األربعاء 2021/7/14

5583

غانتس :ال اعمار بدون األسرى والمساعدات

لغزة عن طريق مصر واالمم المتحدة

 ...ص

4

مصادر :السلطة الفلسطينية تعطل إدخال منحة قطر لغزة
حماس تنفي وجود تقدم حقيقي في صفقة األسرى وتتهم االحتالل بـ"المراوغة"
"القدس" :السلطة الفلسطينية سلمت مبعوث اإلدارة األميركية وثيقة "إجراءات بناء الثقة"
مصر تطالب الفصائل بمنحها الفرصة للضغط على االحتالل وتعد ببدء اإلعمار بعد العيد
حفال للسفارة األميركية بالقدس
موقفها لم يتغير تجاه المدينة ..سفراء دول أوروبية يقاطعون ا

السلطة:

5

 .2مصادر :السلطة الفلسطينية تعطل إدخال منحة قطر لغزة

5

" .3القدس" :السلطة الفلسطينية سلمت مبعوث اإلدارة األميركية وثيقة "إجراءات بناء الثقة"

7

 .4اشتية يدعو لتسريع فتح القنصلية األميركية في القدس

7

 .5المالكي يرحب بالموقف األوروبي المتمسك بحل الدولتين

8

" .6الخارجية الفلسطينية" :جرائم االحتالل ومستوطنيه تهديد حقيقي لجهود إحياء عملية السالم

8

 .7أريحا :اجتماع فلسطيني تركي يبحث تعزيز التبادل التجاري الزراعي
المقاومة:
.8

حماس تنفي وجود تقدم حقيقي في صفقة األسرى وتتهم االحتالل بـ"المراوغة"

.9

"القدس العربي" :فتح تقرر مواجهة الفعاليات الموجهة ضد السلطة بتصعيد المقاومة الشعبية

8
9
9

 .10حماس :مصادرة االحتالل جزءا من أموال المقاصة جريمة سطو

9

 .11هنية يهنئ الرئيس اإليراني إبراهيم رئيسي بانتخابه رئيسا للبالد

10

" .12سرايا القدس" :المقاومة أفشلت عمل "القبة الحديدية" عبر تكتيكات مغايرة

10

 .13فصائل :تهديدات فتح لرافضي جريمة اغتيال "بنات" مرفوضة وتُعمق االنقسام
 .14فتح تنظم مهرجانا جماهيريا في جنين دعم ا للسلطة الفلسطينية

11
11

.15
مرة يدين إغالق فيسبوك صفحة وكالة شهاب
ّ
 .16القانوع :رفض االحتالل اإلفراج عن الرفيقة جرار تأكيد على عنصريته

11
12

 .17حماس تنعى األمين العام للهيئة اإلسالمية المسيحية حنا عيسى

12

 .18إصابة حارس أمن إسرائيلي بإطالق نار على حاجز قلنديا واعتقال المنفذ
الكيان اإلسرائيلي:

12

 .19غانتس يوعز بتطوير آلية إعادة إعمار غزة باإلشراف الدقيق على المشاريع

13

 .20أجهزة األمن ووزراء إسرائيليون تحفظوا من تجميد تحويل أموال للسلطة الفلسطينية

13

 .21نتنياهو يشن هجوما على بينيت بسبب األردن

13

 .22تشكك إسرائيلي في نوايا إردوغان بعد "مكالمة ودية" مع هيرتسوغ

14

 100 .23جندي إسرائيلي يطالبون بوقف عنف المستوطنين في الضفة

14

 .24باحث إسرائيلي :االحتالل يستخدم قوانين التنظيم والبناء لتهجير المقدسيين
التاريخ :األربعاء 2021/7/14

العدد5583 :

ص

2

15

 .25نصف إصابات إسرائيل من الملقحين والمتعافين من «كوفيد »19 -

15

“ .26المحكمة العليا” اإلسرائيلية تقضي بقانونية الفصل بين الجنسين في بعض الجامعات

16

 .27بقيادة سالح الجو اإلسرائيلي ..مناورة دولية للطائرات المسيرة

16

 .28استطالع رأي :انتخابات جديدة في إسرائيل ستقوي الحكومة
األرض ،الشعب:

17

 .29مستوطنون بقيادة المتطرف "غليك" يقتحمون المسجد األقصى

17

 .30الهدمي :االحتالل هدم  62مبنى بالقدس منذ بداية العام

17

 .31األسرى اإلداريون في سجون االحتالل يرجعون وجبات الطعام احتجاجا على اعتقالهم

18

 .32خالل أسبوع :االحتالل يجبر  8عائالت مقدسية على هدم منازلها

18

 .33منظمة حقوقية توثق استشهاد  70طفالا في غزة والضفة خالل النصف األول من العام الجاري

19

 .34االحتالل ينفذ حملة تجريف وهدم في قصرة واقامة بؤرة استيطانية جديدة شرق الخليل

19

 .35الطفلة رقية نصار تشعل منصات التواصل بعد هدم منزلها في سلوان

19

 .36مسيرة منددة باغتيال الناشط "بنات" في الخليل

20

 .37فرنسا تمنح وسام االستحقاق الوطني بدرجة فارس للدكتورة رصاص نائب رئيس جامعة النجاح

20

 .38تشييع حاشد وحزين لسهى جرار وغضب لرفض االحتالل حضور والدتها
مصر:

20

 .39مصر تطالب الفصائل بمنحها الفرصة للضغط على االحتالل وتعد ببدء اإلعمار بعد العيد
األردن:

21

" .40اليمين" اإلسرائيلي يهاجم الملك األردني :يعمل لمصلحة إيران

عربي ،إسالمي:

22

 .41تحركات قطرية ومصرية لتطوير "تهدئة غزة"

22

 .42اإلمارات تفتتح اليوم سفارتها في تل أبيب
دولي:

 .43الخارجية األميركية لـ “القدس” :هادي عمرو يعمل على إجراءات بناء ثقة بين الفلسطينيين واسرائيل
التاريخ :األربعاء 2021/7/14

العدد5583 :

ص

3

22

23

 .44االتحاد األوروبي يطالب بوقف عمليات الهدم في األراضي الفلسطينية المحتلة

23

حفال للسفارة األميركية بالقدس
 .45موقفها لم يتغير تجاه المدينة ..سفراء دول أوروبية يقاطعون ا

24

 .46لجنة في البرلمان اإليرلندي تدعو إلى وضع حد لعمليات التهجير القسري للفلسطينيين

25

 .47بروفسيور أمريكي بـ"هارفارد" يستقيل احتجاجا على تحيزها ضد الفلسطينيين

25

 .48استطالع :ربع اليهود األمريكيين يتفقون على أن إسرائيل "دولة فصل عنصري"
حوارات ومقاالت

26

 .49ال فرق بين لبيد ونتنياهو في مسألة حل الدولتين ...أ.د .يوسف رزقة

27

 .50تشابكات صفقة تبادل األسرى! ...هاني حبيب

28

 .51الشاعر الشهيد عبد الرحيم محمود ..كتب الشعر لفلسطين بالدم ...ياسر علي
 .52إسرائيل ونظريتها الحربية الجديدة :التكنولوجيا أوالا ...اللواء احتياط غرشون هكوهن

31

كاريكاتير:

33

***

 .1غانتس :ال اعمار بدون األسرى والمساعدات لغزة عن طريق مصر واالمم المتحدة
جدد بيني غانتس وزير الجيش اإلسرائيلي ،اليوم الثالثاء ،تمسكه بموقف حكومته الرافض لعدم
السماح بإعادة إعمار قطاع غزة بدون عودة من األسرى والمفقودين لدى حماس أو من وصفهم بـ

“األوالد” وعودتهم إلى ديارهم.

جاء ذلك خالل مشاركته في مؤتمر عقد لتعزيز سكان غالف غزة ،والذي عقد في مجلس أشكول

االستيطاني المحاذي لحدود جنوب قطاع غزة.

وقال غانتس “نحن نعتني بالمساعدات اإلنسانية المقدمة لسكان قطاع غزة ،وسنواصل القيام بذلك
بالتعاون مع شركائنا المصريين واألمم المتحدة والهيئات الدولية األخرى ،لكننا نطالب بالهدوء

والسالم ،ولن نسمح بتنمية وتطوير غزة إال بعد عودة األوالد إلى ديارهم”.

وأكد غانتس أنه في حال كان هناك حاجة لعمل عسكري وحملة جديدة في المستقبل فإنه لن يتردد

مشير إلى أن هناك جبهة داخلية قوية قادرة على حماية نفسها في أي مواجهة.
ًا
بذلك،
القدس ،القدس2021/7/13 ،
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 .2مصادر :السلطة الفلسطينية تعطل إدخال منحة قطر لغزة

ذكر موقع "عربي  ،2021/7/13 ،"21من غزة ،عن أحمد صقر :كشفت مصادر فلسطينية
لـ"عربي "21عن تفاصيل متعلقة بالمفاوضات الجارية من أجل إدخال منحة قطرية إلى قطاع غزة
المحاصر ،خاصة بالعائالت الفقيرة؛ مؤكدة أن السلطة في رام هللا رفضت صيغة تم التوصل إليها

مع االحتالل بوساطة مصرية ،في إطار مساع إلنهاء األزمة اإلنسانية الخانقة.

وأكدت المصادر المطلعة على مجريات المفاوضات غير المباشرة الجارية في القاهرة بين "حماس"
واالحتالل اإلسرائيلي بوساطة مصرية ،واالجتماع الذي جرى بين الحركة والسفير القطري محمد

العمادي ،أنه "تم عرض آلية جديدة ،يتم بموجبها نقل أموال المنحة القطرية عبر األمم المتحدة
لتوزيعها على العائالت الفقيرة في قطاع غزة" .وأوضحت في تصريح حصري لـ"عربي ،"21أن

"االحتالل وعبر مكتب رئيس وزراء االحتالل نفتالي بينيت ،وافق على هذه اآللية ،واألمم المتحدة

أبدت استعدادها لتطبيقها ،وهناك موافقة من الواليات المتحدة حول الصيغة ذاتها" .لكن "السلطة

الفلسطينية في رام هللا رفضت هذه األلية ،مما عطل دخول هذه األموال حتى اآلن" ،مؤكدة أن "كل

المحاوالت إلقناع قيادة السلطة للتعاطي مع اآللية الجديدة فشلت حتى اآلن" .وأضافت المصادر:
"من الواضح أن السلطة غير مكترثة باألوضاع اإلنسانية الصعبة التي يمر بها قطاع غزة

المحاصر ،خاصة في ظل أجواء عيد األضحى المبارك".

وأضافت األخبار ،بيروت ،2021/7/14 ،من غزة ،عن رجب المدهون :علمت «األخبار» ،من

التوصل
مصادر فلسطينية ،أن إشكاليات ال تزال تعترض إدخال المنحة القطرية إلى غزة ،على رغم
ّ

إلى آلية جديدة لتوزيعها .إذ ترفض السلطة في رام هللا تحويل مبالغ المنحة عبر البنوك الفلسطينية
التابعة لها في القطاع ،تمهيداً الستالمها من ِقَبل اللجنة القطرية ،وايداعها في «بنك البريد» الذي
كانت تُصرف من خالله األموال سابقاً .وبحسب المصادر ،فقد رفضت السلطة ،خالل المباحثات
التي جرت خالل اليومين الماضيين بينها وبين حركة «حماس» والمصريين والقطريين ،إدخال

يتم صرف األموال عبرها وبتح ّكم كامل
المنحة
ّ
المخصصة للفقراء في غزة عبر بنوكها ،وطالبت بأن ّ
ِ
بوجهة الصرف ،مع دفع عمولة للبنوك التي ستصرفها ،باإلضافة إلى توفير منحة مماثلة
من قَبلها ُ

لخزينة رام هللا.

" .3القدس" :السلطة الفلسطينية سلمت مبعوث اإلدارة األميركية وثيقة "إجراءات بناء الثقة"
رام هللا :كشفت مصادر مطلعة لـ”القدس” أن السلطة الوطنية سلمت اإلدارة األميركية ممثلة بمبعوثها
إلى المنطقة ،هادي عمرو ،نائب مساعد وزير الخارجية األميركي ،وثيقة “إجراءات بناء الثقة” مع
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الحكومة اإلسرائيلية ،والتي تهدف إلى العودة بالعالقة الفلسطينية – اإلسرائيلية إلى ما قبل االنتفاضة
تمهيدا الستئناف المفاوضات بين الجانبين .وقالت المصادر إن
الثانية ،نهاية أيلول من العام ،2000
ً
اجتماعا مع المبعوث األميركي ،عمرو ،أمس األول ،وناقش معه
وزير المالية ،شكري بشارة ،عقد
ً

البنود االقتصادية الواردة في الوثيقة.

وكانت لجنة مصغرة من القيادة الفلسطينية عملت على صياغة الوثيقة التي وضعت تحت عنوان

“إجراءات بناء الثقة” كما ـشارت المصادر ذاتها .وترأس اللجنة رئيس السلطة محمود عباس فيما
ضمت حسين الشيخ ،ماجد فرج ،ووزير المالية ،شكري بشارة .وقالت المصادر إن الشيخ وفرج طرحا
البنود السياسية واألمنية التي وردت في الوثيقة ،فيما وضع بشارة البنود االقتصادية.

بندا شملت مطالب أمنية وسياسة واقتصادية ،وفي الجانب السياسي،
وتضمنت الوثيقة أكثر من ً 30
ورد في الوثيقة نقاط ،أبرزها “تجميد االستيطان ،إبقاء الوضع القائم في المسجد األقصى كما هو

(الستاتيسكو) وعدم هدم المنازل الفلسطينية”.

هذا وأشار تقرير إسرائيلي إلى أن الوثيقة الفلسطينية المذكورة ال تتحدث عن حل دائم للصراع وتشمل

مطالب من إسرائيل بهدف العودة إلى مفاوضات تحت رعاية أميركية؛ ووفقًا لتقرير نشرته القناة 12

اإلسرائيلية ،فإن الوثيقة تشمل:

-إعادة فتح بيت الشرق وباقي المؤسسات الفلسطينية في القدس المحتلة ،المغلقة منذ العام .2001

قائما في الحرم القدسي قبل العام  ،2000بما يتعلق بانتشار الشرطة
إعادة الوضع الذي كان ًاإلسرائيلية في الحرم وحوله ،واقتحامات الجماعات اليهودية المتطرفة للمسجد األقصى وساحاته،
ووقف إخالء فلسطينيين من بيوتهم في القدس المحتلة لصالح مستوطنين ،مثلما يحدث في الشيخ

جراح وسلوان.

– تنفيذ “النبضة الرابعة” باإلفراج عن أسرى كان ينبغي اإلفراج عنهم منذ العام  ،2014بموجب اتفاق

إسرائيلي – فلسطيني ،لكن إسرائيل لم تنفذ االتفاق ،إلى جانب اإلفراج عن أسيرات وأسرى مسنين
وقاصرين وجثامين شهداء.

– وقف توسيع المستوطنات ،بما في ذلك في القدس المحتلة ،واخالء بؤر استيطانية عشوائية مقامة
في أراض بملكية فلسطينية خاصة في الضفة الغربية.

– وقف عمليات هدم البيوت في غور األردن.

وقف اقتحامات قوات الجيش اإلسرائيلي للمدن الفلسطينية.-إعادة أسلحة إلى أجهزة أمن السلطة الفلسطينية ،كانت إسرائيل قد صادرتها.
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استئناف لم شمل العائالت ،التي فيها أحد الزوجين مواطن في إسرائيل واآلخر مواطن في الضفةالغربية أو قطاع غزة.

زيادة عدد تصاريح العمل في إسرائيل للعمال الفلسطينيين.إعادة أفراد الشرطة والموظفين وضباط الجمارك في السلطة الفلسطينية إلى معبر اللنبي ،مثلما كانالوضع بعد اتفاقيات أوسلو ،وتشغيل معبر البضائع في جسر دامية والموافقة على إقامة مطار دولي

في الضفة ،ومنطقة تجارة حرة قرب أريحا.

– تخصيص أراض في المناطق “جـ” من أجل إقامة مصانع ومحطة توليد كهرباء ومشاريع سياحية،
ونقل صالحيات تخطيط وبناء إلى السلطة الفلسطينية وتعزيز نشاطها في المناطق “ب” وبضمن

ذلك مد أنابيب وقود نحو ميناء إسرائيلي واألردن ومد سكة حديد للقطارات داخل الضفة.

– “تعديل “اتفاق باريس” بحيث يتم تحرير البضائع إلى الضفة من الجمارك وأال تُجبى الجمارك
بواسطة إسرائيل ،وتطوير شبكات الهواتف الخليوية في الضفة إلى الجيل الرابع .G4
القدس ،القدس2021/7/13 ،

 .4اشتية يدعو لتسريع فتح القنصلية األميركية في القدس
رام هللا :دعا رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية ،الثالثاء ،إلى اإلسراع في فتح القنصلية األميركية
في القدس المختصة بالتعامل مع الفلسطينيين والتي أُغلقت في عهد الرئيس األميركي السابق دونالد

ترمب .وحض أشتية عقب استقباله في رام هللا المبعوث األميركي هادي عمرو ،على تسريع استعادة

العالقات الفلسطينية األميركية الثنائية ،واعادة النظر في القوانين التي اتخذها الكونغرس األميركي
بخصوص القضية الفلسطينية.

الشرق األوسط ،لندن2021/7/13 ،

 .5المالكي يرحب بالموقف األوروبي المتمسك بحل الدولتين
رام هللا :رحب وزير الخارجية الفلسطيني ،رياض المالكي ،الثالثاء ،بموقف الممثل األعلى لالتحاد
األوروبي للشؤون الخارجية والسياسة األمنية ،جوزيف بوريل ،الذي أكد أهمية تسوية الصراع

الفلسطيني اإلسرائيلي على أساس مبدأ حل الدولتين .وأكد المالكي ،في بيان صحافي ،نقلته وكالة

األنباء األلمانية ،أن الموقف األوروبي «منسجم مع الشرعية الدولية وق ارراتها ومرجعيات عملية
السالم الدولية ،ويوفر الفرصة إلطالق عملية سالم ومفاوضات حقيقية» .ودعا الوزير إلى «أهمية
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الخروج من عقدة انتظار الفرص واضاعتها واالنطالق نحو صناعتها وتوفير األجواء والمناخات
المناسبة لنجاحها ،بما في ذلك ضرورة وقف االنتهاكات اإلسرائيلية بجميع أشكالها».

الشرق األوسط ،لندن2021/7/14 ،

" .6الخارجية الفلسطينية" :جرائم االحتالل ومستوطنيه تهديد حقيقي لجهود إحياء عملية السالم
رام هللا :قالت و ازرة الخارجية في حكومة السلطة الفلسطينية ،الثالثاء ،إن جرائم االحتالل ومستوطنيه
تهديد حقيقي لجهود إحياء عملية السالم ،وتعرقل أية جهود دولية مبذولة لخلق مناخات مواتية
إلعادة إطالق المفاوضات بين الجانبين االسرائيلي والفلسطيني ،وفقا لمرجعيات السالم الدولية ،وفي

مقدمتها مبدأي األرض مقابل السالم ،وحل الدولتين".

قدس برس2021/7/13 ،

 .7أريحا :اجتماع فلسطيني تركي يبحث تعزيز التبادل التجاري الزراعي
أريحا :أكد محافظ أريحا واألغوار جهاد ابو العسل ،على عمق ومتانة العالقات الفلسطينية التركية.

جاء ذلك خالل االجتماع الفلسطيني التركي المشترك لتعزيز التبادل التجاري الزراعي الذي عقد في

قاعة المؤتمرات في مقر محافظة اريحا واألغوار ،الثالثاء ،بحضور القنصل التركي العام في القدس

أحمد رضا ديمير ،ورئيس الغرفة التجارية الصناعية الزراعية تيسير حميدة ،ورئيس مجلس التمور
والنخيل ابراهيم دعيق ،ورئيس جمعية مزارعي النخيل غازي ظاهر ،والملحق التجاري التركي صباح

الدين ،وممثلي القطاع الزراعي .وبحث االجتماع سبل تعزيز آفاق التعاون والتبادل التجاري الزراعي
بين البلدين وتطوير عالقة شراكة استراتيجية تساهم في تحقيق المنفعة المتبادلة لفلسطين وتركيا.

وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)2021/7/13 ،

 .8حماس تنفي وجود تقدم حقيقي في صفقة األسرى وتتهم االحتالل بـ"المراوغة"
نفت حركة حماس ،صحة األنباء التي ترددت عن وجود تقدم في هذه الجهود ،مع استمرار “مراوغة”

االحتالل .وأكد حازم قاسم الناطق باسم الحركة ،أن ما تم الحديث عنه عن تقدم في صفقة تبادل

األسرى ،هو من قبل اإلعالم اإلسرائيلي ،الفتا إلى أنه موجه للرأي العام اإلسرائيلي الداخلي .وقال

قاسم خالل تصريحات إلذاعة “صوت القدس” المحلية “االحتالل يراوغ حتى اللحظة في إتمام صفقة

التبادل وال يوجد أي تقدم” .وأشار إلى أن ذلك يرجع لكون ما يتم طرحه من قبل االحتالل “ال يلبي
طموحات المقاومة الفلسطينية” ،الفتا إلى أن المقاومة تُدير ملف صفقة تبادل األسرى بـ “صبر
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كبير” .ولفت قاسم إلى أن االحتالل يحاول “ترميم صورة جيشه عبر تشديد الحصار والتضييق على
أبناء شعبنا من خالل منع الحركة وتعطيل اإلعمار”.

القدس العربي ،لندن2021/7/13 ،

" .9القدس العربي" :فتح تقرر مواجهة الفعاليات الموجهة ضد السلطة بتصعيد المقاومة الشعبية
غزة ـ أشرف الهور :قررت حركة فتح مواجهة الحملة التي تشن ضدها ،كونها هي من تقود السلطة
الفلسطينية ،التي انطلقت عقب حادثة مقتل الناشط نزار بنات ،خالل اعتقاله على أيدي قوة أمنية.

وستشمل خططها للرد ،فعاليات شعبية واسعة في الضفة الغربية ،تشمل تفعيل المقاومة الشعبية في
نقاط التماس ،إلى جانب فعاليات إلكترونية في قطاع غزة.

وعلمت «القدس العربي» ان قيادة الحركة قررت فعليا البدء بتنفيذ ق اررات المجلس الثوري في دورته
األخيرة التي عقدت قبل أسبوعين ،من خالل تفعيل المقاومة الشعبية في كل نقاط التماس ضد

االحتالل ،واعادة «روح العمل الشعبي المقاوم» للتأكيد على أن المعركة السياسية يجب أن تكون مع
االحتالل ،وليس من خالل «تسخين الجبهة الداخلية».

القدس العربي ،لندن2021/7/13 ،

 .10حماس :مصادرة االحتالل جزءا من أموال المقاصة جريمة سطو
قال المتحدث باسم حركة "حماس" حازم قاسم ،إن قرار حكومة االحتالل مصادرة جزء من أموال
المقاصة الخاصة بالشعب الفلسطيني جريمة سطو .وأضاف قاسم أن ذلك يؤكد السلوك اإلرهابي
لالحتالل ،واستهداف األسرى وعائالت الشهداء باعتبارهم رموز الشعب الفلسطيني.

موقع حركة حماس2021/7/13 ،

 .11هنية يهنئ الرئيس اإليراني إبراهيم رئيسي بانتخابه رئيسا للبالد
هاتف رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية الثالثاء الرئيس اإليراني المنتخب السيد
ئيسا للجمهورية اإلسالمية اإليرانية .وأكد رئيس الحركة
إبراهيم رئيسي ،حيث ّ
قدم له التهاني بانتخابه ر ً
متانة العالقة بين الحركة وايران ،وقال إن عالقاتنا قوية وراسخة وثابتة.

موقع حركة حماس2021/7/13 ،
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" .12سرايا القدس" :المقاومة أفشلت عمل "القبة الحديدية" عبر تكتيكات مغايرة
موضحا أن
أكد الناطق العسكري باسم سرايا القدس ،أبو حمزة ،فشل "القبة الحديدية" بامتياز،
ً
المقاومة استطاعت التغلب عليها في معاركها مع االحتالل اإلسرائيلي .وقال أبو حمزة ،في لقاء مع
برنامج "للقصة بقية" على قناة الجزيرة الفضائية" :إن "صواريخ المقاومة تجاوزت الغالف ووصلت

تحديدا في "تل أبيب" و"هرتسيليا" و"نتانيا" وبئر السبع ،وقد حققت إنجازات
إلى العمق اإلسرائيلي،
ً
عسكرية" .وشدد على أن ادعاءات االحتالل بأن القبة الحديدة استطاعت اعتراض ما نسبته %90
جديدا قلص
تكتيكا
وبين أن المقاومة اتبعت
ً
ً
من صواريخ المقاومة" ،كاذبة وعارية عن الصحة"ّ .
قدرات القبة وعمل على تشتيتها من خالل إطالق رشقات مركزة ومكثفة ،تجاوزت في بعض األحيان

المئة صاروخ وما يزيد في دفعة واحدة.

فلسطين أون الين2021/7/13 ،

 .13فصائل فلسطينية :تهديدات فتح لرافضي جريمة اغتيال "بنات" مرفوضة وتُعمق االنقسام
رام هللا-غزة /نور الدين صالح :أكدت فصائل فلسطينية رفضها تهديدات مسؤولين من حركة فتح
لشرائح المجتمع الفلسطيني ،تزامنا مع تواصل المظاهرات واالحتجاجات المنددة بجريمة اغتيال أجهزة
أمن السلطة في الضفة الغربية المحتلة الناشط والمعارض السياسي نزار بنات .وكان نائب رئيس
حركة فتح محمود العالول قد هدد في خطاب له برام هللا المواطنين المحتجين بقوله" :ال تستفزوا

حركة فتح ،فلن ترحم أحدا".

عبر عن استغرابه من لغة التهديدات
القيادي في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين عبد العليم دعنا ّ
التي استخدمها العالول ،مؤكدا أنها "لن تجدي نفعا مع الشعب الفلسطيني" .وانتقد القيادي في الجبهة
الديمقراطية لتحرير فلسطين عصام أبو دقة ،استخدام لغة التهديدات ،مؤكدا أنها لن تجدي نفعا ،إنما
معالجة األوضاع وتصويبها هي األفضل ،ومطلب الجماهير الفلسطينية عبر محاكمة المجرمين

واعالن نتائج التحقيق .وأكد عضو المكتب السياسي لحزب الشعب خالد منصور ،رفضه أي
تهديدات من أي طرف آلخر ،وأن لغة التهديد تدفع لمزيد من التوتر والذهاب بالشعب الفلسطيني
إلى مأزق ِ
خطر "يجب على فتح عدم االنزالق إليه" ،مشي ار إلى أن فتح والسلطة تدركان أن قضية
اغتيال بنات ليست سهلة .وقال المتحدث باسم حركة األحرار ياسر خلف" :إن تصريحات العالول

تعكس عقلية البلطجة لدى قيادة فتح المتنفذة والسلطة التي لم يستفزها عدوان االحتالل على شعبنا،

وتُبقي رأسها في الوحل وعقلها في نهب المال العام".
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 .14فتح تنظم مهرجانا جماهيريا في جنين دعم ا للسلطة الفلسطينية

محمد بالص :نظمت حركة فتح في جنين ،مساء أمس ،مهرجانا جماهيريا حاشدا دعما للشرعية
وانتصا ار للقدس .وجاء المهرجان تأكيدا على دعم الرئيس محمود عباس ،ومنظمة التحرير
الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا في الوطن والشتات ،وانتصا ار ألهلنا في مدينة القدس

المحتلة ،خاصة في حي الشيخ جراح وبلدة سلوان والبلدة القديمة من القدس .وألقى أمين سر اللجنة

المركزية لحركة فتح الفريق جبريل الرجوب ،كلمته حذر فيها ،من مخاطر محاوالت بعض الجهات

استغالل قضية مقتل الناشط نزار بنات ،من أجل المساس بالقيادة الشرعية والتحريض على حركة
فتح واألجهزة األمنية ،ومحاولة إثارة الفوضى في الشارع الفلسطيني.

األيام ،رام هللا2021/7/14 ،

مرة يدين إغالق فيسبوك صفحة وكالة شهاب
ّ .15
بيروت :استنكر القيادي في حركة "حماس" الخارج رأفت مرة ،إغالق إدارة الفيسبوك صفحة وكالة
شهاب .وأضاف في تصريح مكتوب ،الثالثاء ،تعليقا على إغالق فيسبوك صفحة وكالة شهاب:

"ندين هذا القرار ونستنكره ،ونعتبره ق ار ار ظالما واعتداء على الحريات اإلعالمية ،وحرية التعبير".

وبين أن صوت وكالة شهاب يعبر عن صوت الفلسطينيين الساعي للحق والحرية ،وعن صوت
ّ
األحرار والقيم اإلنسانية األصيلة ،وسيظل هذا الصوت عاليا مهما حاولوا إسكاته.
المركز الفلسطيني لإلعالم2021/7/13 ،

 .16القانوع :رفض االحتالل اإلفراج عن الرفيقة جرار تأكيد على عنصريته
قال الناطق باسم حركة "حماس" عبد اللطيف القانوع إن رفض االحتالل الصهيوني اإلفراج عن
الرفيقة خالدة جرار عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية إللقاء نظرة الوداع األخيرة على ابنتها

والمشاركة في تشييعها تأكيد على عنصرية االحتالل وتجرده من المعايير اإلنسانية في التعامل مع

األسرى .ودعا القانوع في تصريح صحفي المؤسسات الحقوقية واإلنسانية إلى ممارسة مزيد من
الضغط على االحتالل الصهيوني إلنهاء اعتقال األسيرات في سجون االحتالل ،وتحديداً األسيرة

المناضلة خالدة جرار التي صادر أبسط حقوقها اإلنسانية في وداع وتشييع ابنتها.

موقع حركة حماس2021/7/13 ،
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 .17حماس تنعى األمين العام للهيئة اإلسالمية المسيحية حنا عيسى
نعت حركة "حماس" الراحل المناضل حنا عيسى األمين العام للهيئة اإلسالمية المسيحية لنصرة
القدس والمقدسات .وتقدم الناطق باسم حركة حماس حازم قاسم في تصريح صحفي بخالص التعازي
والمواساة لذوي الراحل حنا عيسى ،ولإلخوة المسيحيين في فلسطين برحيل أحد رموز العمل الوطني

الفلسطيني على مدى سنين طويلة.

موقع حركة حماس2021/7/13 ،

 .18إصابة حارس أمن إسرائيلي بإطالق نار على حاجز قلنديا واعتقال المنفذ
ترجمة خاصة :أصيب حارس أمن إسرائيلي ،مساء اليوم الثالثاء ،جراء إطالق النار تجاه حاجز

قلنديا شمال القدس المحتلة .وبحسب إذاعة الجيش اإلسرائيلي ،فإن مركبة مسرعة اخترقت الحاجز
وتم إطالق النار منها ،قبل أن تنسحب من المكان .وأشارت إلى أن حارس أمن أصيب بشظية في

جدا .والحقًا ذكرت أنه تم اعتقال منفذ العملية في منطقة “عطروت” وتم ضبط
يده وحالته طفيفة ً
البندقية المستخدمة في العملية.

القدس ،القدس2021/7/13 ،

 .19غانتس يوعز بتطوير آلية إعادة إعمار غزة باإلشراف الدقيق على المشاريع
أوعز بيني غانتس وزير الجيش اإلسرائيلي ،مساء اليوم الثالثاء ،إلى العمل لتطوير آلية إعادة إعمار
غزة بشكل أكبر مما كانت عليه بعد العملية العسكرية عام .2014

وبحسب القناة العبرية السابعة ،فإن التعليمات الجديدة تنص على اإلشراف الدقيق للمشاريع التي تنفذ

في قطاع غزة ،واجراء تحليل دائم لنشاط المعابر منذ العملية العسكرية األخيرة “حارس األسوار” التي
جرت في مايو /أيار الماضي .وجاء ذلك بعد جلسة تقييم للوضع المدني في قطاع غزة ،بمشاركة
نائب وزير الجيش ألون شوستر ومنسق العمليات الحكومية غسان عليان ،ومقر االتصال والتنسيق.

وكانت إسرائيل أقرت آلية إعمار نفذتها بالتنسيق مع األمم المتحدة وجهات أخرى في غزة عرفت

باسم “آلية سيري” أو ما أطلق عليها “ ،”GRMوتعتمد التنفيذ بمراقبة صارمة أمنية على مواد
اإلعمار في غزة ويتبع نظام الطلبية بالتدقيق األمني بكامل االحداثيات والكميات والتصاميم.

وتسببت تلك العملية بتأخير بناء عدد كبير من المنازل بحجة أنها تتبع لمقاومين ،ومنها منازل حتى

اللحظة لم يعاد بنائها.
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 .20أجهزة األمن ووزراء إسرائيليون تحفظوا من تجميد تحويل أموال للسلطة الفلسطينية
بالل ضاهر :تحفظ وزراء خالل اجتماع المجلس الوزاري اإلسرائيلي المصغر للشؤون السياسية
واألمنية (الكابينيت) من قرار تجميد تحويل  600مليون شيكل من أموال الضرائب والجمارك التي
تجبيها إسرائيل لصالح السلطة الفلسطينية ،بأدعاء أن مبلغا كهذا تحوله السلطة سنويا إلى عائالت

األسرى والشهداء.

والوزراء الذي تحفظوا على القرار عم وزير األمن ،بيني غانتس ،وزيرة المواصالت ،ميراف

ميخائيلي ،ووزير الصحة ،نيتسان هوروفيتس .وبرر الوزراء تحفظهم في الفترة الحالية بسبب الوضع
الحالي الصعب في السلطة الفلسطينية واقترحوا تأجيل التجميد ،حسبما ذكر موقع "والال" اإللكتروني

اليوم ،الثالثاء.

وكان النقاش حول هذا الموضوع هادئا واستمر دقائق معدودة فقط .وأشار "والال" إلى أن هذه المرة

األولى التي تعالى فيها خالف في الكابينيت حول السياسة في الموضوع الفلسطيني منذ تشكيل

الحكومة اإلسرائيلية الجديدة.

عرب 2021/7/13 ،48

 .21نتنياهو يشن هجوما على بينيت بسبب األردن
“القدس العربي” :هاجم زعيم المعارضة اإلسرائيلية بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الحالي نفتالي بينيت
بسبب اتفاق المياه مع األردن .واعتبر رئيس الوزراء السابق أن بينيت “ضعيف ويمكن ابت اززه” .كما

اعتبر نتنياهو أن هذه الخطوة ستفيد بشكل غير مباشر إيران وبرنامجها النووي بحسب صحيفة تايمز

أوف إسرائيل .وأضاف أن بينيت يفهم أنه عندما يعطي المياه لألردن فإنه يعطي النفط إليران ،ويقدم
دفعة القتصادها لتطوير برنامجها النووي على حد وصفه.

وقال نتنياهو إنه “ال عجب أن تتجه عمان إلى طهران” ،وأن تقوم بإلغاء االتفاقيات مع إسرائيل،

دون توضيح.

القدس العربي ،لندن2021/7/13 ،

 .22تشكك إسرائيلي في نوايا إردوغان بعد "مكالمة ودية" مع هيرتسوغ
تل أبيب :شكك عدد من قادة اليمين اإلسرائيلي من الحكومة وكذلك من المعارضة ،في النوايا
اإليجابية التي بثها الرئيس التركي ،رجب طيب إردوغان ،خالل مكالمة هاتفية مطولة مع الرئيس

اإلسرائيلي ،يتسحاق هيرتسوغ ،وأبدوا اعتراضهم على تحسين العالقات الدبلوماسية مع أنقرة ،ووضعوا
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شروطاً لذلك؛ بينها إغالق مكاتب «حماس» في المدن التركية ،ووقف حملة التحريض ضد السياسة

اإلسرائيلية.

وقالت مصادر في اليمين ،أمس الثالثاء ،إن مبادرة الرئيس التركي إلظهار موقف ودي ليست لها

عالقة بإسرائيل؛ إنما هي «محاولة الستخدامنا مطية للوصول إلى إدارة الرئيس األميركي ،جو
بايدن ،الذي يوجه انتقادات حادة له ،والى دول االتحاد األوروبي التي تتعامل معه ببرود شديد».
ونقل عن مسؤول سياسي كبير في الحكومة اإلسرائيلية قوله إن «إردوغان هاجم السياسة اإلسرائيلية؛

فقط قبل  3أيام ،عندما استقبل نظيره الفلسطيني محمود عباس ،فقال عن إسرائيل إنها (تدير سياسة
عنصرية إجرامية ضد الفلسطينيين)».

الشرق األوسط ،لندن2021/7/14 ،

 100 .23جندي إسرائيلي يطالبون بوقف عنف المستوطنين في الضفة
تل أبيب :طالب نحو  100جندي إسرائيلي خدموا في الضفة الغربية ،وزي ار الدفاع بيني غانتس
واألمن الداخلي عومر بارليف ،بوقف عنف المستوطنين الذين رأوه بأعينهم تجاه الفلسطينيين.

جاء ذلك في رسالة بعث بها ،الثالثاء ،الجنود الذين أنهوا خدمتهم العسكرية مؤخ ار إلى غانتس

وبارليف ،بحسب إذاعة الجيش اإلسرائيلي “غالي تسهال”.

وقال الجنود في رسالتهم“ :ندعوكم نحن الموقعون أدناه ،جنود ومجندات خدموا في الضفة إلى العمل

اآلن وبحزم ضد ظاهرة عنف المستوطنين” .وتابعوا أن “عنف المستوطنين مستعر منذ سنوات بدعم

ضمني” ،من الدولة اإلسرائيلية.

القدس العربي ،لندن2021/7/13 ،

 .24باحث إس ارئيلي :االحتالل يستخدم قوانين التنظيم والبناء لتهجير المقدسيين
الناصرة“ -القدس العربي” :تواصل بلدية االحتالل في القدس هدم منازل الفلسطينيين بذريعة البناء
غير المرخص الذي تدفعهم عنوة نحوه بحرمانهم من توسيع مسطحات البناء فيها فتلقي بهم في اليم

وتلومهم على تبللهم.

وفي هذا المضمار يؤكد أفيف ستارسكي ،كاتب وباحث في جمعية “عير عميم” الحقوقية اإلسرائيلية
أن دولة االحتالل تستخدم قوانين التخطيط والبناء وسيلة مركزية لطرد المزيد والمزيد من الفلسطينيين

من المقدسين .وجاء ذلك على خلفية ما جرى في األسبوع الماضي حيث هدم االحتالل دكانا في
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حي البستان الواقع في بلدة سلوان ويقول صاحبها إنها كانت مصدر رزق ألفراد أسرته الموسعة
المكونة من  15نفرا.

القدس العربي ،لندن2021/7/13 ،

 .25نصف إصابات إسرائيل من الملقحين والمتعافين من «كوفيد »19 -
أظهر تحديث لو ازرة الصحة اإلسرائيلية صباح أمس (الثالثاء) أن حاالت اإلصابة الجديدة بفيروس

كورونا ارتفعت أمس إلى  730حالة ،بحسب وكالة األنباء األلمانية.

ووفقا لصحيفة «جيروزاليم بوست» فإن حصيلة اإلصابات الجديدة هي األعلى في الموجة الحالية
وكذلك األعلى منذ مارس (آذار).

وأضافت الصحيفة أن نحو  53في المائة من اإلصابات الجديدة حصلت بالفعل على اللقاح أو سبق

أن أصيبت بالفيروس وتعافت من اإلصابة.

ومن بين الحاالت النشطة ،هناك  45في حالة خطيرة ،وقد حصل  6.55في المائة منهم بالفعل على

لقاح .ويتنفس نحو عشرة منهم بأجهزة تنفس صناعية .وبلغ إجمالي عدد الوفيات .6439

الشرق األوسط ،لندن2021/7/14 ،

“ .26المحكمة العليا” اإلسرائيلية تقضي بقانونية الفصل بين الجنسين في بعض الجامعات
القدس( -أ ف ب) -قضت ما تسمى بالمحكمة اإلسرائيلية العليا مساء اإلثنين ،بقانونية الفصل بين
الطلبة من الجنسين في بعض الجامعات كوسيلة للمساعدة في دمج اليهود المتدينين (الحريديم) في

مجال التعليم وسوق العمل .ورحب جلعاد مالخ من المعهد اإلسرائيلي للديموقراطية في القدس
بالخطوة معتب ار أنها في االتجاه الصحيح.

وقال مالخ لوكالة فرانس برس “إذا عدنا  20عاما إلى الوراء فقد كان هناك ألف طالب حريدي (في

الجامعات اإلسرائيلية) واليوم هناك حوالى  14ألفًا”.

وأضفت المحكمة العليا بقرارها الشرعية على الصفوف المنفصلة في الجامعات التي يرتادها

المتدينون .يمثل الحريديم تقريبا  12في المئة من سكان الدولة العبرية الذين يزيد تعدادهم عن تسعة
ماليين نسمة .ومن المتوقع أن ترتفع نسبتهم بحلول العام  2040إلى  20في المئة بسبب ارتفاع
معدالت اإلنجاب في المجتمع اليهودي المتدين.
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 .27بقيادة سالح الجو اإلسرائيلي ..مناورة دولية للطائرات المسيرة
بدأت اليوم الثالثاء ،مناورة دولية للطائرات المسيرة ،وهي األولى من نوعها بقيادة سالح الجو
اإلسرائيلي ،وتحمل اسم “الحماة الزرق”.

وستستمر المناورة مدة أسبوعين ،بمشاركة جنود وضباط من جيوش كل من الواليات المتحدة،

وفرنسا ،وايطاليا ،وألمانيا وبريطانيا ،حيث سيتم في إطاره تفعيل مسيرات إسرائيلية من قبل الفرق
األجنبية المشاركة ،بحسب هيئة البث اإلسرائيلية العامة الناطقة بالعربية.

القدس ،القدس2021/7/13 ،

 .28استطالع رأي :انتخابات جديدة في إسرائيل ستقوي الحكومة
تل أبيب :نظير مجلي :في وقت تشهد فيه قيادات اليمين االستيطاني في الضفة الغربية المحتلة
خالفات حادة حول التعامل مع الحكومة الجديدة ،وتزداد فيها األصوات التي تنادي بالتعاون معها

ألنهم يرون أنها ستبقى في الحكم طويالً ،أظهر استطالع جديد أنه في حال إجراء انتخابات جديدة

بأغلبية  63مقعداً من مجموع .120
اآلن ،فإن االئتالف الحكومي ،سيرتفع بمقعدين إضافيين وسيفوز
ّ
ّ
ويبين االستطالع ،الذي أجري بمناسبة مرور شهر واحد على تسلم االئتالف الحكم ،أن أحزاب
االئتالف ستحظى بالنتائج التالية :حزب «يش عتيد» (يوجد مستقبل) برئاسة وزير الخارجية ورئيس

الحكومة البديل ،يائير لبيد سيرتفع من  17إلى  19مقعداً ،حزب «كحول لفان» ،برئاسة وزير األمن،
بيني غانتس ،سيحافظ على قوته  8مقاعد ،حزب العمل ،برئاسة وزيرة المواصالت ميراف ميخائيلي،

لكل منهما.
وحزب «يمينا» ،برئاسة رئيس الوزراء ،نفتالي بنيت ،سيرتفعان من  7إلى ثمانية مقاعد ّ
وحزب «يسرائيل بيتينو» ،برئاسة وزير المالية أفيغدور ليبرمان ،سيحافظ على قوته  7مقاعد .وحزب
«تكفا حدشا» (أمل جديد) برئاسة وزير القضاء ،غدعون ساعر ،سيهبط من  6إلى  5مقاعد .أما
حزب ميرتس اليساري ،برئاسة وزير الصحة نتسان هوروفتش ،فسيهبط من  6إلى  4مقاعد ،فيما

الموحدة (الحركة اإلسالمية الجنوبية) ،برئاسة النائب منصور عباس ،على
تحافظ القائمة العربية
ّ
قوتها  4مقاعد .المجموع 63 :مقعداً ،بدال من  61مقعداً اليوم تشمل نائبين متمردين ،أحدهما من
حزب بنيت والثاني من حزب ليبرمان.

في المقابل ،تهبط قوة تحالف المعارضة بقيادة بنيامين نتنياهو ،من  53إلى  52مقعداً ،على النحو

التالي :حزب الليكود يحافظ على قوته ومكانته كأكبر تكتلي برلماني  30مقعداً ،حزب اليهود

الشرقيين المتدينين ،برئاسة أريه درعي« ،شاس» ( 9مقاعد) ،تحالف أحزاب المتدينين الغربيين
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األشكناز «يهدوت هتوراه» ( 7مقاعد) يحافظان على قوتهما .ويهبط حزب اليمين المتطرف
«الصهيونية الدينية» ،بقيادة بتسلئيل سموترتش وايتان بن غفير ،من  6إلى  5مقاعد.

ورغم أن غالبية الجمهور تظهر رغبة في المزيد من التجربة للحكومة الحالية ،على غرابة تركيبتها

النادرة إذ تضم أحزاباً من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار والى الحركة اإلسالمية ،فإن االستطالع
يبين أن نتنياهو ما زال يحظى بأكبر شعبية بين الجمهور .فباإلضافة إلى بقاء الليكود أكبر

األحزاب ،قال  40في المائة إن نتنياهو هو أكثر من يصلح لمنصب رئيس الحكومة ،وتقدم بذلك،

بفارق كبير ،على لبيد الذي حظي بنسبة  24في المائة ،وعلى بنيت الذي حصل على نسبة  14في

المائة فقط ،من المستطلعة آراؤهم.

الشرق األوسط ،لندن2021/7/14 ،

 .29مستوطنون بقيادة المتطرف "غليك" يقتحمون المسجد األقصى
القدس :اقتحم مستوطنون ،الثالثاء ،المسجد األقصى المبارك ،بحماية شرطة االحتالل اإلسرائيلي،

ونفذوا جوالت استف اززية فيه .وأفادت مصادر محلية ،بأن  113مستوطنا بقيادة المتطرف يهودا غليك،
اقتحموا باحات األقصى ،عبر باب المغاربة وسط إجراءات عسكرية مشددة ،قبل أن يغادروه من باب

السلسلة.

وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)2021/7/13 ،

 .30الهدمي :االحتالل هدم  62مبنى بالقدس منذ بداية العام
القدس المحتلة :قال وزير شؤون القدس فادي الهدمي :إن سلطات االحتالل االسرائيلي هدمت ما

يزيد على  62مبنى بالقدس منذ بداية العام الجاري .وأضاف الهدمي أن خطر اإلخالء القسري
لعائالت من منازلها في حي الشيخ جراح ما يزال قائما ،حيث يتهدد اإلخالء  86عائلة في حي بطن

الهوى ،في حين يتهدد الهدم  100منزل في حي البستان في سلوان.

المركز الفلسطيني لإلعالم2021/7/13 ،

 .31األسرى اإلداريون في سجون االحتالل يرجعون وجبات الطعام احتجاجا على اعتقالهم
أسيرا ،على تنفيذ
غزة – “القدس العربي” :أقدم األسرى اإلداريون في سجن “عوفر” ،وعددهم ً 151
خطوات احتجاجية ضد حبسهم اإلداري الذي ال يستند ألي تهم ،تمثلت في إرجاع وجبات الطعام ،كـ

ي ،قد تصل إلى
“خطوة أولية” ،تنذر بتنفيذ خطوات نضالية واسعة ر ً
فضا لسياسة االعتقال اإلدار ّ
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اإلضراب عن الطعام .وقال نادي األسير ،في بيان له إن هذه الخطوة تأتي في ظل استمرار تصعيد
االحتالل في تنفيذ سياسة االعتقال اإلداري الممنهجة ،واعتقال العشرات إداريا ،وغالبيتهم أسرى

ي 15
سابقون أمضوا سنوات في سجون االحتالل اإلسرائيلي ،بعضهم تجاوزت سنوات اعتقاله اإلدار ّ

عاما .وأكد أنه خالل األيام المقبلة سيكون هناك برنامج واضح من كافة الفصائل حول خطوات

المواجهة القادمة.

ُيشار إلى أن عدد األسرى اإلداريين حتى نهاية مايو الماضي بلغ أكثر من  520أسي ار إداريا يقبعون
في ثالثة سجون مركزية ،وهي “عوفر”“ ،النقب” ،و”مجدو”.

القدس العربي ،لندن2021/7/13 ،

 .32خالل أسبوع :االحتالل يجبر  8عائالت مقدسية على هدم منازلها
محمد وتد :هدمت  8عائالت مقدسية منازلها ،وذلك بعد أجبرتها بلدية االحتالل على تنفيذ الهدم
ذاتيا واال تغريم كل عائلة مبلغ  200ألف شيكل تكاليف جرافات الهدم ،يأتي ذلك فيما تواصل بلدية
االحتالل توزيع عشرات البالغات للعائالت المقدسية خاصة في سلوان ،وتمهلها  48ساعة لهدم

منازلها بدعوى البناء دون ترخيص .ويضطر المقدسيون إلى هدم منازلهم بأيديهم تجنبا لدفع مبالغ
باهظة جدا في حال قامت بلدية االحتالل بهدمها.

عرب 2021/7/13 ،48

 .33منظمة حقوقية توثق استشهاد  70طفالا في غزة والضفة خالل النصف األول من العام الجاري

نابلس-عماد سعادة :وثّقت الحركة العالمية للدفاع عن األطفال -فلسطين ،استشهاد  70طفالً في
قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس ( 50ذكو ار و 20إناثا) على يد قوات االحتالل اإلسرائيلي

خالل النصف األول من العام الجاري (حتى  .)2021/6/30وأوضحت الحركة ،في بيان صحفي ،أن

من بين األطفال الشهداء؛  61طفال في قطاع غزة قتلهم االحتالل اإلسرائيلي خالل عدوانه األخير
على القطاع في شهر أيار الماضي والذي استمر  11يوما ،فيما قتل  9أطفال في الضفة الغربية.

وأشارت إلى أنها وثقت أيضا إصابة  85طفال في الضفة الغربية وقطاع غزة ( 61ذكو ار و 24إناثا)،
على يد قوات االحتالل خالل الفترة ذاتها ،منهم من تسببت اإلصابة لهم بإعاقات دائمة.

القدس ،القدس2021/7/13 ،
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 .34االحتالل ينفذ حملة تجريف وهدم في قصرة واقامة بؤرة استيطانية جديدة شرق الخليل
محافظات – "األيام" :أجبرت سلطات االحتالل ،أمس ،مقدسياً على هدم منزله ،وشنت حملة تجريف
وهدم وردم في أراض ببلدة قصرة ،في الوقت الذي واصل فيه المستوطنون اعتداءاتهم وأقدموا على

إقامة بؤرة استيطانية شرق الخليل ،ونكلوا بطفل في البلدة القديمة منها.

األيام ،رام هللا2021/7/14 ،

 .35الطفلة رقية نصار تشعل منصات التواصل بعد هدم منزلها في سلوان
أثارت الطفلة “رقية نصار” تعاطف رواد منصات التواصل معها ،بعد تضرر عائلتها من ق اررات
الهدم الذاتي للمنازل في بلدة سلوان بالقدس ،ففي مقطع متداول سئلت أين ستنام بعد هدم المنزل؟

فأجابت في الشارع .ورصدت نشرة الثامنة -نشرتكم ( )13/7/2021التفاعل مع مقاطع الطفلة رقية
والت ي ظهرت في أحدها تواسي والدها الذي بكى قه ار لهدم منزله ،وقد نامت الطفلة الفلسطينية ليلتها
األولى بعد هدم منزل عائلتها في الشارع داخل سيارة ،وهو األمر الذي أثار تضامن وتعاطف رواد

منصات التواصل .وقد استمر التفاعل عبر وسم "أنقذوا سلوان" مع استمرار سلطات االحتالل فرض
سياسة هدم المنازل على أهالي بلدة سلوان ،وتداول ناشطون عبر الوسم مقاطع توثق هدم المنازل

وشهادات أهالي البلدة الذين أصبحوا بال مأوى بعد هدم منازلهم.

وقد حذر مغردون من نكبة تهجير جديدة كما أكدوا أن هذه السياسة ستستمر حتى يحقق االحتالل

مراده بتهويد القدس على حد قولهم ،وتداول ناشطون مقطعا أظهر إغالق قوات االحتالل جميع
مداخل بلدة سلوان صباح االثنين.

الجزيرة .نت2021/7/13 ،

 .36مسيرة منددة باغتيال الناشط "بنات" في الخليل
خرجت مسيرة جماهيرية حاشدة عصر اليوم [أمس] ،في محافظة الخليل جنوب الضفة الغربية

يدا باغتيال المعارض السياسي نزار بنات وللمطالبة بمحاسبة القتلة .وطالب المتظاهرون
المحتلة ،تند ً
في دوار ابن رشد ،برحيل رئيس السلطة محمود عباس ومحاسبة قتلة نزار بنات ،مؤكدين على
استمرار فعالياتهم االحتجاجية حتى تحقيق العدالة.
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 .37فرنسا تمنح وسام االستحقاق الوطني بدرجة فارس للدكتورة رصاص نائب رئيس جامعة النجاح
نابلس-غسان الكتوت :منح الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون بقرار جمهوري عبر القنصل الفرنسي
العام في القدس رينيه تروكاز ،الدكتورة خيرية رصاص ،نائب رئيس جامعة النجاح الوطنية لشؤون

العالقات الخارجية والدولية ،وسام االستحقاق الوطني بدرجة فارس Chevalier de l’ordre national

 ،du meriteوهو اعلى وسام تقدمه الجمهورية الفرنسية بقرار رئاسي لشخصيات فرنسية وعالمية

سنويا .ويأتي هذا التكريم حسب ما ورد في الرسالة الرسمية ،نتيجة لجهودها الهامة في تطوير

العالقات الفرنسية الفلسطينية ،حيث تتابع القنصلية الفرنسية العامة في القدس مسيرتها السياسية
والجامعية باهتمام كبير.

القدس ،القدس2021/7/13 ،

 .38تشييع حاشد وحزين لسهى جرار وغضب لرفض االحتالل حضور والدتها
سائد أبو فرحة" :حرموني من وداعك بقبلة ،أودعك بوردة ...أمك المحبة خالدة" ،عبارة كتبت على
إكليل ورد ،باسم القيادية في الجبهة الشعبية ،األسيرة خالدة جرار ،التي لم تتمكن من المشاركة في

مراسم تشييع جثمان ابنتها سهى ( 31عاما) ،أمس ،بسبب رفض االحتالل اإلسرائيلي تمكينها من

هذا األمر .مشهد إكليل الورد الذي وضع على جثمان سهى ،التي توفيت في منزلها في رام هللا قبل

يومين ،جراء نوبة قلبية حادة ،بدا مؤثرا ،وتم تداوله بشكل الفت عبر مواقع التواصل االجتماعي،

التي ضجت بالحادثة المؤلمة التي امتزجت فيها مشاعر األلم للرحيل المفاجئ والمبكر لجرار،

بالغضب لحرمان والدتها من وداعها .وكان تلفزيون فلسطين حرص على بث مراسم التشييع على
الهواء مباشرة ،على أمل تمكين والدتها من متابعة الحدث ،الذي لم يكتب لها أن تحضره بنفسها

بسبب االحتالل.

األيام ،رام هللا2021/7/14 ،

 .39مصر تطالب الفصائل بمنحها الفرصة للضغط على االحتالل وتعد ببدء اإلعمار بعد العيد
عيسى سعد هللا :قال مصدر مطلع وموثوق ،ان المخابرات المصرية أجرت خالل الساعات األخيرة
سلسلة اتصاالت مكثفة مع قادة عدد من فصائل المقاومة بغزة ،على إثر إبالغ الفصائل مصر

باستيائها الشديد وعدم رضاها وسكوتها على منع إسرائيل بدء عملية اإلعمار في غزة رغم مرور

نحو شهرين على انتهاء العدوان اإلسرائيلي.
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وأضاف المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه لـ"األيام" ،ان مسؤولي المخابرات المصرية طلبوا من
الفصائل التريث وعدم الرد عسكرياً على التعنت والمماطلة اإلسرائيلية واالنتظار لفترة بعد عيد
األضحى لمنحهم الفرصة للضغط على االحتالل ،حيث وعدوا بالبدء بعملية اإلعمار بعد العيد

مباشرة من خالل الشروع في بناء المدينة السكنية التي أعلنت عنها مصر ضمن المنحة المالية

إلعمار غزة في منتصف شهر أيار الماضي خالل العدوان اإلسرائيلي على غزة والبالغة  500مليون

دوالر .وأشار المصدر ذاته الى ان الفصائل أبلغت المسؤولين المصريين انها دون ان ترى العمل
واعادة اإلعمار على ارض الواقع وفي المناطق التي دمرها االحتالل فإنها تعتبر ان ال شيء حصل.
ولفت المصدر ذاته الى أن مسؤولي المخابرات المصرية ابلغوا الفصائل باستعداد إحدى الدول

الخليجية التبرع بمبلغ مالي كبير إلعمار القطاع بالتنسيق مع مصر.

أما فيما يتعلق بالمنحة المالية القطرية فقد أكد المصدر ذاته ان الخالف ال يزال يحوم حول دخولها
الى القطاع في ظل رفض إسرائيل إدخال المبلغ المخصص من المنحة لرواتب موظفي حكومة غزة

والبالغ تسعة ماليين دوالر من أصل  30مليون دوالر يذهب ثلثها كمساعدات نقدية لألسر المتعففة

بغزة والثلث اآلخر يكون ثمناً لوقود تشغيل محطة التوليد في غزة.

األيام ،رام هللا2021/7/14 ،

" .40اليمين" اإلسرائيلي يهاجم الملك األردني :يعمل لمصلحة إيران
بالل ضاهر :هاجمت مقاالت ُنشرت في الصحف اليمينية اإلسرائيلية رئيس الحكومة ،نفتالي بينيت،
في أعقاب لقائه في عمان مع الملك األردني عبد هللا الثاني ،الذي اعتبر أن من شأنه تحسين
العالقات بين الجانبين .وتأتي هذه التهجمات بقيادة وتوجيه رئيس الحكومة اإلسرائيلية السابق،

ويتهم نتنياهو اآلن بأنه سعى
بنيامين نتنياهو ،الذي تدهورت العالقات بين الدولتين طوال واليتهُ .
إلى تخريب العالقات ووصفت المحللة السياسية في صحيفة "هآرتس" ،نوعا النداو ،الثالثاء ،هذه
التهجمات بأنها "ردود فعل غاضبة وخوف من محاوالت تحسين العالقات السياسية مع إحدى

الشريكات االستراتيجية األهم إلسرائيل ،األردن".

وأضافت أن كتاب األعمدة في صحف اليمين اإلسرائيلية "يتخوفون من أن تحسين العالقات الباردة،
التي تدهورت إلى هوة خالل عهد نتنياهو ،ستكلف إسرائيل أثمانا كأنها كبيرة :إمالء عملية سياسية

مع الفلسطينيين؛ القضاء على التحالف مع دول الخليج ضد إيران؛ التنازل عن الجيوب (الباقورة

والغمر اللتين أعادهما نتنياهو إلى األردن) ،وهستيريا بيع المياه لألردن".
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 .41تحركات قطرية ومصرية لتطوير "تهدئة غزة"
غزة – “القدس العربي” :مع استمرار التحركات المصرية والقطرية الرامية الستمرار حالة التهدئة في
قطاع غزة وتطويرها ،وافقت سلطات االحتالل من جديد على توسيع قائمة السلع المسموح إدخالها

لقطاع غزة ،بشمولها على سلع جديدة ،تستخدم في مجاالت الصناعة ،وكانت تمنعها منذ انتهاء

الحرب األخيرة على غزة يوم  21من شهر مايو الماضي.

وبعد  24ساعة على قرار مماثل بالسماح بإدخال عدة سلع إلى قطاع غزة ،وكذلك السماح بتصدير
بعض المنتجات من القطاع للخارج من خالل المعبر التجاري كرم أبو سالم ،وافقت سلطات
االحتالل على توسيع هذه القائمة لتضم أصنافا جديدة .وجاءت هذه التسهيالت مع بدايات تحركات

مصرية قطرية ،بهدف المحافظة على حالة التهدئة وتطويرها ،لتكون طويلة األمد.

القدس العربي ،لندن221/7/13 ،

 .42اإلمارات تفتتح اليوم سفارتها في تل أبيب
ترجمة خاصة :تدشن دولة اإلمارات العربية ،اليوم األربعاء ،مقر سفارتها في تل أبيب ،كأول دولة
خليجية تقوم بذلك منذ سنوات طويلة .وسيشارك في حفل التدشين ،شخصيات إماراتية بينهم مريم

المهيري وزيرة الدولة لألمن الغذائي والتي تزور تل أبيب منذ يومين ،إلى جانب شخصيات إسرائيلية
من بينهم الرئيس الجديد يتسحاق هرتسوغ ،ودبلوماسيين من عدة دول بينهم دول عربية تمتلك

سفارات وممثليات لها في تل أبيب.

القدس ،القدس2021/7/14 ،

 .43الخارجية األميركية لـ “القدس” :هادي عمرو يعمل على إجراءات بناء ثقة بين الفلسطينيين
واسرائيل

سعيد عريقات :قال الناطق الرسمي باسم و ازرة الخارجية األميركية ،نيد برايس ،االثنين ،أن نائب
مساعد وزير الخارجية األميركي ،هادي عمرو سيلتقي مع المسؤولين الفلسطينيين واإلسرائيليين،

ولكن أيضا مع مسؤولين من منظمات المجتمع المدني المتعددة.

وقال برايس في معرض رده على سؤال وجهته له القدس ،حول مهمة عمرو ،وما إذا كانت ستتناول

اقتراحات محددة من السلطة الفلسطينية بشأن استئناف الحوار بين مع الحكومة اإلسرائيلية الجديدة،

” كما تعلم ،إن نائب مساعد وزير الخارجية ،هادي عمرو موجود في المنطقة اآلن ،وانه يلتقي
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أيضا مع
وسيجتمع في األيام المقبلة مع مسؤولين إسرائيليين ،ومع مسؤولين فلسطينيين ،ولكن ً
عناصر من المجتمع المدني”.
وأضاف برايس ،إن الواليات المتحدة تعتبر اجتماعاته (هادي عمرو) القادمة مع عناصر المجتمع

جدا ألن هذا ما نعرف أن هناك حاجة ماسة إليه -تمكين هذه المجموعات (للقيام
المدني مهمة ً
قادر
بمهامها)؛ وبالتالي ،سيعقد نائب مساعد وزير الخارجية عمرو سلسلة من االجتماعات ليكون ًا
قدما في بعض هذا العمل المهم”.
على المضي ً

القدس ،القدس2021/7/13 ،

 .44االتحاد األوروبي يطالب بوقف عمليات الهدم في األراضي الفلسطينية المحتلة
طالب االتحاد األوروبي ،مساء اليوم الثالثاء ،بوقف جميع عمليات الهدم التي تنفذها سلطات
االحتالل في األراضي الفلسطينية المحتلة .وقالت بعثة االتحاد األوروبي في القدس ،في تغريدة

نشرتها باللغتين العربية واإلنجليزية على منصاتها الرسمية في مواقع التواصل االجتماعي“ ،من

فلسطينيا ،بما في ذلك  320طفالً في األرض
شردت إسرائيل 595
ً
المفجع أنه في عام ّ 2021
الفلسطينية المحتلة ،وهو ما يمثّل زيادة بنسبة  %50مقارنة بالعام الماضي”.
وأضافت“ :في آخر عملية هدم في حمصة (األغوار الشمالية) في  7تموز/يوليو الجاري ،تم تشريد

شخصا بما في ذلك  24طفالً وهم اآلن في حاجة ماسة للمساعدات اإلنسانية”.
42
ً
وتابعت“ :في اليومين الماضيين ،أُجبرت  3عائالت فلسطينية في القدس الشرقية ،بما في ذلك

أيضا بموجب
سلوان ،على هدم منازلها بنفسها .هذه األنشطة ليست قاسية فحسب ،بل غير قانونية ً
القانون الدولي ويجب أن تتوقف”.
وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)2021/7/13 ،

حفال للسفارة األميركية بالقدس
 .45موقفها لم يتغير تجاه المدينة ..سفراء دول أوروبية يقاطعون ا

تحدث موقع “واي نت” العبري ،اليوم الثالثاء ،حول مقاطعة بعض سفراء االتحاد األوروبي في

إسرائيل ،مراسم اح تفال أقامته السفارة األميركية في القدس ،بمناسبة يوم االستقالل األميركي ،في
الرابع من الشهر الجاري.

وبحسب الموقع ،فإن من بين السفراء الذين تمت دعوتهم وقرروا عدم الحضور إلى المجمع األميركي

في حي “أرنونا” بالقدس ،سفراء دولتي ألمانيا وفرنسا ،ويعود ذلك لعدم اعتراف دول أوروبا بالقدس
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“عاصمة إلسرائيل” ،وأن مجمع السفارة األميركية يقع في منطقة ذات محل خالف ،في ظل اعتبار
أن جزًءا منها يقع خارج الخط األخضر.
ووفقًا للموقع ،فإن قرار السفراء بالتغيب عن االحتفال تسبب باإلحراج للواليات المتحدة ،في ضوء
الخطوات التي اتخذتها إدارة الرئيس األميركي جو بايدن بفتح صفحة جديدة وايجابية في العالقات

مع االتحاد األوروبي بعد  4سنوات متوترة في ظل إدارة دونالد ترامب.

وأقيم االحتفال التقليدي بمشاركة مئات الشخصيات ،منهم رئيس الوزراء اإلسرائيلي الجديد نفتالي

بينيت.

فيما قال مصدر مقرب من السفراء األوروبيين الذين تمت دعوتهم إلى الحفل ،إن من بين من قرروا
عضوا في االتحاد األوروبي،-
الحضور السفير الروماني ،ونائب السفير البريطاني -دولته لم تعد
ً
وممثلين عن أستراليا ،والنرويج ،وهندوراس ،وغواتيماال وكندا.

ردا على ذلك أنها ال ترد على مثل هذه القضايا ،التي تتعلق بحضور
وقالت السفارة األميركية ً
الدبلوماسيين ،في حين أن السفارة الفرنسية لم ترد على التقرير ،أما السفارة األلمانية قالت ،إن موقفها

من القدس لم يتغير.

القدس ،القدس2021/7/13 ،

 .46لجنة في البرلمان اإليرلندي تدعو إلى وضع حد لعمليات التهجير القسري للفلسطينيين
نشرت اللجنة المشتركة للشؤون الخارجية والدفاع في البرلمان اإليرلندي ،يوم الثالثاء ،تقريرها حول

"عمليات التهجير والهدم في األراضي الفلسطينية المحتلة" .وقال رئيس اللجنة تشارلز فالنغ "في
أعقاب زيادة عمليات الهدم ،بما في ذلك المنشآت التي تم تشييدها أو ترميمها بتمويل من دافع

الضرائب اإليرلندي ،وافقت اللجنة المشتركة للشؤون الخارجية والدفاع على إجراء مراجعة للوضع
فيما يتعلق بهدم المنشآت العامة والخاصة وتهجير السكان في األراضي الفلسطينية المحتلة" .ودعا

التقرير إلى وضع حد لعمليات التهجير القسري للفلسطينيين واحالل المستوطنين مكانهم ،وعمليات
الهدم ،ومصادرة األراضي ،ونهب الموارد الطبيعية في األراضي الفلسطينية المحتلة.

وطالب التقرير سلطات االحتالل اإلسرائيلي باتخاذ خطوات ملموسة لتفكيك المستوطنات غير

القانونية واالنسحاب من األراضي الفلسطينية المحتلة ،لتمكين إجراء مفاوضات هادفة.

كما دعا سلطات االحتالل إلى وقف استهداف المساعدات اإلنسانية في الضفة الغربية من خالل

عمليات الهدم والمصادرة.
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 .47بروفسيور أمريكي بـ"هارفارد" يستقيل احتجاجا على تحيزها ضد الفلسطينيين
واشنطن :استقال البروفيسور كورنل ويست ،من جامعة هارفارد األميركية العريقة؛ احتجاجا على
تحيز الجامعة ضد الفلسطينيين .وقال ويست ،في كتاب استقالته الذي نشره اليوم على صفحته
ّ
الشخصية على موقع توتير" :هذا هو كتاب استقالتي الصريح إلى عميد جامعة هارفارد .أحاول أن
أقول الحقيقة الخالصة حول االنحطاط في جامعتنا التي تحكمها المصالح المادية" ،مضيفا "دعونا
نشهد ضد هذا التعفن الروحي".

يذكر أن كورنل ،فيلسوف ومفكر عام أميركي ،وناشط سياسي ،وناقد اجتماعي ،وله العديد من

الكتب وشارك في العديد من األفالم الوثائقية وبعض أفالم هوليوود.

المركز الفلسطيني لإلعالم2021/7/13 ،

 .48استطالع :ربع اليهود األمريكيين يتفقون على أن إسرائيل "دولة فصل عنصري"
اعتبر  %25من اليهود في الواليات المتحدة األمريكية ان اسرائيل دولة فصل عنصري وترتكب
اإلبادة الجماعية بحق الفلسطينيين.

وكشفت دراسة استقصائية أجريت على الناخبين اليهود األمريكيين أجراها معهد االنتخابات اليهودي،

عن ان  %34من المستطلعة آراؤهم أيدوا أن "معاملة إسرائيل للفلسطينيين مماثلة للعنصرية في

الواليات المتحدة" ،و ّأيد  %25على أن "إسرائيل دولة فصل عنصري" ووافق  %22على أن "إسرائيل
ترتكب إبادة جماعية ضد الفلسطينيين".
وعند سؤالهم عن حل الدولتين ّأيد  %61من المشاركين حل الدولتين بينما فضل  %19قضم الضفة
الغربية ،وأيد " %20إقامة دولة واحدة غير يهودية وال فلسطينية" تشمل إسرائيل والضفة الغربية وغزة.

يذكر ان االستطالع الذي شمل  800ناخب ،والذي أجرته استراتيجيات  GBAOفي الفترة من 28

يونيو إلى  1يوليو عبر اإلنترنت وعبر النصوص ونشر اليوم على موقع وكالة التلفاف اليهودية ،به
هامش خطأ إجمالي يبلغ  3.5نقطة مئوية ،وكان هامش الخطأ في ردود من هم دون سن األربعين

 6نقاط مئوية( .بلغ هامش الخطأ للمجموعة الفرعية األرثوذكسية  11.6نقطة مئوية.

وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)2021/7/14 ،
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 .49ال فرق بين لبيد ونتنياهو في مسألة حل الدولتين
أ.د .يوسف رزقة
هل خسرت السلطة الرهان على حكومة االحتالل الجديدة؟! حين فشلت مفاوضات السلطة مع

حكومة نتنياهو ،ودخل الفشل مرحلة التأجيل الممتد بال أفق زمني محدد ،تخيلت السلطة أن غياب
نتنياهو عن رئاسة الوزراء سيوفر فرصة لمفاوضات جديدة بشأن مشروع حل الدولتين .هذه الفرصة

المفترضة كانت محض خيال ال أكثر.

يقول يائير لبيد وزير خارجية حكومة االحتالل الجديدة" :ليس س ار أنني أؤيد حل الدولتين ،ولكن هذا

لألسف غير ممكن حاليا"! لبيد قال هذا في اجتماع له مع نظرائه األوروبيين ،الفارق بين نتنياهو
ولبيد فارق لغوي .نتنياهو يقول :ال أؤيد حل الدولتين ،والواقع ال يسمح بذلك ،ولبيد يقول :أؤيد حل
الدولتين ،ولكن الواقع ال يسمح بذلك ،وعليه فإن المشترك بين الرجلين والموقفين هو ال يمكن إقامة

دولة فلسطينية.

إذا صح أن السلطة راهنت على الحكومة الجديدة فرهانها خاسر ،وهكذا يخسر كل من ينظر للقضية
والحلول من منظور األشخاص ،ذلك أن األشخاص أغيار يتغيرون ،وال تلتزم حكومة شخص

بحكومة شخص آخر ،ومن هنا قال المفكرون :دعوا األشخاص وأقيموا سياستكم على المبادئ
واألفكار ،ألنها هي الشيء الثابت.

نحن في نقدنا التفاقية أوسلو ومشروع حل الدولتين ،قلنا إن ما يقال عن حل الدولتين هو كالم

لالستهالك المحلي ،وكسب الوقت لتعميق االستيطان في الضفة والقدس تحت مظلة المفاوضات،

ومن ثم وصلت المفاوضات لنقطة االصطدام بالحائط ،ولكن بعد أن استفحل االستيطان في الضفة
دون مقاومة تذكر ،وصار مشروع حل الدولتين غير ممكن في الميدان ،وهو ما عبر عنه لبيد في

كلمته لألوروبيين.

هل بقي أمام السلطة مجال للتفاوض على حل الدولتين بعد هذا؟! وهل من المجدي العودة لها

بطلب من البيت األبيض ،مع أنه ال أمل في حدوث شيء مهم ال على المستوى النظري ،وال على
المستوى العملي الميداني؟! إن البقاء خارج المفاوضات الكاذبة الفارغة خير للقضية الفلسطينية ،ألن
الوجود خارج إطار مخادع يعطيك فرصة للتفكير في خيار مفيد ،وحسبنا أن نقول إن أفضل

الخيارات الممكنة هو تعليق اتفاقية أوسلو ،والعودة للمقاومة ،وجمع الشعب كل الشعب على خيار
واحد بعد أن فرقته المفاوضات على أكثر من خيار .كل الخيارات بال أمل وبال فائدة إال خيار

المقاومة فإن معه بعد توفيق هللا األمل والفائدة.
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 .50تشابكات صفقة تبادل األسرى!
هاني حبيب
هل هناك صلة ما ،بين تعيين رئيس الحكومة اإلسرائيلية بينيت لـ «إيال خولتا» مستشا اًر لألمن
ٍ
بوساطة مصرية
بتقدم على ملف صفقة تبادل األسرى التي تجري
القومي بديالً عن مائير بن شبات ّ
نشطة.

جوالت عديدة ،بين القاهرة وتل أبيب وغزة لمسؤولي األمن الكبار لدى األطراف الثالثة ،مصر

لمعالجة جملة من العناوين والملفات كان في
و»حماس» واسرائيل ،نشطت في اآلونة األخيرة ُ
طليعتها ملف صفقة تبادل األسرى ،وقيل بعد كل جولة أن المباحثات حول هذه الصفقة ال تزال
فإن ما يجري حول هذه الحوارات والجوالت ،يعيدنا إلى مثل هذا
استكشافية ،وبالعودة إلى الوراء ّ
ائيليا بملف
السيناريو الذي سبق عقد صفقة شاليت ،الفرق هذه المرة ّأنه تم ربط هذا الملف إسر ً
تماما
اإلعمار ،وهو ما رفضته المقاومة باعتبار أن هذا الملف بطبيعته األمنية واإلنسانية منفصل ً

لتحمل إسرائيل مسؤوليتها إزاء إعمار ما دمرته آلتها العسكرية أثناء
عن ملف إعادة اإلعمار ًا
نظر ّ
غزة.
حربها األخيرة على قطاع ّ

فإن إسرائيل تراهن على مصلحة مصرية أكيدة في
حسب تقرير سابق لقناة «كان  »11العبريةّ ،
التوصل إلى هذه الصفقة ،لذلك فهي تضغط على الجانب المصري من أجل تشجيع القاهرة وحركة
ّ
قدما من أجل اتاحة المجال أمام عقدها ،ولكي تبدي مرونة أكثر بموازاة مرونة
حماس للمضي ً
أن التقرير يشير
ًا
إسرائيلية تم التعبير عنها
مؤخر بما ُيسمى تسهيالت على المعابر وفي البحرّ ،إال ّ
التوصل إلى عقد هذه الصفقة ليس بسبب الربط اإلسرائيلي بينها
يؤخر
إلى ما هو أهم ،ذلك أن ما ّ
ّ
غزة ،بل أن هذا التأخير حسب التقرير يعود إلى رفض إسرائيل إطالق
وبين إعادة إعمار قطاع ّ

سالح معتقلين فلسطينيين من ذوي األحكام العالية ،خاصة هؤالء الذين شاركوا في عمليات قُتل فيها
إسرائيليون ،وهو نفس موقف حكومة نتنياهو السابقة التي أضافت على هذا الموقف االمتناع عن

إطالق سراح من أعادت إسرائيل اعتقالهم بعد إطالق سراحهم وفقًا لصفقة شاليت.
أما التساؤل حول إذا ما كان هناك رابط ما بين تعيين خولتا بديالً عن بن شبات ،فيعود إلى أن هذا
ّ
األخير المقرب من نتنياهو كان من المتشددين في وضع الشروط اإلسرائيلية وعدم إبداء المرونة

ووضع شروط يعرف مسبقًا ّأنه ال يمكن لحركة حماس القبول بها ،ويظن البعض أن باستبداله إثر
استقالته بعد أن شغل منصبه ألربع سنوات من شأنه أن يوجد فرصة أمام خولتا التخاذ سيناريو

غزة.
مختلف،
مستفيدا من نتائج الحرب الرابعة على قطاع ّ
ً
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من المستبعد ،إن لم يكن من المستحيل ،أن تتراجع حكومة بينيت حول شروط هذه الصفقة ،ذلك
تصلبا وأقل مرونة على هذا الملف وسائر الملفات
تشددا ولكي تظهر ّأنها أكثر
ّأنها ستكون أكثر
ً
ً
األخرى ،لن تقبل حكومة بينيت بما هو أقل من شروط حكومة نتنياهو ،لكنها في المقابل ستظل
بأنها معنية بإعادة المعتقلين لدى «حماس» إلى
معنية بأن يظل هذا الملف
مفتوحا لكي تظهر ّ
ً
عائالتهم ،أما ما تسميه إسرائيل تسهيالت إضافية على معبر كرم أبو سالم وزيادة مساحة الصيد

فهذا يأتي في سياق تثبيت وقف إطالق النار والتهدئة أكثر من كونه مرتبطًا بصفقة تبادل لألسرى،
فإن اإلشارات األخيرة حول إمكانية التوصل إلى صفقة محدودة بحيث يتم إطالق
وفي كل األحوال ّ
فإن هذه الصفقة
سراح بعض المعتقالت الفلسطينيات مقابل معلومات حول األسرى اإلسرائيليين ّ
ستظل جزئية ،وعلى األرجح ّأنها ستكون خاتمة لهذا الملف على المستوى المنظور ،أي لن تكون
هناك مرحلة ثانية.

األيام ،رام هللا2021/7/14 ،

 .51الشاعر الشهيد عبد الرحيم محمود ..كتب الشعر لفلسطين بالدم
ياسر علي
على الرغم من قلّة شعراء عصر النهضة في فلسطين ،مقارنةً بشعراء عصر النهضة في مصر،
ٍ
وعصر شعراء المهجر في بالد الشام ،إال أنهم لم يكونوا شعراء ٍ
حب
وجمال بقدر ما كانوا قادةً
َ
وطنيين ،يقودون الجماهير بالكلمة والرصاصة ..وفي المقال السابق عن إبراهيم طوقان ،تطرقنا إلى
تأثير إلقائه قصيدته الشهيرة "الثالثاء الحمراء" على الجماهير التي خرجت بمظاهرة كبيرة بعد

سماعها القصيدة..

وبسبب إدراك االحتالل البريطاني لتأثير الشعراء والخطباء في الثورة ،اضطهدهم وزّج بالكثير منهم
في السجون والمعتقالت .وعندما اشتعلت الثورة الكبرى في فلسطين عام  ،1936أصدرت الحكومة
البريطانية تشريعاً ظالماً يجعل التحريض على الثورة جريمة عقابها السجن ،ما اضطر عدداً من

الكتّاب والشعراء إلى الهجرة من فلسطين بعد الثورة طلباً لحرية الكلمة ،وهرباً من ظلم االحتالل الذي
جعلهم أهدافه المفضلة.

الشعراء الشهداء

شهدت فلسطين في فترة الجهاد والثورة قبيل النكبة عدداً من الشعراء المميزين كإبراهيم طوقان وأبي

سلمى وغيرهم ..كما أنها شهدت قافلة عظيمة من المجاهدين الشهداء ،إال أنها لم تشهد شخصاً
جمع االثنين معاً غير الشاعر عبد الرحيم محمود (ومثله في الشعر الشعبي الزجال نوح إبراهيم
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شيع نفسه ،فقال بعد إصابته قبيل
استشهد أيضاً) .كما أن التاريخ العربي ـ فيما أعلم ـ لم يشهد شاع اًر ّ
استشهاده في معركة الشجرة عام  ،1948حين وجده رفاقه مصاباً في مثل هذه األيام ( 13تموز/
يوليو)..

احملوني احملونــي

واحذروا أن تتركوني
وخذوني ال تخافـ ـوا

واذا ُّ
مت ادفنونـ ــي

حياته

ُولد الشهيد الشاعر عبد الرحيم محمود في قرية عنبتا عام  ،1913وكان والده الشيخ عبد الحليم
محمود يقرض الشعر ويتذوقه (راجع مقالنا عنه في هذه السلسلة) ،فأحاطه بالرعاية عند ظهور بوادر
نبوغه الشعري ،وتلقى تعليمه االبتدائي في قريته ،وتعليمه التكميلي في طولكرم .أما المرحلة الثانوية،

تمها في نابلس ،في مدرسة النجاح الوطنية حيث تتلمذ على يد الشاعر إبراهيم طوقان،
فقد انتقل ُلي ّ
يقصدهُ حين كتب في مذكراته أن بعض
وأنهى دراسته الثانوية عام  ،1933ولعل الشاعر طوقان كان
ُ
تالميذه النجباء بدأوا ينظمون الشعر على يديه.

يدرس فيها حتى
ليدرس فيها
األدب العربي ،حيث ظل ّ
َ
ولما تخرج من المدرسة ،اختارته إدارتها ّ
اشتعلت الثورة الكبرى عام  ،1936فأخذ ُيسهم فيها بالكلمة والبندقية واستقال من عمله وانخرط في
كتائب الجهاد تحت قيادة القائد عبد الرحيم الحاج محمد ،واستهان بالمخاطر ولم يظفر بالشهادة في

تلك الثورة.

ونظ اًر لدوره الجهادي ،فهو صاحب القصائد التي ألهبت حماس الجماهير وأصبحت أناشيد طالب
المدارس ،طاردته قوات االحتالل البريطاني مطاردة عنيفة .وأشهر األناشيد التي رددها الشعب كانت
قصيدة "الشهيد" الشهيرة التي لم يسبقها في شهرتها العربية من قصائد شعراء فلسطين إال قصيدة

"موطني" لطوقان.
في العراق

كغيره من مجاهدي فلسطين ،لم ُير ْق له البقاء فيها ،بعدما توقفت الثورة عام  ،1939وفي الوقت نفسه
ينس
فتوجه إلى العراق حيث عمل بالتدريس ،ولكنه لم َ
لم يتوقف االحتالل البريطاني عن مطاردتهّ ،

فلسطين والجهاد ،فأخباره التي كان يرسلها مع قصائده إلى فلسطين تُفيد بأنه التحق بالكلية العسكرية
وتخرج منها برتبة مالزم ،وأنه أسهم في ثورة رشيد عالي الكيالني ضد البريطانيين ،وكانت له جوالت
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في مجال األدب مع شعراء العراق األعالم ،كالرصافي والجواهري .أما القصائد التي أرسلها فكانت
تزخر بحنينه واشتياقه للوطن ،وأشهرها:

تلك أوطاني وهذا رسمها

في سويداء فؤادي محتفر

يتراءى لي على بهجتها

بت في الكون النظر
حيثما قلّ ُ

عودته واستشهاده

عاد الشاعر إلى فلسطين عام  ،1941وأطلق أجمل قصائده فيها حتى استشهاده عام  ،1948فحين

صدر قرار التقسيم عام  ،1947وقامت الحرب سافر بعد أقل شهرين إلى بيروت ومنها إلى دمشق،

تدرب في معسكر قطنة ،والتحق بجيش اإلنقاذ في فوج حطين ،وشارك في معركة "بيار
حيث ّ
عدس" ،كما شارك في معركة "رأس العين" .وشارك في القتال حول مدينة الرملة وفي قطاع الناصرة،
وكان قد ُرقّي إلى رتبة مالزم أول .وكان مساعداً آلمر الفوج المسؤول عن الناصرة .وانطلق إلى
اشتدت حتى ناهز عدد
المعارك التي دارت حول قرية الشجرة مع المستعمرات اليهودية المحيطة التي ّ

اإلصابات األلف .في ساحة المعركة التي نشبت في  13تموز  1948أصيب الشاعر برصاصة ّأدت
ودفن
إلى استشهاده ،وقال أبياته الواردة في بداية هذا المقال ،وظل يتمتم بها حتى فاضت روحهُ .
الشهيد في الناصرة التي لم تكن قد سقطت بعد ،تاركاً زوجته وأوالده :الطيب وطالل ورقية.

شعره اإلسالمي

أ بدع عبد الرحيم محمود في قصائده الوطنية واالجتماعية واإلنسانية والوجدانية الذاتية .وكانت

مرد هذا
القصائد الوطنية هي األكثر بين قصائده بالمقارنة مع الموضوعات األخرى ،وربما كان ّ
يعود إلى النشر (حيث لم تلتفت الصحف كثي اًر في تلك األيام إلى القصائد العاطفية) ،إال أنه ال
نصف أن ينكر أن الشاعر تفوق في مستوى قصائده الوطنية حتى على نفسه ..وال أعني
يستطيع ُم ٌ
بالشعر اإلسالمي الشعر المتخصص بالديني فقط ،بل كل ما تأثر باإلسالم .وقد كانت المؤثرات
اإلسالمية حول الشاعر كثيرة منذ والده الشيخ حتى آخر أيامه .غير أن أكثر المؤث ارت اإلسالمية في

حياة الشاعر كانت خروج الشيخ عز الدين القسام واعالن ثورته ثم استشهاده .وقد دعته حادثة

استشهاد القسام إلى االعتكاف على دراسة القرآن الكريم .ليظهر تأثره بألفاظ القرآن واضحاً في شعره،
كما في قصيدته الشهيرة "البطل الشهيد":

كل قلب لك فيه مصحـ ـ ـ ـ ــف
فيه من ذكرك قرآن الخلـ ـ ــود

صلت آيـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاتها
سور قد فُ ّ
ٌ
لم تزل تتلى على الدهر األبيد
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وكانت غيرته على اإلسالم والوطن كبيرة ،في قصيدته "نجم السعود" يشهد له أكثر من شهادة ،حيث
أنه لم يلهُ باستقبال األمير سعود عن قضيته الكبيرة .أما الشهادة الثانية فكانت بالتنبؤ ،غير أنها
كانت استقراء لما يحدث.
وأطلق في قصيدته "نجم السعود" عام  1935بيتين شهيرين:
أضلع ْه
ت على الشكوى المري ِرة
شاعر
األمير أمام عينِك
يا ذا
ض َّم ْ
ُ
ُ
ٌ
ُ
جئت من ِ
تودعـ ـ ـ ْـه
ياع
المسجد األقصى
الض ِ
أم َ
َ
قبل ّ
ُ
ُ
تزورهُ
أجئت ُ

قصيدة الشهيد

َمن يتابع األناشيد التي رافقت االنتفاضة الفلسطينية ،ال بد أن يكون قد سمع بهذه القصيدة التي
أنشدتها فرقة "الرابطة" الفلسطينية في الكويت قبيل االنتفاضة األولى عام  ،1987ثم دمجها الفنان
الفلسطيني أيمن الحالق من األردن بقصيدة "فتنت روحي يا شهيد" لإلعالمي الراحل ماهر عبد هللا،

لتخرج أنشودة من روائع اإلنشاد الفلسطيني ..وكما َذ َكرنا ،سارت هذه القصيدة في اآلفاق ،وأصبحت
نشيد المجاهدين.
ونختتم المقال عن عبد الرحيم محمود بمقطع من هذه القصيدة:

سأحمل روحي على راحتي
ُ
سر الصديق
فإما حياةٌ تَ ُّ
ونفس الشر ِ
يف لها غايتان
ُ

لعمر َك إني أرى مصرعي
ُ
السليب
أرى َمقتلي َ
دون َحقّي ّ
بقلبي سأرمي وجوه الع ِ
داة
ُ َ ُ
َ
ِ
الحسام
وأحمي حياضي بِ ّ
حد ُ

الردى
وأمضي في مهاوي َّ
ممات يغيظ ِ
العـ ـ ـ ــدا
واما
ٌ ُ
يل المنـ ــى
رود المنايا َ
ُو ُ
ون ُ
َغذ ِ
ولكن أ ُّ
الخطـ ـ ــى
إليه ُ
ْ

َ ِ
المبتغــى
ودون بالدي هو ُ
ديد وناري لظــى
َ
فقلبي َح ٌ
فَيعلَ َم قومي بأني الفتـى
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اللواء احتياط غرشون هكوهن

منذ حرب االستقالل يحوم مفهوم “التهديد الوجودي” فوق الحاضر اإلسرائيلي ويشكل المقياس
األساس لفحص الوضع األمني للدولة .ففي كل يوم استقالل ،يعد قادة جهاز األمن بأنه رغم

التحديات األمنية فإن الوضع السياسي بعيد عن أن يكون تهديداً وجودياً .ولكن في هذه األثناء،
أخذت تنشأ تهديدات جديدة – أقل وضوحاً من التهديد الوجودي لعهود العام  1948ولكن ال تقل
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تعقيداً وخطورة .لقد شهدنا حرب يوم الغفران عند حدوثها كحرب وجود بال تحفظ ،رغم أن الرئيس
المصري أنور السادات وجه الحرب لغاية محدودة :ليس للتهديد على أساس وجود إسرائيل ،بل

لتوجيه ضربة شديدة لمكانتها ولمفهومها األمني .وأحدثت إنجازاته العسكرية والسياسية منذئذ إلهاماً

جارفاً على “منطق التهديدات” التي تبلورت حيال إسرائيل .ابتعدت في صورتها العلنية عن االعتراف

بها كتهديد وجودي صرف ،ولكنها لهذا السبب شرخت اإلجماع الذي كان قائماً في المجتمع

اإلسرائيلي حتى  1973في المسألة المبدئية على ما نحن مستعدون للخروج إلى حرب ووضع جنودنا
في اختبار التضحية.

في انعطافة الوعي هذه ،وفي ضوء صعوبة متزايدة في تبرير ثمن الحرب ،تجد إسرائيل صعوبة في

وضع أهداف حربية بعيدة األثر .صحيح أن في الخطاب اإلسرائيلي تحفظاً آخذاً في االزدياد من
االستعداد للتضحية ،ولكن ال نزال نتوقع من الجيش اإلسرائيلي أن يحقق في أثناء الحرب التمسك

بالمهمة ،تلك التضحية التي أبداها المظليون في “جفعات هتحموشت” .في هذه األثناء ،توجه
األعداء الجدد (حزب هللا ،حماس ،والحرس الثوري اإليراني) إلى الحرب بمنطق جديد في ميل

الستنزاف إسرائيل ،وذلك بمنع االستقرار واالزدهار عنها ،وتعميق التوترات القائمة فيها منذ تأسيسها،
لدرجة حدوث سياقات انهيار داخلية .هذا التهديد ،الذي ال ينظر إليه كوجودي حتى اآلن ،آخذ في

التشكل كنوع بديل من التهديد الوجودي.

كل منظمة عسكرية تتأثر ،في أساليب قتالها وأشكال تنظيمها ،بقيم وتوقعات المجتمع الذي تخدمه.
في فهم التوتر به ،يترنح المجتمع اإلسرائيلي – اليهودي بين إرثه كمجتمع طليعي وبين توجهه إلى
نمط حياة غربي في مجتمع مدني – ليبرالي ،وبلور وتبنى قادة الجيش اإلسرائيلي (ابتداء من رئيس

األركان إيهود باراك) نظرية قتالية جديدة ،تقوم على أساس تكنولوجيا عليا .في فرضيات بناء قوة
الجيش اإلسرائيلي ،وضع التطلع إلى النصر الواضح عن وعي في ظل استنفاد التفوق االستخباري

والناري وتقليص التعلق بروح التضحية لدى المقاتلين.

ليس ضعف القلب هو ما أدى بقادة الجيش اإلسرائيلي إلى تطوير أساليب القتال الجديدة بل وعي
باحتياجات حفظ القوة وتوفير حياة الجنود في الصراع ضد التهديدات المتغيرة لالستنزاف طويل

المدى .ثمة ميول مشابهة تحققت في جيش الواليات المتحدة ،وحتى أن الجيش الروسي غير الملزم

بالحساب للمجتمع المدني – الليبرالي ،امتنع منذ انسحابه من أفغانستان عن كشف جنوده لمخاطر
القتال غير الضرورية (كاالمتناع عن تفعيل أطر نظامية من القوات البرية في قتال بري في سوريا).
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ومع ذلك ،ال نزال في المجتمع اإلسرائيلي نتوقع صورة نصر مثلما في حروب الماضي ،مثل
مقاتلي الجيش اإلسرائيلي يرفعون علم إسرائيل في مركز مدينة غزة.

مركز بيغن – السادات 2021/7/13
القدس العربي ،لندن2021/7/13 ،
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