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 "إسراييل"تلتزم وقف العمل باالتفاقات مع  "منظمة التحرير" .1
الخميس، التزامها بقرار وقف أمس ، «منظمة التحرير الفلسطينية»أكدت اللجنة التنفيذية لـ رام هللا:

ككل ال »العمل باالتفاقيات مع إسرائيل، الذي أعلنه الرئيس محمود عباس في مايو )أيار( الماضي، 
عباس،  وشددت اللجنة في بيان، عقب اجتماع لها برئاسة «.وكالة األنباء األلمانية»، بحسب «يتجزأ

عدم تجزئة القرار الفلسطيني؛ وقف العمل باالتفاقات والتفاهمات مع الجانبين األميركي »على 
 ، ردًا على مخطط الضم اإلسرائيلي ألراض فلسطينية.«واإلسرائيلي

وشددت اللجنة التنفيذية على دعمها التام لالستراتيجية الفلسطينية، باستمرار العمل من أجل بناء 
ضد الضم، وضد خطة السالم األميركية، واإلصرار على عقد مؤتمر دولي للسالم ائتالف دولي 

في حال أقدمت سلطة االحتالل )إسرائيل( على تنفيذ الضم بأي »كما أكدت أنه  كامل الصالحيات.
شكل من األشكال، فإن على سلطة االحتالل )إسرائيل( تحمل مسؤولياتها، كافة، استنادًا لميثاق 

 «.1949عام جنيف الرابع ل
 7/8/2020الشرق األوسط، لندن، 

 
 حسين الشيخ وزيرالبعد مقتل مقيق  ف  الضفة مطالب بمعالجة فوض  السالح .2

التابع عادة لمجموعات مسلحة وعائالت، في « المنفلت»قتل الرصاص : كفاح زبون  - رام هللا
يق وزير الشؤون المدنية في رام هللا، هو خليل الشيخ، شق« فتح»الضفة الغربية، مسؤوال في حركة 

عاما(، في إطالق نار متقطع  47وقتل الشيخ ) وعضو اللجنة المركزية لحركة فتح، حسين الشيخ.
في منطقة البيرة القريبة من رام هللا وأصيب آخرون، في أحدث دليل على وجود السالح العلني غير 

من فلتان أمني وفوضى في ظل  المنضبط في األراضي الفلسطينية، وهو ما عزز المخاوف المتنامية
 غياب األفق السياسي وتدهور الوضع االقتصادي وانتشار المزيد من السالح.

وقال حسين الشيخ، إنه كان يتمنى لو أن الرصاصة التي قتلت شقيقه هي رصاصة إسرائيلية، لكنه 
ارك في خاطب الغاضبين أيضا من عائلته، بقوله، إنهم مسؤولون، وإنه سيقطع يده قبل أن تش

 تخريب النسيج االجتماعي والسلم األهلي.
، إن الرئيس عباس تدخل شخصيا لتهدئة الموقف، فيما تحرك رئيس «فتح»وقالت مصادر في حركة 

الوزراء محمد أشتية مباشرة إلى المستشفى وشكل لجنة تحقيق فورية. وفورا دعت القوى الوطنية 
طويق حادث مقتل الشيخ والتدخل الفوري لنزع فتيل واإلسالمية لمحافظة رام هللا والبيرة، إلى ت

وجاءت الحادثة لتشكل ضربة أخرى لجهود السلطة التي تعمل على فرض هيبتها في  اإلشكال.
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المناطق التي تخضع لسيطرتها، مع تصاعد االحتجاجات ضد سياساتها وظهور بوادر تمرد على 
 القرارات. 

 7/8/2020الشرق األوسط، لندن، 
 

 يخ: األولوية لبلدنا وللحفاظ عل  وحدتنا وتماسكناحسين الش .3
يع، أمس، جثمان المواطن خليل الشيخ، الذي توفي، أول من أمس، في إطالق "األيام": ش   -رام هللا 

وقال شقيقه حسين الشيخ عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، خالل وقفة عزاء  نيران خالل شجار.
تم المحافظة على دماء خليل فال بد دائمًا أن تكون األولوية بعد الدفن مخاطبًا الحضور: إذا أرد

وأضاف: األولوية ألهلنا وبلدنا ويجب أال ننسى أننا تحت بطش االحتالل. متمنيًا لو كانت  وطنية.
وتابع: نحن مسؤولون في هذا البلد عن جميع  الرصاصة التي قتلت شقيقه خليل رصاصة إسرائيلية.

هي الطريق كيف نتعّلم المحافظة على وحدتنا وتماسكنا ونسيجنا الوطني، الناس، وإذا كانت دماؤه 
 فأنا أناشدكم جميعًا أن تتمسكوا بهذا الموضوع.

 7/8/2020، األيام، رام هللا

 
 عدوان: الفوض  والفلتان بالضفة جريمة يجب التصدي لهاالنايب  .4

حالة الفلتان األمني وفوضى  أدان النائب في المجلس التشريعي عاطف عدوان استمرار: رام هللا
وعد عدوان، في تصريح وصل "المركز الفلسطيني  السالح في مدن الضفة الغربية المحتلة مؤخرًا.

لإلعالم" الخميس، ما يحدث بأنه جريمة يجب التصدي لها وإيقافها؛ لما لها من انعكاسات على 
ذين في السلطة من الطامحين في وقال: "هناك حالة من التجييش لعدد من المتنف الوطن والمواطن.

الحكم بعد محمود عباس، ولكل منهم قوته وأجهزته ويحاولون من خاللها فرض أنفسهم من خالل 
 التقرب لالحتالل وألمريكا، وأن يصنعوا تحالفات داخلية لصناعة قوة".

اطن، قائال: وعد عدوان أن من يصنع الفلتان األمني في الضفة ال يهمهم الوطن وال القضية وال المو 
"لكن ما يهمهم في الدرجة األولى تحقيق أهدافهم الشخصية في الوصول لسدة الحكم والتأثير في 

 المجريات السياسية لمصلحتهم ومصلحة عائالتهم".
 6/8/2020، المركز الفلسطين  لإلعالم
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 تطالب بحماية دولية للفلسطينيين "الخارجية الفلسطينية" .5
المجتمع الدولي، واألمم المتحدة؛ خاصة مجلس األمن »الخارجية الفلسطينية رام هللا: طالبت وزارة 

الدولي، بتحمل مسؤولياتهم القانونية واألخالقية تجاه معاناة شعبنا وما يتعرض له من احتالل إحاللي 
 «.بغيض

في الضفة بأشد العبارات تصعيد االحتالل إجراءاته وتدابيره االستعمارية التوسعية اإلحاللية »وأدانت 
الغربية المحتلة عامة، وفي القدس الشرقية ومحيطها بشكل خاص، وعمليات هدم المنازل التي 

المسؤولية المباشرة »الحكومة اإلسرائيلية « الخارجية»وحملت . حدثت خالل اليومين )الماضيين(
ى الشعب والكاملة عن استمرار وتصعيد احتاللها واستيطانها وعدوانها االستفزازي العنصري عل

 «.الفلسطيني
 7/8/2020الشرق األوسط، لندن، 

 
 النايب قرعاوي: استهداف العمل النقاب  بالجامعات محاولة لكّ  وع  الطلبة .6

أكد النائب في المجلس التشريعي فتحي القرعاوي أن استهداف قوات االحتالل للعمل النقابي : رام هللا
عي الطالبي، وإرهاب الطلبة من ممارسة العمل في الجامعات الفلسطينية يأتي ضمن حرب كّي الو 

وأشار النائب القرعاوي، في تصريح صحفي، إلى أن "استمرار سلطات االحتالل باستهداف  النقابي.
العمل النقابي الطالبي في الجامعات الفلسطينية خاصة االعتقاالت األخيرة، يشير وبوضوح إلى 

 النقابي في الجامعات الفلسطينية".حجم الضغط الذي يمارسه االحتالل على العمل 
وأكد أن ممارسات االحتالل من شأنها تعطيل عمل الجامعات والرسالة التي أوجدت لها، إلى جانب 

 تأخير تخرج هؤالء الطالب وتعطيل حياتهم األكاديمية والمهنية.
 6/8/2020، المركز الفلسطين  لإلعالم

 
 قطاع غزة طايرات االحتالل تقصف موقعا للمقاومة ممال  .7

صفت الطائرات الحربية اإلسرائيلية عند منتصف ليل )الخميس/ الجمعة( موقعا للمقاومة : قغزة
 الفلسطينية شمالي قطاع غزة، دون أن يبلغ عن وقع إصابات في األرواح.

" أطلقت صاروخين 16وقال مراسل "قدس برس" في غزة، إن طائرات حربية إسرائيلية من نوع "اف 
لسطين" التابع لـ "كتائب القسام" الذراع العسكري لحركة المقاومة اإلسالمية "حماس" تجاه موقع "ف

وأضاف أن القصف الحق أضرارا كبيرة في الموقع  الكائن في بلدة بيت الهيا )شمالي قطاع غزة(.
 المستهدف دون أن يبلغ عن وقوع إصابات في األرواح.
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 6/8/2020، قدس برس
 

 ى بكورونا يعكس استهتار االحتالل بأوضاعهم: تزايد إصابات األسر حماس .8
قال الناطق باسم حركة المقاومة اإلسالمية "حماس" حازم قاسم إن اإلعالن المتزايد عن إصابة 
أسرى في سجون االحتالل بفيروس كورونا، يؤكد تعاظم المخاطر التي يمر بها األسرى في سجون 

ات يعكس استهتار مصلحة سجون االحتالل وأضاف قاسم أن هذا التزايد في اإلصاب االحتالل.
 باألوضاع الصحية، وعدم توفيرها ألساليب الوقاية والسالمة.

وحّمل قاسم سلطات االحتالل وإدارة السجون الصهيونية مسؤولية سالمة األسرى في سجونها في 
لألسرى، ودعا المؤسسات الدولية إلى القيام بواجبها في توفير الحماية  ظل تفشي جائحة كورونا.

 ومنع االحتالل من االنتقام منهم بسياستها في اإلهمال الطبي المتعمد.
 6/8/2020، موقع حركة حماس

 
 رجعة فيه رغم الحصار والضغوط : المقاومة فيار ال"الجهاد" .9

أكد نافذ عزام القيادي في الجهاد االسالمي أن المقاومة لدى شعبنا الفلسطيني "خيار ال رجعة فيه 
". جاء ذلك في كلمة له خالل احتفال نظمته حركة الجهاد اإلسالمي في المحافظة رغم الضغوط

 .2014الوسطى لقطاع غزة، األربعاء احياء لذكرى العدوان االسرائيلي على قطاع غزة عام 
وقال عزام: " إن االحتفال هو وفاء للشهداء الذين ضحوا من أجل شعبهم ووطنهم" موضحا ان أن 

كان هدفها النيل من عزيمة شعبنا ليستسلم  2014ارتكبها االحتالل في العام  الحرب البشعة التي
ويتنازل عن حقوقه. من جهة ثانية، دعا الشيخ عزام إلى إنهاء االنقسام واالتفاق من أجل فلسطين، 

، فكل من حماس وفتح قدمتا الغالي والنفيس الوطنيةمضيفا: نحن أمام فرصة كبيرة الستعادة الوحدة 
 ل وطنهم وشعبهم".من أج

 6/8/2020ن، فلسطين أون الي
 

 سخرت إمكانياتها كافة ف  فدمة اللبنانيين بعد انفجار بيروت الحركةف  لبنان:  حماس .10
أكد نائب المسؤول السياسي لحركة المقاومة اإلسالمية "حماس" في لبنان جهاد طه تضامن : بيروت

والمؤسساتية مع لبنان الرسمي والوطني والشعبي الشعب الفلسطيني بكل مكوناته السياسية والشعبية 
 في الكارثة المروعة التي ألمت به واألضرار الفادحة التي نتجت عن ذلك.
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وقال طه في تصريح وصل "المركز الفلسطيني لإلعالم" صباح الخميس، إن حركة حماس والقوى 
خدمة المصابين والمشردين من الفلسطينية كافة، سخرت إمكانياتها الطبية واإلنسانية واإلغاثية في 

أبناء الشعب اللبناني الشقيق وبذلت جهودًا للتخفيف من معاناة أهلنا في لبنان، وهي تنبع من واجبها 
الشرعي والوطني واألخوي، وستستمر جنبًا إلى جنب مع القوى والمؤسسات اللبنانية اإلغاثية 

 ة. واالجتماعية والطبية كافة في معالجة القضايا اإلنساني
 6/8/2020، المركز الفلسطين  لإلعالم

 
 يدفع الجيش اإلسراييل  إل  فف  حالة التأبب مماال "انفجار بيروت" .11

عقدت قيادة الجيش اإلسرائيلي، األربعاء، جلسة لتقييم األوضاع عند المناطق : محمود مجادلة
ة اللبنانية بيروت، الحدودية في جنوب لبنان، وذلك في أعقاب االنفجار الهائل الذي هز العاصم

 شخصا على األقل. 135وأودى بحياة 
وذكرت التقارير الصحافية أن قيادة الجيش اإلسرائيلي قررت اإلبقاء على حالة التأهب المرتفعة التي 

 كان قد أعلن عنها مؤخًرا مع تصاعد حدة التوتر األمني عند المناطق الحدودية.
د أن الكارثة التي حلت في بيروت من جراء االنفجار، وأشارت التقارير إلى أن قيادة الجيش تعتق

قللت بشكل كبير من دوافع حزب هللا اللبناني وقدرته على التحرك لتنفيذ عملية ضد أهداف إسرائيل، 
 خالل الفترة الراهنة.

 7/8/2020، 48عرب 

 
 تقديرات إسراييلية: حزب هللا سيكون معتدال أكثر بعد كارثة بيروت .12

رئيس أركان الجيش اإلسرائيلي، أفيف كوخافي، يوم الخميس، مداوالت لتقييم  يعقد: بالل ضاهر
الوضع، ستتمحور حول استمرار حالة تأهب القوات اإلسرائيلية عند الحدود مع لبنان، المستمرة منذ 
أسبوعين، تحسبا من هجوم ينفذه حزب هللا، ردا على مقتل أحد مقاتليه في غارة إسرائيلية في دمشق، 

سبوعين ونّيف. وتأتي هذه المداوالت على خلفية االنفجار في مرفأ بيروت، أول من أمس، قبل أ
 شخصا وإصابة أكثر من خمسة آالف. 137الذي أودى بحياة 

وكانت تقديرات الجيش اإلسرائيلي أن إطالق النار على الخلية التي دخلت من لبنان إلى مزارع شبعا 
حاب من هناك، بداية األسبوع الماضي، ستجعل أمين عام حزب اللبنانية المحتلة ودفعها إلى االنس

هللا، حسن نصر هللا، يتراجع عن الرد على مقتل أحد مقاتليه في دمشق، لكن معلومات استخبارية 
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إسرائيلية اضطرت الجيش، "خالفا لكافة توقعاته" إلى اإلبقاء على حالة تأهب قواته عند الحدود، 
 لكتروني، اليوم.حسبما ذكر موقع "والال" اإل

ونقل "والال" عن مصادر أمنية إسرائيلية تهديدها بأنه إذا حاول حزب هللا تنفيذ هجوم، رغم الوضع 
في لبنان في أعقاب االنفجار في مرفأ بيروت، وأسفر هجوما كهذا عن مقتل جنود، فإن "رد الجيش 

 اإلسرائيلي سيكون شديدا وواسعا".
األمن اإلسرائيلي من إعالن سورية وإيران عزمها تقديم  من جهة ثانية، يسود قلق في جهاز

مساعدات للبنان إثر الكارثة في بيروت، والتخوف نابع بحسب "والال" من أن "حزب هللا قد يستغل 
الوضع والتوتر اإلقليمي من أجل تهريب أسلحة وذخيرة وم ركبات خاصة تساعده في إطار مشروع 

 دقة الصواريخ".
 7/8/2020، 48عرب 

 
 "فيانة"ليبرمان: إضاءة مبن  بلدية تل أبيب بالعلم اللبنان   .13

اليميني، ” إسرائيل بيتنا“)األناضول(: انتقد وزير الدفاع اإلسرائيلي السابق، وزعيم حزب -القدس
 ”.خيانة“أفيغدور ليبرمان، إضاءة مبنى بلدية تل أبيب بالعلم اللبناني، واصفا الخطوة بأنها 

عندما يوعز رئيس الوزراء “، الخميس: ”فيسبوك“نة على حسابه في موقع وقال ليبرمان في تدوي
)بنيامين نتنياهو( لرئيس مجلس األمن القومي، بتقديم المساعدة الفورية للحكومة اللبنانية، بما في 

 ”.ذلك نقل الجرحى إلى المستشفيات في إسرائيل، فإن هذه خطوة إنسانية مرحب بها
رئيس بلدية تل أبيب إضاءة )مبنى( بلدية المدينة بألوان العلم اللبناني عندما قرر “ولكنه استدرك: 

 ”.كعالمة تضامن، إنها خطوة خيانة
 6/8/2020القدس العرب ، لندن، 

 
 مليون ميكل تعيد األحزاب الدينية إل  نتنيابو .14

ابعة، بعد ساعات من الحديث عن انفراج ينقذ إسرائيل من انتخابات جديدة ر : نظير مجلي -تل أبيب
تفاقمت األزمة مرة أخرى وبدا أن التفاهمات بين رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، ورئيس الحكومة 
البديل وزير األمن، بيني غانتس، كانت محدودة ومؤقتة. وأن نتنياهو تمكن من إعادة األحزاب 

اب مليون دوالر( من حس 125مليون شيكل ) 400الدينية إلى صفه، بعد أن حرر لها مبلغ 
 المخصصات الحكومية، لمؤسساتها التعليمية.
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، إن حزبه حصل على متنفس مالي حيوي «يهدوت هتوراة »وقال النائب يسرائيل آيخلر من قادة 
إلنقاذ مدارسه، ولكنه ما زال يعارض إجراء انتخابات، ويسعى بكل قوته إلقناع الطرفين بإيجاد 

الية في تركيبتها القائمة، لكن األمر ال يبدو سهال تسويات للخالفات بينهما حتى تستمر الحكومة الح
 أبدا. 

  7/8/2020الشرق األوسط، لندن، 
 

 للمرة الثانية فالل عام.. مناورات إسراييلية أميركية بصحراء النقب .15
" الحديثة مناورات مشتركة في صحراء النقب، 35أجرت مقاتالت إسرائيلية وأميركية من نوع "إف 

هذا العام. وقد تدربت المقاتالت خالل المناورات على ضرب أهداف أرضية، وذلك للمرة الثانية 
 والتعامل مع تهديدات جوية وأرضية إستراتيجية متغيرة.

 4/8/2020الجزيرة.نت، 
 

 األعل  ف  العالم "إسراييل"بعدد السكان: انتشار كورونا ف   قياسا   .16
روفيسور روني غامزو، إن انتشار فيروس قال منسق مواجهة كورونا اإلسرائيلي، الب: محمود مجادلة

كورونا المستجد )معدل اإلصابة( في إسرائيل، قياسا بعدد السكان، يعتبر األعلى في العالم، وذلك 
في مؤتمر صحافي عقده ظهر يوم الخميس، حول مخرجات جلسة المجلس الوزاري لشؤون كورونا 

 التي عقدت أمس، األربعاء.
فيه خطة "إشارة ضوئية" التي اعتمدها "كابينيت" كورونا أمس،  وخالل المؤتمر الذي استعرض

وتعتمد على معالجة عينية للمناطق التي تشهد معدال مرتفعا لإلصابة بكورونا، أكد غامزو أن فرض 
اإلغالق في هذه غير وارد، ولفت إلى أن الهدف من الخطة هو تقليص عدد اإلصابات المسجلة 

 اية أيلول/ سبتمبر المقبل.إصابة، مع بد 400يومًيا إلى 
 7/8/2020، 48عرب 

 
 متطرفون يهود وعناصر من المخابرات اإلسراييلية يقتحمون ساحات "األقص " .17

اقتحم عشرات المستوطنين وعناصر من مخابرات االحتالل اإلسرائيلي، صباح اليوم : القدس المحتلة
ونشرت وزارة  أمنية مشددة. الخميس، المسجد األقصى المبارك من باب المغاربة، وسط حماية

موقع فيسبوك، قالت فيه إن  صفحتها فياألوقاف والشؤون والمقدسات الدينية الفلسطينية، خبرا على 



 
 
 
 

 

 11 ص             5300 العدد:             8/7/2020 جمعةال التاريخ: 

                                    

طالًبا يهودًيا دخلوا الحرم المقدسي الشريف صباح الخميس، وتجولوا  60مستوطًنا بينهم  130نحو 
 عنصًرا من مخابرات االحتالل. 12في باحاته، إضافة إلى 

 6/8/2020، قدس برس
 

 إصابة أسيرين ف  سجون االحتالل بفيروس كورونا .18
ذكرت مصادر حقوقية فلسطينية، أن إدارة سجون االحتالل اإلسرائيلي، أبلغت األسرى، : رام هللا

عاما( من مخيم  17عامًا(، من الخليل، ومحمود الغليظ ) 38بإصابة األسيرين نعيم أبو تركي )
وحذر نادي األسير الفلسطيني في بيان صحفي، الخميس،  ، بفيروس "كورونا".الجلزون شمال رام هللا

من أن تسجيل المزيد من اإلصابات بين صفوف األسرى والمعتقلين حديًثا، بفيروس "كورونا"، ينذر 
بما هو أسوأ، "في ظل استمرار قوات االحتالل بعمليات االعتقال والنقل، إذ أنها المصدر الوحيد 

 ل الفيروس لألسرى".إلصابة ونق
 6/8/2020، قدس برس

 
 .. قضية األسرى نحو التهميشجفيف األموال وإغالق نادي األسيربعد ت :تقرير .19

بشكل متزامن، وبخطوات متسارعة ومريبة، تواجه قضية األسرى  :محمد أبو شحمة -غزة
فضى كنموذج لهذا والمؤسسات المهتمة بهم، تجاهاًل مقصوًدا من قبل السلطة الفلسطينية، وهو ما أ

الواقع إلى إغالق عدد من مقرات نادي األسير الفلسطيني في الضفة الغربية المحتلة، على خلفية 
أزمة مالية يعانيها منذ سنوات. وسبق خطوة إغالق جميع فروع نادي األسير في المحافظات الشمالية 

م أنها مملوكة للجمعية، تجميد باستثناء الفرع الرئيس في محافظة رام هللا، وفرعه في قلقيلية بحك
األموال التي ترسل له من قبل السلطة الفلسطينية، إذ لم يحصل على مخصصاته الشهرية منذ عام 

وفق تأكيدات النادي. وإلى جانب إغالق مقرات نادي األسير، ال يزال النادي عاجًزا عن  2019
تالل، وهو ما سيؤثر فيهم داخل التعاقد مع المحامين الذين يدافعون عن األسرى في سجون االح

السجون وسيزيد من معاناتهم. وأكد النادي في بيان له أن قراره جاء نتيجة األزمة المالية المتواصلة 
التي تعصف بالجمعية، والناتجة عن وقف السلطة الفلسطينية الموازنة التشغيلية لها منذ عامين. عبد 

رين، أكد "وجود خطوات مستمرة من قبل السلطة هللا قنديل، مدير جمعية واعد لألسرى والمحر 
وبالشراكة مع سلطات االحتالل اإلسرائيلي لطمس قضية األسرى، من خالل عدة إجراءات يتم 
اتخاذها على األرض". وعن أبرز تلك الخطوات المتخذة، قال قنديل لـ"فلسطين": "بدأت السلطة بقطع 

هيئة، وتجميد مخصصات نادي األسير، وإيقاف  رواتب األسرى، وتحويل الوزارة الخاصة بهم إلى
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عدد كبير من المحامين المدافعين عن األسرى في سجون االحتالل، وإغالق الحسابات البنكية لهم 
 ولعائالتهم".

 6/8/2020، فلسطين أون الين
 

 "العليا اإلسراييلية" توقف مؤقت ا وبشكل جزي  عملية بدم مقبرة يافا .20
العليا اإلسرائيلية، اليوم الخميس، بوقف جزئي ومؤقت ألعمال الحفر الجاري أمرت المحكمة : رام هللا

وبحسب موقع صحيفة هآرتس  في مقبرة اإلسعاف اإلسالمية في مدينة يافا داخل الخط األخضر.
العبرية، فإن المجلس اإلسالمي في المدينة قدم استئناًفا للمحكمة ضد قرار محكمة منطقة تل أبيب 

وأقرت المحكمة بضرورة إيقاف  التجريف تمهيًدا لبناء مسكن إليواء المشردين فيه. باستئناف عملية
 العمل مؤقًتا وبشكل جزئي بما ال يضر بالقبور الموجودة.

 6/8/2020، القدس، القدس
 

 فلسطينيا ف  مناطق متفرقة بالضفة 20قوات االحتالل تعتقل  .21
مواطنا فلسطينيا على األقل، عقب دهم  20س، اعتقلت قوات االحتالل اإلسرائيلي، الخمي: رام هللا

وقال  منازلهم وتفتيشها، والعبث بمحتوياتها، في مناطق متفرقة بالضفة الغربية والقدس المحتلتين.
جيش االحتالل في بيان، اليوم الخميس، إن جنوده اعتقلوا عددا من الفلسطينيين بالضفة الغربية، 

ة األمنية بـ"حجة المشاركة في أعمال مقاومة شعبية ضد وأنه جرى تحويلهم للتحقيق لدى األجهز 
 المستوطنين".

 6/8/2020، قدس برس
 

 المطران حنا: مصادرة أراض  بيت لحم يندرج ف  إطار صفقة القرن  .22
قال المطران عطا هللا حنا، رئيس أساقفة سبسطية للروم األرثوذكس اليوم الخميس، إن : رام هللا

اضي بيت لحم يندرج في إطار تصفية القضية، وتمرير صفقة القرن، مصادرة مئات الدونمات من أر 
 وإنهاء إمكانية قيام دولة فلسطينية مستقلة.

ودعا إلى ضرورة توحيد الصفوف، وإنهاء االنقسامات، في ظل الظروف الخطيرة، والتآمر على 
المشاريع القدس وعلى باقي األراضي الفلسطينية؛ "كي نكون أقوياء في تصدينا للمؤامرات و 

 المشبوهة، التي تستهدف عدالة قضيتنا".
 6/8/2020، المركز الفلسطين  لإلعالم
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 انتهاكا إسراييليا بحق صيادي غزة فالل تموز/ يوليو 20 :لجان الصيادين .23

رصدت دائرة الضغط والمناصرة في اتحاد لجان العمل الزراعي، ومن خالل لجان الصيادين : غزة
ارتكبته قوات االحتالل اإلسرائيلي، بحق الصيادين في قطاع غزة، خالل  انتهاكا 20التابعة لها، 

ووفقا للتقرير، مارست قوات االحتالل انتهاكات متعددة، فأطلقت  شهر تموز/ يوليو الماضي.
عمليات إطالق نار بأعيرة معدنية ومطاطية، وأطلقت قذائف صاروخية، وضخت مياه عادمة تجاه 

 قهم وتدمير مراكبهم.مراكب الصيادين بهدف إغرا
 6/8/2020، قدس برس

 
 وقفات تضامنية مع لبنان ف  الضفة وغزة .24

"األيام": نظمت في عدة مناطق بالضفة وقطاع غزة، أمس، وقفات تضامنية مع الشعب  -رام هللا 
 اللبناني بعد انفجار مرفأ بيروت.

منية مع لبنان وشعبها، ففي بيت لحم، شارك عشرات المواطنين والمتضامنين، أمس، في وقفة تضا
جراء انفجار مرفأ بيروت، واحتشد المشاركون تلبية لدعوة لجنة التنسيق الفصائلي في محافظة بيت 

وفي طولكرم، نظمت  لحم، بساحة المهد، إسنادًا للشعب اللبناني الشقيق، ورفعوا األعالم اللبنانية.
ي تعرض لكارثة إنسانية ألمت به في فصائل العمل الوطني، أمس، وقفة دعم للشعب اللبناني، الذ

 مرفأ بيروت.
وفي غزة، واصلت الفصائل والهيئات والبلديات والمؤسسات في القطاع، ومواطنون تنظيم الفعاليات 

وشارك المئات من المواطنين  التضامنية، أمس، مع الشعب اللبناني إثر االنفجار في مرفأ بيروت.
 ة التي رفعت خاللها األعالم اللبنانية والفلسطينية.وممثلي األحزاب والمؤسسات في الفعالي

 7/8/2020، األيام، رام هللا
 

 المدمرة منازلهم ف  غزة ينتظرون منذ ست سنوات إعادة بنايها .25
رغم مرور ست سنوات على انتهاء العدوان اإلسرائيلي على قطاع غزة، وما نجم عنه  محمد الجمل:

كانها، إال أن عددا كبيرا من العائالت المتضررة مازالت من هدم وتضرر آالف المنازل، وتشريد س
 تنتظر إعادة بناء وتأهيل منازلها.

العائالت المتضررة سبق ووقعت على تعهدات تقضي باستخدام أموال ستتسلمها في بناء وترميم 
تظر المنازل، لكن معظم تلك األسر إما تلقت جزءا من مستحقاتها، أو لم تتلق أي أموال، ومازالت تن
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وخاض عشرات المتضررين سلسلة من االحتجاجات، ونظموا أكثر من اعتصام في  حتى اآلن.
محافظة خان يونس، وغزة، والشمال، مطالبين "األونروا"، بسرعة صرف التعويضات، وقد ردت 
األخيرة أنها ال تمتلك موازنات، بسبب عدم إيفاء المانحين بتعهداتهم الخاصة بملف إعادة إعمار 

 غزة.
 7/8/2020، األيام، رام هللا

 
 مجرة نخيل ممال أريحا ف  األغوار 100االحتالل يقتلع  .26

كيلومترًا شمال أريحا  30بدا المزارع أنور أبو جودة من قرية الجفتلك الواقعة على بعد  محمد بالص:
في األغوار الوسطى، أمس، في حالة ذهول شديد وهو يتفقد أشجار النخيل التي اقتلعتها قوات 

 االحتالل، في اعتداء يعتبر الثاني من نوعه خالل الشهرين األخيرين.
ًا، شجرة نخيل، مشير  100وأكد رئيس بلدية الجفتلك أحمد أبو غانم أن آليات االحتالل اقتلعت نحو 

إلى أن هذه ليست المرة األولى التي يقوم بها االحتالل باالستيالء على األشجار بعد اقتالعها في 
دونمًا، وبعد االحتالل  1,242وقال أبو غانم، إن مساحة أراضي الجفتلك تبلغ  تلك المنطقة.

عد ذلك عاد منزل فيها وأمر سكانها بالرحيل، ولكن ب 800 حوالي، تم هدم 1967اإلسرائيلي العام 
 عدد من األهالي إلى بلدتهم.

 6/8/2020، األيام، رام هللا
 

 حملة تبرعات لمناصرة لبنان ف  محنتهينظمون  الدافلسطينيو فل .27
(، الذين تجمعهم صالت قربى عائلية 48ينضم المواطنون العرب في إسرائيل )فلسطينيو  تل أبيب:

ى الجهود الفلسطينية والعربية والعالمية ونسب مع أهل لبنان؛ خصوصًا سكان الجليل منهم، إل
لمناصرة لبنان في محنته. وباشروا، أمس، حملة تبرعات في الكنائس والمساجد والمؤسسات 

عالجة الجرحى، علمًا ماالجتماعية والخيرية والسياسية. وعرضوا إرسال طواقم طبية للمساهمة في 
رفيع. وتوجه مديرو المستشفيات العرب بأن لديهم طواقم طبية قديرة وتعتبر ذات مستوى مهني 

بالدعوة الستقبال مصابين في مستشفياتهم؛ علمًا أن هناك ثالثة مستشفيات عربية تابعة للكنائس في 
مدينة الناصرة، ومستشفيين آخرين في صفد ونهاريا، تابعين للحكومة اإلسرائيلية، ويديرهما طبيبان 

للمواطنين العرب محمد بركة، أنه يقيم اتصاالت مع األهل  وأعلن رئيس لجنة المتابعة العليا عربيان.
 في لبنان،
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عبر السفير الفلسطيني في بيروت أشرف دبور، ناقاًل التضامن والوقوف إلى جانب الشعب اللبناني  
 في مواجهة كارثة االنفجار.

 6/8/2020، لندن، الشرق األوسط
 

 وحالة وفاة "روناكو "إصابة جديدة بـ 453تسجيل ": الصحة الفلسطينية" .28
إصابة جديدة  453قالت وزيرة الصحة الفلسطينية، مي الكيلة، )الخميس(، إنه جرى تسجيل  رام هللا:

المستجد وحالة وفاة خالل الساعات األربع والعشرين الماضية. وأضافت، في « كورونا»بفيروس 
الة، تليها القدس ح 183بيان صحافي، أن الخليل تصدرت أعلى نسبة في هذه اإلصابات مسجلة 

محافظات، حسبما نقلته وكالة الإصابة. وذكرت الكيلة أن باقي اإلصابات توزعت على  152بواقع 
 لألنباء.« رويترز»

 6/8/2020، لندن، الشرق األوسط
 

 التمهيدية للحزب الديمقراط  األمريك  نتخاباتاال لفلسطين ف   ممرضة مابة مناصرةفوز  .29
عامًا، والناشطة في  44كوري بوش، الممرضة البالغة من العمر  أطاحت رائد صالحة: -ميسوري 
بمنافسها وليام السي كالي، المدعوم بقوة من اللوبي اإلسرائيلي، في  "حياة السود مهمة"حركة 

، االنتخابية تهامتحدث باسم حمل أكدو  االنتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي في والية ميسوري.
تتضامن مع الشعب  وهي، "إسرائيل"لسطينيين وهي متعاطفة مع حركة مقاطعة بحقوق الف ملتزمة أنها

 الفلسطيني تمامًا مثلما تضامنوا مع األمريكيين السود.
 2020/7/6، لقدس العرب ، لندنا

 
 "إسراييل": القدس ليست عاصمة محكمة إيطالية .30

مايو  /لتي أكدت في أيارا ،(Raiمحكمة روما هيئة اإلذاعة والتلفزيون اإليطالية "راي" )أدانت 
، من خالل أحد أشهر برامج المسابقات التي ت بث على الهواء "إسرائيل"الماضي أن القدس عاصمة 

 وكانت القضية قد وصلت إلى القضاء بعد أن قدمت منظمتان فلسطينيتان في إيطاليا طعناً  مباشرة.
استندت قد و  أن تصحح خطأها.تطالبان فيه المحكمة بإدانة المؤسسة اإلعالمية وإجبارها على 

القاضية شيشيليا براتيزي في منطوقها على الشرعية الدولية والعديد من القرارات الصادرة عن األمم 
 المتحدة التي أدانت فيها االحتالل اإلسرائيلي لألراضي الفلسطينية بما فيها القدس الشرقية.
 2020/7/6، الجزيرة نت، الدوحة
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 تحمل أسماء مهداء ف  فدمة القضية الفلسطينية مدارسإعادة تسمية ب األونرواتوجهات لدى  .31

األونروا لجنة من كبار موظفيها في غزة بهدف وضع خطة وكالة شّكلت : رجب المدهون  -غزة 
، خاصة تلك التي تحمل أسماء لشهداء فلسطينيين غزة مدرسة في قطاع 53عاجلة لتغيير أسماء 

ضية الفلسطينية، أو قّدموا خدمات كبيرة لالجئين الفلسطينيين. وعرب ورموز وطنية ضّحوا ألجل الق
مستشار ى الوعلى إثر حملة إدانات واسعة من الهيئات والفصائل الفلسطينية لتلك الخطوة، نف

في غزة عدنان أبو حسنة  أن يكون العمل جاريًا حاليًا على تغيير األسماء، إال أنه  للوكالة اإلعالمي
 بذلك مستقباًل، بالتشاور مع الشركاء واألطراف ذوي العالقة. القيام يةنِف نيلم 

 2020/7/7، االفبار، بيروت
 

 ية الفقيرة والعاطلين عن العملفلسطينالعايالت لمليون دوالر من البنك الدول  ل 30  .32
مليون  30رام هللا: وقع البنك الدولي، الخميس، اتفاقية دعم مالي مع الحكومة الفلسطينية بقيمة 

 ، في الضفة الغربية وقطاع غزة.كي لصالح العائالت الفقيرة والعمال العاطلينير أمر دوال
 2020/7/7، الشرق األوسط، لندن

 
 بيت العنكبوت وتطور القدرات األمنية للمقاومة الفلسطينية .33

 عبد الستار قاسمد. 
ين، والذي يشرح بثت قناة الميادين وثائقي بيت العنكبوت الصادر عن حركة الجهاد اإلسالمي/فلسط

اختراق الحركة لألجهزة األمنية الصهيونية وتجنيد عمالء مزدوجين تمت االستفادة منهم في مواجهة 
العدو وإحباط مخططاته. وقد شعر كل فلسطيني شاهد الحلقة الوثائقية بالكثير من الطمأنينة 

في المستقبل. شعر  واالرتياح لهذا اإلنجاز الكبير، والذي سيتمدد وسيكون أكثر دقة واتساعا
الفلسطيني بنوع من القوة، وارتفع منسوب الثقة بالذات، وتفاءل بمستقبل يحمل تطورات تثلج صدره. 
أما الجانب الصهيوني فالذ بالصمت، ولم ينبس ببنت شفة حول الموضوع حتى اآلن، واإلعالم 

م الصهيوني توضيحا أو إذنا الصهيوني لم يتجرأ بعد على التعليق على ما تم بثه. ربما ينتظر اإلعال
 من أجهزة األمن الصهيونية لكي يتناول الحلقة بالتحليل والتمحيص.

على مدى سنوات والمخابرات الصهيونية تصنع نسيجا مرعبا في عقول الفلسطينيين وغيرهم من 
العرب. تمكنت عبر سنوات الهيمنة والبطش والبأس الشديد من إقناع الناس بأن أجهزة األمن 

هيونية تعرف كل شيء عن الفلسطينيين أفرادا وتنظيمات وأحزابا ومقاومين وموجودات وقدرات. الص
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لقد غرست في أذهان الشعب الفلسطيني فكرة عدم إخفاء أي شيء ألن الصهاينة يعرفون كل شيء، 
وغرست في أذهانهم أن ال يقوموا بأي عمل معاد ألنهم سيعلمون ما سيقوم به كل فرد قبل أن يقوم 

 بها.
صنعت أجهزة األمن الصهيونية من نفسها أسطورة مرعبة ال يخفى عليها أي شيء، وال يتمكن أي 
شخص أو جهة من اختراقها. وعززت كل هذا باختراقها لألجهزة األمنية العربية والجيوش العربية 

لعمالء والقصور الجمهورية والملكية. وكانت مهماتها دائما سهلة ألنها كانت تتمكن من تجنيد ا
 والجواسيس والمخبرين بسهولة، وكان الثمن ضئيال ويتناسب مع ميزانية أجهزة األمن الصهيونية.

لم يكن العربي محصنا ضد التجنيد من قبل األجانب، ولألسف ما زال هذا الوضع قائما، ولم تكن 
ى مهتمة القيادات العربية والحكومات واألحزاب مهتمة بتثقيف الناس حول األمر، ولم تكن حت

بمالحقة الذين يتعاونون مع الصهاينة. ووصل األمر بأحد القادة الفلسطينيين أن قال عندما سأله 
أحدهم عن عدم مساءلته للجواسيس والعمالء أنهم الوسيلة التي يوصلون بها للصهاينة ما يريد وما 

 يفكر به.
والجماعات والفصائل  نخرت أجهزة األمن الصهيوني العظام الفلسطينية على مستوى األفراد

والتنظيمات، ولم نكن نتمكن من االحتفاظ بأسرار أو نشكل ألنفسنا تحصينا أمنيا. وقد عملت 
المخابرات الصهيونية ما أوقعنا في فشل تلو فشل، وهزيمة تلو هزيمة إلى أن وصلنا إلى اتفاق 

 ي.أوسلو الذي اعترفنا فيه بأنه ال حق لنا بمالحقة عمالء الكيان الصهيون
االختراقات األمنية أفشلت أعمال الفصائل العسكرية، وأحبطت المقاومين الفلسطينيين وقضت على 
الخيرة من شبابنا الذين كانوا يتطلعون إلى المساهمة في تحرير فلسطين. كنا عبر السنوات كفا 

يون في خطأ مفتوحا أمام أجهزة األمن الصهيونية ودفعنا ثمنا بالغا لقاء ذلك. وهنا وقع الفلسطين
جسيم مفاده أن المقاومة ال تجدي نفعا واألفضل أن نتوجه نحو التفاهم مع أمريكا والكيان 
الصهيوني. وكان أوسلو هو النتيجة الخائبة. والصحيح أن المقاومة ليست فاشلة، وإنما كان أداؤنا 

 األمني مخيبا جدا. 
ة اعتماد معايير أمنية صارمة من على مدى سنوات، والعديد من الفلسطينيين يتحدثون عن ضرور 

أجل تحقيق التحصين األمني الفلسطيني، وال مهادنة مع المتعاملين والمتعاونين مع الصهاينة. لم 
 يكن هؤالء يجدون آذانا صاغية. 

إنما في السنين األخيرة وبعد سيطرة حركة "حماس" على قطاع غزة، أخذت المقاومة الفلسطينية 
وبت فصائل المقاومة هنا مع دعوات التحصين األمني. "حماس" تجاوبت تتنفس وتنتعش، وقد تجا

بقوة، وأصبح لديها استراتيجية لمواجهة االختراقات الصهيونية، وكذلك فعلت حركة الجهاد اإلسالمي 
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ولجان المقاومة الشعبية وكل فصائل المقاومة. أخذت االختراقات الصهيونية تتقلص رويدا رويدا في 
ختراقات ما زالت موجودة حتى اآلن، لكنها تتضاءل مع األيام، وقطاع غزة يتعافى قطاع غزة. اال

 تدريجيا من دنس العمالء والجواسيس.
وقد أثبتت األيام أن المقاومة الفلسطينية تمكنت من صناعة أسلحة خاصة بها، وقدراتها التصنيعية 

مت ترجمتها إلى تقنية عسكرية. تتطور مع الزمن. تمكنت من الحصول على المعارف العلمية التي ت
ورغم كل المقاومة الصهيونية والعربية والغربية للمقاومة الفلسطينية في غزة، إال أن اإلرادة الفلسطينية 
تغلبت. وفي هذا درس قوي يقول إنها إذا توفرت القيادة المخلصة فإن اإلبداعات الفلسطينية تنطلق 

ن مقاومة غزة ستطور صواريخ يصل مداها إلى حوالي لتحقق ما لم يكن على بال. من كان يفكر أ
كم والتي كان يصفها فلسطينيون معادون للمقاومة بأنها مواسير تنك؟ )يعني خردة(. ومن كان  100

يفكر أن تنظيما فلسطينيا سيحتفظ بأسير صهيوني عدة سنوات دون أن تكشف أجهزة أمن الصهاينة 
 ك.  مكانه وال تستطيع تحريره؟ حماس فعلت ذل

لم يكن أحد يقنع نفسه أن مقاومة فلسطينية ستخترق أجهزة أمن صهيونية. حركة الجهاد اإلسالمي 
فعلت ذلك. وكل الفصائل الفلسطينية، حسبما أتتبع، تملك عقوال قادرة على خوض معارك األدمغة. 

ليكترونيات لدينا عقول كانت معطلة ومحرومة من النور، واآلن هي تنطلق وتمخر عالم الفضاء واإل
وتبدع، وتوفر للفلسطينيين أمنا وسالمة. وفي هذا درس كبير آخر يفيد بأن القائلين بضرورة عدم 
المقاومة خشية من قيام الصهاينة بقتل الفلسطينيين سيخيبون من حيث أن ما تقوم به المقاومة 

ة، لكن الردع في سيشكل رادعا قويا يحول دون قتل الفلسطينيين. مرحلة تطوير الردع صعبة ومكلف
 النهاية يوفر علينا الدماء والدمار.

 6/8/2020، "21موقع "عرب  
 

 للتخلص من جانتس "الليكود"فطة  .34
 د. محمد السعيد إدريس

ليس بمقدور أحد أن يحسم اآلن أيهما أصبح يشكل عبئًا على اآلخر، وكيف يمكن معالجة األزمة 
اهو له ثالثة مآخذ رئيسية على جانتس شريكه في بينهما: بنيامين نتنياهو أم بيني جانتس. نتني

وزير الخارجية جابي أشكنازي يعارضان « أزرق أبيض»الحكم، أولها وأهمها أنه ونائبه في حزب 
الخطة المتفق عليها كأساس في برنامج االئتالف الحكومي، الخاص بالبدء والتعجل في ضم غور 

، فهما يرفضان الضم الكامل والسريع دون «سرائيليةاإل»األردن والكت`ل االستيطانية إلى السيادة 
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انتظار ألي اتفاق مع السلطة الفلسطينية، ويؤيدان الضم التدريجي، ويشترطان التفاهم مع السلطة 
 الفلسطينية وضوء أخضر أمريكي.

« إسرائيل»رفض الثنائي جانتس وأشكنازي للضم الكامل والفوري، دافعه األساسي هو الخوف على 
عيات يرونها هائلة وشديدة الضرر على ما يمكن اعتباره مصالح وطنية، منها سقوط السلطة من تدا 

الفلسطينية وانفجار األوضاع شعبيًا في الضفة الغربية، وغزة، بما يهدد األمن واالستقرار في 
لما استطاعت تحقيقه من تفاهمات مع دول عربية معتدلة باتت « إسرائيل»، ومنها خسارة «إسرائيل»

الدولة »ووجودها عندما يصبح خيار « إسرائيل»مستعدة للتطبيع معها، ومنها الخوف على مستقبل 
 «.الدولة اليهودية»، هو الحل الوحيد، وبه يتم القضاء نهائيًا على حلم «ثنائية القومية

قال من هذه المخاوف تجد ما يدعمها من إدراك لحقيقة نوايا كتل اليهود المتطرفين الذين يريدون االنت
من « حقوقًا وطنية»دولة يهودية على كل ما يعتبرونه « إسرائيل»ضم إلى آخر، حتى يتم فرض 

 النهر إلى البحر.
لتحقيق « تاريخية»نتنياهو الذي يمثل اليمين المتطرف داخل كيان االحتالل، يرى أن الفرصة اآلن 

ة من األرض في الضفة الغربية على أكبر مساح« اإلسرائيلية»األحالم، وفي مقدمتها بسط السيادة 
)يهودا والسامرة(، خشية أن يفشل الرئيس األمريكي دونالد ترامب في الفوز بالرئاسة مجددًا في 

نوفمبر/تشرين الثاني المقبل؛ ألن سقوط ترامب معناه فوز جو بايدن الذي يؤكد كل يوم  3انتخابات 
 «.حل الدولتين»أنه يعارض الضم ويؤيد 

يزداد لسبب آخر تفّضل به عليهم جون بولتون مستشار األمن « رصة التاريخيةالف»الحديث عن 
مع الرئيس األمريكي، « معركة تكسير عظام»القومي السابق في إدارة ترامب الذي يخوض 

 خصوصًا بعد نشر كتابه المسيء لشخص ترامب كرئيس.
إن قرار ترامب باالنسحاب  ، قال بولتون 2020/ 7/ 21« اإلسرائيلي»ففي حديث له مع إذاعة الجيش 

، واستنتج بولتون «جاء العتبارات تهدف إلرضاء الجمهور» 2018من االتفاق النووي مع إيران في 
بالقلق بشأن ما يمكن أن يحدث في حال فوز « إسرائيل»لهذا السبب يجب أن تشعر »من ذلك أنه 

إرضاء الجمهور؛ ألنه لن يكون ترامب في االنتخابات القادمة، عندها لن يكون ترامب مضطرًا إلى 
 «.من حقه تجديد ترشحه للرئاسة بعد االنتخابات القادمة

أن األشهر الثالثة المتبقية من حكم ترامب هي « اإلسرائيلي»كالم بولتون، كما فهمه نتنياهو واليمين 
تردد وعرقلة الفرصة الوحيدة والتاريخية القتناص كل ما يريدون؛ لذلك يتعامل نتنياهو بعداء شديد مع 

جانتس وأشكنازي للشروع في ضم الكتل االستيطانية في الضفة الغربية، وغور األردن، إلى السيادة 
 «.اإلسرائيلية»
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، بلغت الذروة خاصة في تل أبيب والقدس المحتلة التي رفعت 2020/ 7/ 18تظاهرات يوم السبت 
، الخوف من هذه «متالعب»و« اذبك»، و«ديمقراطية»فيها الرايات السوداء والفتات كتب عليها: 

التظاهرات وصل إلى درجة عقد جلسة طارئة في اللجنة الوزارية لشؤون الشاباك )األمن الداخلي( 
 بحق نتنياهو وعائلته.« ازدياد التحريض»بطلب من وزير االستخبارات إيلي كوهين، لبحث 

العامة للدولة لمدة عام واحد فقط أما المأخذ اآلخر فهو رفض جانتس لطلب نتنياهو بإقرار الموازنة 
بداًل من عامين، كما هو متفق عليه في تفاهمات تشكيل الحكومة االئتالفية. ويتخوف جانتس وحزب 

، خشية أن يتم 2020من دعم طلب نتنياهو بإقرار الموازنة لعام واحد فقط؛ أي عام « أزرق أبيض»
ها، خصوصًا في ظل إدراك جانتس وحزبه عندما يحين موعد 2021إفشال خطوة إقرار ميزانية عام 

لوجود نوايا سيئة عند نتنياهو للتنصل من استمرار االئتالف الحكومي، بعد أن حصل على كل ما 
 يريده من هذا االئتالف وبالذات بالنسبة لمحاكمته قضائيًا.

لكل  شهراً  18فاالتفاق الحكومي يقضي بأن يتناوب نتنياهو وجانتس على رئاسة الحكومة لمدة 
أشهر األولى من عمرها،  9منهما، على أن يبدأ نتنياهو المهمة أواًل، وفي حال حل الحكومة خالل 

سيبقى نتنياهو على رأسها إلى حين إجراء االنتخابات الجديدة التي يحتمل أن تكون في يونيو/ 
 .2021حزيران 

 22ى النحو الذي يريده، حتى في حال لم يتم إقرار الموازنة الجديدة عل»نتنياهو هدد جانتس بأنه 
إلى انتخابات جديدة في ظل رهان مفاده أن جانتس « إسرائيل»أغسطس/ آب الجاري، فستذهب 

يراهن على أن يفوز نتنياهو بأغلبية مريحة في « الليكود»خسر كل شيء بانضمامه للحكومة، وأن 
زاماته تجاه جانتس على حال إجراء انتخابات جديدة؛ لذلك فإنه يحرص اآلن على التنصل من الت

التي كشفت أن  2020/ 6/ 27« يديعوت أحرونوت»في صحيفة « سيما كدمون »نحو ما كتبت 
يتهرب من االلتزام بالتناوب في رئاسة الحكومة بين نتنياهو وجانتس، ويتنكر التفاق « الليكود»

 لجانتس. بحجة تراجع القوة السياسية« اتفاقًا غير ملزم»االئتالف الحكومي باعتباره 
 7/8/2020، الخليج، الشارقة

 
 بعد انفجار ميناء بيروت "حزب هللا" .35

 يوسي ميلمان
حزب »ستستمر موجات صدمة انفجار مخزن المواد الكيميائية في مرفأ بيروت في التردد في آذان 

ولبنان زمنًا طوياًل. وهي تربك التنظيم الشيعي الذي أضعفته األزمة االقتصادية والصحية « هللا
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، فإن «حزب هللا»أيضًا. حتى لو كان من غير الواضح إذا ما كان مخزن هذه المواد يعود إلى 
 ضغط المعارضين له في لبنان سيزداد، ومنذ اآلن تسمع دعوات إلى نزع سالحه.

هذه الدعوات والصدمة التي تسود الدولة سيخففان من رغبة الحزب في استفزاز إسرائيل وتحديها، 
سبب »ن االنفجار ونتائجه المدمرة سيغيران بصورة جذرية كيانه وماهيته. إن كل لكن ثمة شك في أ

ضد إسرائيل. باإلضافة إلى ذلك، « المقاومة»وحقه في الوجود يعودان إلى فكرة « حزب هللا« »وجود
 تدور إشاعات كثيرة في لبنان، بينها االدعاء أن إسرائيل مسؤولة عن الموضوع.

لتسلل على الحدود اإلسرائيلية مع لبنان وسورية، تشيران إلى أنهما لم تكونا المحاولتان األخيرتان ل
، أو وكيل شيعي آخر إليران، لالنتقام لهذا «حزب هللا»نزوة عرضية أو تعبران فقط عن رغبة 

حزب »الهجوم أو ذاك للجيش اإلسرائيلي في سورية. هناك مؤشرات تدل على تغيير في استراتيجيا 
 تدخله في سورية ويسعى لمعاودة االحتكاك بإسرائيل.« عبء»بأنه تحرر من  الذي شعر« هللا

مع ذلك، يواصلون في الجيش اإلسرائيلي وفي االستخبارات تمسكهم بتقدير أن ما حدث هو ما 
سيحدث. أي أن إسرائيل ستواصل كما تشاء مهاجمة أهداف إيرانية في سورية، وتعمل على عرقلة 

المخبأة في منازل « حزب هللا»ات تساعد في تحسين دقة صواريخ وإحباط كل انتقال لمكون
وتحصينات تحت األرض )لدى االستخبارات اإلسرائيلية معلومات كثيرة عنها( كل ذلك من دون أن 

 تدفع أي ثمن لذلك.
، 1701( جرى التوصل إلى اتفاق باالستناد إلى القرار 2006آب  12عامًا ) 14في هذا الشهر، قبل 

[. 2006ن مجلس األمن في األمم المتحدة، أدى إلى إنهاء حرب لبنان الثانية ]حرب تموزالصادر ع
نص االتفاق على نزع سالح جميع الميليشيات المسلحة، واحترام إسرائيل ولبنان سيادة بعضهما، وأن 

 تنتشر بالقرب من الحدود في الجانب اللبناني قوة فصل كبيرة تابعة لألمم المتحدة.
اإلسرائيلي، وفي األساس بسبب محللين ومراسلين عسكريين قصيري النظر، تجذرت  في الجمهور

وجهة النظر بأنها حرب فاشلة. وسائل اإلعالم، بدعم من رئيس المعارضة آنذاك، بنيامين نتنياهو، 
طالبت برأس رئيس الحكومة، إيهود باراك، ورئيس األركان، دان حالوتس. صحيح أن الحرب كشفت 

الداخلية اإلسرائيلية، ووقعت أخطاء تكتيكية في اإلدارة العسكرية للمعركة، لكن من ضعف الجبهة 
 وجهة نظر استراتيجية، من الواضح أن نتائجها كانت من أفضل ما عرفته إسرائيل.
الذي يعود  2006باستثناء حوادث معدودة لتبادل إطالق نار وصواريخ، فإن أكبر إنجاز لحرب 

مرتدع إلى حد « حزب هللا»حالوتس، هو استمرار الهدوء منذ ذلك الوقت. الفضل فيه إلى أولمرت و 
أن زعيمه حسن نصر هللا نفسه اعترف بأنه أخطأ عندما بادر إلى خطف الجنود وجر الطرفين إلى 

 حرب.
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لم يتخل عن « حزب هللا»لكن مباشرة بعد الحرب، سارع الطرفان إلى خرق أجزاء من االتفاق. 
ران بدأ يتسلح بصواريخ جديدة بعيدة المدى وأكثر تطورًا. إسرائيل واصلت سالحه، وبمساعدة إي

، أي خالل عامين على نشوب الحرب األهلية في سورية، 2013طلعاتها في سماء لبنان. حتى سنة 
لكنها بعد ذلك استغلت الفوضى، وبدأ سالح الجو « حزب هللا«سلمت إسرائيل بتسليح إيران لـ

، والحقًا «حزب هللا»تخبارات دقيقة بقصف شحنات السالح من إيران إلى اإلسرائيلي بمساعدة اس
أيضًا ضرب جهود قائد فيلق القدس، الجنرال قاسم سليماني، إقامة قاعدة استخباراتية وصواريخ 

 ونشر قوات بالقرب من الحدود مع إسرائيل في هضبة الجوالن.
واستعانت من أجل ذلك بتفاهمات « ليمانيرؤية س»إسرائيل من جهتها زادت جهودها إلحباط وعرقلة 

وغض نظر من جانب روسيا. في استطاعة إسرائيل أن تتباهى بأنها نجحت إلى حد ما. شبكة 
بالقرب من الحدود، كذلك الشبكة التي « حزب هللا«اإلرهاب والميليشيات التي أقامها سليماني و

إلى إسرائيل  2008ي نسب اغتياله في سنة أقامها سمير القنطار وجهاد مغنية )ابن عماد مغنية الذي 
، واألزمة االقتصادية، «كورونا«والواليات المتحدة( د مرت. تحت ضغط إسرائيل، وتنظيم داعش، و

 واغتيال سليماني في عملية أميركية، قلصت إيران وجودها في سورية.
يبدو، مكانة نصر هللا هي األقسى في تاريخه، وعلى ما  -لبنان أيضًا يعاني جّراء أزمة اقتصادية 

ضعفت. لكن تحديدًا في هذه اللحظات من التراجع يسود االنطباع أنه يشعر بأنه قوي. نصر هللا 
عامًا، واغتيال سليماني وعماد مغنية جعل صورته مهيمنة؛ الشخصية  28يسيطر على لبنان منذ 

عودة مقاتلي «. ب هللاحز «إسرائيل و -سورية  –الحصرية التي تبلور سياسة العالقة بين إيران 
الحزب إلى لبنان من سورية خففت عنه العبء الدموي للحرب التي ق تل فيها نحو ألفين من عناصره 

 وج رح عدة آالف.
صحيح أن لبنان واقع في أزمة عميقة، لكن نصر هللا يعرف أن إسرائيل أيضًا تعاني جّراء أزمة 

مة اإلسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو. يبدو أن اقتصادية، وهو يشتّم رائحة الضعف السياسي للحكو 
وجهة نصر هللا، بعد أن تخمد تداعيات االنفجار الدموي في مرفأ بيروت، هي استئناف الحوادث 

 واالحتكاك في مواجهة إسرائيل من حدود لبنان وسورية.
ت من سماتها إلى الردود المسالمة إلسرائيل تحديدًا تقّوي من عزيمة الحزب. فقد سارعت بصورة ليس

تكذيب أي تورط لها بالكارثة، في خطوة تدل على أنها ال تريد التصعيد، وأنها تتخوف من أن يتهمها 
بالمسؤولية ويحاول استغالل الحادثة للقيام برد انتقامي، مثل إطالق صاروخ على منشأة « حزب هللا»

 كيميائية في مرفأ حيفا.
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تقليل من الوجود في المواقع تلفيق  -من الجيش اإلسرائيلي أيضًا المناورات الخادعة والتلميحات 
هي خطوات مهمة في الحرب  -« حزب هللا»إخالء جنود جرحى، واالمتناع من ضرب عناصر 

النفسية، لكنها أيضًا تعكس ضعفًا، وت ظهر الجيش اإلسرائيلي، أقوى جيش في الشرق األوسط، 
 يتخوف ويتهرب من الحوادث.

أكثر « حزب هللا»تبادل، والطرفان ال يريدان حربًا، لكن تزداد فرص أن يتجرأ يوجد ميزان ردع م
 فأكثر ويحاول استفزاز إسرائيل، عندما تخف صدمة انفجار بيروت.

 «بآرتس»
 7/8/2020، األيام، رام هللا

 
 أليس مشهد دمار بيروت اليوم بو ما بددت به إسراييل قبل أسبوع؟ .36

 جدعون ليفي 
سمية أمس قناع الحزن إزاء الكارثة التي حلت بجارتها لبنان. وبدا الجميع ارتدت إسرائيل الر 

ال أحد اتهم ”. إصالح العالم“باستثناء ريتشارد سلبرستاين، صاحب موقع ” مصابين بالصدمة“
إسرائيل بالتسبب بالكارثة. وباستثناء موشيه فايغلين وعدد من العنصريين اآلخرين، لم يعبر أي 

يطاني. ولحسن الحظ، سارع آفي بنيهو إلى إنقاذ شرف إسرائيل وطرد فايغلين شخص عن سروره الش
، قال رجل األخالق ”مع أقوال كهذه، فأنت ال تنتمي للشعب اليهودي“من بين الشعب اليهودي: 

 اليهودي بنيهو، وأزيلت الوصمة.
 ما عالقة الجيش اإلسراييل  بتدمير البن  التحتية أو تفجير ميناء ف  بيروت؟

ان بنيهو محقًا: لم تتسبب دولة اليهود بكوارث كهذه يومًا ما. ولم يفرح قلبها بسقوط أعدائها. حتى ك
الجيش اإلسرائيلي، جيش اليهود الذي كان بنيهو المتحدث بلسانه، لم يتسبب بدمار وخراب كهذا 

روت؟ وما عالقة يومًا ما. ما عالقة الجيش اإلسرائيلي بتدمير البنى التحتية أو تفجير ميناء في بي
الجيش األكثر أخالقية في العالم بقصف التجمعات السكانية؟ لذلك، سارع رؤساء الدولة إلى عرض 
مساعدة لبالد األرز المنكوبة، ببادرة حسن نية يهودية وإسرائيلية مميزة.. إنسانية وسامية ومؤثرة إلى 

في سمائه وكأنه بالده، وصحيح  درجة ذرف الدموع. صحيح أن سالح الجو يهزأ بسيادة لبنان ويحلق
أن إسرائيل دمرته مرتين، لكن هل هناك من يحصي ذلك؟ لقد نشر رئيس الدولة بيان مواساة للشعب 

توجيهاتهم للتوجه إلى لبنان وعرض “اللبناني. وأعطى رئيس الحكومة ووزير الخارجية ووزير الدفاع 
غير كاف، جاء رئيس بلدية تل أبيب وأمر  وإذا كان كل هذا الخير”. المساعدة اإلنسانية والطبية

 بإضاءة مبنى البلدية بألوان علم لبنان.



 
 
 
 

 

 24 ص             5300 العدد:             8/7/2020 جمعةال التاريخ: 

                                    

تتكرر الكلمات.. فكل كراهية الماضي وضعت جانبًا. وباتت إسرائيل اآلن صديقة لجارتها الحزينة 
آب هذا عيد الحب الذي بدأ أمس، وربما إسرائيل هي هكذا دائمًا:  5في وقت الضيق. ربما كان 

صابين سوريين وتشاطر اللبنانيين األحزان. ولكن كل شيء يطارد ذاكرتنا ويهدد بتعطيل تعالج م
 احتفال كم كنا جميلين، الذي يحب الجميع االستناد إليه.

ألم يكن هذا هو وزير الدفاع نفسه الذي هدد لبنان، األسبوع الماضي، بتدمير بناه التحتية؟ ألم يهدد 
سيبدو تدمير البنى التحتية في لبنان؟ أجل، مثلما ظهر أول أمس  رئيس الحكومة لبنان أيضًا؟ وكيف

في بيروت. أصوات رعد تهز المدينة، دخان أسود تصاعد فوقها، دمار وخراب، دماء مدنية سفكت، 
أربعة آالف مصاب يقفون على مداخل المستشفيات، مثلما وصفت ذلك سفيرة دولة أوروبية في 

دمت في إسرائيل، والتي أصيبت أول أمس باالنفجار وكانت بيروت بدهشة، وكانت في السابق خ
 مصدومة.

نصف إسرائيل وكل هيئة األركان يعرفون كيف يرددون عقيدة الضاحية المبجلة، وكل سياسي يهدد 
بها، وهذه هي لغتنا مع لبنان وغزة، وهذه هي العقيدة التي وضعها كارل فون كالوزوفيتش 

المتطورة؟ استخدام قوة غير متناسبة ضد بنى ” العقيدة“هي هذه  اإلسرائيلي، وغادي آيزنكوت. وما
من أجل تعليم ” تسطيح”تحتية مدنية وزرع الخراب وسفك دماء كثيرة بقدر اإلمكان بدون كوابح و

حاول الجيش اإلسرائيلي ذلك في السابق أكثر من مرة، في لبنان وغزة. ”. مرة وإلى األبد“العدو درسًا 
 اح المدوية. ويبدو هذا مثلما بدت بيروت أول أمس.وكان ذلك قصة النج

لم يمر أسبوع على تهديد إسرائيل بهدم بنى تحتية في لبنان إذا تجرأ حزب هللا على االنتقام لقتل أحد 
المدمِّرة تتحول فجأة إلى إسرائيل  لإسرائيمقاتليه في عملية عسكرية محدودة على الحدود، وها هي 

ن مساعدة إنسانية من دولة كهذه؟ هل هناك مشهد نفاق أكثر مرارة من الرحيمة. هل كنتم ستقبلو 
هذا؟ عندما دمرت إسرائيل حي الضاحية وأحياء أخرى في بيروت، لم تلون بلدية تل أبيب مبناها 
بألوان علم لبنان. وعندما قتلت إسرائيل آالف النساء واألطفال والشيوخ والشباب، األبرياء في غزة، 

اإلجرامية، لم يتم تلوين مبنى البلدية ” الجرف الصامد“وفي عملية ” اص المصبوبالرص“في عملية 
بألوان فلسطين. ولكن، أمس، أصبحنا إنسانيين جدًا، أصبحنا جميعًا لبنانيين للحظة، حتى الضاحية 

 المقبلة.
 6/8/2020بآرتس 
 7/8/2020القدس العرب ، لندن، 
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