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 دولة لطرد "إسرائيل" من االتحاد اإلفريقي   13تفم مع الجزائر ت .1

 13مع أنها اتفقت و  تشكنل طاقم إفريقي قياة "الواقع" الجزائرية، إّن الجزائر بدأت رسميا  قالت : الجزائر
الدولة لرفض قرار إدخال "إسرائنل" في االتحاد اإلفريقي للحفاظ على مبادئ االتحاد ودعم ، دولة

وشدد وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة، على أّن الدبلوماسية الجزائرية ل  . الفلسطنيية العربية
م هذه الخطوة التي قامت بها "إسرائنل" واالتحاد اإلفريقي دون استشارة الدول تقف مكتوفة األيدي أما

زائر التي تقف مع استقرار الجيهدف لضرب  ،مراقبا   عضوا   "إسرائنل" قبول نواعتبر أ األعضاء.
 فلسطن  والقضايا العادلة.

 2021/8/1، المركز الفلسطيني لإلعالم
 

 األيام المقبلة ستكون حاسمة.. السلطة الفلسطينية لواشنطن: استمرار الوضع الراهن مستحيل .2
عثت العالول، إن القيادة الفلسطنيية بمحمود « فتح»قال نائب رئيس حركة : كفاح زبون -رام هللا

صا  الواليات المتحدة األمنركية ودول االتحاد األوروبي، تقول فنها رسائل واضحة إلى العالم، وخصو 
وأضاف العالول لإلذاعة الفلسطنيية  «.إن استمرار الحالة الراهية مستحنل وال يمك  القبول به»

 «.حتالل اإلسرائنليظل عدم القدرة على تحمل جرائم اال األيام المقبلة ستكون حاسمة، في»الرسمية: 
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هياك ارتفاعا  كبنرا  في أعداد الشهداء والجرحى، نتيجة تكثيف االحتالل اإلسرائنلي »وأوضح أن 
والمستوطين  م  اعتداءاتهم على أبياء شعبيا، وعلى الجيائز والمشيعن ، في صورة تعكس مدى 

ة أحياء سلوان والشيخ ج ضد مديية القدس المحتلة، ومحاصر إجرامهم، بالتزام  مع تصعند مميه
 «.جراح

 1/8/2021، الشرق األوسط، لندن
 

 ألف تصريح عمل إضافي للسلطة الفلسطينية 15حكومة االحتالل تصادق على منح  .3
صادقت حكومة االحتالل اإلسرائنلي، األحد، على ميح تراخيص عمل جديدة للسلطة : الياصرة

وزير الجيش اإلسرائنلي بنيي غانتس، في  الوق ألف تصريح لقطاع البياء. 15قع الفلسطنيية، بوا
ألف عامل فلسطنيي إلى مجال البياء  15تغريدة بحسابه على "تويتر": "صادقيا اآلن على إضافة 

وأضاف: "هذه الخطوة ستعزز  باالتفاق بن  وزارات اإلسكان والمالية والدفاع والتعاون اإلقليمي".
 ة مشتركة ليا جميعا"، على حد زعمه.االقتصاد الفلسطنيي واإلسرائنلي، وهي مصلح

 1/8/2021، قدس برس
 

 لة جنود "إسرائيليين" دخلت الخليل بالخطأالسلطة الفلسطينية تؤمن خروج حاف: يديعوت .4
سلمت أجهزة أم  السلطة، النوم األحد، حافلة "إسرائنلية" تقل مجموعة م  جيود االحتالل في مديية 

ر محلية أن سيارات تابعة ألجهزة أم  السلطة قامت بتأمن  الخلنل بالضفة المحتلة. وذكرت مصاد
الهرية في الخلنل ع  طريق الخطأ. وأظهرت مقاطع خروج الحافلة التي دخلت إلى ميطقة وادي 

فنديو مصورة عملية انتشار أجهزة أم  السلطة ومرافقتها للحافلة التي تقل جيودا  في جيش االحتالل 
 .عتداءات احتاللية يوميةرض التتع دخلوا إلى المحافظة التي

 1/8/2021، فلسطين أون الين
 

 من المجتمع الدولييستدعي صحوة قانونية : قمع االحتالل الوحشي الفلسطينية" الخارجية" .5
قالت وزارة الخارجية، إن قمع االحتالل الوحشي للمسنرات واالعتصامات السلمية يستدعي : رام هللا

وأضافت الوزارة في بيانها، األحد، ان قوات االحتالل ال  مع الدولي.صحوة قانونية اخالقية م  المجت
خدام القوة ضد المحتجن  السلمنن  العزل إليقاع أكبر عدد م  االصابات بنيهم، في تتوانى في است

محاولة بائسة ميها إلرهابهم وميعهم م  تسننر مسنرات احتجاجية دفاعا ع  اراضنهم وممتلكاتهم في 
طان االستعماري التوسعي، وقالت: إن عجز المجتمع الدولي ومؤسساته المختلفة ع  مواجهة االستي



 
 
 
 

 

 6 ص             5595 العدد:             8/2/2021 نثين اإل التاريخ: 

 

                                    

يام بدورها الميوط بها تجاه االحتالل وجرائمه وانتهاكاته المتواصلة، باتت تشكل غطاء الستمرار الق
االحتالل في اجراءاته القمعية وتكريس استيطانه االستعماري على ارض فلسطن ، وتميحه الشعور 

ودهم دون أي ه فوق القانون وباستطاعته القيام بما يحلو له ضد الفلسطنينن  ومقدراته وأسباب وجبأن
 رادع يذكر.

 1/8/2021، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
 

 الهدمي: قضية الشيخ جراح وصلت إلى وضع مفصلي وخطير يستدعي تدخل المجتمع الدولي .6
إن قضية الشيخ جراح وصلت إلى وضع مفصلي  ،فادي الهدميقال وزير شؤون القدس : القدس

 وخطنر بات يستدعي التدخل العاجل م  قبل المجتمع الدولي، لميع عودة األمور للمربع األول.
وأشار الهدمي، في بيان صحفي، األحد، إلى أن الحكومة اإلسرائنلية تحاول إظهار األمر وكأنه 

وتابع  راح هو قضية سياسية بامتياز.ي في الشيخ ج"خالف على عقارات" في حن  أن ما يجر 
الهدمي أن "على المجتمع الدولي، خاصة الواليات المتحدة األمنركية واالتحاد األوروبي واألمم 
المتحدة، أن يظهر حسما في رفض مخططات التهجنر"، مشنرا إلى أنه في حن  "تمك  السكان م  

عم ملكنتهم لعقاراتهم، فإن المحاكم اإلسرائنلية ما األونروا( تدتقديم ونثائق أردنية وعثمانية وم  وكالة )
 زالت تيحاز إلى جانب المستوطين ".

 1/8/2021، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
 

 وزارة التربية الفلسطينية تعلن بدء العام الدراسي مبكرًا لمواجهة تداعيات كورونا .7
بدء العام الدراسي مبكرا لمواجهة تداعيات جائحة  م الفلسطنييةقررت وزارة التربية والتعلي غزة:
على العام الدراسي الماضي، بحنث يعود الطلبة إلى مدارسهم ليكون التعليم وجها لوجه، « كورونا»

سنبدأ العام الدراسي في السادس عشر »وقال بصري صالح وكنل الوزارة:  «.رويترز»وفقا  لوكالة 
كون مبكرة ألسباب مرتبطة بتعويض الطلبة ع  الفجوات ذه العودة ستم  شهر أغسطس )آب(، وه

التي حصلت العام الماضي نتيجة نظام التعليم المدمج الذي استخدمته الوزارة لمواجهة تداعيات 
العودة واجهية كاملة بمعيى أن نعود إلى التعليم »وأضاف في تصريحات لإلذاعة الرسمية:  «.الوباء

ألف  393صائيات وزارة التربية والتعليم إلى أن هياك حوالي ملنون ووتشنر إح «.ابفترة ما قبل كورون
 ألف معلم ومعلمة. 71طالب وطالبة في الضفة الغربية وقطاع غزة باإلضافة إلى حوالي 

 1/8/2021، الشرق األوسط، لندن
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 حماس تنتخب هنية رئيسا لمكتبها السياسي لدورة ثانية .8
أعادت انتخاب إسماعنل هيية رئيسا للمكتب  )حماس( أن قيادة الحركة أعل  مصدر قيادي في حركة

ونقلت النوم وكالة األناضول ع   أعوام قادمة، وذلك بعد اجتماع للجية التيفنذية. 4السياسي مدة 
ي مصدر مطلع في حركة حماس أن مجلس الشورى العام للحركة أعاد أيضا انتخاب صالح العارور 

ولفت المصدر إلى أن المجلس انتخب هيية لدورة نثانية بالتوافق، نظرا لعدم  نية.نائبا للرئيس لدورة نثا
كما تم إعادة انتخاب  وجود شخصية ميافسة له، بعد اعتذار خالد مشعل ع  خوض االنتخابات.

 الغربية.صالح العاروري في ميصب نائب رئيس الحركة، باإلضافة إلى عمله رئيسا إلقليم الضفة 
 1/8/2021 نت، .الجزيرة

 
 القسام بذكرى اختفاء جولدين: ال معلومة واحدة دون دفع الثمن .9

أكدت كتائب القسام، في ذكرى اختفاء الضابط اإلسرائنلي هدار جولدي  شرق رفح جيوب : غزة
االحتالل ل  يحصل على "معلومة واحدة" ع  حياة ومصنر جيوده إال بدفع  أن -األحد-قطاع غزة 

أعوام على معركة العصف المأكول،  7تروني "ومع مرور لى موقعها اإللكوكتبت الكتائب ع الثم .
وأوضحت أن  وما أخفته في طّياتها وصيدوقها األسود م  معلومات، يبقى العدو في حنرة م  أمره".

ما يملك م  أجهزة تقيية واستخباراتية الوصول إلى معلومة واحدة، ع  حياة  العدو "يحاول بكل
 ، ولك  أّنى له ذلك إال بدفع الثم ".ومصنر جيوده في غزة

 1/8/2021، المركز الفلسطيني لإلعالم
 

 كثفت من التخطيط لتنفيذ هجمات في الضفة " العبرية: حماسكان" .11
، أن حركة حماس كثفت في اآلونة األخنرة «كان»هنئة البث اإلسرائنلية الرسمية  زعمترام هللا: 

د إسرائنلنن ، بتوجيه م  قطاع غزة. وأوضحت القياة جهودها لتيفنذ هجمات في الضفة الغربية ض
، الذي «صفقة شاليط»ري اإلسرائنلية أن م  أبرز الياشطن  في جهود التجيند ع ع، وهو أحد محر 

ألشهر الستة الماضية على تواصل مع عشرات الفلسطنينن  م  الضفة الغربية، في كان خالل ا
 محاولة لتجيندهم لش  هجمات ضد إسرائنلنن .

وأشارت القياة إلى أنه في محاوالته لتجيند فلسطنينن ، عمل المدعو ع، على مدار الساعة طوال 
عبر اإلنترنت والشبكات االجتماعية، األشهر الستة الماضية م  خالل االتصال أو عبر الهاتف أو 

يندهم مع نحو ستن  فلسطنييا ، وأوضحت أنه توجه إلى ما يقرب م  مائة فلسطنيي في محاولة لتج
في العامن  الماضنن ، إال أنه في األشهر األخنرة زاد م  وتنرة عمله وتمك  في بعض الحاالت م  
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تقلت قوات األم  اإلسرائنلية خمسة ومؤخرا  اع ن  إلى صفوف حماس.تجيند بعض الفلسطنين
ت لحم فلسطنينن  جيدهم الشخص المذكور، نثالنثة ميهم م  مديية جين  وانثيان آخران م  نابلس وبن

 في الضفة الغربية.
 2/8/2021، الشرق األوسط، لندن

 
 إقليم لبنان انطالق أعمال مؤتمر حركة فتح .11

إقليم لبيان ” فتح“حد، أعمال مؤتمر حركة انطلقت في سفارة دولة فلسطن  لدى لبيان، األ: بنروت
وشدد عضو اللجية  ”.دورة الشهند القائد صائب عريقات –مؤتمر القرار الوطيي الفلسطنيي المستقل “

، المشرف على الساحة الفلسطنيية في لبيان عزام األحمد، على نداء الحوار ”فتح“المركزية لحركة 
تمر األخنر للمجلس الثوري لمواجهة كافة التحديات، الذي أطلقه محمود عباس خالل أعمال المؤ 

ضد قوات االحتالل وقطعان موجها التحية إلى أبياء شعبيا في اشتباكهم النومي ومقاومتهم الشعبية 
المستوطين  في كافة نقاط االلتحام على األراضي الفلسطنيية م  الشيخ جراح وسلوان والقدس، إلى 

وشدد  والخلنل وجين  وبنت دج  واليبي صالح إلى جميع المخيمات. نتا ونعلن  وبلعن  وكفر قدوم،ب
م  ” فتح“متها م  خالل هدم قلعتها األحمد على أن هياك محاوالت لتصفية القضية الفلسطنيية بر 

التحرير الفلسطنيية واستعمال سالح الفرقة وبث روح اليأس واإلحباط  داخلها، وبالتالي ضرب ميظمة
يا، م  خالل الحرب اليفسية الشرسة التي تقودها إسرائنل وكل المتحالفن  في صفوفيا وصفوف شعب

تخابات الفلسطنيية في كافة األراضي وأكد استعداد فتح وفصائل الميظمة خوض االن معها.
نيية وعلى رأسها القدس العاصمة األبدية لفلسطن ، مشددا على أنه ل  تكون هياك انتخابات الفلسط

 بدون القدس.
 1/8/2021، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
 فصائل المقاومة: سنبقى على العهد لحماية شعبنا بالقدس والضفة .12

ئل المقاومة الفلسطنيية أن المقاومة التي دافعت ع  أهل القدس والضفة الغربية في فصا أكدت: غزة
الفصائل، في بيان صحفي األحد، وأشارت  معركة "سيف القدس" ستبقى على العهد، ول  تخذلهم.

إلى تزايد اعتداءات االحتالل اإلسرائنلي وتغّوله بحق أهالي القدس وحي الشيخ جراح، واستمرار 
  وان على األهالي المهددي  بالتهجنر.العد
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ودعت جماهنر شعبيا في الضفة والقدس الستمرار إيقاد جذوة المقاومة على جميع نقاط التماس مع 
 ئنلي، وإشعال األرض المحتلة تحت أقدام المغتصبن  الصهايية.المحتل اإلسرا

 1/8/2021، المركز الفلسطيني لإلعالم
 

 تزيد التوتر "إسرائيلر"ية لحماس: صفقات السالح األميرك .13
إن موافقة الواليات المتحدة األمنركية على صفقة أسلحة إلسرائنل، « حماس»رام هللا: قالت حركة 

مواصلة عدوانها على الشعب الفلسطنيي ومقدساته، ويزيد م  نهبها لألرض ستشجعها على 
مس ة حازم قاسم، في بيان أوقال الياطق باسم الحرك الفلسطنيية، وم  إرهابها ضد الفلسطنينن .

، يزيد م  حالة التوتر في الميطقة، االحتاللإن استمرار الواليات المتحدة في تسليح جيش »السبت 
هذا الدعم األمنركي »وأضاف أن «. االحتالل على القوانن  والقرارات الدولية ويعزز م  تمرد

الواليات المتحدة شريكة في العدوان  بالسالح والمال والغطاء السياسي لسياسات االحتالل، يجعل م 
 «.على الشعب الفلسطنيي

 1/8/2021، الشرق األوسط، لندن
 

 النتهاكات االحتالل بتكثيف الفعاليات الرافضة تطالبالقدس فتح ب .14
في القدس، المواطين  بتكثيف التواجد في الفعاليات ” فتح“طالبت حركة : سعند أبو معال-القدس

تالل ومحاولة تهجنر المواطين  م  ميازلهم وزيادة التضام  معهم، مؤكدة الرافضة النتهاكات االح
وأكد عضو إقليم  واطين .للتصدي للمستوطين  وكل م  يحاول المس بالم أن كوادرها سنتواجدون 

االحتالل يضرب بعرض الحائط كل “في مديية القدس إياد بشنر، في تصريحات صحفية، أن ” فتح“
لقة بمديية القدس المحتلة ويواصل انتهاكاته مع قرب انعقاد جلسة المحكمة يوم القرارات الدولية المتع
 ”.عائالت م  ميازلهم وقاموا بالتيكنل بالمشاركن  واعتدوا على الصحفنن  4غد لليظر في إخالء 

 1/8/2021، القدس العربي، لندن
 

 حاد األفريقيحماس تقدر الجهود التي تبذلها الجزائر لطرد الكيان الصهيوني من االت .15
الفلسطنيية، والرافضة نثميت حركة "حماس" مواقف دولة الجزائر الشقيقة الراسخة الداعمة للقضية 

وقدرت حماس في تصريح صحفي، عاليا الجهود التي تبذلها  للتطبيع مع االحتالل اإلسرائنلي.
ودعت حماس  ي.الجزائر في مختلف المحافل الرسمية لطرد الكيان الصهنوني م  االتحاد األفريق
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ممانثلة تيسجم مع مواقف كل الدول العربية واإلسالمية إلى الوقوف عيد مسؤولياتهم باتخاذ خطوات 
 شعوبهم الرافضة للتطبيع مع العدو الصهنوني، والمياصرة لشعبيا الفلسطنيي وقضاياه العادلة.

 1/8/2021، موقع حركة حماس

 
 ر لها الرسالةبينيت: إيران استهدفت السفينة ونعرف كيف نمر  .16

اتهم رئيس الحكومة اإلسرائنلية، نفتالي بنينت، إيران باستهداف السفنية اإلسرائنلية في : محمد وتد
خليج ُعمان، الجمعة، وأكد أن طهران هي التي نفذت الهجوم على سفنية "منرسنر ستريت" التي 

ال وق رر الرسالة إلى أيران.تشغلها شركة يديرها رجل أعمال إسرائنلي، قائال إن بالده تعرف كيف تم
"لقد تلقى العالم  يوم األحد: رئيس الحكومة اإلسرائنلي في مستهل كلمته االفتتاحية لجلسة الحكومة

خالل األيام األخنرة تذكنرا آخر حول العدوانية اإليرانية، هذه المرة في قلب البحر. اإليراننون الذي  
 ئنليا"، على حد زعمه.ادوا أن يصنبوا هدفا إسراهاجموا بمسنرات السفنية "منرسنر ستريت" أر 

أضاف بنينت "عمليات البلطجة اإليرانية تشكل خطرا ليس على إسرائنل فحسب، بل هي تمس أيضا 
وتوعد بنينت طهران قائال "نح ، على أي حال  بمصالح دولية وبحرية المالحة وبالتجارة الدولية".

 .يران بالسبل الخاصة بيا"م  األحوال، نعرف كيفية تمرير الرسالة إل
 1/8/2021، 48عرب 

 
 تسعى إلقناع أميركا وبريطانيا بتحميل إيران مسؤولية مهاجمة السفينة "إسرائيل" .17

تسعى إسرائنل إلى إقياع الواليات المتحدة وبريطانيا ودول أخرى بتحمنل إيران : بالل ضاهر
ا رجل أعمال غلها شركة يديرهستريت" التي تش المسؤولية ع  هجوم استهدف سفنية "منرسنر

إسرائنلي في خليج ُعمان، أول م  أمس، فيما أشار محللون إسرائنلنون، األحد، إلى احتمال تردد 
 إسرائنل في الرد على مهاجمة السفنية.

نر وأجرى رئيس الحكومة اإلسرائنلية، نفتالي بنينت، ووزير األم ، بنيي غانتس، ووزير الخارجية، يائ
ونقل موقع "والال" اإللكتروني ع  مصادر إسرائنلية . جمة السفنيةت، أمس، حول مهالبند، مداوال

رفيعة قولها إن إسرائنل تركز في هذه المرحلة على نشاط دبلوماسي بهدف دفع نثالث خطوات: 
مهاجمة  إصدار الواليات المتحدة وبريطانيا ودول أخرى بيانات تحمل م  خاللها إيران المسؤولية ع 

ذاتها ع  عدم ارتياح م  البيانات المبهمة التي أصدرتها الواليات المتحدة  . وعبرت المصادرالسفنية
واتفق بلنيك  ولبند "على العمل مع المملكة المتحدة ورومانيا وشركاء  وبريطانيا أول م  أمس.
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أفاد الياطق  مياسبة"، على مادولنن  آخري  للتحقنق في الوقائع وتقديم الدعم ودرس المراحل التالية ال
 سم الخارجية األمنركية نند برايس في بيان.با

 1/8/2021، 48عرب 
 

 جنراالت إسرائيليون يبحثون آفاق الرد على الهجوم اإليراني .18
قال ميكي سيغال مسؤول الملف اإليراني بجهاز االستخبارات العسكرية السابق، : عدنان أبو عامر

"، أن 21يف، ترجمته "عربيقابلة مع صحيفة معار للشؤون العامة، في موالباحث بمركز القدس 
"المحور الذي تقوده إيران يقف وراء الهجوم الذي جاء لمحاولة تحذير إسرائنل م  استمرار الهجمات 
في سوريا، وكأن لسان حال إيران مفاده أن استهداف الحونثنن  في اليم ، والمليشيات الموالية إليران 

 شكل جبهة مقاومة إليران".اد اإلسالمي، كلها تزب هللا وحماس والجهبالعراق وح
الجيرال إليعازر تشنيي ماروم، القائد السابق لسالح البحرية، قال؛ إن "إيران يجب أن تدرك حجم الرد 
القاسي على هجومها ضد السفنية المملوكة إسرائنليا، رغم أن ذلك ال يزال يثنر مخاوف م  مواجهة 

الذي ارتكبته إسرائنل في السابق تجاه   جديد طبيعة الخطأ لثوري أيضا، ويطرح ممع الحرس ا
"، أن "مهاجمة السفنية 21وأضاف في مقابلة مع معاريف، ترجمته "عربي القطاع البحري اإليراني".

اإلسرائنلية يعيي أن الحرب مستمرة، ويثنر مخاوف م  تصعند المواجهة البحرية المباشرة مع إيران، 
دي هذا التطور ليشوب معركة بحرية متجددة، مع ال توجد فرصة أن يؤ  تقديري الشخصي بأنه رغم

العلم أنيا ارتكبيا خطأ في المعركة البحرية السابقة، وبدأنا الحملة بلطف شديد، مع عمليات سرية 
 للغاية، نثم انتقليا إلى الثرنثرة، التي لم تك  في مصلحتيا".

 2/8/2021، "21 عربيموقع "
 

 العامةتصادق على الموازنة لحكومة اإلسرائيلية ا .19
 -2021صادقت الحكومة اإلسرائنلية، صباح اإلنثين ، على الموازنة العامة لعامي : ترجمة خاصة

 سيوات ميذ أن تم المصادقة على آخر منزانية في عهد حكومة بييامن  نتيياهو. 3، بعد 2022
جلسات نقاش ساخية للحكومة العبري، فإن الموافقة على الموازنة جاء بعد ” واي نت“وبحسب موقع 

الصباح الباكر م  هذا النوم، حتى نجح وزراء  ميذ صباح أمس واستمرت لنال  وحتى ساعات
ويتعن  على الحكومة عرض الموازنة على الهنئة العامة  االئتالف الحكومي في التوافق علنها.

بنرة في التصويت يست للتصويت علنها، حنث يتوقع أن يواجه االئتالف الحكومي مشكلة كللكي
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مكانية إسقاطها، ما يتطلب م  الحكومة علنها، في ظل االئتالفات الضيقة داخل الكييست وإ
 التوصل إلى صفقات مختلفة م  أجل تمريرها أمام الكييست.

 2/8/2021، القدس، القدس
 

 العمل معضلة الحكومة اإلسرائيليةلسوق  "الحريديم"ضم  .21
رصة سياسية نادرة الحدوث لدفع اإلسرائنلية الجديدة الستغالل فليدن: تتطلع الحكومة  -تل أبنب 

مزيد م  النهود األرنثوذكس المتشددي ، نحو العمل م  أجل تعزيز االقتصاد، في خطوة يمك  أن 
المتوقع أن يشكل النهود م  طائفة الحريديم وم   تدفع قيادات دييية قوية للوقوف بوجه السياسنن .

الحالية، تبعا  للتقديرات الرسمية. كما  %12كان البالد، مقارنة  بيسبة   سم %32، 2065بحلول عام 
فقط م  الرجال األرنثوذكس المتشددي  يعملون، أما اليصف اآلخر  %50تكشف األرقام أن نحو 

 المدارس الدييية.فمتفرغون لدراسة اليصوص الدييية داخل 
وط على المدى الطويل، ستتعرض لها م  ناحنته، حّذر بيك إسرائنل وقيادات اقتصادية م  ضغ

، قال مسؤولون «رويترز»لم يجِر دمج هذه الفئة في قوة العمل. وفي تصريحات لـ منزانية البالد إذا
لمتشددي ، خصوصا  الرجال، م  بيك إسرائنل، إن زيادة معدالت العمالة واإلنتاجية بن  األرنثوذكس ا

للفرد في إجمالي الياتج الداخلي وإنتاجية العمالة، م  القضايا المرتبطة باألهمية االستراتيجية 
 الدخول بن  فئة األرنثوذكس المتشددي  م  ناحية وباقي المجتمع.وتقليص التفاوت في 

رحات، على سبنل المثال، م  جهتهم، ش  السياسنون الحريديم هجوما  شديدا  على مثل هذه المقت
 «.شرير»برمان بأنه ، لن«يهودت هتوراه »وصف موشيه غافيي، رئيس حزب 

 2/8/2021، لندن، الشرق األوسط

 
 معاريف: بوادر تمرد بالليكود ضد نتنياهو .21

يشهد حزب الليكود حالة م  التوتر التي تشنر إلى بوادر تمرد داخل الحزب ضد رئيسه : محمد وتد
ت جوالت انتخابية، بحسب ما أفاد 4و، الذي فشل في تشكنل حكومة يمن  خالل بييامن  نتيياه

ونقلت الصحيفة ع  مصادر مطلعة داخل الحزب قولها إن "األيام  صحيفة "معاريف"، يوم األحد.
األخنرة شهدت ارتفاعا في حالة التوتر واالضطرابات الداخلية، وذلك بسبب تمسك نتيياهو بميصب 

للمصدر إبداء أي نية وأي استعداد لالستقالة والتيازل ع  رئاسة الحزب". ووفقا رئيس الحزب وعدم 
 د ذلك بدأت بوادر الغليان"."لقد تم التزام الصمت عيدما كان نتيياهو رئيسا للحكومة، لك  بع
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ووجه بعض نشطاء الحزب أصابع االتهام إلى البنئة المحيطة بيتيياهو، بم  فنهم مستشارون 
ا يمك  مالحظة ذلك م  خالل طلبات فحص المصاريف المختلفة التي تم تحويله ومساعدون، حنث

 إلى مراقب الليكود، المحامي شاي غلنلي.
وطالت حالة التوتر الداخلية العديد م  أعضاء الكييست في الليكود، حنث تتجه أنظارهم إلى 

بالحزب خالل  المياصب، وبعضهم شرع بالتحركات م  خالل التخطيط لعقد مؤتمرات داخلية
ابات داخلية وتمهندية لرئاسة الحزب، األشهر القريبة، حنث ال يستبعد أن يطلب بعضهم إجراء انتخ

ووفقا للصحيفة، تجري في هذه الفترة عملية تيسنب  زب بالبالد.وكذلك إجراء انتخابات في فروع الح
لية بالفروع، علما أن ألعضاء جدد لليكود م  جميع المياطق، مع التوجه إلجراء انتخابات داخ

ه االنتخابات هو وزير المالية السابق الشخص الذي يعمل على تعزيز سلطته م  خالل مثل هذ
 يس السكرتاريا العامة ويتطلع لرئاسة الليكود بدال م  نتيياهو.يسرائنل كاتس، الذي يشغل ميصب رئ

 1/8/2021، 48عرب 
 

 تطالب بإخالء "الخان األحمر" وتهدد بعملية عسكرية ضد غزة شاكيد .22
 يلنت شاكند، يوم األحد، ضرورة "إخالء" قريةأكدت ما تسمى وزيرة الداخلية اإلسرائنلية إ: الياصرة

وبحسب القياة السابعة  الخان األحمر شرقي مديية القدس المحتلة، وااللتزام بقرار المحكمة العليا.
كند: إنه يمك  تأجنل "إخالء" قرية الخان األحمر في األسابيع واألشهر األولى العبرية؛ قالت شا

 عدم "إخالء" القرية.للحكومة الجديدة، لك  ال يعيي ذلك 
ا مع تهديد القائمة العربية الموحدة باإلطاحة  وفيما يتعلق بش  عدوان جديد ضد غزة، خصوص 

هياك حاجة عملياتية لش  عملية عسكرية بغزة  بالحكومة في حال تيفنذها، قالت شاكند: "إذا كانت
يصور عباس، بأن "الدخول في وهدد رئيس "القائمة العربية الموحدة" م فل  نتردد وسيطلق العملية".

 ة ضد غزة يعيي نهاية الحكومة".عملية عسكري
 1/8/2021، المركز الفلسطيني لإلعالم

 
 بإقامة جدار أمني على الحدود مع لبنان "إسرائيل" تبدأ .23

األسبوع، قالت وسائل إعالم عبرية، يوم السبت، إن حكومة االحتالل قررت المباشرة هذا : الياصرة
، وتحصن  مبان سكيية وعامة على بعد كنلومتر مع لبيانعلى الحدود الشمالية عائق  إقامة بأعمال

للمباشرة باألعمال، وأنه  منزانيةحكومة اإلسرائنلية أقرت وذكرت قياة "كان" العبرية أن ال م  الحدود.
 نون مل 258وخمسن  ملنون شيكل ) ةنثمانمائم  المتوقع أن تبلغ التكلفة اإلجمالية لخطة التحصن  
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د العائق الحدودي بوسائل تكيولوجية وكامنرات ومجسات، على غرار العائق المحاذي  دوالر(. وسنزوَّ
 لقطاع غزة.

 31/7/2021، قدس برس
 

 طيةفضيحة بيغاسوس تكشف صفقات التقنية اإلسرائيلية لدول قمعية وغير ديمقرا .24
 و "بيغاسوس" التجسسيةقال كاتب إسرائنلي إن "فضيحة شركة "إن إس أو أ: عدنان أبو عامر

اإلسرائنلية لم تفاجئ األوساط الحقوقية والقانونية، التي رفعت دعاوى قضائية مرتن  على تراخيص 
 تصدير الشركة، لكيها فشلت، وباءت محاوالتها في تسليط الضوء على الصادرات الدفاعية بالفشل".

ا أن "، أنه "م  المحت21بيوأضاف أورلي نيفي في مقاله بموقع "محادنثة محلية" ترجمته "عر  مل جد 
، والعاصفة العاتية التي تسببت NSOيكون الكشف ع  قضية بيغاسوس وبرامج التجسس التابعة لـ

فنها، قد استفاد م  الكفاح الخطنر العيند الذي خاضه المحامي إيتاي ماك خالل سيوات طويلة، 
ظمة القمعية سرائنلية لصالح األنعقب تقديمه عشرات االلتماسات ضد سياسة التصدير الدفاعي اإل

 وغنر الديمقراطية".
 1/8/2021، "21موقع "عربي 

 
 على شكل حبوبلكورونا شركة إسرائيلية تسعى إلنتاج لقاح  .25

، على «كوفند»اإلسرائنلية لألدوية على تطوير لقاح مضاد لـ« أورامند»تعمل مجموعة  واشيط :
، عبر شركتها «أوائل أغسطس )آب(في »يرية عليه شكل حبوب، وم  المقرر أن تبدأ أول تجربة سر 

ومع «. وكالة الصحافة الفرنسية»، كما صرح رئيسها التيفنذي ناداف كندرون لـ«أورافاكس»الفرعية 
في المائة فقط م  سكان العالم اللقاح بشكل كامل، فإن القضاء على الوباء ما زال بعند  15تلقي 
 الميال.

 2/8/2021، لندن، الشرق األوسط

 
 مستوطنون يقتحمون "األقصى" ويؤدون طقوسا تلمودية .26

ا تلمودية : القدس المحتلة اقتحم عشرات المستوطين ، يوم األحد، المسجد األقصى، وأدوا طقوس 
وتجول المقتحمون، قرب باب الرحمة، وسط  بشكل عليي في ساحات المسجد األقصى الشرقية.

لت شرطة االحتالل اإلسرائنلي، اقتحام المستوطين ، وسه تأمن  شرطة االحتالل اإلسرائنلي لالقتحام.
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ونفذ المقتحمون جوالت استفزازية في ساحات "األقصى"، قبل  بتأمن  دخولهم م  جهة باب المغاربة.
 المغادرة م  جهة باب السلسلة.

 1/8/2021، قدس برس
 

 وليو/يوزمعتقال حصيلة اعتداءات االحتالل في تم 198إصابة و 754شهداء و 7"وفا":  .27
واصلت سلطات االحتالل اإلسرائنلي ومستوطيوه اعتداءاتهم ضد المواطين  وممتلكاتهم، : رام هللا

ورصدت وكالة األنباء والمعلومات الفلسطنيية )وفا(، في تقريرها الشهري السادس،  وضد المقدسات.
ة القدس، وبعض باالعتماد على شبكة مراسلنها في كافة المحافظات، بما فنها العاصمة المحتل

آخري ، خالل شهر تموز  754مواطين ، وإصابة  7المؤسسات الحقوقية واإلنسانية، استشهاد 
حالة  198وفا" في تقريرها الشهري، حول انتهاكات االحتالل والمستوطين ، وونثقت " الميصرم.

 19افة إلى شجرة زيتون ولوزيات، إض 454مبيى وميشأة في الضفة وغزة، واقتالع  31اعتقال، وهدم 
 إخطارا بالهدم وعملية استنالء.

 1/8/2021، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
 

 17ارتفاع عدد األسرى المضربين عن الطعام في سجون االحتالل إلى  .28
قال نادي األسنر الفلسطنيي: إن عدد األسرى المضربن  ع  الطعام في سجون االحتالل : رام هللا

ا العتقالهم اإلدارّي، حنث انضم لإلضراب ميذ أربعة  16أسنر ا، ميهم  17اإلسرائنلي ارتفع إلى  رفض 
 سج  "اليقب" األسنر يوسف العامر م  مخيم جين .أيام في زنازي  

 1/8/2021، المركز الفلسطيني لإلعالم
 

 جريحا برصاص االحتالل في مواجهات بلدة "بيتا" 2,850شهداء و 5شهور الماضية:  3خالل  .29
قالت هنئة مقاومة الجدار واالستيطان، إن خمسة فلسطنينن  استشهدوا برصاص جيش رام هللا: 

شهور م  الفعاليات المياهضة  3جريحا، خالل  2,850االحتالل اإلسرائنلي، وأصنب نحو 
وقالت الهنئة في بيان لها: "إن  يطان النهودي في بلدة "بنتا"، شمالي الضفة الغربية المحتلة.لالست

 يوما". 91الحتالل اإلسرائنلي على المقاومة المستمرة في بلدة )بنتا( ميذ االعتداءات ا
جريحا تكسرت أطرافهم  150"ومع دخول شهرها الرابع، أوقعت خمسة شهداء، وأكثر م   وأضافت:

 جريح بالمطاط وإصابات مختلفة". 2,700رصاص الحي، وبال
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م  سكان البلدة، وكذلك احداث دمار هائل في البيى التحتية والطرق  33وأشارت إلى اعتقال 
 واألراضي الزراعية وأشجار الزيتون.

 1/8/2021، قدس برس
 

 ية في القدس"سفر التكوين" و"مركز المدينة" يتصدران مشهد المشاريع االستيطانية والتهويد .31
ارع الرئيسي بن  مدييتي القدس المحتلة في محاولة خبنثة لتهويد المكان والزمان وعلى الش: رام هللا

وأريحا، ُيروج االحتالل اإلسرائنلي عبر الفتات ُوضعت على مداخل الشوارع لمشروع استيطاني 
وقال المركز الوطيي  اة".عليه اسم "سفر التكوي "، إحدى "اسفار موسى الخمسة في كتاب التور  أطلق

جية التيفنذية لميظمة التحرير الفلسطنيية، في تقرير للدفاع ع  األرض ومقاومة االستيطان، التابع لل
أصدره النوم السبت: "إنه في بادية القدس الممتدة م  شرق المديية حتى التالل المطلة على أريحا 

 12داهوك البدوي المهدد باإلخالء مع ما يقرب  والبحر المّنت، وعلى بعد أمتاٍر قلنلة م  تجمع أبو
ان األحمر يصادف المرء الفتة كتب علنها باللغة اإلنجلنزية التخنيم في تجمعا  بدويا  آخر في الخ

 صحراء إسرائنل".
المشروع االستيطاني على أنه يقع في قلب ما يسميه  يروج لهذاوأوضح التقرير أن االحتـالل 

ريق إلى البحر المنت، في مكان يتيح للزوار صورة الحياة كما كانت في "صحراء يهودا" على الط
ر قديمة؛ حنث يستقبلهم "خادم إبراهيم" ليجربوا في خيمته الضيافة األسطورية، متجاهال  اآلالف عصو 

م  البدو المقدسنن  الذي  يعيشون في هذه الميطقة، التي ُعرفت تاريخيا  باسم برية أو بادية القدس، 
الستيطاني ويقوم المشروع ا عود معظم ملكيات أراضي بادية القدس ألهالي بلدة سلوان.حنث ت

دونم ا، ويستهدف محاصرة تجمعات بدوية في  82التوراتي الجديد على أراض تقدر مساحتها بيحو 
ا، وتضم  12الميطقة يبلغ عددها   ألف فلسطنيي، يحاول االحتالل طردهم م  الميطقة. 13تجمع 

البيية ملنون دوالر( لتهنئة  15ملنون شيكل ) 50قرير، رصدت سلطات االحتالل نحو ووفقا للت
التحتية وإقامة المشروع الذي يسقط األيدولوجية الدييية النهودية على المواقع الفلسطنيية، بهدف 
تزوير وتغننر تاريخها واسمها، في محاولة بائسة لبعث أساطنر تدعي "هيا كانت بداية الحياة 

دونم ا، تضم أمالك ا خاصة،  700ويمتد المخطط على مساحة تقارب الـ  ارات النهودية".والحض
وعقاراٍت وقفية، ووضعته سلطات االحتالل م  دون التشاور مع سكان الميطقة، على الرغم م  
تأنثنره السلبي على المقدسنن ، وعدم مراعاته االحتياجات السكيية لليمو السكاني، حنث ال يوفر 

 مساك  الفلسطنيية.إضافات كافية لل المخطط
 31/7/2021، قدس برس
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 تقرير يرصد اعتداءات االحتالل ومستوطنيه بالقدس .31

أظهر تقرير أصدرته شبكة "مندان القدس" تصاعد اعتداءات االحتالل اإلسرائنلي في القدس والمسجد 
م  فيما اقتحم أكثر وذكر التقرير أنه استشهد مقدسي،  األقصى خالل شهر تموز/ يولنو الماضي.

حالة هدم  13حالة هدم، بنيها  21متطرف ومتطرفة المسجد األقصى، فيما نقذ االحتالل  4,000
مقدسيا، وأصدرت محاكمه ستة أوامر اعتقال  170ذاتي إجباري، مشنرا إلى أن االحتالل اعتقل 

 أمر حبس ميزلي. 15أمر إبعاد، و 20إداري، و
 1/8/2021، "21موقع "عربي 

 
 االنفرادي للشيخ صالح يعتبر أحد أنواع التعذيب المحرم قانونياً امون: العزل مح .32

استيكر طاقم الدفاع ع  رئيس الحركة اإلسالمية في األراضي الفلسطنيية المحتلة عام : الياصرة
المعتقل لدى االحتالل  صالح، ضد الشيخ، الشيخ رائد صالح، اإلجراءات اإلسرائنلية 1948

ع في بيان: "إن الشيخ صالح، تعرض في السيوات األخنرة، وخاصة  ميذ ل طاقم الدفاوقا اإلسرائنلي.
وأوضح البيان، أن كل  ، للسج  الفعلي التعسفي في السجون اإلسرائنلية عدة مرات".2010عام 

فترات السج  التي تعرض لها الشيخ صالح كانت تتم تحت ظروف قاسية في قسم العزل االنفرادي 
اء نهم السلطات اإلسرائنلية االنتقامي م  الشيخ، بسبب نشاطه المياهض سبب إال إلرو القاسي، ال "ل

 لمخططاتهم العدوانية".
 1/8/2021، قدس برس

 
 دعوات للتضامن مع أهالي الشيخ جراح في موعد الحكم اليوم .33

التزام  بدعا نشطاء فلسطنينون وأهالي حي الشيخ جراح، للتضام  معهم، النوم )االنثين (،  تل أبنب:
د توقنت الوقفة التضاميية  مع موعد محكمتهم في قضية إخالء ميازلهم لصالح المستوطين . وتحدَّ

عيد الساعة الحادية عشر، صباح النوم، أمام المحكمة العليا اإلسرائنلية التي ستيظر في قرار تهجنر 
صادقة المحكمة مأربع عائالت م  الحي، وهي الكرد وإسكافي والقاسم والجاعوني، وذلك بعد 

المركزية على القرار، ونقل ميازلهم للمستوطين ، بزعم ملكية جمعيات استيطانية لألراضي التي 
 ُشّندت فوقها الميازل.

 2/8/2021، الشرق األوسط، لندن
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 مواطنا في الضفة 615منزال وإصابة  59هدم : االحتالل أوتشا .34

، ورصد االعتداءات اإلسرائنلية ”أوتشا“نية اتقرير جديد أصدره مكتب تيسنق المساعدات اإلنسفي 
خالل األسبوعن  الماضنن ، ذكر أن جيش االحتالل، ش  غارات على غزة، استهدفت مواقع 

منال  بحري ا إلى ستة  12عسكرية، كما قّلصت السلطات اإلسرائنلية ميطقة الصند المسموح بها م  
 26إلى  13تقرير الذي يغطي الفترة ما بن  وتخلل مدة ال أميال بحرية قبالة ساحل غزة الجيوبي.

مبي ى يملكه فلسطنينون، أو أجبرت أصحابها  59يولنو، قيام سلطات االحتالل بهدم ما مجموعه 
على هدمها في مختلف أنحاء الضفة الغربية، بحجة االفتقار إلى رخص البياء التي تصدرها 

ا  96نر وقد أسفرت تلك العمليات ع  تهج إسرائنل. آخري ، حنث  550وإلحاق الضرر بيحو شخص 
في تجّمع راس التن  التابع لمديية رام هللا  84واألشخاص المهجري  وعددهم  49كانت غالبية المباني 

شجرة أو  200كما ألحق مستوطيون إسرائنلنون األضرار بما ال يقل ع   البدوي في الميطقة )ج(.
 أنحاء الضفة الغربية. يية في مختلفشتلة وغنرها م  الممتلكات الفلسطن

فلسطنيي ا بجروح في مختلف أنحاء الضفة  615كما أصابت القوات اإلسرائنلية خالل فترة التقرير 
، أصغرهم رضيع عمره نثالنثة أشهر. وقد أصنب  24الغربية، م  بنيهم  م  مجمل هؤالء  588طفال 

 في احتجاجات ضد المستوطيات في بنتا )نابلس(.
 1/8/2021 ،، لندنلعربيالقدس ا

 
 و"إسرائيل"سمح لتجار غزيين بالدخول بالمرور إلى الضفة ي االحتالل .35

سمحت تل أبنب، األحد، لعدد محدد م  تجار قطاع غزة، بالمرور إلى الضفة : كفاح زبون -رام هللا
 20وقد عبر نحو  )بنت حانون( بعد أشهر طويلة م  ميعهم.« إيرز»الغربية، وإسرائنل، عبر حاجز 

قررت إسرائنل ميحهم تصاريح خاصة، ضم  جملة تسهنالت أخرى تقرر ميحها  50  أصل تاجرا  م
وأكد رامي أبو الريش مدير عام  للقطاع في محاولة ليزع فتنل مواجهة مع الفصائل الفلسطنيية.

 ؤون المدنية في رام هللاالتجارة والمعابر بوزارة االقتصاد في غزة، أمس، أن لجية التيسنق التابعة للش
أبلغتهم بأنه سنتم إدخال بضائع ومستلزمات كهربائية، االنثين ، إلى القطاع، عبر معبر كرم أبو سالم 

 التجاري والوحند.
 2/8/2021، الشرق األوسط، لندن
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 مليون شيكل 55غرامات "كامينتس" في البلدات العربية تجاوزت  .36
في قضايا األرض والمسك ،  ديثة حصل علنها المختصيستدُل م  معطيات رسمية ح: قاسم بكري 

المحامي د. قيس ناصر، حول تطبنق "قانون كامنيتس" للغرامات اإلدارية أن الغرامات التي فرضت 
ملنون شيكل، فيما ال تتجاوز الغرامات  55حسب هذا القانون في البلدات العربية بلغت أكثر م  

 ألف شيكل. 440في المجتمع النهودي  اإلدارية التي فرضتها الوحدة الُقطرية
 1/8/2021، 48عرب 

 
 االحتالل يحتجز في موانئه ألف سيارة لتجار غزة .37

قال رئيس جمعية مستوردي المركبات في غزة إسماعنل اليخالة، إن دولة االحتالل تحتجز ألف غزة: 
وقال اليخالة لـ "قدس برس": "هياك أكثر م  ألف  ملنون دوالر. 40سيارة لتجار غزة، يقدر نثميها بـ

دخالها يارة محتجزة داخل الموانئ اإلسرائنلية، تم شراؤها م  قبل تجار غزة، ويرفض االحتالل إس
 للقطاع"، مشنرا إلى أن التجار قاموا بشراء السيارات على أمل فتح المعابر وإدخالها بسرعة.

 ملنون دوالر". 40وأضاف: "يقدر نثم  هذه السيارات المحتجزة في الموانئ اإلسرائنلية بـ 
 31/7/2021، قدس برس

 
 2004دعوات لتثبيت الواقع وفم المخطط التنظيمي لعام  مخيم اليرموك.. .38

يخشى مهجرو مخيم النرموك في دمشق لالجئن  الفلسطنينن ، م  تسبب : محمد صفية-دمشق
المخطط التيظيمي الجديد لمخيم النرموك في حرمانهم م  العودة ميازلهم، معتبري  أن اإلصرار على 

ودعا المحامي  عائالت المهجرة م  مخيم النرموك.ذ المخطط الجديد، عبث بمصنر آالف التيفن
الفلسطنيي نور الدي  سلمان، أهالي مخيم النرموك إلى تكثيف الجهود في المياطق التي شملها 

 والشوارع، والعملالتيظيم الجديد المعترض عليه، م  خالل المبادرة واإلسراع في تيظيف الحارات 
 .2004ظيمي لعام تثبنت واقع المخيم وفق المخطط التي على

وأكد "سلمان" في ميشور على صفحته الشخصية في فيسبوك، أن أي "ميطقة شملها مخطط تيظيمي 
وأهلها فنها، كان المخطط برضاهم، أو تم تعويضهم بسك  بديل، كما حدث في مياطق القزاز والقدم 

لف وحرمانهم م  حق نه يعيي تشريد ملنون ومئة وأربعون أميوها أن هذا االمر لو تم فإ والمزة".
 العودة لمخيمهم.

 31/7/2021، قدس برس
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 فعالياٌت شبابية فلسطينية تخترق الحدود "..نزل حاسبإ" .39
أطلقت الفعاليات الشعبية في فلسطن  المحتلة، وفي الشتات الفلسطنيي، دعوات  :كمال الجعبري 

يوما  على استشهاد بيات؛ وركزت تلك الدعوات على إقامة  40رور لتفجنر الوقفات والمسنرات، بعد م
نيية وقفتن ، األولى أمام دوار الميارة في رام هللا، والثانية أمام سفارة سلطة أوسلو، أو السفارة الفلسط

أعليت صفحة و  ، في تمام الساعة السادسة عصرا .2021آب  2في عّمان، وذلك في يوم االنثين ، 
هي حملة تضم مجموعة م  أبياء الشعب الفلسطنيي، وتيتمي إلى فلسطن ، وال تيتمي و « حملة قاوم»

 ، ع  فعاليات التضام «فايسبوك»إلى أي حزب أو فصنل، كما عرفت بيفسها عبر صفحتها على 
مع قضية الشهند نزار بيات. وجاءت تلك الفعاليات والدعوات التي تفاعل معها المئات م  الشباب 

 «.انزل حاسب»عربي عبر ميصات التواصل االجتماعي، تحت عيوان الفلسطنيي وال
 1/8/2021، االخبار، بيروت

 
 وحزب هللا   "إسرائيل"محلل عسكري إسرائيلي: الصواريخ الدقيقة ستحسم قضية الحرب بين  .41

، أن "معاريف"طال ليف رام في مقال نشرته صحيفة  اإلسرائنلي المحلل العسكري ى أر : الياصرة
 وحزب هللا في الفترة "إسرائنل"الدقيقة هي التي ستحسم قضية اندالع مواجهة عسكرية بن   الصواريخ
في سوريا، واألوضاع  "إسرائنلـ"نه رغم استمرار اليشاطات العسكرية الميسوبة لأ مضيفا   القريبة.

األخنرة، فإن  القاسية اآلخذة بالتفاقم في لبيان، والصعوبات االقتصادية التي تواجهها إيران في اآلونة
 الدقيقة لدى حزب هللا آخذ بالتقّدم إلى األمام.مشروع الصواريخ 

 2021/8/1، القدس العربي، لندن
 

 واقفها من الحقوق الفلسطينيةأبو الغيط يدعو جمهورية تشيك إلى مراجعة بعض م .41
مراجعة بعض دعا األمن  العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيظ جمهورية تشيك إلى : القاهرة

الفلسطنيية المؤيدة مواقفها األخنرة والتي اتسمت باالنحياز للطرف اإلسرائنلي على حساب الحقوق 
األحد، إنه م  وزير خارجية تشيك جاكوب كولهانيك، خالل استقباله وقال  بالقانون الدولي.

ده المتضم  موقف بال هم  جانب كولهانيكأوضح فيما  الضروري الحفاظ على فرص حل الدولتن .
 ل الدولتن ، حنث تم االتفاق على استمرار الحوار بن  الطرفن  في هذا الموضوع.احترام أسس ح

 2021/8/1، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
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  التي تجتاحها غير رسمي للمساعدة بإطفاء الحرائم اً إسرائيلي اً تركيا ترفض عرض .42
 "إسرائنل"قدمته  ا  األحد، أن تركيا رفضت عرض العبري، مساء "واي نت"ذكر موقع : ترجمة خاصة

 ا  ووفق بشكل غنر رسمي، للمساعدة في السيطرة على الحرائق التي تجتاج عدة مياطق بالبالد.
ة الخارجية اإلسرائنلية، فإن محادنثات جرت مع مسؤولن  أتراك بهذا الشأن، إال أن لمصدر في وزار 

 ."الحرائق وال يحتاجون إلى مساعدةإنها تسيطر على " أنقرة قالت
 2021/8/1، القدس، القدس

 
  إلنجاز السالمالفلسطينية  راتية في صحيفة عبرية تدعو الستبدال قيادة السلطةكاتبة إما .43

، إلى "إسرائنل النوم"نجاة السعند الكاتبة اإلماراتية في مقالها بصحيفة  دعت: عدنان أبو عامر
إن "أقل ما يمك  إلسرائنل أن تفعله إلنجاز السالم مع  نيية، وقالتاستبدال قيادة السلطة الفلسط

ادة الفلسطنيية الشابة؛ ألنه ل  يظهر أي الفلسطنينن ، هو الضغط على اإلدارة األمريكية لدعم القي
 حل سياسي في ظل القيادة الحالية القديمة والميقسمة".

 2021/8/2، "21موقع "عربي 
 

 قبالة ُعمان "إسرائيل"م على ناقلة تديرها إيران تنفي ضلوعها في هجو  .44
ضلوع األحد، ، سعند خطنب زاده متحدث باسم وزارة الخارجية اإليرانيةال: نفى )وكاالت( -دبي

ونقلت  .طهران في هجوم على ناقلة للميتجات البترولية تديرها شركة إسرائنلية قبالة سواحل ُعمان
على الكيان الصهنوني أن يكف ع  توجيه االتهامات " هولقزاده اإليرانية ع  " فارس"وكالة أنباء 

 ."الباطلة
 2021/8/1، القدس العربي، لندن

 
 عبر شركة غوغل كشف عن مشروع جديد يربط بين السعودية و"إسرائيل"ت اليوم" إسرائيلصحيفة " .45

؛ إن "وزير "إسرائنل النوم"أريئنل كاهانا في تقريره بصحيفة  سرائنلياإلكاتب القال : عدنان أبو عامر
االتصاالت يوعاز هاندل وشركة غوغل، سيعليان ع  إطالق مشروع زرع ألياف تحت الماء، يبدأ 
م  إيطاليا ويصل إلى الهيد، ويمر في طريقه عبر سلطية ُعمان والمملكة العربية السعودية 

  وإسرائنل".
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ابنب اليفط بن  عسقالن وأوضح أن "مشروع األلياف البصرية الجديد ال يقل أهمية على غرار خط أن
 وإيالت، الذي يربط بن  البحر المتوسط وخليج إيالت، وم  هياك سيستمر في طريقه إلى السعودية،

 نثم سلطية عمان، وصوال إلى الهيد الحقا". 
 2021/8/2، "21موقع "عربي 

 
  لتعميم التطبيع بثوب إنساني عملية تبادل أعضاء بشرية بين اإلمارات وإسرائيل .46

أنثارت عمليات تبادل زرع ُكلى بشرية بن  مواطين  إماراتنن  وإسرائنلنن  موجة غضب : سيدوكالة 
وعّبر  العربية، وسط ذهول م  وصول العالقات والتطبيع إلى هذا الحد. عبر الميصات واستيكار

تي انتقلت م  خاللها اإلمارات م  التطبيع إلى صحفنون وناشطون ع  رفضهم لهذه الخطوة ال
عربية، معتبري  أن ذلك يمهد الطريق  لدم والتبرع باألعضاء لإلسرائنلي الذي يحتل أرضا  شراكة ا
 الستغالل الدول العربية بشكل أكبر. "إسرائنل"أمام 

 2021/7/31، الجزيرة نت، الدوحة
 

 حكم قضائي أمريكي بإخفاء معلومات المتضامنين مع فلسطين عن منظمة إسرائيلية .47
م   وعبر البريد حكما   رسميا  " USLAاليفورنيا في مديية لوس أنجلوس"عة كتسّلمت جام :واشيط 

المحكمة العليا لوالية كاليفورنيا ييص على أن لها الحق في ان تحمي وتخفي هويات المدافعن  ع  
الحقوق الفلسطنيية في الجامعة، لميع المضايقات التي يمك  ان يتعرضون لها، بسبب مواقفهم 

كان قد تقدم به المحامي  "جيمس سي" استئيافا  محكمة الورفض قاضي  لسطنيية.الفالمساندة للحقوق 
ديفند أبرامز م  مؤسسة "مركز المياصرة الصهنوني" للحصول على أسماء مساندي  للحق 

بأنه يريد ان يفحص في هوياتهم إن  ، متذرعا  2018في حرم الجامعة عام  الفلسطنيي عقدوا مؤتمرا  
ن م  حقه الحصول علنها بموجب قانون السجالت أ عادون إلسرائنل"، معتبرا  اك "إرهابنون مكان هي

أجرته شرطة  داخليا   وقالت الجامعة في تبرير رفضها القانوني "إن تحقيقا   العامة في كاليفورنيا.
 ."الجامعة خلص إلى أنه لم يك  أي م  المشاركن  في المؤتمر المياصر لفلسطن  إرهابيا  

 2021/8/1، قدس برس
 

   ش اإلسرائيليلدعم االستيطان والجيتنشط  دعوى في كندا إلغالق جمعية استيطانية .48
متضاميان مع الحقوق الفلسطنيية دعوى تطالب الحكومة الكيدية بحل كيديان رفع ناشطان : واشيط 

مسجلة في كيدا وتيشط في الواليات المتحدة ال "الجمعية الثقافية الصهنونية الكيدية"ومحاكمة 



 
 
 
 

 

 23 ص             5595 العدد:             8/2/2021 نثين اإل التاريخ: 

 

                                    

ات لصالح المستوطيات االسرائنلية المقامة في االراضي الفلسطنيية كية وكيدا، لجمع التبرعير ماأل
انت عملياتها تتوافق ، والتحقنق فيما إذا كلجمعيةلبإلغاء الوضع الخنري وطالبت الدعوى  المحتلة.

 ى ليس عمال  مع القوانن  الكيدية الخنرية التي تيص بوضوح على أن دعم القوات المسلحة لدولة أخر 
الى اعالن على موقع جيش االحتالل اإلسرائنلي تم التأكند فيه على أن الميظمة  مشنرة   .خنريا  

" YAHADملنون دوالر لـميظمة  " 1.7خصصت ، وأنها "مخولة بجمع التبرعات للجيش اإلسرائنلي"
ودي ، وكقياة لجمع اإلسرائنلية التي تعمل لصالح الجيش االسرائنلي في البحث ع  جثث جيوده المفق

 األموال لصالحه.
 2021/8/1، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
 ونروا: اغالق المعابر ُيعيم إعادة إعمار غزة  األ  .49

روز"، إن عدم توفر المواد الخام نتيجة اإلغالق  قال مسنر أعمال شؤون األونروا في غزة "سام: غزة
و"إسرائنل" يعنق البدء بإعادة اإلعمار، التي تحتاج إلى تمويل مادي للمعابر التجارية بن  قطاع غزة 

م  أجل الحصول على  يوننو /رانحزيوأشار إلى أنه "تم إطالق نداء خاص في نهاية شهر . ا  أيض
األموال الالزمة إلعادة اإلعمار والتعافي م  آنثار الحرب بما يخدم الالجئن  الفلسطنينن  في قطاع 

 ون أغلبية السكان".غزة والذي  يشكل
 2021/8/1، المركز الفلسطيني لإلعالم

 
 واشنطن تتهم إيران بالهجوم على سفينة إسرائيلية وبريطانيا تسعى لرد منسم .51

إنه وبعد مراجعة المعلومات المتاحة  ،األحد ،قال وزير الخارجية األمنركي أنتوني بلنيك : وكاالت
، في ت الهجوم على السفنية التجارية "منرسر ستريت"ان هي التي نفذفإن واشيط  على نثقة بأن إير 

 ، ورجحته بريطانيا، ونفته إيران."إسرائنل"أكدته ما بحر العرب قبالة ساحل سلطية عمان، وهو 
مبنيا   إلى أن هذا الهجوم "ييّم ع  السلوك العدواني إليران، ويهدد المالحة والتجارة الدولنتن ".وأشار 

يطقة مل مع شركاء لبحث الخطوات القادمة، وتتشاور مع حكومات المأن الواليات المتحدة تع
إنها تعتقد أن إيران وغنر بعند م  اليبرة ذاتها، قالت بريطانيا  وخارجها "م  أجل رد مياسب ووشيك".

مع شركاء على  أيضا   تعمل أنها"، و إسرائنل"تديرها التي لميتجات البترولية اشّيت هجوما على ناقلة 
 ."رد ميسق"

 2021/8/1، حةالجزيرة نت، الدو 
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 اإلسرائيلي من تصاعد حماس بين الموضوعية والتضخيمالتخوف  .51
 د. عدنان أبو عامر
تتوافق التقنيمات اإلسرائنلية على أن الفلسطنينن  في الضفة الغربية سئموا م  فساد السلطة 

عقب إلغاء االنتخابات،  الفلسطنيية؛ ما يجعل نظامهم السياسي يعيش اضطرابات متالحقة، ال سيما
حتالل ومعرفة دوافع أبو مازن التخاذ قراره في اللحظات األخنرة، وزيادة تكلفة المعيشة تحت اال

 اإلسرائنلي. 
د الطريق أمام حماس لتسّلم  وفق القراءة اإلسرائنلية، فإن استمرار هذا الوضع بالضفة الغربية قد ُيمهِّ

الفلسطنيية على "طبق م  فضة"؛ ما سنزيد م  مخاوف السلطة فنها، والسيطرة على األراضي 
هذه الفرضية المقلقة لها، بغض )إسرائنل( م  هذا الخيار، ويدفعها إلى البحث بجدية ع  نتائج 

 اليظر ع  موضوعنتها أو تضخيمها.
عام ا، بقبضة م  حديد،  15تراقب الميظومة اإلسرائنلية كيف تقمع السلطة الفلسطنيية ميذ أكثر م  

أي محاولة لتشكنل معارضة داخل مؤسساتها، وإذا كان هياك م  يفكر في محاولة تحديها، فقد 
جهة خصومها م  الداخل، بدلنل أنه عيدما أدرك أن مروان البرغونثي أنثبتت أنها شرسة في موا

يكتسب شعبية في الشارع الفلسطنيي، استطاع أبو مازن عبر جملة خطوات تدريجية تفكيك جميع 
. مراكز ق  وته، للقضاء علنها قضاء فعاال 

الفلسطنيية، بن  حن  وآخر تصدر تقارير إسرائنلية ع  حجم انتشار الفساد في مؤسسات السلطة 
وفي كل رك  م  أركانها، ومؤسساتها العامة، حتى إن أي طالب أنهى دراسته الجامعية بيجاح، 

ة في كل مكان في اليظام العام ويبحث ع  وظيفة، سنواجه ظاهرة المحسوبية الفوضوية الميتشر 
هذا الداء ييتشر في  الفلسطنيي، والغريب أنه ُييظر إلنها على أنها مشروعة ومبررة، ويا للمفارقة، فإن

 الضفة الغربية وقطاع غزة على حد سواء.
تزعم األوساط اإلسرائنلية أن كبار المسؤولن  األمينن  في تل أبنب والقاهرة وعمان، لديهم مخاوف 

أن يؤدي استنالء حماس على السلطة لتقوية جماعة اإلخوان المسلمن  في األردن ومصر، م  
توافدوا للقاء نظرائهم الفلسطنينن ، لمعرفة كيفية إقصاء حماس ع  ولذلك أدت مخاوفهم هذه ألن ي

 الضفة الغربية. 
ملية السور الواقي، الالفت أنه رغم تدمنر البيية التحتية العسكرية لحماس في الضفة الغربية ميذ ع

  وعدم سماح األم  الفلسطنيي ليشطاء الحركة برفع رؤوسهم، لك  م  الواضح أن المزيد والمزيد م
اليشطاء الشباب ييضمون إلنها، وهي تعمل باستمرار م  أجل إعادة بياء قوتها العسكرية، وهو أمر 

 مقلق لألوساط اإلسرائنلية واإلقليمية المجاورة.
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جدي لـ)إسرائنل( والسلطة الفلسطنيية م  أن تستولي حماس على الضفة الغربية بجانب الخوف ال
ة على إنجاز سياسي جديد، قد يدفع بعض الدول إلى بوسائل تبدو مشروعة، فقد تحصل الحرك

ميحها االعتراف والشرعية الدولية، وسنترتب عليه أنيا سيكون أمام "بروفة ترويجية" للنوم التالي 
 ، الذي يشهد بن  حن  وآخر تدهورا في حالته الصحية.لرحنل أبو مازن 

 2/8/2021فلسطين أو الين، 
 

 غزة تحت حصار الخيارات .52
 لطالل عوك

قدمت إسرائنل خالل األيام القلنلة الميصرمة، حبة مسك  خفيفة لفصائل المقاومة في قطاع غزة، 
والقائمون على السلطة فيه، ليس م  شأنها أن توقف الصداع الحاد الذي يعاني ميه سكان القطاع، 

 ولكيها تعطي مبررا ، لميح الوسطاء فرصة أطول م  الوقت.
المقاومة في غزة تعبر ع  حالة غضب وقلق شديدي ، وتطلق التهديدات مع حركة حماس، وفصائل 

 قلنل م  البالونات الحارقة كرسائل لم  يعينهم األمر، بأن الصبر يكاد ييفد.
هر على توقف العدوان اإلسرائنلي األخنر على قطاع غزة، بقنت بعد نحو شهري  ونصف الش

ية تحريك أي ميها، فال إعادة إعمار تبدأ، وال الميحة الملفات الرئيسة مغلقة على الفشل في إمكان
 القطرية تصل، وال تخفيف للحصار وال صفقة تبادل أسرى ممكية التحقنق.

لخاصة، ورجال األعمال نثمة حالة تباطؤ على وبنيما تزداد معانات الياس، وأصحاب الميشآت ا
اء إعادة ترميم الطرق في المفاصل األرجح مقصودة، إزاء عملية إزالة آنثار الدمار الذي وقع، وإز 

األساسية في مديية غزة، عسى أن يشكل ذلك مبررا  لدى المتضرري  والضحايا، لمزيد م  الصبر 
 لى إلعادة اإلعمار، وهذه لم تيته بعد.على اعتبار أن إزالة اآلنثار هي المرحلة األو 
إعادة اإلعمار، وألف وأربعمائة لم تصلها عملية  ٤١٠٢ألف ونثالنثمائة وحدة سكيية م  بقايا عدوان 

أخرى خلفها العدوان األخنر، سكان هذه البنوت، مشتتون، دون الحد األدنى م  الشعور باالستقرار 
 تهم خالل فترة قريبة.والراحة مع قلنل م  األمل بأن تيتهي معانا

ماعية ومهيية هؤالء جزء فقط مم  يحتاج إلى تعويض وإعادة إعمار، فالقائمة طويلة تشمل فئات اجت
 ومؤسساتية واقتصادية كثنرة تستحق المساعدة في البياء أو التعويض.

في تحريك  كل محاوالت تحريك الملفات العالقة، ومبادرات التدوير، وتبديل اآلليات لم تفلح حتى اآلن
 األوضاع التي تعاني حالة اختياق ومحدودية الخيارات باليسبة لفصائل المقاومة.
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إسرائنل، مدعومة بأطراف كثنرة على رأسها الواليات المتحدة، تقوم بعملية ابتزاز يتضرر بسببها كل 
الذي  م  يسك  هذا القطاع، إن كان مواطيا  أو فصنال  أو مؤسسة، الكل يعمل إلفقاد االنتصار

ر على الكل حققته المقاومة أي مضامن  بل تحويله إلى هزيمة، وتدفيع الفصائل الثم ، بنيما يسيط
في القطاع شعور بالرضا ع  أداء المقاومة، يولد آماال ، بإمكانية تحقنق انفراجات على األوضاع 

 المعيشية للياس.
وك اإلسرائنلي وم  يدعم سياسة نثمة رسائل قوية، وذات أبعاد استراتيجية وتكتيكية، خلف السل
قياعات بأن استخدام السالح، ال حكومة بنينت تجاه قطاع غزة، الرسالة األساسية تستهدف خلق 

يمك  أن يحقق لسكان القطاع سوى المزيد م  المعاناة. فكما كل مرة، تعود إسرائنل لتفرض حصارا  
تفاهمات فإن إسرائنل تعود ع  هذه مشددا  على القطاع، بعد كل جولة، حتى لو تم التوصل إلى 

 التفاهمات في أي وقت.
ة، بما أنها المستهدفة أوال  بهذه الرسالة، وحتى تستجنب للمحاوالت الرسالة ليست فقط لفصائل المقاوم

التي ال تتوقف، م  أجل تحقنق هدنة طويلة يختفي خاللها دور السالح، وهي رسالة تحريض للياس 
اإلسرائنلية، ضد المقاومة وسلطة األمر الواقع في قطاع غزة، م  يقف  المتضرري  م  العدوانات
يبدي أدنى اهتمام بمعانيات الياس، وربما لديهم اعتقاد بأن الياس متهمون خلف هذه الرسائل ال 

 بالرضوخ لألمر الواقع القائم في القطاع.
رهاب الصهنوني، يمك  أن المسألة صعبة إلى حد كبنر، ذلك أن ال سياسة االحتواء، وال سياسة اإل

واشيط  والمجتمع الدولي لفتحه  تؤدي إلى إقياع الفصائل باالنخراط في المسار السياسي الذي تسعى
 بعد تهنئة الظروف لذلك.

تتحدث واشيط  ع  توجهها لدعم المسارات اإلنسانية في قطاع غزة، وحرمان حركة حماس م  
جه محكوم لشروط الحكومة اإلسرائنلية التي تدير المعركة نثمار ما تقوم به المقاومة، ولك  هذا التو 

 في المندان.
تسهنالت محدودة، حنث سمحت بإدخال الوقود لمحطة تولند الكهرباء وتوسيع  إسرائنل قررت، إدخال

نطاق الصند النثيي عشر منال ، وإدخال تسع وعشري  مركبة محجوزة ميذ شهري  ونصف الشهر 
باإلضافة إلى ميح تصاريح ليحو خمسن  تاجرا ، وإدخال بعض المواد  على حاجز معبر بنت حانون،

 الم ليس م  بنيها ما له عالقة بإعادة اإلعمار.م  خالل معبر كرم أبو س
أمام عدد م  مستوطيي غالف غزة، يقول رئيس الحكومة نفتالي بنينت إن حكومته ستقدم بعض 

ت ذاته ستواصل ضرب ما يسميه اإلرهاب التسهنالت لتحسن  األوضاع في قطاع غزة، وفي الوق
 التسهنالت وقتما ترى ذلك. بقوة، نثم يستدرك بأن إسرائنل يمك  أن تتراجع ع  هذه



 
 
 
 

 

 27 ص             5595 العدد:             8/2/2021 نثين اإل التاريخ: 

 

                                    

م  المرجح أن بنينت أقدم على السماح بهذه التسهنالت المحدودة والمؤقتة، قبل ذهابه إلى واشيط ، 
مل، وتجاهل األزمة اإلنسانية التي يتذرع وحتى يتجيب اليقد م  اإلدارة بسبب إقفالها قطاع غزة بالكا

 بها الجميع.
ك خيارات كثنرة، لمواجهة هذا الوضع فهي ال تستطيع تفجنر حماس والفصائل في قطاع غزة، ال تمل

الموقف، بنيما هي تحرص على العالقة مع مصر وقطر وال تستطيع تفجنر الموقف، وآنثار الدماء لم 
 مات تتسع وتزداد عمقا  وإرهاقا .تجف بعد، وبنيما يعاني السكان أز 

تفند بأن إسرائنل مدعومة طبعا ، تعند  وهي ال تستطيع اللجوء إلى هذا الخيار طالما أن التجربة
األوضاع إلى نقطة الصفر بعد كل جولة قتال، وأن أفضل ما يمك  توقعه، هو العودة لتفاهمات ال 

 واالقتصادية للسكان. تصل إلى حد رفع الحصار، أو تحسن  األوضاع المعيشية
فإن ذلك يتم بحدود إرسال رسائل حتى العودة لتيشيط اإلرباك اللنلي والبالونات الحارقة والمتفجرة، 

غضب ليس أكثر، وأيضا  حتى ال تغضب الوسطاء فضال  ع  أنها تستدرج قصفا  إسرائنليا  بالطنران 
 الحربي.

كثر جدوى المصالحة والمبادرة إلعادة بياء حماس والفصائل أمامها خياران، األول واألفضل واأل
كبنر ما لم تقدم تيازالت أساسية ذات أبعاد سياسية،  الحالة الفلسطنيية، لك  هذه تبدو صعبة إلى حد

الخيار الثاني، تيشيط المقاومة في القدس والضفة، بالقدر الذي يحقق نتائج فاعلة ومؤنثرة على 
 ائل سوى أن تلوذ بصبر طويل ومرارات أي  ميها العلقم.مواقف األطراف وما عدا ذلك، ليس للفص

 2/8/2021األيام، رام هللا، 
 

 سيكلف إيران كثيراً  ستراتيجياخطأ  .53
 تل ليف رام

األميية عيدما تفاجؤوا م  الخطأ االستراتيجي للهجوم على  –يخنل أنه حتى في القيادة السياسية 
وعسكرية  دبلوماسيةالمستوى الدولي لجباية أنثمان  السفنية، وم  الفرصة التي يوفرها إلسرائنل على

 م  إيران، دون أن تكون إسرائنل هي التي دفعت هذه المرة الثم .
أدت عملية ارهابية إيرانية م  هذا اليوع إلى قتلى، بل م  بريطانيا.  ليست واضحة  هذه المرة األولى

ون الصلة اإلسرائنلية هيا واهية؛ سفنية الميفعة التي حصل علنها اإليراننون م  هذه العملية حن  تك
بملكية رجال اعمال ياباننن  وشركة بريطانية تشغل السفنية التي توجد بملكية رجل االعمال 

إلسرائنلي ايال عوفر )الذي حدد اإليراننون أعماله التجارية ونشاط شركته في البحر كهدف إسرائنلي ا
 مشروع(.
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لون كما أسلفيا على استغالل هذا الحدث كرافعة دبلوماسية لتشديد األميية يعم –في القيادة السياسية 
ية مصالح غربية في قلب الضغط على إيران، وال يستبعدون محاولة إنتاج تحالفات عسكرية لحما

 البحر ايضا.
في إسرائنل ليسوا وانثقن  على اإلطالق م  أن اإليراننن  أرادوا موت انثين  م  رجال الطاقم. مهما 

مر، في جهاز األم  ال يتجاهلون بيد نية إليران، التي حتى لو ارتكبت اخطاء عملياتية، يك  م  أ
ايضا، في سلسلة م  االحداث التي تتواصل ميذ تواصل السعي لضرب اهداف إسرائنلية في البحر 

 .أشهربضعة 
عمال التي التقدير هو أن هذه الفرصة م  المعقول االفتراض أن إسرائنل ل  تفوتها. فإلى جانب األ

تيفذ على المستوى الدبلوماسي باحتمالية عالية جدا أن في الفترة القريبة القادمة سيأتي ايضا رد 
يراننن  بانه حتى عيدما تكون الصلة بإسرائنل هزيلة، وقد اخطؤوا في عسكري، بهدف التحديد لإل

أن إسرائنل ل  تمر اختيار الهدف، فان الفرصة ستستغل ألجل جباية نثم  ميهم هدفه نقل رسالة ب
 مرور الكرام على مثل هذه المحاوالت.

  دولية ايضا وليست ومع ذلك، في المستوى السياسي واألميي يفضلون هذه المرة ان تكون شارة الثم
 فقط م  جانب إسرائنل.

في السيوات األخنرة كانت بالذات إسرائنل هي التي وسعت حدود المواجهة مع إيران إلى الساحة 
ايضا. وذلك بعد أن فهمت بانها ملزمة بأن توقف تهريبات اليفط إلى لبيان وسورية، والتي  البحرية

 اإلرهاب التي نقلت إلى "حزب هللا".نفذت في الخفاء وبوساطتها تم تبنيض اموال 
تهريبات بوسائل  إلحباطناجحة  ألعمالوالى جانب الكفاح االقتصادي كانت هياك ايضا حاالت 

 قتالية متطورة. تكيولوجية ووسائل
التقدير هو أن عدد األعمال والعمليات اإلسرائنلية في السيوات األخنرة في قلب البحر تجاوز بضع 

ل سالح البحرية ضم  مفهوم عملياتي واضح بموجبة ال يتم اغراق سف ، وال حتى اآلن عم مئات.
 يصاب رجال طواقم، وال يتم التسبب بضرر بنئي.

يراننن ، وذلك بسبب الحرج ايضا، سبب لتحطيم مجال الغموض، حتى على مدى الزم  لم يك  لإل
اإلسرائنلي في قلب البحر، بما فنها االعمال الميشورات االولى في الواليات المتحدة ع  حجم اليشاط 

انخفض حجم االعمال اإلسرائنلية في  –وربما ايضا بسبب الضغط األمنركي  –السرية، مؤخرا 
ذه الميشورات بدأت إيران تبحث ع  اهداف إسرائنلية في قلب البحر، ولكيها بعد ه الساحة البحرية.

 وجدت صعوبة في ايجادها.
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في المئة م   99 –ن إسرائنل رغم حدودها البرية، هي عمليا دولة جزيرة م  المهم أن نفهم بأ
المسارات البضائع ميها والنها تدخل وتخرج عبر البحر، هكذا بحنث ان المس الميهاجي بالسف  في 

التجارية في إسرائنل م  شأنه أن يؤدي إلى ارتفاع كبنر في اسعار تأمن  البضائع والتأنثنر بشكل 
قتصاد اإلسرائنلي. حتى االن كل هجمات إيران لم تؤنثر على هذا المعطى على مباشر على اال

قدر كبنر تشنر في نهاية االسبوع فتح اإليراننون حسابا مع الياباننن  والبريطاننن . ب االطالق.
ائنل العملية اإليرانية الحالية إلى الضائقة وليس إلى القدرة العملياتية االستخبارية االستثيائية.  في إسر 

يسعون اآلن الستغالل الفرصة لتوحند دول مختلفة ضد إيران، ولك  في هذه اللحظة على األقل 
 يبدو أن العالم يحافظ على عدم اكترانثه.

 "معاريف"
 2/8/2021ام هللا، األيام، ر 
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