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" .1مجلس األوقاف" يحذر من مخطط تهويدي لمركز مدينة القدس
القدس المحتلة :أكد مجلس األوقاف والشؤون والمقدسات اإلسالمية في القدس ،رفضه المطلق شكالً
ومضموناً لكل ما يحتويه "المخطط الهيكلي المحلي لمركز مدينة القدس" الذي يسعى االحتالل

أعدته ما يسمى باللجنة المركزية للتخطيط والبناء ،في تشرين
وبين المجلس أن المخطط ّ
لتنفيذهّ .
األول من العام .2020
وأضاف" :سلطات االحتالل وضعت نفسها اليوم في صراع مباشر مع الوجود المقدسي عبر أحد

أخطر المخططات وأكثرها تدمي اًر واستهدافاً ألحد أهم المراكز الثقافية والحضارية والتجارية في المدينة
المتمثل بشارع السلطان الناصر صالح الدين وعموم المنطقة الشمالية المحيطة بالبلدة القديمة".

وأوضح المجلس ،في بيان له ،أن حقيقة هذا المخطط "تهويدي مغلف ومنمق بحجج التطوير واعادة
وبين أن جوهر هذا المخطط وأهدافه ال يمثل إال مشروع تقييد آخر للبناء على ما مساحته
التنظيم"ّ .
 665دونما تمتلك دائرة األوقاف اإلسالمية الكثير من العقارات داخل حدودها.
المركز الفلسطيني لإلعالم2021/7/26 ،
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 .2اشتية يطالب مجلس األمن الدولي بتنفيذ الق اررات الخاصة بفلسطين
رام هللا :طالب رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية ،مجلس األمن ،واألمم المتحدة ،بتنفيذ ق ارراتهم
ذات الصلة بفلسطين ،في ظل االعتداءات التي تتعرض لها القدس والضفة ،ومع استمرار الحصار

المفروض على قطاع غزة .وشدد في كلمة له خالل اجتماع الحكومة األسبوعي ،على ضرورة إخراج
هذه الق اررات إلى الواقع ،بما يعطي المؤسسة مصداقية إضافية لما تقوم به بصفتها المفوضة ألجل

السالم في العالم.

وأكد أنه بناء على طلب تقدمت به دولة فلسطين ،يناقش مجلس األمن الدولي األربعاء انتهاكات
االحتالل ،واعتداءات المستوطنين المتواصلة في الضفة الغربية بما فيها مدينة القدس المحتلة،

واستمرار الحصار اإلسرائيلي على قطاع غزة ،إضافة لما يعانيه األسرى في سجون االحتالل،
وخاصة األطفال ،والنساء ،والمرضى ،وضرورة العمل على سرعة اإلفراج عنهم.

القدس العربي ،لندن2021/7/26 ،

" .3الخارجية" الفلسطينية تطالب واشنطن وتل أبيب باالعتراف بالدولة الفلسطينية إلحياء األمل
بالسالم

رام هللا :طالبت و ازرة الخارجية االدارة األميركية والحكومة اإلسرائيلية والدول التي لم تعترف بعد بدولة
فلسطين بما فيها األوروبية باالعتراف بدولة فلسطين فو ار توطئة لتحقيق مبدأ حل الدولتين ،ولمنح

جهود إحياء عملية السالم والمفاوضات المصداقية التي تستحق.

القدس ،القدس2021/7/26 ،

 .4حماس :المقاومة جاهزة للتعامل مع كل الخيارات ولن تسمح لالحتالل بفرض معادالته

غزة :أكدت حركة "حماس" ،أن المقاومة الفلسطينية جاهزة للتعامل مع كل الخيارات ،ولن تسمح

لالحتالل بفرض معادالته .وقال الناطق باسم الحركة حازم قاسم في تصريح مكتوب ،يوم اإلثنين:
"قصف العدو الصهيوني لقطاع غزة محاولة فاشلة الستعراض قوته العاجزة ،ولترميم صورة جيشه

التي هزتها معركة سيف القدس" .وأضاف" :هذا القصف لن يوقف مقاومتنا السترداد حقوق شعبنا
بأرضه ومقدساته ،وسنواصل نضالنا المشروع النتزاع حقنا بالعيش بحرية وكرامة فوق أرضنا

الفلسطينية".
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 .5هنية يلتقي عزمي بشارة في قطر
التقى رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية المفكر العربي عزمي بشارة بمشاركة
عضو المكتب السياسي لحماس خليل الحية .وبحث الجانبان التطورات السياسية في أعقاب معركة

قليميا .كما جرى بحث سبل تعزيز اإلنجاز
سيف القدس وتداعياتها متعددة الجوانب
وطنيا وعر ًبيا وا ً
ً
الوطني الكبير والجهود التي تقوم بها قيادة حركة حماس على المستوى الوطني واالقليمي والدولي
الستثمار نتائج االنتصار ،مشددين على أن المعركة ش ّكلت تحوًال في الميزان االستراتيجي ،وأعادت
قضية القدس بل القضية الفلسطينية إلى الواجهة.
فلسطين أون الين2021/7/26 ،

 .6مسؤولون إسرائيليون إلى واشنطن األسبوع المقبل ...تمهيدا للقاء بايدين بينيت
محمود مجادلة :يتوجه مستشارو رئيس الحكومة اإلسرائيلية ،نفتالي بينيت ،األسبوع المقبل ،إلى
العاصمة األميركية واشنطن ،للقاء نظرائهم في البيت األبيض ،وبدء االستعدادات للقاء بينيت

والرئيس األميركي ،جو بايدن ،والذي من المتوقع عقده في آب /أغسطس.

جاء ذلك بحسب ما نقل المراسل السياسي في موقع "والال" اإللكتروني ،باراك رافيد ،نقال عن
مسؤولين إسرائيليين رفيعي المستوى .وأشارت المصادر إلى أن الوفد اإلسرائيلي يضم كل من

مستشار األمن القومي ،إيال حولتا ،والمستشارة للشؤون السياسية ،شمريت مئير.

وبحسب التقرير فإن زيارة حولتا ومئير تبدأ يوم األحد المقبل ،ومن المقرر أن يجتمعا مع مستشار
األمن القومي األميركي ،جيك سوليفان ،ومنسق األمن القومي لشؤون الشرق األوسط وشمال أفريقيا،

بريت ماكغورك ،وغيرهم من المسؤولين األميركيين رفيعي المستوى.

عرب 2021/7/26 ،48

 .7الحكم بالسجن  8أشهر على الشابة اإلسرائيلية التي عبرت الحدود إلى سورية
محمود مجادلة :أصدرت محكمة الصلح في الناصرة ،يوم اإلثنين ،حكما بالسجن  8أشهر بحق
الشابة اإلسرائيلية التي تجاوزت الحدود في هضبة الجوالن المحتلة ودخلت إلى األراضي السورية،

في الثاني من شباط /فبراير الماضي ،وأعيدت بصفقة إسرائيلية – سورية بوساطة روسية ،وفي

إطارها زودت إسرائيل النظام السوري بلقاحات مضادة لكورونا من صنع روسي.

وقال المحاميان الموكالن بالدفاع عن الشابة واللذين تم تعيينهما من قبل هيئة الدفاع العام ،عنات

يعاري واياد عازم ،إن "المحكمة قبلت ادعاءاتنا بضرورة مراعاة الظروف الخاصة للشابة وأصدرت
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حكما معتدال بالسجن يتالءم مع ظروف الشابة ،ونأمل أن تتمكن الشابة من تجاوز الواقعة ،وعند
اإلفراج عنها يمكنها فتح صفحة جديدة".

عرب 2021/7/26 ،48

 400 .8عائلة يهودية هربت من اللد بعد الحرب األخيرة على غزة
كشف رئيس بلدية اللد يائير رفيفو أن  400عائلة يهودية هجرت المدينة في أعقاب الحرب األخيرة

على قطاع غزة التي وقعت في شهر ايار الماضي.

وقال رفيفو خالل مناقشة بالكنيست حول األمن في المدن اإلسرائيلية" :نحتاج إلى المساعدة في

وضع المدن المعنية على خريطة األولويات الوطنية حتى يكون هناك حافز للمجيء والعيش هنا

معا" .وأضاف" :ما زلنا في مرحلة ما بعد الصدمة ،لقد مررنا بحدث هش للغاية في اللد منذ شهرين،
وليس كل شيء هو الميزانيات".

وتابع" :لقد قدمت الكثير من الميزانيات وقمت بعمل إيجابي ،لكن في يوم األحداث أداروا ظهورهم لنا

وازدادت الهوية الفلسطينية" .وأشار رفيفو إلى أنه أصبح من أكثر الناس كراهية في الوسط العربي.

األيام ،رام هللا2021/7/27 ،

" .9هآرتس" :زالت بينيت ال تبشر بالخير ..ونتنياهو يتربص
القدس :انتقدت صحيفة عبرية ،أداء رئيس وزراء االحتالل اإلسرائيلي المتطرف نفتالي بينيت ،الذي
يفتقد لتجربة كافية ،مؤكدة أن زالته ،وخاصة تلك التي تتعلق بالمسجد األقصى المبارك ال تبشر

بخير.

وذكرت "هآرتس" في تقرير للخبير العسكري ،عاموس هرئيل ،أن رئيس وزراء االحتالل بينيت ،وقع

في مشكلة بداية األسبوع الماضي ،عندما صرح بعد اقتحام المستوطنين للمسجد األقصى المبارك،

بأن كال من المسلمين واليهود يتمتعون بـ"حرية العبادة (الصالة)" في المسجد األقصى.

ونبهت إلى أن "بينيت سارع إلى إصالح هذه المشكلة" ،عقب إصداره بيانا" ،أثنى فيه على وزير

األمن الداخلي ،والمفتش العام للشرطة (لحمايتهم المقتحمين لألقصى) ووعد بحماية حرية العبادة

للمسلمين واليهود في الحرم".

وأكدت الصحيفة ،أن "بيان بينيت تجاوز الوضع القائم الحساس في الحرم ،خالل سنوات حرصت

حكومات إسرائيل ،بما فيها حكومات بنيامين نتنياهو ،إلى الحفاظ علنا على حرية زيارة (اقتحام)

اليهود للحرم ،وليس على حرية الصالة".
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ورأت أن "البيان ترتبط صياغته المتسرعة بغياب تجربة كافية في مكتب بينيت" ،منبهة إلى أن هذا
البيان المتسرع "استقبل بدهشة في اإلدارة األمريكية وفي القصر الملكي في عمان ،وفي قيادة حزب

"القائمة العربية الموحدة" (راعم) المشاركة في الحكومة اإلسرائيلية".

ونبهت إلى أن هذه المشكلة التي وقع فيها رئيس الحكومة "تدل على مشكلة أعمق ،ويبدو أن بينيت

في الكثير من خطواته كان مدفوعا بمسألة ما الذي كان سيفعله نتنياهو لو أنه كان في مكانه أكثر
مما هو على استعداد لالعتراف به" ،مؤكدة أن" ،هذه الزالت ال تبشر بالخير ،ويفضل أن يتذكر أنه

وصل لمنصبه بالصدفة".

المركز الفلسطيني لإلعالم2021/7/26 ،

" .10إسرائيل" تكشف عن استضافتها أول تمرين عسكري للطائرات العسكرية المسيرة في العالم
غزة :كشفت إسرائيل عن استضافتها مؤخرا ،لتمرين دولي هو األول من نوعه ،لتشغيل طائرات بدون

طيار ،التي تشتهر باستهداف قطاع غزة خالل جوالت التصعيد والحروب السابقة ،أوقعت خسائر

كبيرة في صفوف المدنيين ال سيما األطفال.

وحسب جيش االحتالل ،فإن المناورة التي انتهت قبل أيام مع طواقم من الواليات المتحدة وفرنسا

وايطاليا وألمانيا وبريطانيا ،إلدارة طائرات بدون طيار ،هي األولى من نوعها.

وقد استمر التدريبات المسماة “الحارس األزرق” لمدة أسبوعين ،شملت خاللها تحليق الفرق األجنبية

بطائرات “هيرمس  ”450المسيرة.

القدس العربي ،لندن2021/7/26 ،

 .11شكوك إسرائيلية حيال تصريحات روسية بتغيير سياسة موسكو في سورية
بالل ضاهر :شككت إسرائيل في تصريحات مسؤولين روس حول إحباط منظومة الدفاع الجوي
الروسية هجمات صاروخية إسرائيلية في سورية ،وحول انتقادات لألنشطة العسكرية اإلسرائيلية في

سورية خالل مباجثات روسية  -أميركية .ولم يأت هذا التشكيك بشكل مباشر ،وانما من خالل

محللين عسكريين في وسائل اإلعالم.

وأشار المحلل العسكري في صحيفة "هآرتس" ،عاموس هرئيل ،اليوم اإلثنين ،إلى أن التصريحات
الروسية "فاجأت" جهاز األمن اإلسرائيلي ،في نهاية األسبوع الماضي" .ويبدو أن جزءا من األنباء
في روسيا ليست دقيقة ،لكن مجرد اإلدالء بها يعكس عدم رضا من جانب روسيا ،بعد فترة من

الهدوء بين الجانبين".
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وشن الطيران الحربي اإلسرائيلي ثالثة هجمات في مناطق قريبة من مواقع تواجد عسكري روسي في
وسط وشمال سورية ،األسبوع الماضي .وترددت تقارير عن مقتل عنصر في الحرس الثوري

اإليراني ،وربما عنصر آخر من حزب هللا ،في هذه الهجمات.

واثر ذلك ،صرح جنرال روسي بأن قواته تساعد قوات النظام السوري في إحباط هجمات إسرائيلية،

وأن منظومة الدفاع الجوي الروسية نجحت في اعتراض صواريخ أطلقتها طائرات حربية إسرائيلية،

ليلة الخميس – الجمعة الماضية ،باتجاه هدف في منطقة حمص.

وبحسب هرئيل ،فإن "جهاز األمن اإلسرائيلي ال يتطرق بشكل مباشر إلى مصداقية االدعاءات

الروسية الجديدة" ،لكنه أضاف أن "ال علم إلسرائيل بحوار روسي – أميركي بهذا الخصوص وال
عدم ارتياح ظاهر في واشنطن من الهجمات األخيرة".

عرب 2021/7/26 ،48

 .12الكسواني :تكثيف اقتحامات األقصى محاولة لتكريس واقع جديد
قال الشيخ عمر الكسواني ،مدير المسجد األقصى ،إن تكثيف االقتحامات اإلسرائيلية للمسجد

المبارك هي محاولة لتكريس واقع جديد فيه .وحذر الكسواني ،في حديث مع وكالة "األناضول" ،من
تصاعد محاولة أداء طقوس دينية يهودية خالل االقتحامات تحت مرأى شرطة االحتالل .وأشار أن

الشرطة بدأت السماح باالقتحامات أحاديا في العام  2003بأعداد كبيرة ،وهي مستمرة .وقال إن
"االقتحامات تتم برعاية شرطة االحتالل من جانب المتطرفين وبأعداد كبيرة من أجل تكريس واقع

جديد داخل المسجد األقصى ،وذلك من خالل هذه االقتحامات وأداء الصلوات التلمودية والقيام

بمسيرات استف اززية في ساحات المسجد األقصى المبارك".

فلسطين أون الين2021/7/26 ،

 .13قوات االحتالل تقتحم سجون األسرى المضربين عن الطعام
رام هللا :اقتحمت قوات األمن في إدارة السجون اإلسرائيلية قسم « - 14المعبار» في سجن «عوفر»،
وعزلت أحد األسرى عن زمالئه ،فيما نقلت سلطات السجون أسرى مضربين عن الطعام من سجن

«ريمون».

وقال «نادي األسير» إن أسرى سجن «عوفر» شرعوا بإغالق األقسام في خطوة احتجاجية ،وسط

حالة من التوتر الشديد ،فيما نقلت إدارة السجون  4أسرى مضربين عن الطعام ،في سجن «ريمون»

إلى سجون عدة .وأضاف أن إدارة السجون «نكلّت بأربعة أسرى مضربين في سجن (ريمون) ،منذ
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اثني عشر يوماً ،ثم فرقتهم إلى عدة سجون» .إلى ذلك؛ قال بيان لـ«نادي األسير» إن  14أسي اًر في
مستمرون في اإلضراب المفتوح عن الطّعام احتجاجاً على اعتقالهم اإلداري.
السجون اإلسرائيلية
ّ
الشرق األوسط ،لندن2021/7/27 ،

 .14اعتصام في حي الشيخ جراح رفضاً لقرار هدم خيمتي تضامن واالحتال ل يعتقل  3شبان

القدس " -األيام" :اعتصم ناشطون ومتضامنون ،أمس ،في حي الشيخ جراح المهدد بإخالء سكانه
قس اًر بالقدس المحتلة ،رفضاً لقرار سلطات االحتالل اإلسرائيلي هدم خيمتي تضامن وسط الحي.
وقال نبيل الكرد أحد سكان الحي ،إن األهالي والمتضامنين توافدوا إلى مكان خيام االعتصام بعدما

وزعت سلطات االحتالل إخطا اًر بهدم خيمتين نصبتا لمساندة أهالي الحي في مواجهة معركة التهجير

القسري بحق سكانه .من جهة ثانية ،اعتقلت قوات االحتالل ،شاباً في حي الشيخ جراح.

األيام ،رام هللا2021/7/27 ،

 .15نابلس :شبان يضرمون النار في البؤرة االستيطانية على جبل صبيح
نابلس "-األيام" :استطاع عدد من حراس الجبل "جبل صبيح" مساء أمس ،من إضرام النار في عدد
من البيوت المتنقلة الخاصة بالمستوطنين داخل البؤرة االستيطانية في بيتا جنوب نابلس .وأفاد شهود

عيان ،أن الشبان استطاعوا الدخول الى البؤرة االستيطانية على جبل صبيح رغم وجود حراسة مشددة
من قبل قوات االحتالل في داخل البؤرة على مدار الساعة وأضرموا النيران في عدد من المنازل

المتنقلة التي وضعها المستوطنون وغادروا منها تحت اشتداد المواجهات والمقاومة الشعبية في

المنطقة.

األيام ،رام هللا2021/7/27 ،

 .16تظاهرة في رام هللا منددة باغتيال نزار بنات ومطالبة بمحاسبة قتلته
تنديدا باغتيال
رام هللا :انطلقت ،مساء االثنين ،تظاهرة على دوار المنارة وسط مدينة رام هللا؛
ً
المعارض السياسي نزار بنات ،ومطالبة بالعدالة له ومحاسبة القتلة .وردد عشرات المشاركين في
المسيرة شعارات تندد "بحكم العسكر" ،ورفعوا الفتات تطالب بمحاسبة قتلة نزار بنات وتحقيق العدالة

وفاء للشهيد نزار بنات ،وللمطالبة بمحاسبة
له .ودعا نشطاء وحراكات شعبية للمشاركة في التظاهرة؛ ً
يوما على اغتياله .وتشهد محافظات الضفة الغربية منذ
القتلة ومن يقف وراءهم ،بعد مرور ثالثين ً
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قرابة شهر مسيرات ومظاهرات منددة بجريمة االغتيال ،وسط دعوات لمحاسبة المتسببين بمقتل
بنات.

المركز الفلسطيني لإلعالم2021/7/26 ،

 .17مشاركة فيلم "أميرة" الفلسطيني في مهرجان فينيسيا السينمائي
إيمان محمد :أعلن القائمون عن الدورة الـ 78لمهرجان فينسيا السينمائي ،التي تقام من  1وحتى 11

سبتمبر/أيلول المقبل ،عن مشاركة فيلم "أميرة" للمخرج المصري محمد دياب .ويشارك الفيلم في

مسابقة "آفاق" ( ،)Orizzontiوسيكون المهرجان نافذة العرض العالمي األول للفيلم .وتدور أحداث

الفيلم حول مراهقة فلسطينية تدعى أميرة ولدت بعملية تلقيح نتاج تهريب حيوانات والدها المنوية من
السجن حيث كان سجين المعتقالت اإلسرائيلية ،وتخوض رحلة لمعرفة المزيد حول هويتها ،وتتكتم

الشركة الموزعة للفيلم عن تفاصيله لحين عرضه بالمهرجان .يشارك في بطولة الفيلم عدد من
الممثلين من الوطن العربي.

الجزيرة .نت2021/7/26 ،

 .18عمرو موسى :فلسطين أمام فرصة أخيرة إلنهاء االنقسام وانقاذ "إقامة الدولة"
قال األمين العام لجامعة الدول العربية السابق عمرو موسى :إن فلسطين تعيش في الساعات األخيرة
إلنقاذ موقف تبدد فرصة إقامة الدولة الفلسطينية ،عبر موقف فلسطيني بإنهاء االنقسام وتحقيق

المصالحة .وأضاف موسى في كلمة له خالل ورشة ،أن فرصة إقامة الدولة الفلسطينية تضاءلت
أكثر في عهد الرئيس األمريكي السابق دونالد ترامب .وتابع أنه إذا لم تتحقق المصالحة والوحدة

الفلسطينية خلف موقف موحد "فقد يفقد الفلسطينيون الفرصة األخيرة في إقامة الدولة الفلسطينية

وننتقل لخيار الدولة الواحدة" ،مشي ار إلى أن "الجميع صدم وال يزال مصدوما من االنقسام الفلسطيني
المؤسف ،الذي أدى إلى سؤال البعض عن أي فريق يمثل الفلسطينيين ،وأيهما سيشكل الدولة

الفلسطينية التي يجري الحديث عنها" .وأوضح موسى الذي عمل وزي ار للخارجية المصرية في عهد
الرئيس الراحل حسني مبارك ،أن الموقف الفلسطيني يواجه تحديين كبيرين ،هما االحتالل واالنقسام،
واذا عولج االنقسام يمكن معالجة االحتالل.
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 .19العب جودو سوداني ينسحب من األولمبياد لتجنب مقابلة العب إسرائيلي
طوكيو :أعلن العب الجودو السوداني محمد عبد الرسول ،اإلثنين ،انسحابه من منافسات الجودو
األولمبية؛ لتجنب مالقاة الالعب اإلسرائيلي "بوتبول طاهار" في الدور الثالث ،رغم خضوعه لقياس

الوزن قبل المواجهة ،التي كانت من المفترض أن تجمع بينهما في وزن  73كغم للرجال .وخسر

الالعب السوداني ،تواجده في أولمبياد "طوكيو  ،"2020تجنبا للمشاركة أمام العب في دولة االحتالل
اإلسرائيلي.

المركز الفلسطيني لإلعالم2021/7/26 ،

 .20ثالث بيان روسي عن الغارات اإلسرائيلية في سوريا
موسكو  -لندن :أكدت و ازرة الدفاع الروسية أن قوات الدفاع الجوي السورية تصدت فجر األحد

لضربة نفذتها مقاتلتان إسرائيليتان في محاولة الستهداف مواقع في محافظة دمشق ،في ثالث بيان

تصدره قاعدة حميميم الروسية في األيام الماضية عن القصف اإلسرائيلي.

وقال نائب مدير مركز حميميم لمصالحة األطراف المتناحرة في سوريا والتابع لو ازرة الدفاع الروسية،

اللواء ،فاديم كوليت ،في بيان أصدره مساء األحد« :يوم  25يوليو (تموز) شنت مقاتلتان من طراز

 F - 16تابعتان للقوات الجوية اإلسرائيلية من االتجاه الجنوبي الغربي دون الدخول إلى المجال
الجوي للجمهورية العربية السورية ضربة بواسطة صاروخين موجهين إلى منشآت في أراضي بلدة

السيدة زينب بمحافظة دمشق» .وذكر كوليت« :تم تدمير كال الصاروخين باستخدام منظومات بوك
 -إم  2إيه روسية الصنع المتوفرة في قوام قوات الدفاع الجوي للجمهورية العربية السورية».

الشرق األوسط ،لندن2021/7/27 ،

 .21تركيا نحو تحسين العالقات مع "إسرائيل"
سعيد الحاج

صدرت عن أنقرة وتل أبيب خالل السنوات القليلة الماضية إشارات على احتمال تحسن العالقات
بينهما من دون تبلور نتائج ملموسة ألسباب عديدة؛ لكن ما صدر مؤخ ار -عن أنقرة تحديدا -يشير

إلى أن األمر بات مسألة وقت ،ويبدو أن "إسرائيل" أكثر تجاوبا هذه المرة.

فقد جمدت العالقات الدبلوماسية بين تركيا و"إسرائيل" عام  2010إثر اعتداء األخيرة على سفينة
"مرمرة" المتجهة لقطاع غزة المحاصر ،ورغم أن الجانبين أعادا تطبيع العالقات بينهما في ،2016

فإنها لم تعد إلى سابق عهدها.
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ومع التعامل العنيف مع مسيرات العودة في غزة ونقل السفارة األميركية إلى القدس عام ،2018
سحبت تركيا سفيرها من تل أبيب وأعلنت السفير "اإلسرائيلي" شخصا غير مرغوب به على أراضيها.
ومنذ ذلك الحين ،تتسرب لوسائل اإلعالم أخبار عن لقاءات بين البلدين أو عن احتمال تطور

العالقات بينهما ،من دون تحقيق ذلك على أرض الواقع.

اإلشارات

في ا لتاسع من يوليو/تموز الجاري ،عينت أنقرة ملحقا ثقافيا لها في سفارتها في تل أبيب ،للمرة

األولى منذ  11عاما ،أي منذ حادثة سفينة مرمرة ،وهو ما عنى أن الثقافة والسياحة قد تكونان الباب
الذي ستدخل منه العالقات الثنائية مرحلة جديدة.

وفي  12يوليو/تموز الجاري ،أي بعد  3أيام فقط من تعيين الملحق الثقافي ،اتصل الرئيس التركي
بنظيره "اإلسرائيلي" المنتخب حديثا إسحاق هرتسوغ مهنئا إياه ،وتناوال في االتصال القضايا الثنائية
واإلقليمية ،وأكدا فيه على أن لبلديهما "إمكانات تعاون كبيرة في شتى المجاالت" ،حسبما جاء في

تغريدة ألردوغان ،وأكد في تغريدة ثانية على أن "استمرار التواصل والحوار مع إسرائيل -رغم كل
اختالفات الرأي -له أهمية كبيرة".

من جهته ،قال هرتسوغ إنه أكد -مع أردوغان -على أن العالقات بين الجانبين "ذات أهمية قصوى

ألمن واستقرار منطقة الشرق األوسط" ،وانهما اتفقا على "استمرار الحوار من أجل تحسين العالقات"

بين البلدين.

وبالنظر إلى الصياغات المستخدمة من الجانبين ،واستمرار االتصال لـ 40دقيقة -كما ورد في وسائل

اإلعالم -وكونه االتصال األول من نوعه منذ سنوات ،يمكن القول إنه مؤشر واضح على قرب
تطوير العالقات بين الجانبين -أو على األقل -مؤشر على رغبة تركية واضحة في هذا االتجاه.

قال الناطق باسم العدالة والتنمية -الحزب الحاكم في تركيا -عمر تشيليك إن االتصال بين الرئيسين
نتج عنه "إطار بخصوص الحاجة التخاذ خطوات" بين الجانبين فيما يتعلق بالحوار حول القضايا

الخالفية ،وكذلك ملفات التعاون مثل التجارة والسياحة ،مؤكدا أنه ستكون هناك "خطوات ملموسة
أكثر" مع تل أبيب.

وفي قرينة إضافية على ذلك ،شارك الرئيس "اإلسرائيلي" الجديد في معرض عن القهوة التركية نظمه

الملحق الثقافي الجديد في القدس الغربية ،وقال "إذا اجتمعنا على مائدة واحدة رفقة القهوة ،يمكننا أن

ننقل منطقتنا إلى مستقبل أفضل عبر التعاون الثقافي وفي مختلف المجاالت".

الدوافع
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في ديسمبر/كانون األول  ،2020انتشرت أخبار عن تعيين تركيا سفي ار لها في تل أبيب ضمن حملة
تعيينات دبلوماسية ،وذكرت بعض التقارير اسم السفير الذي وقع عليه االختيار .لم يتم األمر في

هم أنه مقبول من الناحية المبدئية بالنسبة ألنقرة ،وينتظر ربما بعض التفاصيل الفنية
حينه ،لكن فُ َ
العالقة بين الجانبين.
وبالبحث عن األسباب والدوافع لهذا المتغير التركي ،يبدو أن الرئيس األميركي الجديد جو بايدن

قاسم مشترك لعدد من التطورات اإلقليمية التي شملت تركيا وأطرافا أخرى .ومن ذلك ترطيب

العالقات التركية األوروبية ،وسعي أنقرة لفتح صفحة جديدة في عالقاتها مع عدد من الدول الحليفة
لواشنطن ،ومن بينها مصر والسعودية وبدرجة أقل اإلمارات .وال تشذ دولة االحتالل عن ذلك ،إذ

ثمة قناعة في أنقرة -على ما يبدو -بأن تطوير العالقات مع األخيرة يمكن أن يخفف حدة التوتر مع
البيت األبيض ،وهو ما يمثل أولوية بالنسبة لتركيا في الوقت الراهن.

كما أن ملف شرق المتوسط بات أولوية واضحة للسياسة الخارجية التركية مؤخرا ،وهنا تتبدى

سيقوي من
أهميتان لتل أبيب من وجهة نظر أنقرة :األولى ،إمكانية ترسيم الحدود البحرية معها بما ّ
موقف تركيا في مواجهة اليونان ،خاصة أنها ما زالت تفتقر إلى شركاء في القضية ،إذا ما استثنينا
اتفاقها مع حكومة الوفاق الوطني الليبية في  ،2019وخصوصاً أن مسار تطوير العالقات مع مصر
(وبالتالي احتمال ترسيم الحدود البحرية معها) بطيء فيما يبدو.

أما األهمية الثانية ،فهي خلخلة المحور المواجه لها في شرق المتوسط بقيادة اليونان ،خصوصا أن

االحتالل ركن أساسي في هذا المحور من جهة ،وله تأثير على بعض أعضائه اآلخرين من جهة

أخرى.

كما أن هناك تركي از واضحا على الجوانب المتعلقة بالثقافة والسياحة والتجارة من جهة ،ألنها ال تمثل

قضايا خالفية بين الجانبين وانما مكاسب لكليهما ،ومن زاوية أخرى ألهميتها في ظل تراجع
المؤشرات االقتصادية التركية مؤخ ار وال سيما في ظل جائحة كورونا.

ومما يسهل األمر ويساعد على النزول عن شجرة العالقات المتوترة ،أن الحكومة "اإلسرائيلية"

الجديدة أنهت -على األقل مؤقتا -ظاهرة نتنياهو وحكمه ،وهو ما رأته تركيا فرصة -فيما يبدو-
بتحميله مسؤولية تردي العالقات سابقا ،وبالتالي إمكانية فتح صفحة جديدة مع الحكومة الجديدة،

خاصة أن الخطاب الرسمي التركي كان يؤكد على أن مشكلتها مع الحكومة "اإلسرائيلية" وسياساتها.

األثمان

بالنظر لكل ما سبق ،يبدو أن ثمة ق ار ار قد اتخذ في أنقرة بضرورة تطوير العالقات مع دولة االحتالل

"اإلسرائيلي" ،ولعل أهم إشارة على ذلك اتصال أردوغان المشار إليه وتجاوزه األبعاد الدبلوماسية
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الرسمية للحديث في "القضايا اإلقليمية وذات االهتمام المشترك" وغير ذلك ،فضالً عن تجاوب

الطرف اآلخر على لسان هرتسوغ حتى اللحظة.

وليس واضحا بعد بأي سرعة يمكن أن تتطور العالقات بين الجانبين ،بل قبل ذلك ليس مؤكدا أن

تل أبيب مهتمة بتسريع هذا المسار ومدى استعدادها له ،خاصة أن تشيليك قال -في معرض رده

على سؤال بخصوص تبادل السفراء -إن "الطرف اإلسرائيلي ليس مستعدا بعد".

لكن وفي كل األحوال ،إذا ما ذهبنا لتقييم أن القرار قد اتخذ ،وأن الباقي مجرد تفاصيل تتعلق بالوقت
والشكل واألدوات ،فإن تطو ار ما بدرجة أو بأخرى سيط أر في المستقبل القريب على العالقات بين

الجانبين ،مما يدفع للسؤال حول األثمان التي سوف تدفع في سبيل ذلك.

في المقام األول ،من المرجح أال يكون هناك ثمن في الداخل التركي لخطوة من هذا القبيل ،رغم أنه

ليس هناك ضغط سياسي أو مطلب شعبي باتجاه تطوير العالقات ،إذ تشير بعض استطالعات

الرأي لعدم تحمس الشارع التركي لهذه الخطوة على صعيد أنصار الحزب الحاكم والمعارضة على
شاهد أن الشارع التركي يتبع القرار السياسي في مسارات مثيلة أكثر مما يصنعه،
الم َ
حد سواء؛ إذ إن ُ
خصوصا حين ُي َّ
قدم القرار في سياق األمن القومي ودعم االقتصاد وما إلى ذلك.
وأما على الصعيد الخارجي ،فهناك ثمن ستدفعه أنقرة من صورتها ومصداقيتها في المنطقة خاصة

أمام الفلسطينيين ،وذلك لـ 3أسباب رئيسة :األول ،أنها لطالما صورت نفسها المدافع القوي (وأحياناً
الوحيد) عن الحقوق الفلسطينية في وجه سياسات االحتالل ،وهو ما ال يتناغم مع الرغبة في تطوير

العالقات معه ،والثاني ،انتقادها الحاد التفاقات تطبيع العالقات بين الكيان وعدد من الدول العربية،
أما السبب الثالث فهو توقيت األمر بعد معركة سيف القدس ،وما ارتكبه االحتالل خاللها من جرائم

استحثت موقفا وخطابا تركيا عالي السقف على المستويين الرسمي والشعبي.

ولعله من المنطقي التساؤل حول الثمن الذي يمكن أن يطلبه االحتالل بين يدي تطوير العالقات،

خاصة أن أنقرة تبدو أكثر رغبة وحرصا منه على ذلك وهو أكثر تحفظا وترويا .ويلحق به تساؤل

آخر بخصوص العالقات التركية مع الفلسطينيين ،وخصوصا فصائل المقاومة والى أي مدى يمكن

أن تتأثر بالتقارب المتوقع بين أنقرة وتل أبيب ،ال سيما أن من شروط تل أبيب المعلنة للتقارب أمو ار

تتعلق بحركة حماس مثالً.

ختاما ،من المتوقع أن تشمل الخطوات األولى القريبة تطوي ار للعالقات السياحية والتجارية والثقافية،
بما يمكن أن يبني عليه الطرفان خطوات الحقة .لكن من غير المؤكد أن العالقات بينهما ستسير

في مسار إيجابي ،فضالً عن أن تعود إلى حالة التحالف السابقة وهو أمر مستبعد جداً ،ال سيما في
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ظل ثبات السياسات "اإلسرائيلية" تجاه الفلسطينيين وخصوصا في القدس وغزة ،وهو ما ُيتوقَّع أن
يكون لتركيا رد فعل معلن عليها.
ولكن إذا كانت هناك عودة لمسار سياسي بين الفلسطينيين و"اإلسرائيليين" تحت أي مسمى ،فإن

ذلك قد يساعد على تسريع عملية تطوير هذه العالقات ،وهو ما أشار له أردوغان في تغريداته،
ورفعت من احتماالته زيارة الرئيس الفلسطيني محمود عباس لتركيا في نفس فترة االتصال المذكور،

وهي كلها مؤشرات على مرحلة جديدة باتت وشيكة فيما يبدو.

الجزيرة .نت2021/7/26 ،

 .22دولة االحتالل تحيط نفسها بمزيد من الجدران األمنية
د .عدنان أبو عامر

تحذر األوساط األمنية والعسكرية اإلسرائيلية من التخلي عن خط التماس مع حزب هللا على الجبهة
الحدود ،بصفتها نقطة ضعف ،وفي غضون دقيقة
الشمالية مع لبنان ،في ضوء سهولة اختراقه
َ
واحدة ،يمكن ألي لبناني أن يكون داخل فلسطين المحتلة ،ما دفع جيش االحتالل إلعداد خطة
لتحصين الحدود ،لكنها ال تزال على الورق.

تشهد الحدود اللبنانية الفلسطينية بين حين وآخر اقتراب نشطاء حزب هللا بهدوء من السياج

الحدودي ،قرب كيبوتس مالكية ،غير بعيد عن مارون الراس ،وتحت جنح الظالم ،يصلون للسياج،
نسبيا طولها ثالثة
ويقطعونه بالمناشير الكهربائية ،وخالل دقائق ،يمزقونه ،ويدخلون عبر فتحة كبيرة ً
أمتار ،ومن خاللها يمكنهم العبور بسهولة داخل فلسطين المحتلة.
أدركت قيادة المنطقة الشمالية في جيش االحتالل بسرعة أن حزب هللا قادر على الوصول لخط
التماس بسهولة ،من خالل اختراق السياج القديم ،وعليه فهو ال يواجه صعوبة بضرب (إسرائيل)،

واختراقها ،في ضوء أن الحزب سرب أكثر من مرة في السنوات األخيرة أن لديه خطة اقتحام كاملة

لمداهمة المستوطنات والقواعد العسكرية في الجليل بمئات المقاتلين في عمليات تسلل عليا.

يعتمد الحزب في خطته هذه ،وفق المزاعم اإلسرائيلية ،على كثافة الضباب ،والتضاريس الجبلية،

والسياج المنخفض منذ السبعينيات والثمانينيات ،وهذا ضعف حقيقي ،ألنه في غضون دقيقة من

الركض يمكن أن تكون داخل مستوطنة إسرائيلية ،سواء في ظل تزايد حاالت التسلل اللبنانية ،أو
وصول عشرات المتظاهرين في منطقة المطلة ،وتنامي حجم تهريب المخدرات والسالح.

هذا الواقع األمني الخطر يطرح أسئلة عن سبب اإلهمال اإلسرائيلي لهذا السياج أمام حزب هللا

"العدو األول" لـ (إسرائيل) ،كما وصفه رئيس األركان السابق غادي آيزنكوت ،و"أقوى جيش في
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الشرق األوسط بعد الجيش اإلسرائيلي" ،كما وصفه مسؤول كبير في القيادة الشمالية ،على الرغم من
أن األوساط العسكرية عرضت على المستوى السياسي خطورة الوضع وتداعياته ،وخطة لبناء

الحاجز المناسب ،وامكانية إقامته خالل  10-5سنوات.

على الرغم من ذلك لم تتم الموافقة على الخطة ،أو وضعها في الميزانية ،ما دفع مسؤولين عسكريين

العتبار ذلك جزًءا من العبث ،الذي يتمثل بأن يتم بناء سياج جديد في الجوالن على طول الحدود
بكاملها ،وآخر لوقف المتسللين من سيناء بأكثر من ملياري شيكل ،في حين أن الحدود اللبنانية
يعترضها فقط سياج من مترين ونصف المتر في أحسن األحوال ،مساحة  20بوصة من األسالك

الصدئة والشجيرات الشائكة.

الخالصة أن دولة االحتالل التي ترى نفسها محاطة بأعداء من كل حدودها الجغرافية ،أقامت "جدار

الفصل العنصري" بالضفة الغربية ،مرو اًر بـ "الحدود القاتلة" مع غزة ،وصوال "للسياج الهائل" على
حدود سيناء ،واليوم يتم الحديث عن إقامة جدار جديد مع لبنان خشية الخطر الداهم.

فلسطين أون الين2021/7/26 ،

 .23أعطوا إسرائيل قنبلة عمالقة من أجل ردع إيران
دنيس روس

مع توقف المفاوضات إلى أن تتولى إدارة متشددة جديدة السلطة في طهران ،فإن فرص إحياء

االتفاق النووي اإليراني للعام  2015في القريب العاجل تبدو غير مشرقة .وحتى المحادثات الناجحة
قد ال تمنع قادة إيران من السعي المتالك أسلحة نووية .ولذلك تحتاج إدارة الرئيس جو بايدن إلى

إيجاد طريقة أفضل لردعهم.

ال يزال من الممكن ،وربما من المحتمل أيضاً ،أن تدفع الرغبة في تخفيف العقوبات اإليرانيين إلى
االنضمام إلى االتفاق ،المعروف رسميا باسم «خطة العمل المشتركة الشاملة» ،بمجرد أن يخلصوا

إلى أن الواليات المتحدة لن تقدم المزيد من التنازالت .من شأن ذلك أن يؤدي إلى تراجع بعض

اإلنجازات التي حققتها إيران مؤخ اًر ،بما في ذلك تخصيبها لليورانيوم إلى درجة نقاء  %60وانتاجها
معدن اليورانيوم المستخدم في إنتاج الرؤوس الحربية النووية.

ورغم ذلك ،فإن العودة إلى الوضع السابق سوف تسلط الضوء أيضاً على أوجه القصور األساسية
للصفقة األصلية ،وال سيما بنودها التي اقترب موعد تنفيذها .فعندما تنتهي األحكام الرئيسة لـ«خطة

العمل المشتركة الشاملة» في العام  ،2030لن تكون هناك قيود على حجم البنية التحتية النووية
إليران ،أو عدد أو أنواع أجهزة الطرد المركزي التي يمكنها تشغيلها ،أو حتى كمية المواد االنشطارية
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المستخدمة في صنع األسلحة التي قد تمتلكها أو تنتجها .وبحلول العام  ،2023بعد عامين فقط من
اآلن ،لن تكون هناك قيود على الصواريخ الباليستية اإليرانية ،وهي مركبات نقل فعالة للغاية لألسلحة

النووية.

إن حقيقة أن إدارة بايدن تأمل في الوصول إلى اتفاقية متابعة «أطول وأقوى» تظهر اعترافها بأن

«خطة العمل المشتركة الشاملة» ليست كافية .فالمشكلة هي أن الرئيس اإليراني القادم ،إبراهيم

رئيسي ،أوضح أن إيران ليس لديها مصلحة في مثل هذا االتفاق .فناد اًر ما تغير اإلغراءات سلوك
إيران ومن غير المرجح أن تغير رأي المرشد األعلى آية هللا علي خامنئي أو الرئيس الجديد.

إن إصرار إ يران على أنها ال تنوي تطوير أسلحة نووية أمر ال يمكن تصديقه .فإذا كانت بالفعل ال
تنوي ذلك ،لكان بإمكان النظام اتباع بدائل أقل تكلفة بكثير لبناء قدرات التخصيب الخاصة بها .كان
إنشاء صناعة نووية مدنية لتوليد الكهرباء باستخدام الوقود المجهز من خارج البالد دائما أحد

الخيارات ،وهو الخيار الذي رفضته إيران م ار اًر وتك ار اًر .فاألدلة على عملها في تصميم رؤوس نووية،
التي جرى الكشف عنها في األرشيف النووي الذي أخرجته إسرائيل من طهران ،تؤكد اهتمامها

ببرنامج أسلحة.

إذا لم تستطع الواليات المتحدة إقناع إيران بتقليص مثل هذه الطموحات باستخدام الجزرة ،وهو ما
يبدو غير مرجح بالنظر إلى سعي إيران الحازم إلى إنشاء بنية تحتية نووية كبيرة ،فيجب عليها أن

تجد المزيد من العصي الفعالة .وللشروع في ذلك ،يتعين على إدارة بايدن إعادة صياغة هدفها
المعلن وأن تكون واضحة في أن الواليات المتحدة عازمة على منع إيران ليس فقط من امتالك سالح

نووي ،بل أيضاً من امتالك القدرة على إنتاج قنبلة في وقت قريب .ومن المحتمل جداً أن تأمل إيران

في أن تصبح دولة تمتلك أسلحة نووية على غرار اليابان ،التي ال تمتلك سالحا نووياً ولكن لديها
كل الوسائل إلنتاج أحدها بسرعة كبيرة .على عكس اليابان ،تشكل إيران تهديداً لجيرانها ويجب أال
تكون في وضع يمكنها من تقديم أمر واقع لألسلحة النووية للعالم في الوقت الذي تختاره.

وبالتالي ،يجب على إدارة بايدن أن تشدد سياستها المعلنة لتقول إن إيران لن يسمح لها بأن تصبح

دولة تقف على عتبة إنتاج أسلحة نووية .فمن الناحية النظرية ،يمكن للمفاوضات أن تؤجل مثل هذه
النتيجة .وتتمثل إحدى طرق القيام بذلك في تمديد بنود انتهاء «العمل بخطة العمل الشاملة

المشتركة» لمدة  10إلى  20عاماً أخرى .قد يكون البديل األفضل هو فرض قيود صارمة على
قدرات إيران اإلنتاجية وأعداد وأنواع أجهزة الطرد المركزي التي يمكنها تشغيلها إلى األبد.

ورغم ذلك ،إذا استمرت حكومة رئيسي في رفض مواصلة المحادثات ،فيجب على الواليات المتحدة

أن تجعل تكاليف السعي وراء عتبة السالح النووي أكثر وضوحا .للقيام بذلك ،يتعين على إدارة بايدن
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النظر في تزويد إسرائيل بصواريخ  ،GBU - 57 Massive Ordnance Penetratorوهي أداة
اختراق جبلية تزن  30ألف رطل ،بحسب مطالبات البعض في الكونغرس .يمكن استخدام مثل هذا
السالح لتدمير منشأة التخصيب اإليرانية «فوردو» تحت األرض ،باإلضافة إلى مواقع نووية أخرى

محصنة.

بالطبع سيحتاج البيت األبيض إلى التوصل إلى تفاهم قوي مع اإلسرائيليين حول دوافع استخدام
القنبلة .لكن االستعداد لتزويد إسرائيل بمثل هذا السالح المخيف واالستعانة بقاذفة «بي  »2إليصاله،
سوف يرسل رسالة قوية .قد يشك اإليرانيون فيما إذا كانت الواليات المتحدة ستتابع تهديداتها ،ولن

يواجهوا أي مشكلة في تصديق أن اإلسرائيليين سوف يفعلون ذلك.

في الواقع ،قد يكون توفير صاروخ « »GBU - 57إلسرائيل أفضل حافز إليران للتفاوض على

صفقة «أطول وأقوى» .عندها فقط قد يقبل النظام اإليراني حقيقة أن الواليات المتحدة جادة في منع
إيران من أن تخطو أولى خطواتها على عتبة السالح النووي وستدرك (إيران) أنها تخاطر ببنيتها
التحتية النووية بالكامل في غياب اتفاق يحد منها .في ظل هذه الظروف ،سيكون لدى قادة إيران
حافز للحصول على شيء ما اآلن لقبول خيار ما ،بدال من فرض نتيجة قد تفرضها الواليات

المتحدة واسرائيل.

«بلومبرغ»

األيام ،رام هللا2021/7/27 ،
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 .24كاريكاتير:

فلسطين أون الين2021/7/27 ،
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