عشراوي :مؤسسة الرئاسة الفلسطينية ال تسمع وال تقبل النقد
رام هللا :قالت حيا

عشراوي ،العضو السابق في اللجية التيفنذنة لميظمة التحرنر الفلسطنينة

والياشطة اليسونة ،إيها ال تقدر على رؤنة مشهد ضرب كبار الس واالعتداء على اليساء أمام

أطفاله م عياصر األم الفلسطنينة مرة أخرى.

ورأت عشراوي ،أيه إذا لم نحدث تدارك لألمور ،واذا لم نتم التراجع ع التمترس خلف المواقف

العدمنة "غالب ومغلوب" واستغالل الشارع ضد الشعب ،وتحونل فتح إلى أداة لألم  ،وتحونل األم

إلى أداة ضد الشعب؛ فإييا سيكو أمام عملنة هدم كبنرة .وأشارت في حدننثها المطول لـصحنفة

"القدس العربي" ،إلى أ

اليظام السناسي متمترس على يفسه ،وهياك يمط م

العمل السناسي

الرسمي الذي ال نتحمل اليقد وال نقبل االختالف ،فنما وصفت الخطاب السناسي السائد بالسلبي الذي
ال نحمل يظرة للمستقبل أو طرنقا للخالص.
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 .8تظاهرة حاشدة في رام هللا تدعو لرحيل عباس ومحاسبة قتلة "بنات"
رام هللا :دعا مئات الفلسطنينن  ،الذن خرجوا في مظاهرة حاشدة ،مساء األحد ،في رام هللا ،إلى
رحنل رئنس السلطة محمود عباس واسقاط حكومة محمد اشتنة ،في الوقت الذي طالبوا فنه بمحاسبة

المسؤولن ع اغتنال المعارض السناسي يزار بيات .ورفع المتظاهرو  ،على دوار "الميارة" وسط
المدنية؛ أعالم فلسطن وصور الشهند يزار بيات ،ويددوا بايتهاكات أجهزة السلطة بحق المواطين

الفلسطنينن م سحل وضرب واعتقال .وفي بنايهم الذي تاله الياشط فخري جرادات الذي أفرج عيه

عصر النوم م سجو السلطة ،أكد المتظاهرو مواصلة يضالهم رفضاً للقمع ولصناية الحرنات.

قدس برس2021/7/11 ،

 .9لجنة متابعة العمل الحكومي في غزة تقر سلسلة تنقالت وتكليفات جديدة
غزة :أقرت لجية متابعة العمل الحكومي بغزة ،النوم اإلنثين  ،سلسلة تيقالت وتكلنفات اعتنادنة،
شملت عدة مواقع قنادنة بالمؤسسات الحكومنة .وأوضحت اللجية في تصرنح مكتوب ،أ

هذه

التيقالت تمنثلت تكلنف سمنر مطنر وكنالً لوزارة الحكم المحلي ،وأنم النازوري وكنالً لو ازرة الزراعة،
وابراهنم القدرة وكنالً مساعداً للتعلنم العالي في و ازرة التربنة والتعلنم ،وكيعا عبند رئنساً لسلطة

الطاقة والموارد الطبنعنة ،وعماد الباز رئنساً لسلطة األراضي ،وحس الصنفي رئنساً لدنوا المظالم،
وتكلنف نوسف إبراهنم برئاسة سلطة المناه والبنئة.

قدس برس2021/7/12 ،

 .10العالول :إذا استفززتم فتح فإنها لن ترحم أحدا
رام هللا-جهاد بركات :قال يائب رئنس حركة "فتح" محمود العالول ،موجهاً خطابه إلى حشد م

الحركة على دوار الميارة في مركز مدنية رام هللا وسط الضفة الغربنة ،مساء السبت ،إ ّ أيصار
الحركة نخرجو إلى المندا إلرسال رسالتهم ولنحددوا موقفهم ،قائالً" :كيا تحدنثيا عيها سابقاً وقليا

للجمنع؛ يرجوكم أال نستفز أحدكم فتح ،واذا استفززتم فتح فإيها ل ترحم أحداً".

واستدرك العالول بالقول إيه "ورغم ذلك فإ ّ فتح تخرج لترسل رسالة أساسنة ،مفادها بأ ّ الشعب وفتح
جاهزو م أجل مواجهة التحدنات الكبرى التي نعنشها ،والتي لها عالقة بمواجهة االحتالل ،وهي

سماهم
التحدي األول والمعركة األساسنة التي ُنجمع علنها الفتحاونو " .ووجه العالول رسالة إلى م
ّ
"اآلخرن " في إشارة إلى األحداث الداخلنة التي رافقت مسنرات التيدند بمقتل المعارض يزار بيات؛
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وقال" :أنها اآلخرو الذن تأخذوييا باتجاه صراع نثايوي ،إلى أن أيتم ذاهبو ؟ ألنس هذا لمصلحة
االحتالل؟ ويح يخوض معركة ضده ،ألنس في هذا راحة لالحتالل؟".

العربي الجديد ،لندن2021/7/11 ،

 .11الجبهة الشعبية تطالب بإقالة حكومة أشتية لـ"الخروج من األزمة"
رام هللا :أعليت «الجبهة الشعبنة» ،رؤنة م أجل ما وصفته بـ«الخروج م حالة التدمنر الذاتي التي
تعنشها الساحة الفلسطنينة» ،تبدأ بإقالة الحكومة الفلسطنينة الحالنة ،وتشكنل حكومة وحدة غنر

المظلم هو مسؤولنة جماعنة» .وتتحدث
مقندة بشروط الرباعنة .وقالت الجبهة إ «الخروج م اليفق ُ
«الشعبنة» ع األزمة التي أعقبت مقتل الياشط المعارض يزار بيات .وطالبت الجبهة بتشكنل لجية
وطينة محاندة للتحقنق في مقتل بيات ،واعال اليتائج على المأل ،واتخاذ اإلجراءات الكفنلة بضما

محاسبة مرتكبي الجرنمة وم وجههم ،وفقاً لليظام والقايو .

وقالت الجبهة إيه نجب سحب قوى األم م مراكز المد  ،ووقف مؤقت لمحافظ الخلنل ويائب

مسؤول الوقائي بالمحافظة لحن

االيتهاء م

التحقنق .كما أكدت «الشعبنة» أيه نجب تحمنل

حكومة رئنس الوزراء محمد أشتنة المسؤولنة ع جرنمة اغتنال ي ازر بيات ،بصفتها المسؤولة ع
األجهزة األمينة التي اعتدت علنه ،وفقد حناته في مقراتها ،وع األحداث القمعنة بحق المتظاهرن

التي تلت ذلك ،وهو ما «نستوجب إقالتها ،والدعوة إلى تشكنل حكومة وحدة وطينة غنر مقندة
بشروط الرباعنة أو غنرها ،تعزز م

البنا .

صمود شعبيا ،وتهنئ البنئة إلجراء االيتخابات» ،بحسب
الشرق األوسط ،لندن2021/7/12 ،

 .12حزب الشعب ينهي عضوية وزير العمل من صفوفه لعدم انسحابه من الحكومة
رام هللا – "األنام" :قررت اللجية المركزنة لحزب الشعب الفلسطنيي ،أمس ،إيهاء عضونة وزنر العمل
د .يصري أبو جنش ،مؤكدة أ الحزب لم نعد ممنثالً بأي شكل م األشكال في الحكومة.

جاء قرار اللجية ،في أعقاب إعال أبو جنش االستمرار في ميصبه ،وزن اًر للعمل ،على الرغم م

قرار الحزب االيسحاب م الحكومة ،يهانة الشهر الماضي ،على خلفنة مقتل الياشط يزار بيات،

وفشل الحكومة في حمانة الحرنات العامة ،على حد تعبنر الحزب.
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 .13فصائل غزة تدرس الرد التدريجي على قيود االحتالل
غزة-نوسف أبو وطفة :وفقاً لمصادر فصائلنة ،تحدنثت لـ"العربي الجدند" ،فإ

الفصائل في غزة

درست استئياف مسنرات العودة بجمنع أدواتها خالل الفترة المقبلة ،وكايت الينة أ تستأيف عقب

عند األضحى في  20نولنو/تموز الحالي ،إال أيه لم نتم التوصل لقرار يهائي بشأ ذلك ،وترك األمر

لمزند م المشاورات وإلفساح المجال أمام الوسنط المصري للتدخل .وبحسب المصادر فإ الفصائل

اتفقت على التدرج في التعامل مع السلوك اإلسرائنلي في حال لم نيجح الوسنط المصري في إنجاد
حلول للقنود المفروضة على القطاع ،إذ سنتم اللجوء لألدوات ذات الطابع الشعبي والسلمي ،مع

إبقاء الخنار العسكري مطروحاً على الطاولة.

ونقول القنادي في حركة "حماس" محمود مرداوي إ المماطلة اإلسرائنلنة الحاصلة تستهدف كسر

صورة االيتصار العسكري الذي حققته المقاومة على األرض ،وتعزنز حالة الغضب في صفوف
الحاضية الشعبنة لها في القطاع .ونوضح مرداوي ،لـ "العربي الجدند" ،أ

االحتالل نبحث هو

وحلفاؤه في الميطقة ع خنارات م شأيها أ تضعف المقاومة ،وتعزز م مكاية الالعبن اآلخرن

في المشهد السناسي ،ال سنما الذن نتبيو بريامجاً سناسناً مضاداً لبريامج المقاومة.

العربي الجديد ،لندن2021/7/12 ،

 .14حماس تدعو العالم لالعتراف بشرعية المقاومة
طالب رئنس كتلة حماس البرلماينة محمود الزهار بحشد الجهود البرلماينة للتأكند على حقوق الشعب
الفلسطنيي وشرعنة مقاومته االحتالل اإلسرائنلي بكل الوسائل .وفي كلمة أمام الملتقى البرلمايي
الدولي لدعم القضنة الفلسطنينة ،أكد الزهار أهمنة الضغط على الحكومات العربنة واإلسالمنة،

واطالق حملة واسعة للتصدي لجرائم االحتالل.

الجزيرة .نت2021/7/11 ،

 .15نعيم :تصاعد األزمة اإلنسانية بغزة يدفع بقوة نحو االنفجار
قال عضو مكتب العالقات الدولنة في حركة حماس د .باسم يعنم إ

الحركة تابعت باهتمام

تصرنحات لن هاستيغر ،ميسقة الشؤو اإليساينة في األراضي الفلسطنينة المحتلة ،حول األوضاع

اإليساينة الكارنثنة في قطاع غزة .وشدد يعنم على أ تصاعد األزمة اإليساينة في قطاع غزة بسبب
الحصار ،وخاصة بعد العدوا األخنر ،وتداعنات ذلك على الحناة االقتصادنة واالجتماعنة واليفسنة،

نعند خلق الدنيامنات التي تدفع بقوة يحو التصعند وااليفجار م جدند .ويوه بأ شعبيا ل نقبل
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بالعودة في كل مرة إلى المربع صفر والتفاوض على حقوقه األساسنة التي كفلها له القايو الدولي
اإليسايي ،حتى في حالة الحرب.

موقع حركة حماس2021/7/10 ،

 .16إصابات بالرصاص الحي واشتباكات مسلحة في جنين
جين -علي سمودي :أصنب  7مواطين  ،فجر النوم اإلنثين  ،برصاص قوات االحتالل الحي ،خالل
اقتحامها مدنية جين  ،التي شهدت اشتباكات مسلحة عينفة بن مقاومن والجنش .وشهدت المدنية
مواجهات بن راشقي الحجارة والجيود ،الذن أطلقوا اليار ما أدى إلى إصابة  7شبا بالرصاص

الحي ،وتم يقلهم إلى مستشفني الشهند خلنل سلنما الحكومي واب سنيا الجراحي ،ووصفت جراح
بعضهم بن الخطنرة والمتوسطة.

القدس ،القدس2021/7/12 ،

صدق على إقامة مستوطنة "أفيتار" جنوب نابلس
 .17حكومة االحتالل تُ ّ
صدقت حكومة االحتالل "اإلسرائنلي" ،مساء األحد ،على إقامة مستوطية "أفنتار" على جبل صبنح
جيوبي مدنية يابلس بعد مداوالت بن رئنس وزراء االحتالل يفتالي بنيت ووزنر حربه بنيي غايتس.

وأوضحت صحنفة "معارنف" اإلسرائنلنة ،أ ما نسمى "اإلدارة المدينة" في جنش االحتالل بدأت
األسبوع الماضي بالعمل على عودة المستوطين لبؤرة "أفنتار" واقامة مستوطية فنها.

وبنيت الصحنفة أ إقامة المستوطية سنكو بالتيسنق مع يفتالي بنيت وبنيي غايتس وحركة "يخاال"

ورئنس المجلس اإلقلنمي "شومرو ".

المركز الفلسطيني لإلعالم2021/7/11 ،

 .18عضو عن القائمة الموحدة :سأفكك التحالف في حال الهجوم على غزة
قال ماز غيانم عضو الكينست ع القائمة العربنة الموحدة ،النوم األحد ،إيه في حال قرر التحالف
الحكومي الحالي الذي نشارك فنه حزبه ش هجوم جدند على غزة فإيه سنعمل على تفكنكه .جاءت

ردا على سؤال إذاعي وجه له هذا الصباح ،كما ذكرت القياة العبرنة السابعة .وأكد غيانم
أقوال غيانم ً
أ الحكومة الجدندة ال تزال على المحك.
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وبشأ قايو القومنة ،قال غيانم إ هذا القايو العيصري تعايي بسببه أكنثر م  20ألف أسرة ،وأيا
مؤكدا على أ هذا القايو م ضم
أعارضه وامتيعت ع التصونت حتى ال تسقط الحكومة،
ً
خطوط حمراء لدى حزبه.

القدس ،القدس2021/7/11 ،

 .19القائمة الموحدة تبلغ حلفائها في الكنيست بعدم التصويت على أي قوانين
قال ولند طه ،عضو الكينست اإلسرائنلي ع القائمة العربنة الموحدة ،نوم األحد ،إيه تم إبالغ
أحزاب االئتالف الحكومي بعدم المشاركة في مياقشات اللجا وعدم التصونت على أي قواين خالل

الجلسات العامة للكينست وذلك حتى إشعار آخر.

وبحسب موقع “ندنعوت أحريوت” العبري ،فإ القرار بوقف التعاو مع أحزاب االئتالف اتخذ بسبب
عدم الترونج لقضانا منثل األرض والسك للجمهور العربي.

ورغم أ طه لم نخض في التفاصنل ،إال أيه تم إنصال رسالة مفادها أ الموحدة تعطي للتحالف

أكنثر مما نقدمه التحالف لها وللعرب.

القدس ،القدس2021/7/11 ،

 .20الحكومة اإلسرائيلية تصادق على نقل صالحيات تتعلق ببدو النقب لوزارة الرفاه
صادقت الحكومة اإلسرائنلنة ،مساء نوم األحد ،على يقل صالحنات متعلقة بحناة بدو اليقب إلى
و ازرة الرفاه ،وذلك لضما تيفنذ االتفاق االئتالفي مع حزب القائمة العربنة الموحدة.

وتمت المصادقة بالتصونت عبر الهاتف ،وذلك بعد ساعات م إبالغ القائمة العربنة الموحدة التي

نتزعمها ميصور عباس بأ قائمته ل تشارك في جلسات لجا الكينست ول تصوت في الهنئة
العامة له على أي مشارنع قواين في ظل عدم االلتزام باالتفاق .ووفقًا لموقع “واي يت” العبري ،فإيه
سنتم يقل قسم التيمنة االقتصادنة واالجتماعنة في المجتمع البدوي ،وهنئة التيمنة السكاينة الخاصة
بمتابعة حالة المجتمع ذاته ،م تخصص عمل و ازرة االقتصاد إلى و ازرة الرفاه.

القدس ،القدس2021/7/11 ،

 .21بنيت :اللبنانيون يدفعون ثمن استيالء إيران على دولتهم
حمل رئنس الوزراء اإلسرائنلي يفتالي بينت إن ار المسؤولنة ع األوضاع االقتصادنة
تل أبنبّ :
الصعبة التي نعاينها اللبياينو .
التارنخ :اإلنثين 2021/7/12
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وقال في مستهل االجتماع األسبوعي لحكومته النوم األحد إ «الدولة اللبياينة على حافة االيهنار؛
منثلها منثل جمنع الدول التي تستولي علنها إن ار  ،وهذه المرة المواطيو اللبياينو ندفعو النثم ».

وأضاف« :نجب الفهم أ اللبياينن ندفعو نثمياً باهظاً بسبب استنالء إن ار على دولتهم ...ويتابع
األوضاع هياك م كنثب ،وسيبقى على أهبة االستعداد».

الشرق األوسط ،لندن2021/7/11 ،

تعد الحرب الثالثة مع لبنان "مسألة وقت"
" .22إسرائيل" ّ
تل أبنب :اعتبر فنه مسؤول أميي إسرائنلي رفنع ،خالل حدنث مع موقع «والال» اإلخباري ،أمس،
بأ «حرب لبيا النثالنثة مسألة وقت فحسب» ،قال إ «لبيا نواجه أزمة اقتصادنة خطنرة تترافق مع

فراغ في السلطة ،وان ار و(حزب هللا) نسعنا إلى توسنع سنطرتهما على البلد» .وقال(« :حزب هللا)
بدأ بدعم الميتجات الغذائنة والوقود ،وفتح شبكات صرافة آلنة للمواطين الشنعة فقط ،وذلك في

الوقت الذي نيهار فنه الجهاز المصرفي في لبيا عموماً ،ومحطات الوقود ترفع األسعار بشكل كبنر
بسبب اليقص الشدند في السوق .ويالحظ أ لبيا نشهد تحوالت خطنرة في السية األخنرة؛ أبرزها

استمرار تطونر وتقدم مشروع (حزب هللا) بتحسن

دقة الصوارنخ ،الذي نهدد الجبهة الداخلنة

اإلسرائنلنة عموماً ،وميشآت استراتنجنة منثل محطات تولند الكهرباء والبينة التحتنة المائنة ورموز

الحكم خصوصاً .وهو نواصل التسلح بميظومات دفاع جوي تهدد حرنة عمل سالح الجو اإلسرائنلي

في المجال اللبيايي والميطقة .وهذه قضنة مقلقة جداً».

وقال المسؤول اإلسرائنلي إ «وضع الجنش اللبيايي ننثنر قلقاً كبن اًر؛ فهو نتفكك وتيخفض هنبته.
ومعروف أ ضعف الجنش نقوي (حزب هللا) ونساعده في السنطرة على ميظومات أسلحة؛ منثل

دبابات وطائرات وأسلحة أخرى» .وع الدور اإلسرائنلي ،قال المسؤول األميي إ حكومته توجهت
إلى اإلدارة األمنركنة وطرحت أمامها صورة األوضاع في لبيا .

وتابع المسؤول الرفنع أ «حزب هللا» نميع «حتى التقدم في المفاوضات حول الحدود البحرنة بن
إسرائنل ولبيا  ،ونميع السلطات اللبياينة م التوصل لتسونة في موضوع إلقاء كمنات كبنرة م

اليفانات اللبياينة مقابل بلدة المطلة اإلسرائنلنة ،رغم تدخل قوات (نوينفنل)» .وشدد على أ إسرائنل

طلبت م اإلدارة األمنركنة« ،دعم وتعزنز الجنش اللبيايي ،م أجل ميع يشوء فراغ آخر في المجال
األميي سندخل إلنه (حزب هللا) وان ار بسرعة».
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 .23مصدر إسرائيلي :خطة إلنهاء إنجاز الجدار األمني المتطور على طول الحدود مع لبنان
كشف مصدر سناسي في تل أبنب ع أ

وزنر األم

اإلسرائنلي بنيي غايتس ،ووزنر المالنة

أفنغدور لنبرما  ،نتداوال في دفع خطة إليهاء إيجاز الجدار األميي المتطور على طول الحدود بن

إسرائنل ولبيا  ،بتكلفة ملنار شنقل (الدوالر نساوي  34.3شنقل) ،وذلك لمواجهة خطط «حزب هللا»
في التسلل إلى بلدات إسرائنلنة.

الشرق األوسط ،لندن2021/7/11 ،

 .24عضو كنيست يلمح إلى دور "إسرائيل" في "هجوم معلوماتي" ضد إيران
تل أبنب :لمح رئنس لجية الخارجنة واألم

في الكينست ،رام ب

باراك ،إلى دور إسرائنل في

«اختالل» إلكترويي أبلغت عيه و ازرة الطرق اإلنراينة السبت ،غداة تعطل خدمات سكك الحدند

اإلنراينة جراء «هجوم معلوماتي» .وأشاد ب باراك بقدرات إسرائنل في مجال السنبر ،موجها رسالة

إلى إن ار بأيها «نجب أ تفهم بأيها لنست محصية م أي شيء وعلنها أ تحذر».

الشرق األوسط ،لندن2021/7/12 ،

 .25تعليمات لمكاتب الداخلية بعدم معالجة طلبات لم الشمل
محمد وتد :تمتيع مكاتب و ازرة الداخلنة في البالد ع معالجة طلبات لم الشمل للعائالت الفلسطنينة
وذلك على الرغم م إسقاط الكينست لـ"قايو المواطية" ،وعدم تمدند العمل ببيد ميع لم الشمل.
ونأتي تعلنق معالجة الطلبات بموجب تعلنمات شاملة صادرة ع

مكتب وزنرة الداخلنة ،أننلنت

شاكند ،التي أجرت ،األسبوع الماضي ،مشاورات خاصة حنال هذه القضنة.

ونعيي إسقاط بيد ميع لم الشمل أيه ال نوجد حالنا ميع شامل للم شمل العائالت .لك وزنرة الداخلنة

شاكند ،تسعى إلى رفض أي طلب لم الشمل على حدة ،رغم عدم وجود قايو نميع لم الشمل ،م

خالل التذرع بحجج أمينة ،علما أيه صوت إلى جايب القايو  59عضو كينست وعارضه  59عضو

كينست.

عرب 2021/7/11 ،48

ائيلي
 .26إيال حولتا رئيسا لمجلس األمن
القومي اإلسر ّ
ّ
باسل مغربي :أعل رئنس الحكومة اإلسرائنلنة ،يفتالي بنينت ،األحد ،تعنن المسؤول السابق في

الموساد ،إنال حولتا في ميصب مستشار األم القومي ،ورئنسا لمجلس األم القومي اإلسرائنلي.
ّ
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عددا م المياصب اإلدارنة الرفنعة في الموساد ،بما في ذلك رئنس قسم التخطنط
وشغل حولتا ً
اإلستراتنجي والسناسات ،ورئنس قسم التكيولوجنا.
ّ
وجاء اختناره لشغل الميصب "في ضوء سيوات خبرته الطونلة وأدائه وفهمه للتحدنات اإلستراتنجنة
لدولة إسرائنل في المجال األميي والسناسي".

عرب 2021/7/11 ،48

 .27المحكمة العليا اإلسرائيلية تسمح بتأجير األرحام لألزواج مثليي الجنس
أصدرت المحكمة العلنا اإلسرائنلنة ،األحد ،ق ار اًر نسمح بتأجنر األرحام لألزواج منثلني الجيس،
وللرجال غنر المتزوجن الذن نرغبو في إيجاب األطفال ،فنما نعرف باسم “الحمل البدنل”.

وقالت المحكمة العلنا في بنا “ ،إ على الحكومة اإلسرائنلنة إلغاء الحظر المفروض على تأجنر
األرحام للمنثلنن  ،ووضع لوائح جدندة في غضو ستة أشهر”.

القدس ،القدس2021/7/11 ،

 .28تمديد والية رئيس جهاز الشاباك لشهر واحد
صادقت الحكومة اإلسرائنلنة ،النوم األحد ،على تمدند والنة رئنس جهاز األم العام “الشاباك” يداف
أرغما  ،لمدة شهر آخر حتى  13أكتوبر /تشرن أول .2021

ورحب رئنس الوزراء اإلسرائنلي يفتالي بنينت في مستهل الجلسة األسبوعنة لحكومته ،بتمدند والنة
ّ
أرغما حتى تعنن رئنس جهاز األم العام المقبل.

القدس ،القدس2021/7/11 ،

 .29نتنياهو يغادر مقر اإلقامة الرسمي تحت جنح الظالم
القدس  -أ ف ب :غادر رئنس الوزراء اإلسرائنلي السابق بينامن
بالقدس ،في وقت مبكر م

يتيناهو مقر إقامته الرسمي

أمس ،بعد حوالى شهر على ميح الحكومة الجدندة برئاسة القومي

النمنيي يفتالي بنينت النثقة .وقال متحدث باسم العائلة ،في بنا " :غادرت عائلة يتيناهو الميزل في
شارع بلفور بعند ميتصف اللنل".
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 .30بينيت" :إسرائيل" اتفقت مع "فايزر" على تبكير وصول اللقاحات لمطلع آب /أغسطس
بالل ضاهر :قال رئنس الحكومة اإلسرائنلنة ،يفتالي بنينت ،في بدانة اجتماع الحكومة األسبوعي
نوم األحد ،إ إسرائنل اتفقت ،أمس ،مع شركة "فانزر" على تبكنر وصول شحية اللقاحات المقبلة

ضد فنروس كورويا إلى األول م آب/أغسطس المقبل .لك تبن أ هذه الشحية ستشمل  200ألف
جرعة فقط ،وباقي اللقاحات ستصل في أنول/سبتمبر.

عرب 2021/7/11 ،48

 .31عكرمة صبري يدعو لحماية "األقصى" يوم الـ 8من ذي الحجة
القدس المحتلة :دعا خطنب المسجد األقصى ورئنس الهنئة اإلسالمنة العلنا في القدس الشنخ عكرمة
صبري إلى الرباط في المسجد األقصى إلعماره والحفاظ علنه وميع المستوطين م ايتهاك حرمته

وحرمة األنام المباركة م ذي الحجة .وأكد الشنخ "صبري" أ عزم المستوطين اقتحام األقصى
عموما هو ايتهاك لحرمته ،مستيك ار ما وصفه بـ"االعتداء الصارخ وزنادة في ايتهاك حرمة األقصى
ً
المبارك بتهدند المستوطين اقتحامه في أنام مباركة للمسلمن قبل نوم عرفة الذي نعتبر م األنام

وحمل "صبري" المسؤولنة الكاملة لحكومة االحتالل الجدندة؛
المرتبطة بالحج وصنام المسلمن "ّ .
أليها توفر الحمانة للمستوطين المقتحمن .
المركز الفلسطيني لإلعالم2021/7/11 ،

 .32رجل األعمال اإلسرائيلي رامي ليفي يؤسس حيا يهوديا في شرقي القدس
رام هللا-ترجمة خاصة :ذكرت مواقع للمستوطين  ،األحد ،أ رجل األعمال اإلسرائنلي رامي لنفي،
بمشاركة عشرات األشخاص وضع يهانة األسبوع الماضي خالل حفل حجر األساس لحي نهودي

جدند في شرقي القدس .وبحسب تلك المصادر ،فإ لنفي نخطط لبياء  400وحدة سكينة وفيدقن

ومركز تجاري كبنر ومبا ٍ عامة ومركز رناضي ضخم ،بجوار ما نعرف ميتزه قصر المفوض في

قلب حي جبل المكبر المقدسي .وشارك في الحفل رئنس بلدنة القدس موشنه لنو  ،والحاخام األكبر
لصفد شموئنل إلناهو ،والمدنر العام لو ازرة اإلسكا اإلسرائنلنة أفنعاد فرندما  ،وشخصنات أخرى م

حاخامات واقتصادنن وغنرهم.
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 .33تنفيذا التفاق مع المستوطنين ..االحتالل يبدأ بمسح أراضي جبل صبيح في بيتا
رام هللا-ترجمة خاصة :بدأت ما نسمى بـاإلدارة المدينة” اإلسرائنلنة ،أعمال مسح لألراضي المقامة
علنها بؤرة افنتار االستنطاينة على جبل صبنح قرب بلدة بنتا جيوب يابلس.

وبحسب القياة العبرنة السابعة ،فإ هذه الخطوة تأتي لتيفنذ اتفاق موقع بن الحكومة اإلسرائنلنة

والمجلس اإلقلنمي لمستوطيات “السامرة” قبل حوالي  10أنام ،بهدف مسح األراضي للتحضنر لعودة

المستوطين

إلنها وايشاء مدرسة دنينة .وتشمل أعمال المسح فحص أرض تبلغ مساحتها حوالي 95

دويما م أراضي البؤرة االستنطاينة ،م أجل السماح بإعاليها أر ٍ
اض لـ “الدولة” بهدف االعتراف
ً
بها كمستوطية رسمنة.

القدس ،القدس2021/7/11 ،

 .34قوات االحتالل تصيب عشرات الفلسطينيين في مواجهات جنوب نابلس وتقمع األسرى
رام هللا“ -القدس العربي” :قمعت قوات االحتالل اإلسرائنلي حراكات الفلسطنينن في بنتا وقصرة
جيوب مدنية يابلس ،كما أكدت مصادر طبنة أ قوات االحتالل استخدمت أسلحة م يوع جدند في

استهداف المتظاهرن  .كما قمعت وحدات إسرائنلنة خاصة غرف األسرى في معتقل “رنمو ” ويكلت

بهم .وأصابت قوات االحتالل أكنثر م  51مواطيا ،مساء أمس ،باالختياق بالغاز المسنل للدموع
خالل مواجهات مع قوات االحتالل اإلسرائنلي في بلدتي بنتا وقصرة جيوب يابلس.

القدس العربي ،لندن2021/7/11 ،

 .35مضايقات وشتائم جنسية من قبل جنود االحتالل والمستوطنين بالخليل
التعرض لمضانقات الجيود
القدس " -األنام" :قال مركز "بتسنلم" الحقوقي اإلسرائنلي في تقرنر :إ
ّ
تيم ع احتقار للمرأة هو روتن في الخلنل.
والمستوطين وسماع شتائم
ّ
جيسنة ّ
وأضاف" :باإلضافة إلى اعتداءات المستوطين نعايي س ّكا حي الحرنقة أنضاً م مداهمات شبه
ّ
بحجة البحث ع راشقي حجارة .نلقي الجيود في شوارع الحي قيابل
نشيها جيود على
نومنة ّ
الحي؛ ّ
ّ
ّ
ّ
للدموع بل ُهم نلقويها أحناياً إلى داخل الميازل ،كما ّأيهم في بعض األحنا
الصوت والغاز المسنل ّ
ّ
الشوارع ونستجوبويهم حول أعمال رشق حجارة .وفي أحنا أخرى نقتحم الجيود
نوقفو األطفال في ّ

الميازل في ُدجى اللّنل ونفزعو أهل الميزل م يومهم لكي نستجوبوا أطفالهم حول أعمال رشق
حجارة".
األيام ،رام هللا2021/7/12 ،
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 .36دراسة %87 :من المقدسيين ال يشاركون في الحوارات السياسية على االنترنت
القدس“ -القدس العربي” :كشفت “ورقة موقف” صادرة ع “مركز حملة -المركز العربي لتطونر
اإلعالم االجتماعي” ،حملت عيوا “االيتهاكات الرقمنة بحق الشباب واألطفال في القدس” أ
ٍ
بشكل مميهج حقوقهم
الفلسطنينو في القدس المحتلة نتعرضو إلى سناسات وممارسات تيتهك
عاما .وأشارت الدراسة إلى أ
األساسنة والرقمنة ميها؛ وال ّ
سنما الشباب ميهم تحت س الـً 25
الفضاء الرقمي أصبح للمقدسنن بمنثابة مساحةً رئنسنة نقضي فنها األطفال والشبا قسما كبن ار م

وقتهم ،إذ نستخدم  %42ميهم اإليتريت لمدة خمس ساعات نومنا ،و %31ميهم لمدة  5-3ساعات.

كما عبر  %93م األطفال الفلسطنينن في القدس بأيهم ال نشعرو باألما بل بأيهم عرضة

لخطر الهجوم.

القدس العربي ،لندن2021/7/11 ،

 .37وحدة "الكوشوك" تحرق  70ألف إطار على جبل صبيح
يابلس :كشفت نثوار بنتا ع إحراق وحدة الكوشوك  70ألف إطار خالل  75نوماً م ايتفاضة جبل

صبنح .وشهد النوم األول لحرق اإلطارات استشهاد الشاب زكرنا حمانل في 2021-5-18؛ حنث

الجبل" .وفي النوم النثايي أحرق
أحرق  5,000إطار دفعة واحدة ،م هيا كايت المقولة الش اررة َ"ولّع َ
 4,000إطار ،والذي نلنه  ،3,000نثم بدأ االيخفاض في عدد اإلطارات التي تُحرق نومناً .ونواجه

كبنر لتوفنر ما نلزم ،نقضو أنامهم في الشمس نبحنثو في البلدات
تحدنا ًا
شباب وحدة الكوشوك
ً
والمد ع إطارات نحملويها بسنارات صغنرة وفي الصيادنق الخلفنة؛ أل يقلها بسنارات مكشوفة

سنعرضها لسرقة االحتالل .ونعمل نثوار بنتا بفعالنة وتكتنك ،فوحدة الكوشوك بحاجة إلى رصد نومي
وساعاتي لحركة واتجاه الهواء لتحدند يقاط الحرق ،بحنث تفعل المطلوب ولنس فقط المحافظة على

مظهر االشتعال .وأكد النثوار أ عددا م المواطين تبرعوا بعجالت سناراتهم الجدندة إلشعالها على
جبل صبنح.

المركز الفلسطيني لإلعالم2021/7/11 ،

 .38االتحاد العام لنقابات عمال فلسطين بغزة يرفض تحويل المنحة القطرية لقسائم شرائية

رفض االتحاد العام ليقابات عمال فلسطن في قطاع غزة ،أي مقترح لتحونل الميحة القطرنة إلى
قسائم شرائنة .وقال رئنس االتحاد سامي العمصي ،في تصرنح له ،النوم األحد :إ " :العمال والفقراء

نستفندو م القنمة المالنة للميحة في سداد التزامات أساسنة مهمة للحناة كتعبئة أسطواية غاز أو
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شراء المواد التمونينة األساسنة ،وغنرها م االلتزامات" ،مشن اًر إلى أ تأخنر صرف الميحة القطرنة
نفاقم أوضاع عشرات اآلالف م العمال المتعطلن ع العمل".

فلسطين أون الين2021/7/11 ،

 .39بلدية غزة :اغالق المعابر يوقف  13مشروعا حيويا ويؤخر مشاريع أخرى
غزة :حذرت بلدنة غزة م تأخر عملنة تيفنذ المشارنع الحنونة وتأجنل مشارنع أخرى كا م المقرر
البدء بها يتنجة اشتداد وتنرة الحصار على قطاع غزة واغالق المعابر وميع إدخال المواد األساسنة

مشروعا
الالزمة الستكمال المشارنع أو البدء بمشارنع جدندة .وأوضحت البلدنة في بنا لها ،أ 13
ً

جدندا ال سنما تلك المتعلقة
مشروعا
حنونا توقفت ع العمل إضافة إلى عدم قدرتها على تيفنذ 16
ً
ً
ً
بمشارنع الطرق والبينة التحتنة بسبب عدم قدرة المقاولن على تورند المواد األساسنة الالزمة

الستكمال المشارنع.

القدس ،القدس2021/7/11 ،

 .40االحتالل يوسع مساحة الصيد في بحر غزة ويسمح بنقل المنتجات الزراعية
غزة :قررت سلطات االحتالل اإلسرائنلي ،النوم اإلنثين  ،توسنع مساحة الصند في بحر غزة م

9

أمنال بحرنة إلى  12منال ،مع السماح بإدخال مواد طبنة خاصة بالصند.

وقال المتحدث باسم جنش االحتالل في تصرنح مكتوب ،أيه سنسمح باستنراد مواد طبنة ،ومواد

خاصة بالصند ،ومواد خام للصياعة واليسنج ،عبر معبر كرم أبو سالم ،كما سنتم يقل الميتجات

الزراعنة واأليسجة م قطاع غزة إلى األراضي المحتلة عام .1948

عناش في حدننثه إلى "قدس برس" ،أيه تم إبالغهم
م جهته ،أكد يقنب الصنادن الفلسطنينن يزار ّ
م قبل الجهات المختصة بأيه سنتم عيد الساعة التاسعة م صباح النوم ،توسنع مساحة الصند في
بحر غزة ،والسماح للصنادن باإلبحار في مساحة  12منال بحرنا ،بعد أ كا  9امنال بحرنة فقط.

قدس برس2021/7/12 ،

 .41وفاة نجلة األسيرة القيادية خالدة جرار بنوبة قلبية
رام هللا " -معاً" :أعليت الشرطة ،مساء أمس ،العنثور على جنثة فتاة داخل شقة سكينة قرب مجمع
فلسطن الطبي برام هللا .وأكدت الشرطة أ األجهزة األمينة فتحت تحقنقاً للوقوف على مالبسات
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الوفاة .م جهتها ،أعليت عائلة جرار ع وفاة سهى جرار يجلة األسنرة القنادنة في الجبهة الشعبنة
خالدة جرار بشكل طبنعي ،مؤكدة أيها كايت تعايي م أمراض سابقة.

األيام ،رام هللا2021/7/12 ،

" .42األيام" :تطمينات مصرية بعودة األوضاع في غزة خالل أيام إلى ما كانت عليه قبل العدوان
عنسى سعد هللا :كشف مصدر مطّلع ومونثوق ع تلقي الفصائل في قطاع غزة ،مؤخ اًر ،تطمنيات
مصرنة بأ إسرائنل ستعند خالل النومن القادمن األوضاع في القطاع إلى ما كايت علنه قبل

العدوا اإلسرائنلي األخنر ،وستشرع بفتح المعابر أمام ايسناب البضائع والسلع والتصدنر الجزئي،

وتوسنع رقعة مساحة الصند البحرنة إلى  15منالً بعد أ حصرته بتسعه أمنال كما كايت علنه في
السابق ،باإلضافة إلى إدخال الميحة المالنة القطرنة وفق آلنات جدندة متوافق علنها م مختلف

فضل عدم ذكر اسمه لـ"األنام" :إ مسؤولي المخابرات المصرنة
األطراف .وأضاف المصدر ،الذي ّ
أجروا خالل الساعات األخنرة سنالً م االتصاالت مع معظم قادة الفصائل بغزة ،أطلعوهم خاللها
على الجهود التي نبذلويها م أجل تنثبنت وقف إطالق اليار ،ورفع العقوبات والقنود اإلسرائنلنة التي

فرضت على القطاع قبنل العدوا األخنر الذي استمر لـ 11نوماً.

وم المقرر أ نصل الوفد األميي المصري إلى غزة خالل النومن القادمن لنجتمع مع الفصائل

في محاولة لتنثبنت التهدئة.

ولفت المصدر ذاته إلى أ الوساطة المصرنة تكنثفت خالل األنام األخنرة؛ بعد أ أرسلت فصائل

المقاومة في غزة رسالة حادة إلى االحتالل م خالل مصر ،أكدت خاللها أ ردها على استمرار

الحصار واالعتداءات اإلسرائنلنة سنكو مختلفاً تماماً بعد ايتهاء فترة تقدنم امتحايات النثايونة العامة،
والتي ستيتهي النوم ،وسنكو للمندا الكلمة العلنا.

ولم نستبعد المصدر ذاته أ نشهد القطاع جولة تصعند محدودة ربما تستمر عدة أنام إذا لم نرفع

االحتالل حصاره ونستجنب لشروط المقاومة ،متوقعاً في الوقت ذاته أ نصل وفد أميي مصري إلى

القطاع خالل وقت قرنب جداً للقاء قنادة حركة حماس والفصائل للتشاور حول عدة قضانا ،وأبرزها
تنثبنت وقف إطالق اليار وقضنة إعادة اإلعمار وقضانا أخرى.
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 .43مصر تدعو "إسرائيل" إلى تحريك الجمود مع الفلسطينيين
وكاالت :دعا وزنر الخارجنة المصري سامح شكري خالل لقائه مع يظنره اإلسرائنلي نائنر البند في
بروكسل إلى ضرورة إنجاد حل للجمود الراه بن الجايبن الفلسطنيي واإلسرائنلي ،فنما نبدأ يائب

مساعد وزنر الخارجنة األمرنكي هادي عمرو ،مهمة جدندة بن الطرفن الفلسطنيي واإلسرائنلي ،في
مقدمتها إعادة إعمار غزة وتنثبنت التهدئة.

وقال المتحدث باسم و ازرة الخارجنة المصرنة أحمد حافظ ،إ

الوزنر سامح شكري التقى ،أمس

األحد ،يظنره اإلسرائنلي نائنر البند في العاصمة البلجنكنة بروكسل .وأضاف أ شكري أكد خالل
اللقاء على «ضرورة التحرك العاجل يحو حلحلة الجمود الراه بن الجايبن الفلسطنيي واإلسرائنلي
وصوالً إلى إطالق مفاوضات سالم عادلة وشاملة».

الخليج ،الشارقة2021/7/11 ،

" .44اتحرك"  ..تجمع أردني يرفض شراء المياه من االحتالل
"اتحرك" لمجابهة التطبنع مع االحتالل ،األحدّ ،أيه نرفض بالمطلق توقنع الحكومة
عما  :أكد تجمع
ّ
األردينة عقد اتفاق لشراء المناه م الكنا الصهنويي .وقال القائمو على الحملة في بنا  :إ
"االحتالل على مدار سيوات ،لطالما ابتز األرد بميع وصول المناه ألراضنه ،وتعطنش األردينن

باإلعال ع إلغاء مشروع ياقل البحرن  ،سنما وأ كل االتفاقنات الموقعة مع اإلسرائنلنن نثبت عدم

جدواها على كافة األصعدة السناسنة واالقتصادنة والسنادنة" .بدوره أشار عضو الحملة ميذر
الحورايي إلى أ

الصهنويي.

الشعب األرديي بغالبنته الساحقة نرفض جمنع أشكال التطبنع مع االحتالل
المركز الفلسطيني لإلعالم2021/7/11 ،

 .45الجيش اإلسرائيلي يعلن إحباط محاولة تهريب أسلحة من لبنان
محمود مجادلة :أعل الجنش اإلسرائنلي ،السبت ،إحباط محاولة تهرنب أسلحة م لبيا  ،قرب قرنة
الغجر الواقعة في الجوال السوري المحتل والمتاخمة للحدود اللبياينة .ووصف الجنش اإلسرائنلي
"محاولة التهرنب" بأيها "األكبر ميذ سيوات" ،وأشار إلى أيها شملت "ضبط  43قطعة سالح ،تصل

قنمتها إلى مالنن الشواقل".
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وقال الجنش اإلسرائنلي ،في بنا  ،إيه "نفحص إمكاينة تقدنم حزب هللا مسايدة لمحاولة التهرنب"،
الفتًا إلى أيه فتح تحقنقا ،بالتعاو مع الشرطة ،لمعرفة الوجهة المفترضة لألسلحة.
عرب 2021/7/10 ،48
 .46االحتالل يوافق على تحويل األموال القطرية لغزة وفق شروط محددة
القدس -وكاالت :ذكرت القياة  12العبرنة ،مساء امس ،أيه تمت صناغة الخطوط العرنضة في
األسابنع األخنرة حول تحونل األموال القطرنة لقطاع غزة .وأضافت القياة العبرنة ،إ
العرنضة لتحونل األموال إلى غزة ستعرض على مجلس الوزراء األحد .وأوضحت أ

الخطوط

المخطط

المقترح لتحونل األموال القطرنة إلى قطاع غزة ،نيص على تحونل  30ملنو دوالر شهرناً ،وذلك

حسب المخطط الذي نتم وضعه مع المصرنن كل شهر.

وأشارت إلى أيه سنتم تحونل  10مالنن دوالر م القطرنن م خالل األمم المتحدة لتمونل الوقود،

و 10مالنن دوالر إضافنة لألُسر المحتاجة م خالل بيك برند غزة بعد مراجعة جهاز األم العام
"الشاباك" قائمة األسماء والتحقق م أ العائالت لنست مرتبطة بـ "اإلرهاب" .وأضافت القياة العبرنة

إيه سنتم تحونل مبلغ إضافي قدره  10مالنن دوالر إلى مشروع اليقد مقابل العمل لتحسن الوضع
االقتصادي في قطاع غزة.

األيام ،رام هللا2021/7/11 ،

 .47أردوغان :ال سالم بالمنطقة ما دامت "إسرائيل" تمارس الضم واالحتالل
األياضول :قالت الرئاسة التركنة إ
الميطقة ل

الرئنس رجب طنب أردوغا

قال إ

السالم واالستقرار في

نتحققا ما دامت إسرائنل تمارس سناسات الضم واالحتالل .وجاء تصرنح أردوغا

بمياسبة اجتماعه مع يظنره الفلسطنيي محمود عباس في إسطيبول ،وبحث الرئنسا التعاو بن

البلدن وتطورات الوضع اإليسايي في األراضي المحتلة.

وأضافت الرئاسة التركنة في بنا أ أردوغا شدد خالل لقائه بعباس نوم السبت في إسطيبول،
على أ "بالده لم تصمت حنال أيواع الظلم اإلسرائنلي الممارس على فلسطن  ،وأيها ل تصمت

مستقبال أنضا" ،وقال الرئنس التركي إ بالده ستواصل دعم عملنة المصالحة الداخلنة الفلسطنينة.

الجزيرة .نت2021/7/11 ،

التارنخ :اإلنثين 2021/7/12

العدد5581 :

ص

23

تطبع مع "إسرائيل"
 .48وزير خارجية ُعمان :لن نكون ثالث دولة خليجية ّ
مسقط-منر از الخونلدي :قال وزنر الخارجنة العمايي بدر البوسعندي إ بالده ل تكو نثالث دولة
تطبع مع إسرائنل .وأضاف الوزنر البوسعندي في مقابلة مع صحنفة "الشرق األوسط"
خلنجنة ّ
السعودنة أ بالده تؤم بمبدأ تحقنق السالم العادل والشامل والدائم على أساس حل الدولتن  ،مؤكدا
وقوف ُعما مع الحقوق المشروعة للشعب الفلسطنيي بالتزام مع احترام الق اررات السنادنة للدول.
الشرق األوسط ،لندن2021/7/10 ،
 .49مذكرة تفاهم بين "صحة أبو ظبي" ومركز شيبا الطبي اإلسرائيلي
أبو ظبي :وقعت دائرة الصحة في أبو ظبي ،ومركز شنبا الطبي اإلسرائنلي ،مذكرة تفاهم تهدف إلى
حشد الجهود المشتركة بن الطرفن في المجال الصحي ،وتبادل الخبرات والتجارب لالرتقاء بتجربة

المرضى والخدمات المقدمة لهم .بدوره قال البروفنسور نتشاك كرنس المدنر العام لمركز شنبا

الطبي« :أتاحت اتفاقنة إبراهنم إلسرائنل واإلمارات ،فرصة فرندة للتعاو

في مجاالت الرعانة

الصحنة والمساهمة في دفع عجلة التطور الرقمي في قطاع الرعانة الصحنة التي ستعود باليفع

والفائدة على أفراد المجتمع في الميطقة ،وجديا في أبو ظبي شركاء حقنقنن يعمل معهم لمستقبل
للرعانة الصحنة الذي ال توجد حدود لطموحاته».

الخليج ،الشارقة2021/7/12 ،

دمار هائال
ا
" .50األونروا" :التصعيد األخير على غزة ترك
وصف سام روز القائم بأعمال مدنر وكالة غوث وتشغنل الالجئن الفلسطنينن “األويروا” في قطاع
غزة ،الدمار الذي يتج ع جولة اليزاع العسكري األخنر بـ “الهائل” وأيه واسع اليطاق بعد أ لحقت

األضرار بآالف الميازل والبيى التحتنة.

وبن روز في تصرنح صحفي له خالل زنارة قام بها لمخنم الشاطئ لالجئن غرب مدنية غزة ،أ

كلنا وجز ًئنا ،وأيها
فرق األويروا ميذ ايتهاء اليزاع بدأت بتقننم األضرار التي لحقت بالميازل المدمرة ً
دفعت بدل إنجار مؤقت واعادة االيدماج ليحو  500عائلة بقنمة مالنة بلغت يحو  0.1ملنو دوالر
أمنركي.

قدما في
وأكد روز أ األويروا ستستمر في تقننم األضرار التي لحقت بالميازل بشكل جزئي والمضي ً
دفع بدل اإلنجار المؤقت واعادة االيدماج لألسر اليازحة.
القدس ،القدس2021/7/11 ،
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 .51مسؤولة أممية تطالب "إسرائيل" برفع كامل اإلغالقات عن غزة
رام هللا :دعت ميسقة األمم المتحدة اإليساينة لشؤو األرض الفلسطنينة المحتلة ،لن هاستنيغز،
السلطات اإلسرائنلنة إلى رفع كامل اإلغالقات «الميهكة» التي تفرضها على قطاع غزة .وقالت

هاستنيغز في بنا  ،أصدرته أمس (السبت) عقب زنارتها إلى قطاع غزة« :لسوء الحظ فإيه ميذ بدانة

التصعند في  10مانو (أنار) الماضي ،ال نزال دخول البضائع عبر معبر كرم أبو سالم مع إسرائنل
نقتصر على المواد الغذائنة واإلمدادات الطبنة والوقود والعلف وكمنات ضئنلة م المدخالت الزراعنة
وغنرها م المواد المحددة في إطار ضنق».

وأضافت « :على إسرائنل تخفنف القنود التي تفرضها على حركة البضائع واألشخاص في قطاع غزة
وميها إلى خارجها ،بما نتماشى مع قرار مجلس األم التابع لألمم المتحدة  1860لعام  2009بهدف

رفعها في يهانة المطاف».

الشرق األوسط ،لندن2021/7/11 ،

 .52تجميد "صندوق أبراهام" ..طي صفحة ترامب وبداية عهد بايدن بالشرق األوسط
القدس -محمد وتد :عكس قرار إدارة الرئنس األمنركي جو باند  ،تجمند "صيدوق أبراهام" الذي
توجه البنت األبنض لطي صفحة رئنسه السابق
ّ
دشيه سلفه دويالد ترامب في سبتمبر/أنلول ّ ،2020
وأنثره في الشرق األوسط ،وصناغة سناسة خارجنة أمنركنة جدندة في الميطقة ،وفقا لمحللن
إسرائنلنن .

وعيد ايطالق صيدوق االستنثمار ،بشراكة أمنركنة إسرائنلنة إماراتنة ،عقب إبرام "اتفاقنة أبراهام"

(اتفاق التطبنع بن

إسرائنل واإلمارات ،والبحرن  ،والمغرب ،والسودا ) ،أُعل

في أكتوبر/تشرن

األول  ،2020توفنر أكنثر م  3ملنارات دوالر "لتعزنز التعاو االقتصادي وتشجنع االزدهار في

ودعنت الدول الشرنكة لدفع هذه األهداف إلى األمام.
الشرق األوسط وخارجه"ُ ،
وكايت صحنفة "غلوبس" ( )Globesالعبرنة ،قد كشفت األربعاء أ إدارة الرئنس باند علقت ،حتى
موعد غنر محدد ،أيشطة "صيدوق أبراهام".

وبرأي المحرر االقتصادي في الصحنفة دايي زاكن  ،فإ

قرار البنت األبنض تجمند أيشطة

الصيدوق ،نعيي أ إدارة باند  ،ورغم تصرنحاتها الداعمة للتطبنع ،فإيها ل تخصص المنزاينات

لدعم صيدوق االستنثمارات المرافق "التفاقنة أبراهام" ،والذي كا حاف از اليضمام المزند م الدول إلى

اتفاقنات التطبنع.
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تجميد وتداعيات
ونعتقد زاكن أ تجمند أعمال صيدوق االستنثمارات سنيعكس سلبا على مشارنع التطبنع االقتصادي
والتجاري التي أُطلقت بن الدول المطبعة .وم شأيه أنضا ،أ نعلّق أنة مشارنع مستقبلنة للتبادل

التجاري واالقتصادي.

ولفت المحرر االقتصادي إلى أ

الصيدوق ،وبعد  3أشهر م

ايطالقته ،عالج مئات الطلبات

لتمونل مشارنع تجارنة مختلفة ،وصادق على  11مشروعا في مجاالت الطاقة واليفط ،وصياعة

المحتوى والتكيولوجنا.

وتشنر خطوة إدارة باند  ،حسب زاكن  ،إلى أ واشيط معينة ،م خالل السناسة الخارجنة الجدندة

بالشرق األوسط ،بتقدنم الدعم السناسي والدبلوماسي لمسار التطبنع بن الدول العربنة واسرائنل ،بما
في ذلك السعي لجلب المزند م الدول العربنة إلى هذا المسار ،بند أ رصد الدعم المالي األمنركي
للمشارنع التجارنة واالقتصادنة غنر وارد .وعلنه ،تم تجمند أيشطة الصيدوق إلى أجل غنر مسمى،

في خطوة أولى يحو إلغائه كلنا.

وأوضح زاكن الذي كشف اليقاب ع تجمند صيدوق "أبراهام" يقال ع مصادر أمنركنة واسرائنلنة،
أ هذا اإلجراء سنبقي على التطبنع بن األيظمة على غرار اتفاقنات السالم بن إسرائنل ومصر

واألرد  .وهو ما نتعارض مع األهداف المعلية "التفاقنة أبراهام".
ورأى أ

تجمند صيدوق االستنثمارات سنغلق باب المبادرات وسنميع ايضمام المزند م

كبرى

الشركات لمشارنع تجارنة .علما أ إدارة الصيدوق تلقت طلبات ايضمام م مؤسسات مالنة أمنركنة
أبدت استعدادها لالستنثمار فنه ومضاعفة رأس ماله.

واستذكر المحرر إعال أبو ظبي في مارس/آذار الماضي ع تدشن "صيدوق إماراتي إسرائنلي

لالستنثمار" ،على أ ترصد له منزاينة أولنة بقنمة  10ملنارات دوالر .وأتى هذا اإلعال بعد أ

توجه إدارة باند لعدم دعم أنة مشارنع تجارنة واقتصادنة في إطار اتفاقنات التطبنع.
اتضح ّ
نسجل حتى اآل
وعلى الرغم م اإلعال ع الصيدوق المشترك بن أبو ظبي وتل أبنب ،فإيه لم ّ
خطوات عملنة على صعند االستنثمار اإلماراتي في إسرائنل.

نهج جديد
وع

أسباب ودوافع إقدام إدارة باند

على هذه الخطوة ،نرى الصحفي اإلسرائنلي المتخصص

بالشؤو العربنة والفلسطنينة نواف شطنر  ،أ اإلجابة ع هذا السؤال مرتبطة بالسناسة األمنركنة

الجدندة تجاه الشرق األوسط ،والتي ما زالت تتبلور وتعند رسم تحالفاتها ومصالحها م خالل إدارة

ملفات عدة ،سواء الحرب على غزة ،أو الملف اليووي اإلنرايي ،أو األحداث بالنم وسورنا والعراق.
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ونقول الصحفي اإلسرائنلي ،للجزنرة يت ،إ قرار تجمند صيدوق االستنثمار نيدرج ضم محاوالت
طي إرث ترامب ويهجه وممارساته ،وسعي الرئنس باند لتمننز يفسه وبلورة سناسة واضحة واعتماد

يهج دبلوماسي جدند ،ووضع استراتنجنات وأولونات مخالفة تماما لسناسة سلفه.
وحسب شطنر  ،فإ

تجمند أيشطة صيدوق االستنثمارات قد نبقي على "منزة السالم البارد" في

اتفاقنات التطبنع ،على غرار اتفاقنات السالم اإلسرائنلنة مع مصر واألرد  ،مرجحا أ

اإلجراء

األمنركي قد تتبعه سلسلة خطوات للبحث ع مصادر للتمونل ،وتوسنع دائرة التطبنع بإشراك المزند

م الدول ،في محاولة للدفع يحو مسار "السالم االقتصادي".

مصالح وأهداف

ونتفق يمرود جور  ،مدنر المعهد اإلسرائنلي "منتفنم" المتخصص بالسناسات الخارجنة إلسرائنل
والشرق األوسط ،مع طرح الباحث شطنر  .ونعتقد أ إدارة باند أقدمت على هذه الخطوة أل

تأسنس الصيدوق م قبل ترامب ،أتى بشكل سرنع ،ودو دراسة عملنة ،وبال أهداف واضحة .كما

أيه جاء لدعم رئنس الوزراء اإلسرائنلي بينامن يتيناهو ،الذي كا نواجه أزمة سناسنة أطاحت به
بعد  12عاما بالحكم.

وع مستقبل "اتفاقنة أبراهام" في ظل التوجه األمنركي الجدند ،نقول جور للجزنرة يت ،إ "اتفاقنات

التطبنع الرسمنة ال تكفي لبياء عالقات طبنعنة بن الشعوب ،فهذا نتطلب عالقات على مستوى

المجتمع المديي ،وتشكل بينة تحتنة بشرنة لأليشطة المشتركة."..
ونعتقد مدنر المعهد اإلسرائنلي ،أ

تجمند صيدوق االستنثمارات ل

نؤنثر على عالقات التطبنع

والسالم بن األيظمة ،لكيه "سنيعكس سلبا على حجم التعاو التجاري واالقتصادي بن إسرائنل

طبعة".
الم ّ
واأليظمة العربنة ُ

الجزيرة .نت2021/7/10 ،

 .53مؤشرات تراجع أميركا في الشرق األوسط
طالل عوكل

الوضع الجنوسناسي والعسكري في الشرق األوسط نتغنر بسرعة يحو إعطاء المزند م المؤشرات،
على ضعف وتراجع دور الوالنات المتحدة التي تكافح دو جدوى إلبقاء هنميتها على اليظام

العالمي.

في سلّم أولونات إدارة باند الدنمقراطنة ،تقف الصن في المقدمة ،نثم روسنا نثم إن ار  ،وفي ظل

مياخ دولي عام ،سلبي تجاه السناسة األمنركنة ،خصوصاً إبا مرحلة الرئنس السابق دويالد ترامب.
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هذا لنس كل شيء على طاولة الرئنس األمنركي ،الذي نواجه تطو اًر متزانداً للنسار في حزبه،

باإلضافة إلى معالجة التحرنض والعيصرنة ،وااليقسام ،أنضاً ،الذي تعمق خالل مرحلة الرئاسة

السابقة ،فضالً ع الحاجة لترمنم العالقات مع الحلفاء األوروبنن  ،وفي إطار حلف «الياتو».
إزاء التعهدات الرئاسنة بشأ

ملف الصراع الفلسطنيي اإلسرائنلي ،نثمة في الداخل األمنركي ما

نفرض على إدارة باند التعامل بطرنقة مختلفة ال تبلغ حد القدرة على فتح المسار السناسي على

أساس رؤنة الدولتن  ،ولك نثمة حراكات اجتماعنة وسناسنة وحزبنة تفرض على اإلدارة ،إظهار قدر

م العدالة تجاه الفلسطنينن وا كا ذلك م خالل إشارات واجراءات ذات طابع إيسايي.

ال شك في أ إدارة باند ستواصل االلتزام بتقدنم كل الدعم لحمانة إسرائنل ،ودوام تفوقها ،ولك هذا

لم نعد نخفي وجود خالفات ،مع حكومات النمن المتطرف في إسرائنل.

نثمة خالف حول كنفنة التعامل مع الملف اليووي اإلنرايي ،ومحاوالت إسرائنل المستمرة ،إلفشال

مفاوضات فننيا ،والتصرف بصورة أحادنة وخالفات أخرى ،حول سلوك إسرائنل المخالف للقايو

الدولي سواء في ملف االستنطا أو هدم البنوت ،أو السلوك العيصري إزاء مواطينها الفلسطنينن ،

وبالتأكند حول مستقبل عملنة السالم ورؤنة الدولتن .

وقد نمتد هذا الخالف ،إلى الدور اإلسرائنلي في ملف أزمة سد اليهضة الذي تتصاعد بشأيه

التوترات ،والتي قد تيفجر في وقت لنس بعنداً .نثمة م بدأ ندعو في الوالنات المتحدة ،إلى تطبنع
العالقات األمنركنة اإلسرائنلنة ،بمعيى أ

تتخلى الوالنات المتحدة ع

سناسة الخصوصنة مع

إسرائنل ،لتأخذ العالقة شكل وآلنات العالقة مع أي دولة حلنفة للوالنات المتحدة.

ربما تؤدي التطو ارت الجارنة على المستونن اإلقلنمي والدولي ،إلى أ تركز الوالنات المتحدة على
مصالحها حتى لو تعارضت مع المصالح اإلسرائنلنة ،فبالرغم م المطالبات األمنركنة إلسرائنل

بتخفنض مستوى تعاويها وعالقاتها مع الصن  ،إال أ حكومة يتيناهو وم بعده «حكومة الرأسن »

تجاهلت تلك المطالبات .اللوحة العامة للشرق األوسط تشنر إلى ايسحاب أمنركي متدرج ومتالحق

م الميطقة ،فلقد بدأت القوات األمنركنة ايسحابها م أفغايستا بالرغم م فشل االتفاقنات مع

حركة طالبا  ،وسنيتهي هذا االيسحاب في يهانة آب القادم.

ويصبت
قبل عشرن عاماً ،بادرت إدارة بوش االب إلى غزو أفغايستا وأطاحت بحكم طالبا ،
ّ
حكومة ورئنساً ،بأمل أ نؤدي ذلك إلى طي صفحة طالبا .

خاضت القوات األمنركنة ،والقوات الحلنفة والحكومة األفغاينة حرباً ضروساً ضد طالبا  ،وحن

فشلت لم نك أمامها سوى االيسحاب ،وتقدنم دعم كبنر للحكومة األفغاينة لمواجهة الوضع الداخلي،

تدعي أيها تقاتل لتحرنر البالد م الغزو األجيبي.
وسحب الذرائع م طالبا التي ّ
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النوم فنما تواصل الوالنات المتحدة سحب قواتها م

أفغايستا  ،تشنر األحداث إلى أ

طالبا

تسنطر على  %80م األرض ،خصوصاً المياطق الحدودنة مع طاجنكستا وان ار ما ننثنر قلق
الجن ار القرنبن والبعندن بما في ذلك روسنا .حن أعل باند ق ارره االيسحاب م أفغايستا كا

قد قال إ

القوات األمنركنة ستكو قرنبة وايها ستقوم بما نلزم عيد الضرورة لكيه النوم نياشد

المجتمع الدولي لممارسة ضغط فعال على طالبا  ،لفتح العملنة السناسنة م خالل الوساطات

والحوار.

في الواقع لنس لدى طالبا رؤنة لعملنة سناسنة ،نمك أ تؤدي إلى حلول وسط مع الحكومة

الرسمنة األفغاينة ،وايما هي تسعى السترداد سلطتها التي ايتزعتها ميها القوات األمنركنة واألجيبنة،
ما نستدعي مواصلة القتال م أجل اإلطاحة بالحكومة.

الب لد النثايي الذي تعرض للغزو األمنركي بعد أفغايستا كا العراق الذي ال تزال تتواجد على أرضه

قوات عسكرنة ،وكا م تداعنات ذلك الغزو ،إيتاج دولة فاشلة ،وفاسدة .الدولة اليفطنة الغينة

تعايي م كل شيء ،م الفقر ،وم عدم االستقرار االجتماعي واألميي واالقتصادي ،ونعايي العراق
م دمار البينة التحتنة ،وعدم القدرة حتى على معالجة أزمة الطاقة الكهربائنة واليفطنة وعشرات

الملنارات م الدنو الخارجنة.
الدولة مستباحة م

قبل الفاسدن  ،وم

وتشهد صراعاً محموماً على اليفوذ بن

قبل الطوائف المتياحرة ومستباحة م

إن ار

قبل المنلنشنات،

والوالنات المتحدة ،وفي شمالها تتواصل العملنات

العسكرنة التركنة بذرنعة مقاومة حزب العمال الكردستايي الحتجاجات ال تتوقف في الشارع ،وكذلك
االغتناالت واالعتقاالت ،ما نعطل مؤسسات الدولة ،بما في ذلك البرلما الميتخب ،ونعطل العملنة

االيتخابنة ،المظهر الوحند الزائف للدنمقراطنة الشكلنة.

حمى
بموازاة ما نجري في أفغايستا  ،وما توفره االعتداءات اإلسرائنلنة على ميشآت إنراينة ،تتصاعد ّ
االيتقام م القوات األمنركنة في العراق ،حنث تتعرض القواعد األمنركنة في أربنل وعن األسد وعلى

الحدود العراقنة السورنة وفي دنر الزور إلى مزند م الهجمات الصاروخنة.

إ استمرار هذا الوضع سنضع الرئنس باند أمام قرار بسحب القوات األمنركنة ،التي نشكل وجودها

في األساس ضماية إلبعاد العراق ع التأنثنر في الصراع الفلسطنيي اإلسرائنلي.

في سورنة الحال لنس أفضل كنثن اًر باليسبة للوجود العسكري األمنركي ،في حضور روسنا صاحبة

الند العلنا باإلضافة إلى إن ار .

حن قامت أمنركا بغزو أفغايستا والعراق ،كايت إدارة بوش قد قررت أ اإلرهاب هو العدو األول،

تغنرت وأصبحت الصن وروسنا هما العدو األول.
لك الدينا ّ
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تمتد المتغنرات في المشهد الشرق أوسطي إلى تفكنك تحالفات ويشوء أخرى ،فالسعودنة تبتعد ع
اإلمارات ،ومصر تقترب م قطر وتركنا ،واألوضاع والتحالفات ال تزال غنر مستقرة وقابلة لمزند م

التغننرات التي تشهد على تراجع الوجود والدور األمنركي في الميطقة وعلى المستوى الدولي.

األيام ،رام هللا2021/7/12 ،

 .54حراك إسرائيلي "بطيء" لطي صفحة األسرى لدى المقاومة
د .عديا أبو عامر

على خلفنة مفاوضات صفقة تبادل األسرى مع حماس ،ظهرت مطالبات إسرائنلنة بإجراء مياقشة
عامة بشأ شروط الصفقة المرتقبة ،وتتركز هذه المطالبات بإخضاع توصنات تقرنر لجية شمغار

المكتوبة بعد صفقة وفاء األحرار ،وهدفها األساسي صناغة سناسة واضحة بشأ الصفقات المقبلة،

ايطالقا م تقدم المفاوضات بن (إسرائنل) وحماس في العاصمة المصرنة القاهرة.

تزاميت هذه الدعوات الموجهة لرئنس الوزراء يفتالي بنينت والوزراء ذوي العالقة لعقد جلسة استماع

علينة بشأ توصنات تقرنر لجية شمغار ع األسرى ،التي أعدت في عام  ،2012بعد النثم الباهظ

الذي دفعته (إسرائنل) في صفقة استعادة الجيدي األسنر لدى المقاومة غلعاد شالنط.

نعتقد أصحاب هذه المطالبات اإلسرائنلنة أ الحاجة باتت ماسة لصناغة القواعد والمبادئ التي

تشكل سناسة الحكومة في أي مفاوضات صفقة تبادل قادمة ،على اعتبار أ (إسرائنل) سوف تدخل
في مواقف ممانثلة ،ورغم أ الحكومة اإلسرائنلنة بادرت بالدعوة لعقد هنئة شمغار التي كتبت التقرنر،
فإ رئنس الوزراء السابق بينامن يتيناهو امتيع في حنيه ع مياقشته ،أو تبيي يتائجه.

وفي ضوء مفاوضات القاهرة بشأ إمكاينة إبرام صفقة تبادل أسرى جدندة مع حماس ،فإ هياك

تخوفات إسرائنلنة أيه ما دام استيتاجات تقرنر شمغار ل تياقش قر ًنبا ،فقد نصبح حب ار على ورق،
في حن ال تزال حماس تحتجز مستوطين وجيودا إسرائنلنن .
بسبب حساسنة الموضوع م الياحنة األمينة ،فلم نتم يشر يتائج تقرنر شمغار إطالقاً ،بزعم أيه ما

دام لم ُنعتمد ،أو على األقل تياقش المبادئ التوجنهنة األساسنة الواردة فنه ،فإ الحكومة اإلسرائنلنة
ستبقى دو توجنهات ،ودو سناسة ميظمة في هذه القضنة الخطرة ،رغم أيها وقادتها نتعرضو
لضغوط سناسنة عامة وغنر عادنة ،ويتنجة لذلك قد نتعرض الجمهور اإلسرائنلي لألذى ،م خالل

إطالق سراح أسرى فلسطنينن شاركوا في عملنات مسلحة.

مع العلم أ استيتاجات لجية شمغار أعادت اليظر في مبادئ التفاوض بشأ معامالت األسرى

واالختطاف ،لكيها قُدمت ميذ ما نقرب م عقد م الزما  ،ما نطرح السؤال ع سبب عدم كشفها
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أمام الجمهور اإلسرائنلي م قبل ،واألسوأ م ذلك لماذا لنس لدى الحكومة سناسة ميظمة بشأ هذه
القضنة ،رغم أ بنينت والبند يفسنهما طالبا في ذلك الوقت يتيناهو بمياقشة يتائج لجية شمغار.

تقدم هذه اليقاشات والمطالبات صورة ع حراك إسرائنلي حول طي صفحة األسرى لدى المقاومة،

وا كا بطنئاً ،وبحاجة لمزند م تشكنل لوبي داخلي على حكومة االحتالل ،م خالل بعض
اإلشارات الصادمة ع المقاومة.

فلسطين أون الين2021/7/11 ،

 .55إرث نتنياهو :دولة ثنائية القومية
دايننل فرندما
ما هو إرث يتيناهو؟ هل هو اتفاقات ابراهنم أم التطعنمات أم ربما سنذكر بأيه حرر أكنثر م الف

«مخرب» مقابل جيدي إسرائنلي واحد ،ودفع خاوة لـ»حماس» في غزة؟ م الصعب التخمن  .ولك

نحتمل ا تغطي على كل هذا مساهمة يتيناهو في االشهر االخنرة في تحونل إسرائنل الى دولة

نثيائنة القومنة.

لنس المقصود التخوف م أ تفقد إسرائنل األغلبنة النهودنة ،او أ نكو فنها عدد كبنر على يحو
خاص م

السكا

غنر النهود .فالصعوبة تيشأ عيدما نكو

داخل الدولة جمهور واسع ،ذو

اندنولوجنا خاصة به ،ال نسلم بطابع الدولة وبخطوطها األساس .جمهور كهذا ،اذا ما جمع قوة
وشكل عيص ار مهما في عموم السكا م شأيه ا نكافح ضد االساس الذي تقوم علنه الدولة وضد

المبادئ االساس في قاعدتها .اعضاء فنه م شأيهم ا نعملوا بوسائل عينفة ولك نمكيهم انضا أ

نحاولوا تحقنق هدفهم في المسار السناسي.

الخطوة االولى في اتجاه الدولة نثيائنة القومنة تمت بعد حرب «االنام الستة» عيدما قرر وزنر

الدفاع ،موشنه دانا  ،شطب الحدود بن إسرائنل التي في حدود الخط االخضر وبن «المياطق».
هكذا ،التقى العرب اإلسرائنلنو فجأة اقرباءهم في الضفة الغربنة وفي قطاع غزة ،بعد قطنعة قرابة

 20سية .كايت هذه خطوة مهمة لبلورة الشعب الفلسطنيي ،والتي أدت الى ضخ مهم م السكا

الفلسطنينن الى يطاق دولة إسرائنل ،وضم امور اخرى ساهمت في ظاهرة تعدد الزوجات التي

يشهدها اساسا في اوساط البدو في اليقب.

جاءت المرحلة التالنة مع االستنطا في «المياطق» ،الذي تطور بخطوات كبرى مع صعود «غوش

انموينم» بعد حرب «نوم الغف ار » .هذا االستنطا  ،الذي نتواصل حتى النوم ،قام على اساس
الفرضنة في أيه سنكو ممكيا ضم «المياطق» دو سكايها ،او على االقل دو ميحهم المواطية.
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هذا وهم :ما كا

ممكيا عمله قبل سبعن

في

أو مئة سية لنس ممكيا ،النوم ،واالستنطا

«المياطق» ،بالتأكند خارج الكتل وفي قلب السكا الفلسطنينن نشكل حاف از مهما لخلق دولة نثيائنة

القومنة.

وهكذا يشأت حركة كماشة القامة دولة نثيائنة القومنة :مسنرة استنطا

تضخ اإلسرائنلنن

الى

«نهودا» و»السامرة» ،وبالتوازي ضخ سكا فلسطنينن الى داخل الخط االخضر ،والذي نتم بطرق
مختلفة ومتيوعة .في بدانة سيوات االلفن

اتخذت خطوات عملت على لجم هذه السناقات :فك

االرتباط ع قطاع غزة ،واحكام الطوارئ في قايو المواطية ،والدخول الى إسرائنل والتي قلصت

بشكل كاسح «حق العودة» الفلسطنينة الى يطاق دولة إسرائنل بوساطة الزواج.

النمن  ،سواء في المعارضة أم داخل الحكومة ،نواصل تبيي االستنطا اإلسرائنلي في «المياطق»

في مواقع حنث الوجود الفلسطنيي المكنثف .قضنة بؤرة «افنتار» تجسد ذلك .كما أ النمن نواصل

تبيي اندنولوجنا ميع حق العودة الفلسطنينة الى داخل دولة إسرائنل ،ولك هذا الموقف تلقى مؤخ ار

ضربة قاضنة ،بعد أ وضع يتيناهو امامه اندنولوجنا علنا« ،الحكم فوق كل شيء» .لقد تسببت هذه
االندنولوجنة له بدانة بتسونغ ائتالف مع حزب ميصور عباس ،الخطوة التي لشدة المفارقة عملت

كالسهم المرتد واتاحت إقامة الحكومة برئاسة يفتالي بنينت .الخطوة النثاينة ،التي استهدفت ضعضعة

حكومة بنينت ،ايعكست في افشال التعدنل لقايو المواطية .كا هذا ايتصا ار اشبه بالهزنمة :ل

تسقط الحكومة ،ولك فتح الباب لدخول فلسطنيي مكنثف الى يطاق إسرائنل.

وبالتوازي فإ عداء يتيناهو غنر الملجوم للحكومة عزز مكاية األحزاب العربنة كلسا من از في

الكينست .لقد علميا تارنخ األحزاب الحرندنة جندا ما هي قوة لسا المن از  ،ونمك االفتراض بأ

األحزاب العربنة ستستخدم قوتها ،ضم أمور أخرى ،لتعزنز حق العودة الفلسطنينة الى إسرائنل.
نمك فقط ا يتخنل كنف ستبدو الدولة حن سنسعى النهود لنحافظوا على ارنثها الصهنويي بنيما

سنسعى الفلسطنينو لتحونلها الى دولة كل مواطينها .وفي المرحلة التالنة ربما الى دولة فلسطن .
هذه هي مساهمة يتيناهو الهائلة ،وم شـأيها ا تذكر كإرنثه المركزي.

يديعوت أحرونوت

القدس العربي ،لندن2021/7/12 ،
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 .56كاريكاتير:
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