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" .1األخبار" :مصر تستالنف اتصا ت ا م غزة :المقاومة نحو تصعيد متدرج
غزة-رجب المدهون :علمت "األخبار" ،من مصادر فلسطنينة ،أن فصائل المقاومة الفلسطنينة تتّجه
المتفجرة ،فنما تدرس
خالل األنام المقبلة يحو تصعند تدرنجي مع االحتالل ،سنبدأ بإطالق البالويات
ّ
فعالنات "مسنرات
المقاومة تفعنل أدوات ضغط جدندة ،بما فنها مسنرات على طول الحدود ،ضمن ّ
استمرت قرابة عام ويصف عام .ونأتي
العودة الكبرى" التي ايطلقت ميتصف عام  2017الماضي و ّ
التوجه مع استمرار سلطات االحتالل في تشدند اإلجراءات على معابر قطاع غزة.
هذا
ّ
وفي اإلطار يفسه ،علمت "األخبار" أن المصرننن استأيفوا أخن اًر مباحنثاتهم مع حركة "حماس" ،في
وقت تضغط فنه الحركة لكسر محاوالت العدو فرض شروطه عبر تضننق الخياق على المواطينن

بملف
ملف اإلعمار وتحسنن الواقع االقتصادي واإليسايي في غزة،
ّ
في غزة ،واالستمرار في ربط ّ
الجيود األسرى لدى المقاومة .وتتزامن االتصاالت الجدندة مع عودة الوفد الهيدسي المصري إلى
القطاع الستئياف عملنات إزالة ركام الدمار الذي خلّفه العدوان ،فنما أعليت و ازرة األشغال العامة في
غزة أن عملنات إزالة الركام ستكتمل بعد شهر تمهنداً اليطالق المرحلة النثاينة من اإلعمار.

األخبار ،بيروت2021/7/26 ،
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 .2السلطة الفلسطينية تطالب بتفعيل دور "الرباعية"
رام هللا :طالبت السلطة الفلسطنينة بتفعنل دور الرباعنة الدولنة شبه المجمد ميذ سيوات طونلة .وقال
عضو اللجية المركزنة لحركة فتح وزنر الشؤون المدينة حسنن الشنخ« :يطالب بتفعنل دور الرباعنة

الدولنة» .وأضاف الشنخ المقرب من عباس« :يؤند الدعوة الروسنة لعقد اجتماع على المستوى
الوزاري لهذه اللجية» .وقال مصدر فلسطنيي لـ«الشرق األوسط» إن الوالنات المتحدة لنست متشجعة

إلطالق أي مبادرات من أي يوع في هذا الوقت ،وتفضل االيتظار ،خوفاً من أن الضغط سنسبب

ايهنار الحكومة في إسرائنل .وأكد المصدر أن محاوالت إحناء الرباعنة قائمة ميذ فترة طونلة ،من

دون أن نيجح ذلك بالشكل المطلوب .وأضاف أن «السلطة طلبت رسمناً إحناء اللجية الرباعنة،
وعملت مع األعضاء على ذلك وخاطبتهم ،وأكدت استعدادها لاليخراط في مفاوضات ترعاها

الرباعنة ،لكن االستجابة بطنئة للغانة».

الشرق األوسط ،لندن2021/7/25 ،

 .3منظمة التحرير :اإلدارة األميركية تتجنب التدخل في ملف ا ستيطان
رام هللا :قالت ميظمة التحرنر الفلسطنينة إن اإلدارة األمنركنة لم تطلب من حكومة إسرائنل تجمند

البياء في المستوطيات .وقال «المكتب الوطيي للدفاع عن األرض ومقاومة االستنطان» التابع
للميظمة ،في تقرنر رسمي ،إيه «غنر بعند عن المياورات السناسنة للمعارضة اإلسرائنلنة بزعامة

بينامنن يتيناهو ،نبدو أن الرأي العام الفلسطنيي بات هدفاً لمحاوالت تضلنل وتجمنل لوجه اإلدارة

األمنركنة الجدندة ،التي لم تعلن حتى اللحظة موقفاً واضحاً من االستنطان النهودي في الضفة
الغربنة ،بما فنها القدس الشرقنة المحتلة».

الشرق األوسط ،لندن2021/7/25 ،

 .4منصور :التقاعس الدولي شج "إسرائيل" على انت اكات ا
ينونورك :قال الميدوب الدائم لدولة فلسطنن لدى األمم المتحدة ،الوزنر رناض ميصور ،إن عدم
مساءلة "إسرائنل" ،القوة القائمة باالحتالل ،على ايتهاكاتها الجسنمة للقايون الدولي ،بما في ذلك

مننثاق األمم المتحدة واتفاقنة جينف الرابعة وق اررات األمم المتحدة ،سمح لها بتحدي مجلس األمن

وارادة المجتمع الدولي ،دون عواقب.

وأكد ميصور في رسائل متطابقة بعنثها إلى األمنن العام لألمم المتحدة ،ورئنس مجلس األمن لهذا

الشهر (فريسا) ،ورئنس الجمعنة العامة لألمم المتحدة ،حول تدهور الحالة في األرض الفلسطنينة
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المحتلة ،بما فنها "القدس الشرقنة" ،أهمنة ضمان المساءلة واستخدام جمنع اآللنات والقدرات
الدبلوماسنة والسناسنة والقايوينة المتاحة لتأكند القايون الدولي كمصدر للسلطة في قضنة فلسطنن.

قدس برس2021/7/24 ،

 .5يديعوت :أمن السلطة الفلسطينية ُيعيد إسرائيليتين دخلتا رام هللا دون تنسيق
رام هللا :ذكرت صحنفة "ندنعوت أحرويوت" العبرنة ،نوم األحد ،أن قوة من األمن الفلسطنيي سلمت
فجر نوم األحد ،االرتباط العسكري اإلسرائنلي إسرائنلنتنن بعد دخولهما رام هللا دون تيسنق .وقالت

الصحنفة ،إن فلسطنيننن أبلغوا األمن في رام هللا بوجود إسرائنلنتنن داخل سنارة بمخنم األمعري اللنلة

الماضنة ،ونصعب الحدنث معهن بسبب إكنثارهما من شرب الكحول .وأوضحت أن قوة أمينة
فلسطنينة حضرت إلى المكان ،ويقلت اإلسرائنلنتنن إلى حاجز "بنت إنل" شمالي رام هللا ،وسلمتهن

لجنش االحتالل.

المركز الفلسطيني لإلعالم2021/7/25 ،

" .6الخارجية الفلسطينية" :جرائم ا حتالل تتزايد بشكل يومي وسط تجاهل دولي غير مبرر
رام هللا :أدايت و ازرة الخارجنة الفلسطنينة ،أمس ،تزاند «جرائم االحتالل والمستوطينن بشكل نومي
وسط تجاهل دولي غنر مبرر» .وطالبت بتشكنل ببدء لجية التحقنق التي شكلها مجلس حقوق

اإل يسان عملها لمواكبة وتونثنق ورفع التقارنر الرسمنة حول هذه االيتهاكات النومنة ،واعتماد تلك
التقارنر في التحقنقات المتوقع أن تبدأها المحكمة الجيائنة الدولنة قرنباً .ولفتت الخارجنة في بنان إلى

أن الماكنية اإلعالمنة والدعائنة اإلسرائنلنة تواصل حمالتها على المستوى الدولي ،بهدف «تبننض»

االحتالل واالستنطان والتغطنة على ايتهاكاتها وجرائمها النومنة.

الشرق األوسط ،لندن2021/7/25 ،

 .7رئيس اللجنة األولمبية الفلسطينية يلتقي عب الجودو الجزائري فتحي نورين ويثمن موقفه
"القدس العربي"-هاجر حرب :التقى رئنس اللجية األولمبنة الفلسطنينة ،جبرنل الرجوب ،بالعب
الجودو الجزائري فتحي يورنن ،الذي أعلن عن ايسحابه من المشاركة في أولمبناد طوكنو 2020

بعدما وقعت علنه القرعة لمواجهة العب إسرائنلي .جاء ذلك خالل زنارة الرجوب للبعنثتنن الجزائرنة
والفلسطنينة ،النوم السبت ،بحضور القائم بأعمال سفنر دولة فلسطنن في النابان هشام يصار .وأشاد
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الرجوب بالمواقف الجزائرنة الداعمة لفلسطنن على كافة األصعدة بما فنها الرناضة ،منثميا موقف
الالعب يورنن الذي نعكس صدق ايتمائه لفلسطنن وقضنة شعبها.

القدس العربي ،لندن2021/7/25 ،

 .8بدران :حماس والفصائل ستلجال ستخدام آليات مختلفة حال تعثرت الت دئة م ا حتالل
غزة :حذر عضو المكتب السناسي لحركة "حماس" حسام بدران ،نوم األحد ،االحتالل اإلسرائنلي،
من تعطنل مفاوضات تنثبنت وقف إطالق اليار ورفع الحصار عن غزة .وقال بدران ،في تصرنحات

يشرت على الموقع االلكترويي للحركة" :إن تغنر الحكومات اإلسرائنلنة ال نعينيا ،وايه كلما شعريا أن
هياك يوعا من التردد والتلكؤ وتعطنل مفاوضات تنثبنت وقف إطالق اليار ورفع الحصار عن غزة،

سيلجأ بالتوافق مع الفصائل في غزة الستخدام آلنات مختلفة للضغط على االحتالل" .وأشار إلى أن
"غناب الحد األديى من الوحدة الفلسطنينة أضعف من القدرة على االستنثمار السناسي األمنثل
اليتصار معركة سنف القدس ،مطالبا بإصالح ميظمة التحرنر الفلسطنينة بشكل نضمن مشاركة

الكل السناسي فنها" .وأكد أن الحركة لن تقبل بأن تحاول أي دولة في العالم أن تستغل تبرعها
إلعادة إعمار قطاع غزة للضغط على المقاومة.

قدس برس2021/7/25 ،

 .9القانوع :المزيد من التشديد على غزة لن يولد إ ا نفجار بوجه ا حتالل
قال الياطق باسم حركة حــماس عبداللطنف القايوع ،إن المزند من التشدند على غزة لن نولد إال
االيفجار بوجه االحتالل .وأكد القايوع في تصرنح صحفي مقتضب أيه "ال نمكن السماح لالحتالل

بأن نلتف على يتائج معركة سنف القدس" .وأضاف" :شعبيا لن نصبر طونالً على عدم اإلعمار

والتلكؤ في إجراءات كسر الحصار"

فلسطين أون ين2021/7/25 ،

 .10الديمقراطية تحذر من خطورة اختصار القضية والحقوق الفلسطينية بر "تحسينات اقتصادية"
يبأ-رام هللا :حذرت الجبهة الدنمقراطنة لتحرنر فلسطنن في بنان لها النوم من خطورة محاوالت

اختصار القضنة والحقوق الوطينة لشعبيا بعدد من المطالب واإلجراءات والتحسنيات االقتصادنة،

واخراجها من سناقها باعتبارها قضنة تحرر وطيي هدفها الخالص من االحتالل واالستنطان والفوز
بالحقوق الوطينة المشروعة بالعودة وتقرنر المصنر وقنام دولة مستقلة كاملة السنادة وعاصمتها

التارنخ :اإلنثينن 2021/7/26

العدد5589 :

ص

7

القدس على حدود الرابع من حزنران  .67وقالت الجبهة في بنان لها نوم السبت "إن تحسنن المستوى
االقتصادي لشعبيا في المياطق المحتلة هو واحد من الحقوق المشروعة التي تكفل له العنش الكرنم،

لكيه حق ال نختصر في ذاته باقي الحقوق المشروعة التي ال تيازل عيها وال مقانضة بنيها.

وكالة الصحافة الوطنية2021/7/24 ،

 .11حماس :منح ا حتالل عضوية مراقب في ا تحاد األفريقي قرار صادم ومستنكر
قالت حركة حماس إن قرار ميح االحتالل الصهنويي عضونة االتحاد األفرنقي كعضو مراقب ،هو

ومستيكر .وأكدت الحركة في تصرنح صحفي نوم السبت أن هذا القرار نعزز شرعنة هذا
قرار صادم ُ
الكنان على أرضيا ،ونميحه المزند من الفرص لالستمرار في مخططاته لشطب الحقوق الفلسطنينة،
واالستمرار في جرائمه الوحشنة بحق شعبيا .وأضافت الحركة :لألسف الشدند فإن هذا القرار أخذ من

دول القارة األفرنقنة ،والتي عايت لقرون ،وما زالت ،من ينر االستعمار والعيصرنة ،وبذلت الغالي
والرخنص للتخلص ميهما.

موق حركة حماس2021/7/24 ،

" .12المقاومة" في غزة ترفض ات ام ا بالمخاطرة بحياة السكان
غزة“ -القدس العربي” :ال تزال آنثار حادنثة االيفجار التي وقعت في “سوق الزاونة” أشهر أسواق غزة
الشعبنة وأقدمها ،والذي وقع صبنحة الخمنس الماضي ،وأسفر عن مقتل مواطن واصابة  14آخرنن،

قائمةً وعلى عدة اتجاهات ،خاصة بعد بنان شدند اللهجة أصدره مركز حقوقي والقى ايتقادا حادا من
فصائل المقاومة ،اليتقاده تخزنن األسلحة في مياطق “األعنان المدينة”.

وبعد وقوع الحادث ،قالت حركة حماس ،إيها ستتواصل مع الجهات المعينة حول تداعنات االيفجار
وضمان عدم تك ارره .كما يعت حركة الجهاد اإلسالمي الشخص الذي توفي جراء االيفجار ،وأكدت

أيها ستقف عيد مسؤولناتها وستتابع مع كافة الجهات المعينة تفاصنل هذا الحدث األلنم ،فنما دعت
لجية المتابعة للقوى الوطينة واإلسالمنة في غزة لتقدنم كافة أشكال الدعم واإلسياد للمتضررنن جراء

حادث سوق الزاونة ،وأكدت تضاميها مع ضحانا االيفجار ،وشددت على ضرورة استخالص العبر
واليتائج لميع تكرار حدونثه نثاينة .وقال المركز الفلسطنيي لحقوق اإليسان ،إن االيفجار كان بسبب

االيفجار الذي وقع في ميزل مأهول نقع في
عبوات ياسفة مخزية في أحد المحال .وقد أدان المركز
َ
حي سكيي مكتظ في ميطقة “سوق الزاونة”.

التارنخ :اإلنثينن 2021/7/26

العدد5589 :

ص

8

ولم نرق بنان المركز لقنادة فصائل المقاومة في غزة ،التي استيكرته ،و قالت إيه “نحمل اتهاما
واضحا لفصائل المقاومة بتعرنض حناة المديننن للخطر” ،وأضافت“ :هذا البنان وما نحمل من

مدلوالت سنئة ال نختلف عن التصرنحات التي تُجرم المقاومة وتُبرر جرائم االحتالل بحق شعبيا
ومقدساتيا” ،معتبرة أن البنان “نفتقد ألديى درجات المسؤولنة من خالل استباقه اإلعالن عن يتائج
التحقنقات التي تجرنها الجهات الحكومنة المختصة” ،وطالبت المركز الفلسطنيي لحقوق اإليسان
بالتراجع عن هذا البنان واالعتذار ،عما وصفته بـ”الزنف والبهتان”.

القدس العربي ،لندن2021/7/25 ،

 .13طائرات ا حتالل تقصف عدة مواق للمقاومة في قطاع غزة بعد إطالق بالونات حارقة
شيت طائرات حربنة إسرائنلنة سلسلة من الغارات الجونة ،لنلة أمس ،استهدفت عدة
محمد الجملّ :
مواقع في قطاع غزة ،بعد ساعتنن من اإلعالن عن تقلنص مساحة الصند ببحر غزة من  12حتى 6
أمنال بحرنة فقط ،اعتبا اًر من فجر النوم ،في حنن قالت مواقع إخبارنة عبرنة :إن نثالنثة حرائق
ايدلعت في مياطق بغالف غزة ،بفعل بالويات حارقة أطلقت من القطاع.

وأطلقت طائرات حربنة صوارنخ جو أرض تجاه موقع للمقاومة نقع شرق محافظة خان نويس جيوب

قطاع غزة ،ما تسبب في وقوع دمار كبنر في الموقع ،دون أن نبلغ عن وقوع إصابات .كما أغارت

الطائرات على موقع آخر للمقاومة وأرض زراعنة بميطقة السوداينة شمال شرقي مدنية غزة ،وأطلقت

تجاههما عدة صوارنخ ،ما تسبب في أضرار بلنغة بالموقع والميازل المجاورة .وبعد يصف ساعة
عاودت الطائرات وقصفت يفس المواقع مرة أخرى ،باستخدام قيابل ارتجاجنة ،ما تسبب في حدوث

اهت اززات شعر بها سكان المياطق القرنبة من مواقع القصف.

وأطلق مقاومون ينران أسلحة نثقنلة تجاه طائرات االحتالل التي حلقت بكنثافة في األجواء الغربنة

والشمالنة لمدنية غزة ،حنث شوهدت طلقات مضنئة تيطلق في الهواء ،بنيما أطلقت الطائرات

بالويات ح اررنة بكنثافة.

األيام ،رام هللا2021/7/26 ،

 .14غزة :عائلة "أبو زايد" تحمل حماس مسؤولية مقتله ومطالبات بتحقيق جاد ونشر النتائج
حملت عائلة الشاب حسن أبو زاند عياصر “حماس” المتمركزنن على الحاجز العسكري
غزةّ :
المسؤولنة الكاملة عن جرنمة مقتل يجلهم ،الذي تعرض إلطالق يار مباشر ،معتبرة ما حدث “جرنمة
واستهتا اًر بأرواح المواطينن األبرناء ،وهو عمل غنر مبرر” .وقتل الشاب أبو زاند وهو أب لنثالنثة
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أطفال ،لنلة الجمعة السبت ،وأصنب آخران ،بعد أن أطلقت علنهم عياصر من حركة “حماس” اليار
بنيما كايوا نستقلون مركبتهم شرقي مدنية غزة.
ّ
من جهتها ،طالبت مؤسسة الضمنر لحقوق اإليسان الحكومة في غزة بالتحقنق الجدي واليزنه في
مقتل المواطن أبو زاند ويشر يتائج التحقنق على المأل ،والعمل على ضرورة توفنر الحمانة

للمواطينن.

القدس ،القدس2021/7/25 ،

 .15غانتس :نعمل على بناء الثقة وتقوية السلطة الفلسطينية
رام هللا :قال وزنر الجنش اإلسرائنلي بنيي غايتس ،إيه أجرى مزنداً من المداوالت واليقاشات مع

المسؤولنن األمنركننن لبحث سبل تعزنز وتقونة السلطة الفلسطنينة.

وكتب غايتس في تغرندة عبر «تونتر»« :التقنت مع القائم بأعمال السفنر األمنركي في إسرائنل،
مانكل راتيي ،وياقشيا أهمنة المبادرات االقتصادنة واالجتماعنة لتقونة السلطة الفلسطنينة ،وكذلك

إجراءات بياء النثقة لصالح أمن الميطقة».

وأضاف « :في مواجهة التهدندات األمينة المتزاندة ،فإن الرابطة التي ال تتزعزع بنن الوالنات المتحدة
واسرائنل أمر حنوي .سيواصل العمل معاً لمواجهة التحدنات المحلنة واإلقلنمنة».

وجاءت تصرنحات غايتس لتؤكد توجه إسرائنل التخاذ إجراءات لتخفنف األزمة التي تمر بها السلطة

الفلسطنينة.

الشرق األوسط ،لندن2021/7/25 ،

 .16ميزانية األمن :كوخافي يطالب بإضافة عشرات مليارات الشواكل
بالل ضاهر :طالب رئنس أركان الجنش اإلسرائنلي ،أفنف كوخافي ،األسبوع الماضي ،خالل

اجتماعن ن ميفصلنن مع رئنس الحكومة ،يفتالي بنينت ،ووزنر المالنة ،أفنغدور لنبرمان ،بإضافة 9

ملنارات شنكل (الدوالر نساوي  271.3شنكل) إلى منزاينة الجنش والحصول علنها خالل العام

الحالي ،كما عاد كوخافي وقادة الجنش الى المطالبة بمنزاينة خاصة لتمونل استعدادات لهجوم

محتمل ضد إنران ،وفق ما ذكرت صحنفة "ذي ماركر" النوم ،األحد.

وحسب مطالب كوخافي ،فإن الزنادة على المنزاينة العسكرنة للعام الحالي ،تشمل  5ملنارات شنكل

تضاف إلى منزاينة األمن في كل واحدة من السيوات الخمس المقبل ،و 3ملنارات شنكل لتغطنة
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يفقات العدوان على غزة الذي استمر  11نوما في شهر أنار/مانو الماضي ،وملنار شنكل لالعتياء
بمقعدي الجنش ومصارنف لمرة واحدة.

وتعيي هذه المطالب أن تصادق الحكومة اآلن على زنادة منزاينة األمن بمبلغ  29ملنار شنكل،

للسيوات الخمس المقبلة ،وذلك قبل المطالب بمنزاينات أخرى منثلما نخدث كل عام .وأشارت

ال صحنفة إلى أن هذه المطالب هي يقطة البدانة وحسب في المفاوضات بنن الجنش وبنن و ازرة

المالنة ومكتب رئنس الحكومة" ،تمهندا للي األذرع" قبل المصادقة على منزاينة األمن للسيوات

المقبلة.

وخالل االجتماعنن مع بنينت ولنبرمان ،عاد كوخافي وقادة الجنش إلى استئياف الحدنث المتكرر

حول تمونل استعدادات لهجوم محتمل ضد إنران" ،من دون ذكر  11ملنار شنكل التي تم رصدها

للجنش قبل  10سيوات من أجل االستعداد لهجوم كهذا والذي لم نحدث ،وفنما نستعنيون بأوصاف
إعالمنة مقلقة حول يقص جهوزنة الجنش بكل ما نتعلق بإدارة الحرب".

ورغم أيه لم نتم التوصل إلى أي تفاهمات حول المنزاينة ،إال أن هدف كوخافي وقادة الجنش من هذه
المحادنثات التمهند للمطالب التي سنقدمويها ،إلى جايب ميع و ازرة المالنة من تشدند اإلشراف
والمراقبة لمنزاينة األمن ،وكنفنة إيفاقها ،وهي مبادرة تخطط و ازرة المالنة إلى شملها في إطار قايون

التسونات الذي تتم المصادقة علنها بموازاة المصادقة على منزاينة الدولة.

عرب 2021/7/25 ،48

 .17موظف في الخارجية اإلسرائيلية مشتبه بزيارة إيران وا جتماع بج ات استخباراتية
تعتزم الينابة العامة اإلسرائنلنة تقدنم الئحة اتهام بحق طالب جامعي إسرائنلي ،لالشتباه في دخوله

إل ى إنران بشكل غنر قايويي قبل توظنفه في و ازرة الخارجنة اإلسرائنلنة ،بحسب ما أوردت وسائل
اإلعالم اإلسرائنلنة ،مساء النوم ،األحد.

وكايت أجهزة االمن اإلسرائنلنة قد اعتقلت الطالب قبل أكنثر من شهر ،وأخضعته للتحقنق لدى جهاز

األمن اإلسرائنلي العام (الشاباك) بمتابعة مكتب الينابة العامة في ميطقة القدس.

وبحسب التقارنر فإن "المواطن اإلسرائنلي" مكث في إنران لمدة قصنرة .وأشارت القياة  12اإلسرائنلنة

إلى أن الموظف في الخارجنة اإلسرائنلنة مشتبه باالجتماع مع جهات استخباراتنة إنراينة.

وأوضحت التقارنر أيه "تم إطالق سراح المشتبه به في ظل ظروف مقندة وتم تحونل ملف القضنة

إلى مكتب المدعي العام لمراجعة وفحص تقدنم الئحة االتهام".
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 .18العدوان على غزة :الجيش اإلسرائيلي فرض وقف عمل السائقين العرب
بالل ضاهر :رفض الجنش اإلسرائنلي دخول سائقنن إلى قواعد عسكرنة أنثياء العدوان على قطاع
غزة ،في أنار/مانو الماضي ،بحنث فرض علنهم التغنب عن العمل ،حسبما ذكرت صحنفة "هآرتس"

النوم ،األحد .ونأتي ذلك خالفا لتقرنر ذكر قبل يحو أسبوعنن أن السائقنن العرب تغنبوا عن العمل
إنثر اإلضراب الذي أعليت عيه األقلنة العربنة احتجاجا على العدوان على غزة واعتداءات الشرطة

اإلسرائنلنة على المواطينن في القدس المحتلة والمواجهات التي دارت في المدن الساحلنة في مياطق

الـ.48

ويقلت الصحنفة عن مصادر مطلعة قولها إن الجنش اإلسرائنلي سمح باليشر عن "تغنب" السائقنن

العرب ألسباب متعلقة بالصراعات على منزاينة األمن التي نخوضها مقابل و ازرة المالنة.

عرب 2021/7/25 ،48

 .19ا حتالل غاضب بعد تقييد بولندا استرداد "أمالك الي ود"
تسود األوساط اإلسرائنلنة حالة من الغضب ،بعد أن وافق مجلس الشنوخ البوليدي المجلس األعلى

النهودنة في البالد.
نقند المطالبات باسترداد الممتلكات
ّ
في البرلمان ،الجمعة ،على قايون ّ
إن "التشرنع
جنة االحتالل ،نائنر البند ورئنس الحكومة البدنل على ذلك ،قائال ّ
وعلّق وزنر خار ّ
بشدة" في العالقات ما بنن تل أبنب ووارسو.
سنضر ّ
ّ
وأضاف البند ،معقّبا على الخطوة ،إن "التشرنع سنلحق ضر ار شدندا بعالقاتيا مع بوليدا" ،وقال:
"تتابع إسرائنل بقلق بالغ التقدم المحرز في العملنة التشرنعنة في بوليدا في ما نتعلق بالحق في
استعادة الممتلكات المسروقة من ضحانا المحرقة" ،بحسب وسائل إعالم إسرائنلنة.

وأضاف" :لن يتخلى عن الموقف العيند بشأن تكرنم ضحانا المحرقة والحفاظ على ذكراهم وحقوقهم".

موق "عربي 2021/7/25 ،"21

 .20خبراء عسكريون :حماس تفكر بإشعال جب ات حول "إسرائيل"
عربي -21عديان أبو عامر :قال خبنر عسكري إسرائنلي إن "األحداث األمينة األخنرة في غزة وعلى
الجبهة الشمالنة تشنر إلى احتمالنة ايدالع تصعند عسكري في األنام المقبلة ،وبالتالي فإييا في بدانة

هادئا على اإلطالق ،رغم أيه لم نحدث أي شيء دراماتنكي".
عبا للغانة ،ولنس ً
أسبوع قد نكون ص ً
وأضاف رويي داينئنل في مقاله على القياة  ،12ترجمته "عربي "21أن "سلسلة من األحداث اجتمعت

معا لتوضنح إمكاينة االجترار المحتمل ،ففي الساحة الشمالنة تم اإلبالغ قبل أنام عن هجوم غامض
ً
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على ا لحدود السورنة العراقنة ،نثم جاء تقرنر من مصادر أجيبنة عن هجوم في سورنا ،نثم أطلق
صاروخان باتجاه إسرائنل من لبيان ،وقد بدا جمنع هذه األحداث شبه روتنينة ،باستنثياء إطالق اليار

من لبيان باتجاه إسرائنل".

وأكد أن "كل هذه األحداث تضاف إلى التوتر المتزاند مع غزة ،حنث تستمر المفاوضات للوصول

إلى يوع من التهدئة مع حماس ،ولكن دون جدوى ،فاألموال القطرنة متوقفة عيد الحدود ،واسرائنل ال

تسمح بيقلها حتى اآلن ،وكل هذا نحدد على األقل احتمالنة حدوث ارتفاع في درجات الح اررة

"األمينة" خالل األسبوع المقبل ،لكن الحدث األكنثر إنثارة لالهتمام نأتي من الساحة الشمالنة".

وأوضح أن "سالح الجو هاجم مجمعا إلنران وحزب هللا على األراضي السورنة ،وهذا نطرح السؤال

ياتجا عن توجنه أو أمر إنرايي ،رغم أن حماس تتبيى هذه
عما إذا كان إطالق اليار على إسرائنل ً
الفكرة حقًا ،من خالل إطالق يار من غزة ،ورد إسرائنلي علنها ،نثم أعمال عيف في جمنع أيحاء
إسرائنل ،واشتباكات في القدس ،وكلها محاولة من حماس لربط كل هذه الساحات لخلق يوع من

الردع ضد إسرائنل".

وأشار إلى أيه "ال نزال من غنر المؤكد من أطلق الصاروخنن على إسرائنل في األنام األخنرة ،ومن

المحتمل جدا أن تكون هذه ميظمات فلسطنينة تتلقى إشارة من حزب هللا ،ومن الممكن أنضا أن

حماس في غزة التي تعايي من وضع اقتصادي وايسايي صعب ،تتبيى الفكرة ،وتأمر الميظمات
الفلسطنينة في لبيان بإطالق اليار على إسرائنل ،وهذا احتمال ،لكيه غنر مؤكد بعد".

موق "عربي 2021/7/25 ،"21

 .21مسؤول إسرائيلي يقدم خارطة طريق لمحاربة الر""BDS
عربي -21أحمد صقر :قدم مسؤول إسرائنلي ،قراءة في يهج تل أبنب وتعاملها مع حركة المقاطعة
العالمنة " ،"BDSمقدما وصفة لخارطة طرنق من أجل العمل على محاربة وتحنند تلك الحركة
العالمنة المياهضة لالستنطان.

وقال مدنر عام ميظمة "جي.سترنت إسرائنل" يداف تمنر" :اعتقدت أيه بعد رحنل بينامنن يتيناهو
(رئنس وزراء االحتالل السابق) عن كرسي الحكم ،سنخف المنل إلدخال إسرائنل في حالة هستنرنة
عقب تهدندات وهمنة أو مبالغ فنها؛ ألجل الشطب عن جدول األعمال التحدنات الحقنقنة إلسرائنل".

وتابع في مقال بصحنفة "معارنف"" :لألسف الشدند نظهر رد فعل حكومة التغننر (برئاسة النمنيي

يفتالي بنينت) على تهدند البوظة ،أييا لم يتخلص بعد من البنبنة ومن تأنثنرها السام على الرأي

العام".
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وزعم أن حركة المقاطعة العالمنة "بي دي أس"" ،فشلت في محاولة المس باقتصاد إسرائنل؛ أليه
أقوى من أي وقت مضى" ،مضنفا أيه "نوجد طلب في كل العالم على الحدانثة والدنيامنة للقطاع

الخاص اإلسرائنلي".

وبنن أن الـ" "BDSيجحت حقا في أن تيتزع من حكومات إسرائنل ردود فعل هستنرنة" ،تهدد عالقة
إسرائنل بالجماهنر األهم ليا في الجايب اللنبرالي والتقدمي من الرأي العام العالمي".

وذكر أن هياك من النهود في الوالنات المتحدة من "نبتعد عن إسرائنل لنس بسبب الـ" ،"BDSبل ألن
إسرائنل تبتعد عن قنمهم ،وهؤالء النهود نعبرون عن ايتقادهم الذي في الغالب نيبع من قلق عمنق

على مستقبل الدولة القومنة للجمهور النهودي".

ويبه تمنر ،إلى أن "ردود الفعل الشرطنة لحكومات إسرائنل على الـ" ،"BDSتميحها ايتصا ار هائال؛
ألن اللنبرالننن األمرنكننن نرون في المس بحرنة التعبنر؛ مسا بإحدى القنم األكنثر قدسنة في

الدنمقراطنة اللنبرالنة".

وذكر أن يشطاء الـ" ،"BDSأروا كنف أن و ازرة الشؤون االستراتنجنة التي أغلقتها الحكومة الجدندة،
"تبيت أيظمة عسكرنة كي تتصدى ٍ
لتحد نيبغي التصدي له بالحوار وبتجسند القنم اللنبرالنة إلسرائنل
ومؤندنها"

ولفت المسؤول إلى أن "يشطاء الـ" ،"BDSنفركون اآلن أندنهم فرحا أليه نتبنن أن الحكومة الجدندة
أنضا تعمل بشكل ندفع إلى أذرعهم بمؤندنن جدد ،نبتعدون عن إسرائنل بالذات أليها تشتمهم وتحاول
كتم أفواههم ،بدال من أن تتصدى لليقد ولألعمال بشكل أكنثر يضوجا ،وأوال وقبل كل شيء؛ العمل

بجدنة على تغننر الوضع حنال الفلسطنيننن".

ورأى تمنر ،أن "الطرنق للعمل حنال الـ" "BDSال نكون بالمقاطعات المضادة ،وبالتأكند لنس تجاه
جهات تهمها صورة إسرائنل" ،مضنفا أن "أزمة البوظة تعنديا إلى األيماط القدنمة للهستنرنا الزائدة"،

على حد وصفه.

موق "عربي 2021/7/25 ،"21

 .22صحفي إسرائيلي 3 :مليار شيكل التكلفة العسكرية لعدوان غزة..

تشمل الخسائر ا قتصادية

القدس المحتلة :قال الصحفي بالقياة الـ 20العبرنة يوعم أمنر :إيه طبقاً للمياقشات بنن و ازرتي الحرب
والمالنة حول المنزاينة تبنن أن التكالنف العسكرنة لعملنة "حارس األسوار-العدوان األخنر على قطاع

غزة" في مانو الماضي بلغت  3ملنارات شنكل (الدوالر نساوي  3.271شنكل).

التارنخ :اإلنثينن 2021/7/26

العدد5589 :

ص

14

ولفت أمنر إلى أن "هذه تكالنف عسكرنة فقط ،وال تشمل الخسائر جراء األضرار التي لحقت
باالقتصاد والميازل والمصايع التي توقفت واألشخاص الذنن بقوا في ميازلهم بال عمل" .وتساءل

باستهجان" :ال أعرف كم من الملنارات األخرى كلفت هذه العملنة إسرائنل" .وأردف" :ولكن جدنر بيا
أن يسأل :هل هذا نبدو أيه يصر؟ وكم ستكلفيا هزنمة حزب هللا؟".

المركز الفلسطيني لإلعالم2021/7/25 ،

 .23شخصية اقتصادية سفي ارً إسرائيلياً لدى اإلمارات

تل أبنب  -ليدن :أعلن وزنر الخارجنة اإلسرائنلي نائنر لبند ،أمس ،تعننيه رئنس «اتحاد الفيادق»
في إسرائنل ،ورئنس اتحاد أرباب الصياعة اإلسرائنلننن ،أمنر حانك ،أول سفنر إلسرائنل في دولة

اإلمارات العربنة المتحدة ،بحسب الموقع اإللكترويي لتلفزنون «آي .»24

وسنستبدل حانك بالدبلوماسي إنتان يائنه ،الذي شغل ميصب قائم بأعمال السفارة اإلسرائنلنة المؤقت

في أبوظبي خالل الستة أشهر الماضنة ،والذي عمل على إقامة السفارة في اإلمارات .وذكر موقع

«واال» أيه تم اطالع يائنه أيه سنيهي مهام ميصبه ،قبل دقائق فقط من يشر البنان الرسمي عن
تعننن حانك.

نشار إلى أن حانك شغل بالماضي ميصب المدنر العام لو ازرة الصياعة والتجارة والمدنر العام التحاد

الصياعننن.

الشرق األوسط ،لندن2021/7/26 ،

 .24المستوطنون يتوسعون في اقتحام األقصى
رام هللا :اقتحم مستوطيون ،المسجد األقصى ،أمس ،من جهة باب المغاربة ،بحراسة مشددة من قوات
االحتالل .وقالت وكالة األيباء الرسمنة ،إن  119مستوطياً اقتحموا األقصى ،ويفذوا جوالت استف اززنة
في باحاته ،وأدوا طقوساً تلمودنة في ميطقة باب الرحمة ،وقبالة قبة الصخرة ،قبل أن نغادروه من
باب السلسلة.

وشرع المستوطيون ميذ مطلع الشهر الحالي باقتحام أكنثر من ميطقة داخل ساحات األقصى ،وألول

مرة وصلوا إلى ميطقة السور الشمالي للمسجد بحمانة قوات االحتالل .وكنثف المستوطيون
اقتحاماتهم ووسعوها ميذ النثامن عشر من الشهر الحالي ،الذي شهد اقتحام أكنثر من  1500مستوطن

ساحات األقصى ،استجابة لميظمات «الهنكل» التي دعت إلى إحناء «ذكرى خراب الهنكل».

الشرق األوسط ،لندن2021/7/26 ،
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 .25القدس :تقديم اعتراض على "مخطط مركز المدينة" اإلسرائيلي
تجمع المؤسسات الحقوقنة المقدسنة ،إيه قدم من خالل مركز القدس للمساعدة
القدس " -األنام" :قال ّ
القايوينة ومؤسسة "سايت إنف" ،وبالتعاون مع المركز العربي للتخطنط البدنل ،اعتراضا مبدئنا على

التوسع العمرايي في باب الساهرة وواد
مخطط مركز المدنية ،والذي نعمل على تضننق الخياق على
ّ
الجوز وحي المسعودنة في مدنية القدس المحتلة .واعتبر تجمع المؤسسات الحقوقنة المقدسنة أن
ّ
المخطط نقوم على التمننز ،وسناسات التخطنط العرقي ،موضحا الفروق بنن المخطط وبنن يظنره
في مركز القدس الغربنة ،من حنث يسب البياء وعدد الطوابق المسموح بها ،فضال عن مخالفة

المخطط للقايون الدولي اإليسايي باعتبار القدس مدنية محتلة ،ونعتبر العبث بتركنبتها السكاينة
ومعالمها الحضارنة جرنمة حرب ،تضاف إلى سلسلة جرائم االحتالل.

األيام ،رام هللا2021/7/25 ،

 .26ا حتالل يقلص مساحة الصيد ببحر غزة من  12مالً إلى  6أميال

أعلن االحتالل اإلسرائنلي مساء نوم األحد عن تقلنص مساحة الصند المسموحة ببحر قطاع غزة.
وقال ميسق أعمال حكومة االحتالل الجيرال غسان علنان إيه "وبعد سلسلة من التقننمات لألوضاع

تقرر تقلنص مسافة الصند في قطاع غزة من  12منالً إلى  6أمنال بحرنة" .وذكر أن القرار ندخل

فور ونبقى ساري المفعول حتى إشعار آخر .وبرر الجيرال علنان القرار بأيه نأتي في
حنز التيفنذ ًا
أعقاب إطالق البالويات الحارقة من قطاع غزة باتجاه مستوطيات غالف القطاع.

فلسطين أون ين2021/7/25 ،

 .27ا حتالل يمن إدخال الوقود إلى محطة ك رباء غزة

بشكل مفاجئ ،ميعت سلطات االحتالل تفرنغ حمولة شاحيات تقل وقودا مدعوما من دولة قطر،

لصالح تشغنل محطة تولند الكهرباء في قطاع غزة .وجاء الميع في النوم األول لعمل معبر كرم أبو
سالم التجاري ،الذي تمر ميه البضائع إلى قطاع غزة ،بعد ايتهاء إجازة عند األضحى ،حنث لم تكن

تدخل طوال األنام الماضنة بضائع للسكان المحاصرنن ،ومن بنيها الوقود المخصص لتشغنل محطة

تولند الكهرباء .وقال مدنر عام التجارة والمعابر بو ازرة االقتصاد في غزة ،رامي أبو الرنش ،إن

سلطات االحتالل ميعت مرور  25شاحية كان مقر ار إدخالها لمحطة التولند النوم دون إبداء
األسباب.
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 .28إفشال محاولة إقامة بؤرة استيطانية قرب معسكر "تياسير" المخلى شرق طوباس
محمد بالص :جال المستوطيون ،اللنلة قبل الماضنة ،عن المبايي المهجورة التي أرادوا تحونلها إلى
بؤرة استنطاينة شرق طوباس ،بعد ساعات من المواجهات الدامنة التي ايدلعت على مقربة من

معسكر "كوبر" أو كما اصطلح على تسمنته "تناسنر" المخلى من قبل جنش االحتالل قبل سيوات
طونلة .وقال مسؤول ملف األغوار في محافظة طوباس واألغوار الشمالنة معتز بشارات لـ "األنام":

إن المستوطينن أخلوا المبايي المهجورة تحت جيح الظالم وتحت حمانة قوات االحتالل ،بعد أن

باءت محاولتهم إلقامة بؤرة استنطاينة هياك بالفشل ،وذلك بعد مواجهات عينفة أعقبت مسنرة

جماهنرنة حاشدة دعت إلنها القوى الوطينة واإلسالمنة وايطلقت من مندان "الدولة" وسط طوباس

صوب معسكر "تناسنر" المخلى.

األيام ،رام هللا2021/7/26 ،

 .29إصابة شاب برصاص ا حتالل قرب جنين ومستوطنون يعيدون بناء بؤرة جنوب الخليل
محافظات – "األنام" ،وكاالت :أصنب ،فجر أمس ،شاب برصاص االحتالل اإلسرائنلي ،واعتقل
انثيان آخران ،على الطرنق الواصل ما بنن بلدتَي نعبد وزبدة جيوب غربي جينن .وفي الخلنل ،أعادت
مجموعة من المستوطينن بياء بؤرة استنطاينة في ميطقة بنرنن شرق نطا جيوب المحافظة .وفي
األغوار الشمالنة ،شرع مستوطيون بتسننج محنط يبع عنن الحلوة.

األيام ،رام هللا2021/7/26 ،

 .30هيئة شؤون األسرى" :إسرائيل" تضط د األسرى وت مل م طبيا
اتهمت هنئة شؤون األسرى والمحررنن -التابعة لميظمة التحرنر الفلسطنينة -إسرائنل بمواصلة

"الجرائم الطبنة" و"سناسة القمع واالضطهاد الجسدي واليفسي" بحق األسرى في سجويها .وجاء ذلك

في بنان لهنئة شؤون األسرى والمحررنن نوم األحد ،تضمن حاالت ألسرى مرضى نواجهون ظروف

اعتقال صعبة .وأشارت الهنئة -في بنايها -إلى "تصاعد الجرائم الطبنة واستمرار يهج اإلهمال
المتعمد بحق األسرى".
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 .31فلسطين لدراسات األسرى :ا حتالل اعتقل  26مواط ًنا خالل العيد

ونثق مركز فلسطنن لدراسات األسرى اعتقال سلطات االحتالل خالل أنام عند األضحى المبارك

اطيا من مدنية القدس والضفة الغربنة المحتلتنن .وقال المركز في بنان له ،نوم األحد ،إن
( )26مو ً
االحتالل لم نراع خصوصنة أنام العند ،وتعمد التيغنص والتيكند على الفلسطنيننن في هذه المياسبة
السعندة ،وواصل خالل األنام األربعة الماضنة سناسنة المداهمة واالقتحام للقرى والمخنمات واألحناء

اطيا بنيهم سندة و 5أطفال.
ويفذ العدند من عملنات االعتقال التي طالت  26مو ً
فلسطين أون ين2021/7/25 ،
 .32ا حتالل يغرم مق ى في القدس آ ف الشواكل
القدس المحتلة :داهمت فرق من ضرنبة االحتالل -األحد -المحال التجارنة في البلدة القدنمة
بالقدس المحتلة؛ للتضنق على التجار ،وفرض مزند من الضرائب علنهم .وايتشرت طواقم الضرنبة
رفقة قوات االحتالل في باب حطة ،حنث أصدرت غرامة مالنة بقنمة  8,500شنكل بحق مقهى

الباسطي الشهنر .ومقهى الباسطي من المعالم التارنخنة في القدس ،ونحوي في كل ركن فنه صو ار
تارنخنة للمدنية وكنف كايت الحناة سابقاً ،والتغنرات التي طرأت على الحي .ونعد مبيى المقهى وقفا

إسالمنا من زمن األتراك ،األمر الذي جعله هدفاً لالحتالل بفرض ضرائب باهظة على أصحابه
أليهم توسعوا في البياء.

المركز الفلسطيني لإلعالم2021/7/25 ،

 .33عبدهللا الثاني :حرب غزة األخيرة جرس إنذار ..وحفاظ "إسرائيل" على الوض "تصور غير دقيق"
دبي :خالل مقابلته الخاصة مع مذنع شبكة  ،CNNوصف العاهل األرديي ،الملك عبدهللا النثايي

عتبر الحدنث عن قدرة إسرائنل على
الحرب األخنرة مع قطاع غزة بأيها "جرس إيذار للجمنع"ُ ،م ًا
الحفاظ على األوضاع الحالنة باالعتماد على ازدهارها االقتصادي وتقدمها التكيولوجي ،بأيه "تصور
غنر دقنق" .ومضى العاهل األرديي ،قائال" :أعتقد أن هذه الحرب األخنرة مع غزة كايت مختلفة.
إيها المرة األولى ميذ عام  1948التي أشعر بأن هياك حربا داخل إسرائنل ،عيدما تيظر إلى القرى

والمدن ،والصدام بنن عرب إسرائنل واإلسرائنلننن ..وأعتقد أن طبنعة العالقات الداخلنة التي ظهرت
ليا في القرى والمدن اإلسرائنلنة كايت يداء نقظة ليا جمنعا".

وأشار الملك عبدهللا النثايي إلى أيه التقى رئنس الوزراء اإلسرائنلي يفتالي بنينت ووزنر الدفاع بنيي

غايتس ،لنؤكد للمرة األولى ما ذكرته تقارنر صحفنة إسرائنلنة حول هذا اللقاء الذي جرى في مطلع
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الشهر الجاري .وأضاف الملك عبدهللا النثايي" :خرجت من تلك االجتماعات وأيا أشعر بالتشجنع
تفاهما أفضل بنن إسرائنل واألردن،
الشدند ،وأعتقد أييا رأنيا في األسبوعنن الماضننن ،لنس فقط
ً
قدما".
ولكن األصوات القادمة من كل من إسرائنل وفلسطنن أييا بحاجة إلى المضي ً
وفي رده على حدنث دوري غولد المستشار المؤنثر لرئنس الوزراء يتيناهو ،عن أن "األردن بحاجة

إلى البدء في التفكنر في يفسه على أيه دولة فلسطنينة" ،قال الملك عبدهللا النثايي :األردن هو

األردن .هذا بلديا .الفلسطنينون ال نرندون أن نكويوا في األردن .إيهم نرندون أراضنهم ،ورانتهم
لنرفعوها فوق بنوتهم ،وميتخبهم الوطيي لكرة القدم".

سي ان ان2021/7/25 ،

 .34إعالم عبري :الجيش األردني يقتل شخصاً حاول التسلل إلى "إسرائيل"

القدس  -وكاالت :أفادت هنئة البث اإلسرائنلي "كان" ،امس ،بأن الجنش األرديي قتل شخصا أنثياء
محاولته التسلل إلى إسرائنل .وأوضحت الهنئة أن "الجنش األرديي أحبط محاولة أخرى لتسلل نثالنثة
أشخاص إلى إسرائنل عبر الحدود األردينة قرب القرنة التعاوينة "معوز حاننم" في غور األردن ،وأفند

بأن أحد المتسللنن قتل بينران الجيود األرديننن بعد أن واصل التقدم يحو السناج الحدودي ،فنما عاد
االنثيان اآلخران أدراجهما".

األيام ،رام هللا2021/7/25 ،

 .35لبنان يت م قوة إسرائيلية بسرقة  500رأس ماعز
بنروت :ذكرت الوكالة اللبياينة الرسمنة نوم األحد ،أن «قوة إسرائنلنة معادنة سرقت  500رأس ماعز،
واقت ادتها إلى داخل األراضي المحتلة ،بعد إطالق اليار فوق رأس أحد رعاتها ،غرب موقع السماقة

في خراج بلدة كفرشوبا قضاء حاصبنا» ،بحسب ما يقلته وكالة األيباء األلماينة .وكان تقرنر لبيايي
أفاد بإطالق الجنش اإلسرائنلي اليار في الهواء صباح النوم لترهنب أحد رعاة الماشنة في ميطقة

جبل السداية خراج بلدة شبعا جيوب لبيان.

الشرق األوسط ،لبنان2021/7/25 ،

" .36إسرائيل" تجمد اتفاقا م اإلمارات لنقل النفط بسبب مخاوف بيئية
أعليت و ازرة حمانة البنئة اإلسرائنلنة األحد إرجاء تيفنذ اتفاق ليقل اليفط من اإلمارات إلى إسرائنل ،ما

من شأيه تجمند المشروع الذي أنثار غضب جمعنات إسرائنلنة مدافعة عن البنئة .واالتفاق الذي
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أعقب إقامة عالقات دبلوماسنة بنن إسرائنل واإلمارات العام الماضي نرمي إلى يقل يفط الخلنج
بواسطة السفن إلى منياء إنالت على البحر األحمر ،نثم عبر خط أيابنب عبر األراضي اإلسرائنلنة

إلى منياء عسقالن على البحر المتوسط ،لنتم شحيه بعد ذلك إلى أوروبا .وقال متحدث باسم حكومة
يفتالي بنينت التي أدت النمنن الدستورنة الشهر الماضي إن مكتب رئنس الوزراء "طلب من المحكمة

تمدند المهلة للرد على الطعن الذي تقدمت به الميظمات البنئنة".

 .37الجزائر :قرار قبول مراقب جديد في ا تحاد اإلفريقي

الجزيرة .نت2021/7/25 ،

يحمل أي صفة شرعية

الجزائر-بوعالم غمراسة :قالت الجزائر أمس (األحد) ،إن قرار رئنس مفوضنة االتحاد األفرنقي
موسى فقي محمد ،قبول إسرائنل كمراقب جدند في الهنئة األفرنقنة« ،ندخل ضمن صالحناته

اإلدارنة ،لكن لنس من شأيه أن نؤنثر على الدعم النثابت والفعال للميظمة القارنة ،تجاه القضنة
الفلسطنينة العادلة» .وأكد بنان لو ازرة الشؤون الخارجنة الجزائرنة أن «االتحاد األفرنقي نحافظ على
تعهداته ،بتجسند الحقوق الوطينة النثابتة للشعب الفلسطنيي ،بما في ذلك حقه في إقامة دولته

موسعة مسبقة مع جمنع
المستقلة وعاصمتها القدس» ،مبر اًز أن «هذا القرار اتُّخذ دون مشاورات ّ
الدول األعضاء ،وهو ال نحمل أي صفة أو قدرة إلضفاء الشرعنة على ممارسات وسلوكنات المراقب
الجدند ،التي تتعارض تماماً مع القنم والمبادئ واألهداف الميصوص علنها في القايون التأسنسي

لالتحاد األفرنقي».

الشرق األوسط ،لندن2021/7/26 ،

 .38دعوات مغربية لمناهضة "الغزو السياحي الص يوني"
وضد التطبنع» التي تضم عدة هنئات سناسنة وحقوقنة
أعليت «الجبهة المغربنة لدعم فلسطنن
ّ
ويقابنة ومدينة ،عن إطالق حملة منداينة واعالمنة تيدنداً بما أسمته «الغزو السناحي الصهنويي»
المرتقب للمغرب صنف هذه السية ،وذلك تحت شعار «ال أهالً وال سهالً بالصهانية مجرمي الحرب

في بالديا» .وقالت الجبهة ،في بنان ،إن الحملة تأتي للتأكند على رفض كل أشكال التطبنع مع
الصهانية ،داعنة إلى «االيخراط في الحملة والتجاوب معها» و«عدم تصدنق الروانة الرسمنة حول
األصول المغربنة للمجرمنن المعيننن فقد تحولوا إلى مجرمي حرب».
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 .39بطل الجودو الجزائري فتحي نورين :تدربت لسنوات وانسحبت من األولمبياد نصرة للقدس
قال العب الجودو الجزائري فتحي يورنن إيه حضر للميافسة في األولمبناد وتدرب على مدار سيوات
إال أيه اتخذ ق ارره بعدم المشاركة عيدما أوقعته القرعة في أول يزال مع العب إسرائنل يصرة لألقصى

والقضنة الفلسطنينة .وأضاف في مقابلة مع الجزنرة مباشر أن قرار االتحاد الدولي للجودو إنقافه بعد
قرره وسنكرره كلما اقتضى األمر.
االيسحاب من المشاركة كان متوقعا إال أيه غنر يادم على ا

الجزيرة .نت2021/7/24 ،

 .40مئات السياح اإلسرائيليين يتدفقون على المغرب مستقلين رحالت مباشرة
مراكش  -أ ف ب :وصل مئات السناح اإلسرائنلننن إلى مراكش ،أمس ،في أول رحلة تجارنة مباشرة

من إسرائنل ،بحسب صحافني وكالة فرايس برس ،بعد سبعة أشهر من تطبنع العالقات الدبلوماسنة

بنن المغرب والدولة العبرنة برعانة أمنركنة .وقال بينامنن رون وهو مرشد سناحي جاء الكتشاف
البالد ومحاولة جذب سناح إسرائنلننن آخرنن إلى المملكة" :هذه لحظة تارنخنة ،هذه الرحلة لن تؤدي

إال إلى تعزنز الجسر بنن إسرائنل والمغرب" .وحطّت أول رحلة تجارنة مباشرة بنن إسرائنل والمغرب
في مراكش ،قرابة الساعة األولى بعد ظهر أمس ،بالتوقنت المحلي .واستقبلت طلنعة السناح

اإلسرائنلننن بالتمر والحلوى والشاي باليعياع خالل حفلة استقبال أقنمت على شرفهم.

األيام ،رام هللا2021/7/26 ،

 .41كنيسة "المسيح" أول طائفة دينية أمريكية تصنف "إسرائيل" "دولة فصل عنصري"
واشيطن :تعرض اللوبي النهودي في الوالنات المتحدة لضربة جدندة وسط ايشغاله بتهدند شركة "بن
آيد جنري" بسبب توقفها عن بنع الميتجات في مستوطيات الضفة الغربنة المحتلة ،بعد أن أعلن

المجمع الكيسي العام لكينسة "المسنح" تسمنة إسرائنل "دولة فصل عيصري" ،لتصبح بذلك أول

طائفة دنينة أمنركنة تقوم بهذه الخطوة .وقال المجمع الكيسي في "نوينون كارباند" إيه نرفض يظام

الفصل العيصري اإلسرائنلي.

وتوقع موقع "مويدنوز" الذي تياول الحدث ،بأن قرار مجلس اتحاد الكيائس العالمي هو الضربة
األولى فقط من بنن العدند من الطوائف الرئنسنة األخرى ،بما في ذلك المننثودنة واللونثرننن واألسقفنة

و"الموحدنن" والكونكرز.

وأدايت قنادة نوينون كارباند استمرار القمع اإلسرائنلي للفلسطنيننن ،ودعت حكومة الوالنات المتحدة

إلى دعم حقوق الشعب الفلسطنيي.
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وشجبت لجية ال تيسنق في المجمع الكيسي اإلصابات التي لحقت بالفلسطنيننن على مدى عقود،
بدعم غنر محدود من واشيطن ،وأكدت حق العودة للشعب الفلسطنيي ،كما أكدت الحق الدستوري

لألمنركننن في االحتجاج على تصرفات إسرائنل من خالل حركة المقاطعة .ورفض المجمع الكيسي
المزاعم القائلة إن أي ايتقاد لسناسات إسرائنل معاد للسامنة.

وطالبت الكينسة إدارة الرئنس االمنركي جو باندن بوقف المساعدات العسكرنة االمنركنة إلسرائنل.

وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)2021/7/25 ،

 .42ماكرون يطالب إسرائيل بتقديم توضيحات بعد فضيحة "بيغاسوس"
القدس  -وكاالت :أجرى الرئنس الفريسي إنمايونل ماكرون ،امس ،اتصاال هاتفنا مع رئنس الوزراء

اإلسرائنلي يفتالي بنينت ،حنث طالبه بتقدنم توضنحات بشأن فضنحة التجسس باستخدام بريامج

"بنغاسوس" اإلسرائنلي.

وقالت القياة  12العبرنة ،إن ماكرون طالب بنينت بأخذ القضنة على محمل الجد ،حنث أعرب
الرئنس الفريسي عن استنائه من استخدام بعض الحكومات بريامج "بنغاسوس" اإلسرائنلي الختراق

هاتفه الشخصي ومسؤولنن كبار آخرنن.

وبحسب القياة ،أكد بنينت لماكرون بأن الحادث وقع قبل تولنه ميصبه في أنار ،وأيه سنتم التوصل

إلى االستيتاجات المطلوبة في هذا الشأن.

األيام ،رام هللا2021/7/25 ،

 .43تمرير قانون األمالك البولندي بالقراءة األولى
القدس  -وكاالت :وافق مجلس الشنوخ البوليدي ،المجلس األعلى في البرلمان ،الجمعة ،على قايون
نقند المطالبات باسترداد الممتلكات النهودنة في البالد ،فنما علّق وزنر الخارجنة اإلسرائنلي نائنر
ّ
ونيص مشروع القايون
سنضر بشدة" في العالقات ما بنن تل أبنب ووارسو.
البند قائال ،إن "التشرنع
ّ
ّ
البوليدي على أن جمنع الدعاوى بخصوص استعادة األمالك التي لم نتم حسمها خالل النثالنثنن عاما

وسنتم تمرنر القايون للموافقة علنه بالقراءتنن النثاينة
األخنرة سنسري علنها قايون التقادم وستشطب.
ّ
والنثالنثة في البرلمان.
البث اإلسرائنلي "كان  ،"11الجمعة ،أن القايون "بات ألنن بعد الضغط األمنركي" ،إال
وذكرت هنئة ّ
ّ
شددت على أن المعارضة في إسرائنل إزاء القايون ،ال تزال هي ذاتها ،وبالمقدار ذاته.
أيها ّ

األيام ،رام هللا2021/7/25 ،
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« .44األونروا» :الدعم األمريكي البالغ  135.8مليررررون دو ر سيدعرررم ميزانيررة الوكالررة
عمان  -لنلى خالد الكركي  :تيفست وكالة األمم المتحدة لغوث وتشغنل الالجئنن الفلسطنيننن في
الشرق األديى ( األويروا) الصعداء على إنثر إعالن الوالنات المتحدة تقدنمها تبرعات إضافنة تصل

إلى(  ) 135.8ملنون دوالر مؤخرا ،االمر الذي من شأيه دعم منزاينة الوكالة وسد العجز المالي فنها

جراء االزمات المالنة المتالحقة .وسنفند هذا التمونل اإلضافي مواصلة دعم المنزاينة الرئنسنة

للوكالة ،والتي نذهب أغلبها إلى تمونل أكنثر من  700مدرسة ،و 140عنادة صحنة أولنة .كما أن
التبرع سنكون أنضا لالستجابة لمياشدات الطوارئ والتحدنات اإليساينة األلنمة في االردن وسورنا

ولبيان والضفة الغربنة وقطاع غزة.

الدستور ،عمان2021/7/26 ،

 .45تظاهرة لمن سفينة إسرائيلية من تفريغ حمولت ا بميناء نيوجرسي
ينوجرسي – وكاالت :نيظم تحالف "أوقفوا السفن" الهادف لميع تفرنغ وتحمنل السفن اإلسرائنلنة في
الموايئ األمرنكنة األحد ،تظاهرة في منياء مدنية إلنزابنث بوالنة ينوجرسي ،لميع سفنية الحاونات

"كونيجداو" التابعة لشركة إسرائنلنة ،من تفرنغ حمولتها.

وقال التحالف الذي ايطلق في الوالنات المتحدة األمرنكنة في بنان له ،إن تحالفًا نحمل يفس االسم
مؤخر في منياء "األمنر روبرت" ،بعد أن تضامن عمال
ًا
في كيدا يجح في ميع تفرنغ سفنية إسرائنلنة
يقابة المنياء مع المتظاهرنن؛ ما اضطر السفنية للمغادرة دون تفرنغ حمولتها.

وأوضح أن التحالف يجح في ميع سفن إسرائنلنة من تفرنغ حمولتها في عدة مدن بجيوب إفرنقنا؛
ميها مدنية دوربان ،فنما أعلن الياشط السناسي الجيوب إفرنقي مايدنال يلسون مايدنال ،وهو حفند

القائد التارنخي يلسون ميدنال ،تأننده لحملة ميع السفن اإلسرائنلنة من التفرنغ في الموايئ العالمنة.

وكان تحالف "أوقفوا السفن اإلسرائنلنة" في الوالنات المتحدة قد دعا لتضامن يقابات عمال الموايئ

العالمنة لميع السفن اإلسرائنلنة من التفرنغ.

نذكر أن تحالف "أوقفوا السفن اإلسرائنلنة" أيشئ عام  2014وأعند تيشنطه مؤخرا ،وحقق يجاحات

عدندة في ميع السفن اإلسرائنلنة من التفرنغ والتحمنل في عدة موايئ أمرنكنة.

المركز الفلسطيني لإلعالم2021/7/25 ،
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 .46ألمانيا تقاط مؤتم ار مثي ار للجدل عن مناهضة العنصرية تنظمه األمم المتحدة
برلنن :أعليت ألماينا ،نوم السبت ،عدم مشاركتها في مؤتمر األمم المتحدة لمياهضة العيصرنة الذي
أنثار قد ار من الجدل .وذكرت الخارجنة األلماينة النوم أن “الحكومة االتحادنة قررت عدم المشاركة
في مؤتمر هذا العام بمياسبة الذكرى العشرنن على مرور ما أطلق علنه مؤتمر دنربان” .باإلضافة
إلى ألماينا ،ألغت العدند من الدول مشاركتها في المؤتمر بما فنها الوالنات المتحدة وأسترالنا

وبرنطاينا وكيدا وهوليدا واليمسا ،وبررت ذلك بمخاوف من تجدند تشونه صورة إسرائنل.

وهاجم الفلسطنينون والسورنون إسرائنل بشدة خالل المؤتمر األول لمياهضة العيصرنة في عام

 ،2001ووصفوها بأيها دولة عيصرنة تيتهك حقوق اإليسان الفلسطنيي.

وتم دعم قضنتهم أنضا من جايب مؤتمر عقد متزاميا مع مؤتمر مياهضة العيصرنة عقدته ميظمات

غنر حكومنة حشد آالف المتعاطفنن مع الفلسطنيننن .وغادر الوفد اإلسرائنلي واألمرنكي دنربان

احتجاجا على ذلك وقتها.

القدس العربي ،لندن2021/7/24 ،

 .47أوهام في العمل الفلسطيني ""3
أ .د .محسن محمد صالح

ياقشيا في مقالنن سابقنن خمسة أوهام متعلقة بالعمل الفلسطنيي ،ويتابع في هذا المقال نثالنثة أوهام
أخرى.

الوهم السادس هو تحرير فلسطين دون مقاومة مسلحة
ربما لم تكن هذه المقولة لتكون محل يقاش لوال تبيي القنادة الفلسطنينة والبلدان العربنة واإلسالمنة

لمسار التسونة السلمنة ،ودخول اتفاقنة أوسلو حنز التيفنذ أواخر .1993

ونعود جايب من الوهم إلى أن فلسطنن يفسها قد أعند تعرنفها لدى هؤالء ولدى ما نسمى المجتمع
الدولي ،فأصبحت مقتصرة على الضفة الغربنة وقطاع غزة أو فلسطنن المحتلة سية  ،1967أي يحو

تم تجاهل معظم
 23في المئة من فلسطنن التارنخنة؛ وأصبح موضوع "التحرنر" مقتص اًر علنها؛ بنيما ّ
أرض فلسطنن أو فلسطنن المحتلة سية  1948التي قام علنها الكنان الصهنويي .وبالتالي ،أصبح

خروج االحتالل اإلسرائنلي من الضفة والقطاع مرتبطاً بمسار التسونة السلمنة ،ولنس بالكفاح
المسلح .كما أن نثمة من نراهن على المقاومة السلمنة الشعبنة ،والعمل الدنبلوماسي والضغط الدولي،

وأدوات التعبئة والتوعنة.
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ضد االستعمار ارتبطت أساساً بالمقاومة المسلحة ،أو
غنر أيه بشكل عام ،فإن مشارنع التحرنر ّ
بتحونل بقاء المستعمر إلى حالة خسارة واستيزاف مستمر وخصوصاً في أميه واقتصاده وموارده
البشرنة ،بحنث تصبح التكالنف أعلى من المكاسب المحتملة ،وهو ما ال نتم عادة دون مقاومة

مسلحة.

واذا وضعيا تحرنر فلسطنن في إطارها الصحنح ،أي تحرنرها كاملة من يهرها إلى بحرها ،فإن

سنتعدى الضفة والقطاع إلى فلسطنن المحتلة  ،1948وبالتالي ،نعود تعرنف الصراع
موضوع التحرنر
ّ
مع العدو إلى أيه "معركة وجود ولنس معركة حدود" .وهو ما نعيي تطونر اإلمكايات العسكرنة
وااليتفاضنة إلى مستوى مكافئ لمستوى إزالة الكنان ،ولنس مجرد إعادة تموضعه ،أو ايسحابه من

أجزاء من األرض.

وقد أنثبتت مسنرة "اليضال السلمي" في النثالنثنن عاماً الماضنة أن الكنان الصهنويي ،لم نيسحب من

فلسطنن المحتلة 1967؛ وقام فقط بإعادة تموضعه التكتنكي ،فايسحب من قطاع غزة وأبقاه تحت

الحصار ،بنيما احتفظ بهنميته على الضفة الغربنة ،باعتبارها أرضاً متيازعاً علنها ،واحتفظ باإلدارة

الكاملة والمباشرة ليحو  61في المئة من أرضها ،وضاعف وجوده االستنطايي والتهوندي ،وسمح
بسلطة فلسطني نة وظنفنة ،ترنحه من إدارة السكان ومطاردة المقاومة .أي أيه نثبت بالتجربة المرنرة أن

إجباره على االيسحاب من الضفة الغربنة ورفع الحصار عن غزة ،نتطلب مقاومة مسلحة وايتفاضة

شاملة ،فكنف بتحرنر فلسطنن كلها؟!

من ياحنة نثاينة ،فإن المشروع الصهنويي لنس مجرد استعمار تقلندي ،بل هو استعمار استنطايي
إحاللي توسعي عدوايي ،قائم على مقوالت دنينة وتارنخنة ،وتدعمه قوى كبرى ذات مصالح
استراتنجنة وتتقاطع معه في خلفناتها الدنينة والنثقافنة ،وهي تدرك مدى الظلم والمعاياة التي تتسبب

بها للشعب الفلسطنيي .وبالتالي ،فالتعامل مع هكذا احتالل غنر مرتبط بيقاشات موضوعنة وطرق

إقياع ،وايما بـ"ايتزاع" الحق ايتزاعاً ،بعمل جوهره المقاومة المسلحة .أما األيشطة السناسنة

والدنبلوماسنة وحمالت الدعانة والتعبئة فهي أيشطة مسايدة مهمة ،تدعم جوهر العمل (أي المقاومة
تحل محلَّه ،فإذا ذهب الجوهر فإيها تفقد جدواها.
المسلحة) ولكن ال ّ
ولذلك ،فإن مشروع التحرنر ارتبط طوال تارنخه بالمقاومة المسلحة ،وهو ما قامت على أساسه النثورة

يص علنه المننثاق القومي والمننثاق الوطيي لميظمة التحرنر الفلسطنينة من أن
الفلسطنينة ،وما ّ
الكفاح المسلح هو الطرنق الوحند لتحرنر فلسطنن .وحتى عيدما جرى تعدنله في بريامج اليقاط

أن الكفاح المسلح طرنق رئنسي لتحرنر فلسطنن.
ظل اليص على ّ
العشر سية  ،1974فقد ّ
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فإن إيهاء المشروع النهودي الصهنويي مرتبط بـ"التتبنر" ،وهو معيى
وحتى في الرؤنة اإلسالمنةّ ،
سنؤدي إلى تدمنر ما أقاموه وبيوه؛ وهو عمل ال نتم إال بالمقاومة
أن صراعاً طاحياً
ّ
نفهم ميه ّ
المسلحة.
***

الوهم الساب هو قيادة المشروع الوطني بقيادة متنازلة عن الوطن!!
وهذا من عجائب التارنخ الفلسطنيي والتجربة الفلسطنينة.

"رسمناً" عن أكنثر من نثالنثة أرباع فلسطنن في اتفاقنات أوسلو ،و"شرعيت"
هذه القنادة التي تيازلت
ّ
ذلك في اجتماعات "مفبركة" للمجلس الوطيي في  1996و1998؛ أدارت بطرنقة بائسة ومفجعة حتى
"معركة" إيشاء الدولة الفلسطنينة على ما تبقى من فلسطنن .ورضنت بأن تكون ميزوعة السالح،

ودون جنش ،وبتبادل األراضي .كما نتحدث كنثنر من قادتها في لقاءاتهم الخاصة ،عن التيازل عملناً

عن حق العودة في يهانة المطاف ،باعتباره متطلباً "إسرائنلناً" أساسناً إليشاء الدولة.

لم تلتزم هذه القنادة ببريامج اليقاط العشر الذي نتنح لها إيشاء السلطة الوطينة "المقاتلة" على أي

جزء نتم تحرنره من فلسطنن؛ ولم تلتزم بما نسمى "البريامج المرحلي" وال بمتطلباته .وأنثبتت للعدو أيها

غطاء لتهوند ما تبقى من
قابلة للضغط و"الطرق والسحب" ،واستخدم العدو تسونته السلمنة معها
ً
فلسطنن .وهي لم تستشر الشعب الفلسطنيي في تيازالتها ،كما تجاهلت حق األمة العربنة واإلسالمنة
في أرض فلسطنن المقدسة المباركة ،وكذلك حق األجنال القادمة فنها.

تسمنه بريامجاً
إن قنادة فشلت في الحفاظ على أبرز نثوابت القضنة ،وفشلت (فوق ذلك) حتى في ما ّ
مرحلناً ،أو في إدارة "التفاوض" على ما تبقى من فلسطنن ،ورضنت أن تقود كناياً خدماتناً
لالحتالل ..هي قنادة غنر مؤهلة لقنادة مشروع وطيي نهدف للتحرنر سواء للضفة والقطاع أم

لألرض المحتلة سية .1948
***

الوهم الثامن هو "تمظ رات" الدولة قبل نجاح الثورة

لعل هياك مجاالً لليقاش عن فوائد إعالن استقالل فلسطنن ،أو إعالن دولة فلسطنن ،إلنثبات الحق
ّ
وملء الفراغ المحتمل ،وتحقنق االعتراف الرسمي العربي والدولي .وهو ما فعلته القنادة الفلسطنينة

سية  1948عيدما أيشأت حكومة عموم فلسطنن وأعليت االستقالل؛ كما فعلته القنادة الفلسطنينة سية

 .1988غنر أن هذا اإلجراء نظل عمالً مسايداً للحقائق التي نجب إيشاؤها على األرض؛ واال
فسنضنع أو نيزوي في حركة التارنخ ،كما حدث في إعاليي  1948و.1988
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أما حالة اإلنهام التي ُيحِّّذر ميها هيا ،فتترّكز على أن القنادة السناسنة المسكوية في الرغبة
باإليجاز ،واقياع الجماهنر بحسن أدائها ،قد تلجأ إلى مجموعة من اإلجراءات المضللة ،و"خداع

الذات" من خالل التوسع في الشكلنات المرتبطة بهنكلنات الرئاسة والحكومة والو ازرات والسفارات

والوفود الخارجنة ،ومن خالل استيزاف أموال "النثورة" وامكاياتها وطاقاتها وأوقاتها على أشكال
تؤدي إلى إيتاج طبقة من الميتفعنن ،وتفسح المجال إلى إفساد المياضلنن؛ بنيما
"بنروقراطنة" ّ
تَ ِّ
صرف مسار النثورة عن جوهر مضمويها اليضالي.

ب في المقاومة المسلحة وفي العمل
نص َّ
ّ
إن جوهر المشروع واليصنب األكبر ليفقاته نجب أن ُ
االيتفاضي ،وفي دعم صمود الشعب الفلسطنيي على أرضه .وان الحس وااللتزام النثوري وحالة
االستعداد المستمر للتضحنة باليفس والمال نجب أن تكون شرطاً أساسناً ومتطلباً ال محند عيه لقنادة
المشروع ،ولكل من نمارس معها العمل السناسي والتعبوي واإلعالمي ..وغنره .وهو ما فعلته وتفعله

أما "التمظهرات" الحالنة لسفارات دولة فلسطنن وميظمة
كل القوى النثورنة الجادة في مشارنع التحرنرّ .
التحرنر ،وللسلطة الفلسطنينة وهنكلناتها ،ولمشارنع "الرفاه" تحت االحتالل ..فهي أوهام تصرف
المسار الوطيي عن جوهر مشروعه التحرري ،وتستيزف إمكاياته ،بل وتفقده الكنثنر من المصداقنة
واالحترام في عنون الدول والشعوب.

والى لقاء مع أوهام أخرى!!

موق "عربي 2021/7/25 ،"21

البعد اآلخر لمعركة سيف القدس
ُ .48

د .فانز أبو شمالة

لم ِّ
تيته معركة سنف القدس بتارنخ  21مانو من هذا العام ،فالمعركة ما زالت مستمرة في كل
الساحات ،وعلى كل المستونات ،ولها ارتداداتها اليفسنة والمجتمعنة التي باتت تقلق العدو
اإلسرائنلي ،وتحنر المختصنن في علم االجتماع ،وال سنما بعد أن تجاوز صدى معركة سنف القدس

أطراف غزة ،وتخطى حدود فلسطنن ،لنصل إلى معظم دول العالم ،بعد أن ترك بصمته على وجدان
الشعوب التي خرجت بعشرات المالننن إلى الشوارع ،تفتش عن الحقنقة ،وتتساءل عن أصل اإلرهاب

الصهنويي ،وتبحث عن ركائز القوة الفلسطنينة التي اخترقت المستحنل ،وفرضت يفسها يداً في

المندان.
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اكمي ،تجلى فنه التغننر الكنفي مع معركة سنف القدس التي
فعل تر ٌّ
التحول العمنق في وجدان األمم ٌ
عصفت بالمفاهنم الصهنوينة ،وفضحت األكذوبة داخل المجتمع اإلسرائنلي يفسه ،وفق أحدث تقرنر
لمعهد دراسات األمن القومي ،فنما نتعلق الشعور باألمان بعد معركة سنف القدس ،حنن أجاب

 %53من اإلسرائنلننن أيهم فقدوا اإلحساس باألمن ،وهذه أغلبنة قلقة على مستقبلها ،الذي لم نعد
آمياً إال ليسبة  %5فقط من اإلسرائنلننن ،الذنن قالوا :إيهم نشعرون باألمن.

لم نقف تأنثنر معركة سنف القدس على النهود داخل الدولة الصهنوينة ،وايما وصل التأنثنر حتى
اليخب السناسنة األمرنكنة ،وتلك األوساط المجتمعنة التي دأبت على مواالة الصهانية ،فإذا بمعركة

سنف القدس تُحدث شرخاً عمنقاً في فكر الحزب الدنمقراطي ،وفي مستوى التأنند والتعاطف مع
األكذوبة اإلسرائنلنة ،حنن أدان عدد من يواب الكويجرس األمرنكي االعتداءات اإلسرائنلنة ،وسناسة
االحتالل العيصرنة ،وقد أرسل  138يائباً دنمقراطناً في الكويجرس خطاباً إلى باندن ،نطالبويه بإداية
قتل المديننن من الياحنتنن ،ولنس من ياحنة واحدة فقط ،وطالبوه بالضغط على العدو اإلسرائنلي

لوقف القصف على غزة.

ارتدادات معركة سنف القدس وصل تأنثنرها إلى المجتمع األمرنكي المسنحي ،فقد أقرت كينسة

المسنح المتحدة خالل مؤتمرها السيوي عد (إسرائنل) دولة فصل عيصري ،ووصفت االضطهاد الذي

تمارسه (إسرائنل) بحق الفلسطنيننن بأيه خطنئة ،وقد نكون أصدق تعبنر للتحول ما عبرت عيه

شركة منثلجات "بن وجنري" التي ستتوقف عن بنع ميتجاتها داخل المستوطيات النهودنة في الضفة
الغربنة ،ألن ذلك ال نياسب قنم الشركة.

لقد طال التغننر التجمعات النهودنة يفسها ،فقد أظهرت يتائج استطالع الرأي الذي أجراه معهد الهنئة

االيتخابنة النهودي أن  %25من الجالنة النهودنة األمرنكنة نؤميون أن (إسرائنل) دولة عيصرنة ،وأن

هذه اليسبة ترتفع إلى  %38في أوساط الشباب تحت سن األربعنن.

األرقام السابقة تحاكي واقعاً متجدداً ،وتعبر عن تحوالت استراتنجنة في يظرة المجتمع األمرنكي إلى
دولة الصهانية ،وهذا ما نجب أن نبيى علنه ،والعمل على تراكم الفعل المقاوم لالحتالل ،الذي وصل

صداه إلى القلعة الحصنية ،التي تقف النوم أمام مستجدات من الوعي ستيعكس آجالً أو عاجالً على
مجمل السناسة األمرنكنة ،وال سنما بعد أن دب الخالف بنن أعضاء ميظمة "إنباك" النهودنة ،وعجز

ولكن المراقبنن النهود
قادتها عن عقد مؤتمرها السيوي للعام النثايي على التوالي ،بذرنعة وباء كوروياّ ،
نقولون :إيه باإلمكان عقد اللقاء عبر تقينة الزوم والفندنو ،واإللغاء قد جرى ألسباب تعود لحالة
التشظي والتمزق التي تشهدها الميظمة والجالنة ،ال سنما في أوساط األجنال تحت سن األربعنن،

يموذج جذب ،وايما عزوف باتجاه ميظمات نهودنة أخرى منثل (الصوت
الذنن لم نروا في (إسرائنل)
َ
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النهودي للسالم ،وميظمة إذا لنس اآلن؟) لنقتصر تأنند ميظمة اإلنباك على كبار السن من األنثرناء
النهود والجمهورننن ،وهذا نعيي أن تأنثنر إنباك في السناسة الخارجنة األمرنكنة آخذ باألفول.

ومن أفول إلى أفول ،فإن يجم هذه الدولة الغازنة الذي أفل في مندان معركة سنف القدس ال بد أن

نأفل في مندان الحصار ،وفي منادنن التآمر على قضنة فلسطنن ،وفي مندان التطبنع ،ما دام

الشعب الفلسطنيي رافعاً سنف المقاومة ،رافضاً االعتراف بدولة االحتالل.

فلسطين أون ين2021/7/25 ،

 .49سيناريوهات الحلول األميركية القادمة
عبد المجند سونلم
قليا في المقال السابق إن الوالنات المتحدة ـ طالما أيها عادت لالهتمام بملف الصراع في الشرق
األوسط ،والصراع اإلسرائنلي الفلسطنيي على وجه الخصوص والتحدند ـ فإيها لن تعود إلى سناسة

(إدارة الصراع) ،ولن تقبل «الفشل» ،وهي لن تتمكن من اإلمساك بياصنة هذا الملف دون أن تولنه

االهتمام الالزم حتى وان كان لدنها الكنثنر من الملفات الكبرى ،ومهما كايت درجة أولونة هذه

الملفات.

هياك من المعطنات الراهية ما نكفي بأن هذا االستيتاج (توجه الوالنات المتحدة لطرح «حل» ما) هو

استيتاج واقعي ،وهياك مؤشرات كافنة على هذا التوجه.

هل نمكن أن تقدم الوالنات المتحدة على طرح منثل هذا الحل دون أن تكون قد ذلّلت العقبات

الحسنة في الواقع؟
المعروفة للجمنع؟ ،وهل تذلنل هذه العقبات ممكن في ضوء المعطنات ّ
دعويا يبدأ من العقبة اإلسرائنلنة ،نثم العقبة الفلسطنينة ،على اعتبار أن باقي العقبات ـ إن وجدت ـ

هي من اليوع القابل للتذلنل بسهولة على دولة كالوالنات المتحدة ،وفي ظل ما تملك ـ أو ما زالت

تملك ـ من يفوذ دولي ،ومن سطوة كبنرة في كامل ميطقة اإلقلنم.

قبل الدخول في مسألة العقبات علنيا أن يطرح سنيارنوهات الحل أو الحلول التي نمكن أن تقدم وأن

تقدمها الوالنات المتحدة عيد درجة معنية ،وفي زمن معنن من تطور األحداث والوقائع.

السيناريو األول :الحل التدريجي المتتاب .

في أغلب الظن فإن هذا السنيارنو ،إذا ما تم اعتماده من قبل اإلدارة األمنركنة نقوم على مجموعة
من القواعد الياظمة ،وعلى مجموعة من اإلجراءات التيفنذنة الملزمة.

قواعد هذا الحل ربما تكون اآلتنة:
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 .1اعتبار كل األرض الفلسطنينة وحدة واحدة بصرف اليظر عن العوائق السناسنة والجغرافنة القائمة
اآلن ،وعلى أن نتم تجسند هذه الوحدة السناسنة والجغرافنة في الظرف الممكن والمياسب ،وذلك ألن

الوالنات المتحدة تدرك استحالة قبول الشعب الفلسطنيي بأي حل أو حلول تميع هذه الوحدة أو تكرس
بقاء الحال القائم.

كما أن الوالنات المتحدة تدرك أن السناسة اإلسرائنلنة بالتشجنع على بقاء حالة االيقسام لم تجد يفعاً،
وهي لن تحقق الهدف اإلسرائنلي ميها ،إضافة إلى أن استعداد حكام غزة لقبول منثل هذا االيقسام

وتكرنسه لنس مقيعاً لإلدارة األمنركنة ،وال حتى لقطاعات واسعة في إسرائنل يفسها ،طالما ندور
الحدنث عن حل ولنس عن إدارة الحل أو إدارة الصراع.

 . 2الحل هو حل متفاوض علنه ،وبموافقة الطرفنن ،وبمباركة اإلقلنم ،وبدعم دولي كبنر ،ولنس
بمعزل عن كل هذه الجهات واألطراف.

 .3تقسنم الحل إلى إجراءات فورنة وعاجلة ،وأخرى متوسطة المدى ،وابقاء بعضها ـ ذات الحساسنة
الخاصة! ـ إلى مرحلة الحل اليهائي وايهاء الصراع وعقد اتفاقنة سالم دائمة.
أما اإلجراءات فالغلب الظن أن ا ستتضمن اآلتي:

 . 1توسنع ميطقة (أ) بحنث تشمل الجزء األكبر من ميطقة (ب) ،وتحونل جزء كبنر من الميطقة
(ج) إلى (ب) بحنث نسمح للسلطة الفلسطنينة بالعمل السناسي الحر والعمل االستنثماري الحر فنها.

 . 2إبقاء السنطرة األمينة اإلسرائنلنة على الجزء المتبقي من الميطقة (ج) إلى حنن البت اليهائي
بمسألة الحدود واألمن.

وهيا ،أنضاً ،سنكون للسلطة الفلسطنينة بعض اإلمكاينات من حرنة التطونر واالستنثمار فنها بموافقة

إسرائنلنة مسبقة (تم طرح أفكار مشابهة سابقاً).

 .3رفع الحصار عن قطاع غزة ،واعادة ربط اقتصادها بالضفة تدرنجناً ،بصرف اليظر عن إيجاز
الممر اآلمن في المراحل األولى ،والعمل على توفنر هذا الممر في المرحلة النثاينة ،وقبل مرحلة

الحل اليهائي.

المتدرج ،والذي نوجب من وجهة اليظر األمنركنة وربما
هذا هو السنيارنو األول أو سنيارنو الحل
ّ
اإلقلنمنة والدولنة ،أنضاً ،خططاً إلعادة «بياء النثقة» ،وارتباط سنران كل اإلجراءات بهذه الخطط
تحدنداً.

أما السيناريو الثاني فهو اعتراف الوالنات المتحدة بحق الشعب الفلسطنيي بإقامة دولته على حدود
الرابع من حزنران (كقاعدة للحل) ،واعتراف المجتمع الدولي بالدولة الفلسطنينة ،إضافة إلى اإلقلنم

العربي واإلسالمي ،واعتبار هذا الحق ،وهذه الدولة التجسند الفعلي لحق تقرنر المصنر ،على أن
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نبقى هذا االعتراف بمنثابة إقرار دولي ،وتترك تفاصنل قضانا األمن والحدود والموارد إلى المفاوضات
بالرعانة الدولنة الكاملة للوالنات المتحدة ،وبدعم من المجتمع الدولي وبمشاركة فاعلة في هذه

الترتنبات من قبل دول الميطقة ،وخصوصاً من قبل كل من مصر واألردن ،وعلى أن تتحول قضنة
الالجئنن إلى قضنة دولنة ال نرتبط حلها بحل إقامة الدولة الفلسطنينة بالضرورة.

في منثل سنيارنو كهذا تتحول قضنة األمن وسالح غزة ،والصالحنات على «الحدود» إلى قضنة

إقلنمنة ودولنة ،وال تعود إسرائنل هي التي تتحكم بها وايما مشاركة فاعلة فنها ،وبالتعاون الكامل من
كل األطراف بما فنها الطرف الفلسطنيي يفسه.

ال مياص وفق منثل هذا السنيارنو من إنجاد حل خاص للقدس ،وهو ملف شائك ،وقد ال نكون الحل
الخاص ممكياً في المرحلة األولى والنثاينة ،ما نعيي «إمكاينة» تأجنله إلى المرحلة النثالنثة ،أو مرحلة

الحل اليهائي.

وهياك عشرات االقتراحات التي نمكن أن نتضميها منثل هذا الحل الخاص .ال نبدو في الواقع أن

الفوارق بنن كال السنيارنوهنن كبنرة ،ولهذا فلنس من المستبعد أن نتم دمجهما في آلنة واحدة.

وحتى لو أن الوالنات المتحدة اعتمدت األول أو النثايي فهياك تقاطعات كبنرة بنيهما ،وقد نكون

«الدمج» حالة إجبارنة في بعض األوجه اإلجرائنة والتيفنذنة.

وا ذا يحن أمعيا اليظر ،ودققيا في جوهر ما نمكن أن نطرح من حلول تقارب السنيارنو األول وحتى
محسية» ،وأمام اتفاق اقتصادي أوسع
النثايي ،فإييا في الواقع أمام أوسلو جدند ،وأمام «خارطة طرنق ّ

من بروتوكول بارنس (قلنالً أو كنثن اًر).

الفرق الجوهري من الياحنة اليظرنة فقط هو في قضنة االعتراف المسبق بالدولة ،مع أن تجسند هذا
االعتراف على األرض نخضع ليفس اآللنة في الحالتنن ،وأما الفرق النثايي فهو أن قاعدة الحل في

السنيارنو النثايي هي الشرعنة الدولنة أو بعض هذه الشرعنة ،في حنن أن السنيارنو األول لنس له

بشكل واضح ومحدد منثل هذه القاعدة.

واألمر المهم هيا هو أن هذا «الحل» بصرف اليظر عن السنيارنو الذي سنتم اعتماده هو سقف

للحل وال نوجد أي سقوف أخرى.

وواضح للغانة هيا أن اإلعالن عن الحل أو رزمة الحل األمنركي ستعيي في النوم التالي لهذا الحل

إعادة إدماج إسرائنل في اإلقلنم ،ومن البوابات المشرعة والكبنرة بدال من أن تكون حالة التطبنع ،إما

مجمدة أو باردة أو حالة «طالئعنة» على هنئة يزوات سناسنة لبعض العرب ،أو حالة اعتبارات
خاصة وحسابات خاصة كما هي عيد بعضهم اآلخر.

نعود اآلن إلى العقبات وتذليل ا.
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على الجايب اإلسرائنلي نستحنل على الجزء األكبر من النمنن اإلسرائنلي القبول بأسس وقواعد
ومكويات هذا الحل ،وأقصى ما نمكن أن نقبل به بعض هذا النمنن هو الحلول «االقتصادنة»

المتدرجة إلى عقبات غنر قابلة ألي تذلنل ،ما سنؤدي إلى إعادة تجمنع هذا
وتحونل «االيسحابات»
ّ
النمنن من جدند لرفض الحل وميعه من التقدم.
وهذا نعيي أن اإلدارة األمنركنة إذا أرادت أن تدخل في صلب «الحل» ستكون مضطرة إلى اعادة
ترتنب الخارطة السناسنة في إسرائنل بما في ذلك «تحونل» «الوسط والنسار» إلى مركز سناسي

حاسم في هذه الخارطة.

لهذا فإن «الحل» األمنركي مؤجل في الواقع إلى ما بعد يهانة فترة والنة بنينت ومجيء البند ،أو إلى
ما بعد االيتخابات اإلسرائنلنة القادمة (وهي الخامسة) في هذه الحالة ،وهياك على ما نبدو مراهية

أمنركنة كبنرة على غايتس والبند ،وهياك تقدنرات «لدنهم» بأن الوسط سنكون الحزب األكبر في

إسرائنل ،وأن جزءاً من هذا النمنن نمكن أن نيضم إلى الوسط على قاعدة القبول بهذا الحل.

ستكون الوالنات المتحدة ـ كما أرى ـ إذا أرادت أن ال تفشل ،حتى ال يقول إذا أرادت أن تيجح،

فعال ومجرب في التأنثنر
مضطرة إلى «الضغط» على إسرائنل بسالح العصا والجزرة ،وهو سالح ّ
على الرأي العام في إسرائنل.
الوالنات المتحدة في مرحلة التمهند االستراتنجي لحلول كهذه ،وهي ستبدأ باإلفصاح عن هذا الحل

شنئاً فشنئاً.

أما تذلنل العقبة الفلسطنينة ،فهو نبدو أسهل على الجايب األمنركي لكيه لنس سهالً كما نتصور

البعض.

وأغلب الظن أن اإلدارة األمنركنة ستحتاج إلى رؤنة متغنرات جدنة في الواقع الفلسطنيي بدءاً من

ايتهاء بإعادة بياء الحالة السناسنة واليظام السناسي في فلسطنن.
غزة ومرو اًر باألوضاع االقتصادنة و ً
لنس سهالً على األطراف الفلسطنينة كلها قبول هذه الحلول ،ولكيه صعب وصعب للغانة رفضها،
أما في الجايب اإلسرائنلي فهي مرفوضة ومستحنل قبولها ،ولكن سنصعب على إسرائنل ميعها أو

التصدي لها والمغامرة بالصدام مع الوالنات المتحدة بشأيها.

وبنن الصعوبة الفلسطنينة بقبولها و"استحالة» رفضها ،وبنن استحالة قبولها من إسرائنل وصعوبة

مواجهتها تبدو مهمة الوالنات المتحدة شائكة ومرّكبة.

فقط في حالة واحدة ستيتقل الوالنات المتحدة من دائرة «اإلقياع» إلى دائرة «فرض» الحل ،إذا كان
بقاء الصراع اإلسرائنلي الفلسطنيي نهدد سنطرة الوالنات المتحدة على اإلقلنم ،أو دخلت كل من

روسنا والصنن في شقوق جدار هذا الصراع ،وتسللت إلى القاعة الرئنسة وجلست على طاولة القرار.
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باختصار المعادلة الدولنة للوالنات المتحدة هي التي ستقرر مدى إرادتها وعزنمتها للبحث الجاد عن
ومرجحاً من زوانا معنية فإن الوالنات
حلول جدنة .وألن تسلل الصنن وروسنا لم نعد مستحنالً ،بل
ّ
المتحدة على عجلة من أمرها هذه المرة.
األيام ،رام هللا2021/7/26 ،
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