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 كيُ ينمكن الجم  بين برنامجين متناقضين. .غير ممكنةبين حماس وفت  المصالحة : النخالة .1

شامل وحصري وغير مسبوق مع " العديد من الملفات الساخنة في حوار 21فتحت "عربي: بيروت
م لحركة الجهاد اإلسالمي، زياد النخالة، الذي ُيعّد واحدًا من المنظرين الفلسطينيين، الذي األمين العا

" عن العديد من التقديرات 21قلما يظهر على وسائل اإلعالم، فيما كشف النخالة في حديثه لـ"عربي
فلسطينيون أو ن العديد من األسئلة التي يتداولها الالتي تتبناها حركة "الجهاد"، وأجاب ع والمواقف

 تشغل الشارع الفلسطيني.
وأدلى النخالة بتقييم شامل للحرب اإلسرائيلية األخيرة على قطاع غزة، مؤكدًا أنها "إنجاز وطني 

ار"، لكنَّ األهم من ذلك أن النخالة معتبر"، وإن كان يتجنب التعامل مع نتائج الحرب على أنه "انتص
تالل في الضفة الغربية"، ويرى أن فصائل المقاومة أمام ؤكد على ضرورة "عودة االشتباك مع االحي

" عن مستقبل المصالحة الفلسطينية والدور الوسيط الذي 21هذه المهمة. وردًا على سؤال لــ"عربي
المتوقع ب بين حركتي فتح وحماس، جاء الرد غير يمكن أن تلعبه حركة الجهاد اإلسالمي في التقري

ن "المصالحة غير ممكنة، وأن أي وساطة في هذا اإلطار ليست سوى على لسان النخالة، بالتأكيد أ
تضييع وقت"، متسائاًل: "كيف ُيمكن الجمع بين برنامجين متناقضين، أحدهما يتبنى المقاومة واآلخر 

 يرفضها؟".
"، وأن حركة الجهاد اإلسالمي كانت االحتالل، يؤكد النخالة أنها "مستحيلةوحول إمكانية التسوية مع 

أن هذا المسار سوف ينتهي إلى الفشل، وسوف يؤدي  1993قع منذ توقيع اتفاق أوسلو عام تتو 
بالفلسطينيين إلى هذا المأزق دون أن يصل بهم إلى بناء الدولة الفلسطينية، وُيفسر النخالة ذلك 

ا ممكنة فهو ال يفهم طبيعة المشروع يطرح التسوية مع االحتالل ويعتقد بأنهبالقول: "كل من 
ويخلص النخالة إلى تأكيد أن "إقامة دولة فلسطينية ال يمكن أن تتم إال عبر تغيير  صهيوني". ال

 موازين القوى وعبر المقاومة"، مؤكدًا أن مسار التسوية ال يمكن أن يؤدي إلى أن ينال الفلسطينيون 
 م، وال أن ُيقيموا دولتهم.حقوقه

 2/8/2021، 21عربيموق  
 

 مستعدون لتوزي  أموال المنحة القطرية :شتيةا .2
حة القطرية ة، إن حكومته مستعدة توزيع أموال المنقال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتي رام هللا:

، 119ل فيها جلسة الحكومة الـ استهوأضاف أشتية في كلمة  من خالل وزارة التنمية االجتماعية.
ذي سيرسل من اللجنة القطرية للوزارة، ونرحب بروح لك وحسب كشف األسماء الأبدينا استعدادًا لذ»
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قة للمساعدة في رفع بعض من المعاناة عن الفقراء في قطاع التعاون بيننا وبين دولة قطر الشقي
 «.غزة

مع الدولي والواليات المتحدة، خصوصًا، مطالبا وتطرق أشتية إلى قضايا أخرى، وقال إن المجت
تعرض لها أهلنا في الشيخ ى وقف سياسة االضطهاد والعنصرية والتطهير العرقي التي يبالعمل عل

 مستوطنين مكانهم. جراح وسلوان بهدف إحالل ال

وحذر أشتية سلطات االحتالل، من محاوالت السيطرة على أمالك المقدسيين، عبر فرض ما يسمى 
أرضهم والمحافظين على ممتلكاتهم، إلى  التي تحيل المقدسيين المرابطين على« إجراءات التسوية»بـ

تيالء على امالكهم وإخالء ، لتبرير تجريدهم من أراضيهم واالس«أمالك الغائبين قانون »ما يسمى بـ
مدينة القدس  إننا نطالب السلطة القائمة باالحتالل، بوقف إجراءات التسوية في»منازلهم، وقال: 

 «.ألنها ال تملك الحق بذلك
 2/8/2021، لسطينية )وفا(والمعلومات الفوكالة األنباء 

 
 والقصاص سيكون بالقضاء ..الرجوب: السلطة تتحمل مسؤولية مقتل بنات .3

الخليل: قال جبريل الرجوب عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، أمس، إن السلطة هي من يتحمل 
وبين أنه  رار بقتله.وفاة المرحوم نزار بنات، مشددًا على أنه لم يكن هناك ق المسؤولية عن موضوع

ي ذهبت ال ينبغي أن يكون هناك صراع عشائري بين عائلة بنات، وعائالت أفراد الفرقة األمنية الت
العتقال ابنها، مضيفا "هؤالء عساكر، ونحن كسلطة من نتحمل المسؤولية، أما االشتباك مع 

 ي، وهذا غير مسموح به".كون أمرًا خاطئًا، وسيقود إلى توتير وتهديد السلم األهلعائالت فسيال
تهم او  ومضى قائاًل: كان هناك إنفاذ للقانون وتوفي شخص على أيدي رجال سلطة وليس عائالت.

 أطرافًا لم يسمها بمحاولة تسييس الملف، معتبرًا أن اإلقدام على ذلك ليس في صالح عائلة بنات.
داعيًا إياها إلى إجراء مراجعة رأى أن محاوالت العائلة لتدويل ملف القضية في غير صالحها، كما 

دفًا، لكن لن نتهاون وقال: السلطة هي المسؤول، والعساكر ليسوا طرفًا أو ه واالحتكام لصوت العقل.
 .في مسألة القصاص من خالل القضاء

 3/8/2021، رام هللا، األيام
 

 بوقُ االعتقال اإلداري للفلسطينيين "يلإسرائ"الشيخ يطالب  .4
الشيخ، أن االعتقال االداري من قبل الحكومة االسرائيلية للفلسطينيين ير حسين قال الوز : رام هللا

ة دوليا إللغاء هذا االعتقال التعسفي والغير لة وطنية مدعومويحتاج الى حم فورا،يجب وقفه 
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نناشد المؤسسات الدولية الحقوقية واالنسانية ان تأخذ موقف ضاغط على  االخالقي. وأضاف:
 سراح االسرى االداريين من المعتقالت االسرائيلية. اسرائيل إلطالق 

 2/8/2021، القدس، القدس
 

 صيات فلسطينيةمن دخول الضفة والتواصل م  شخ االحتالل يجدد من  محافظ القدس .5
جددت سلطات االحتالل اإلسرائيلي القرارات الصادرة بحق محافظ القدس عدنان غيث، : القدس

الضفة الغربية، ومنعه من المشاركة في أي اجتماعات أو فعاليات والقاضية بمنعه من دخول أراضي 
ضى على منع المحافظ غيث من دخول ديد يكون موبهذا التج اعدة ألبناء القدس.أو تقديم أي مس
. كما تعرض خالل 2018سنوات، حيث صدر القرار األول فور مباشرته عمله عام  3الضفة الغربية 

 اعتقاال. 28هذه الفترة لـ 
 2/8/2021، ة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(الوك

 
 ناتألول مرة حول جريمة اغتيال نزار بفيديو معلومات تنشر  .6

كشفت عائلة المعارض السياسي نزار بنات، في فيديو نشرته عبر مواقع التواصل : الخليل
ومعلومات تنشر  االجتماعي، األحد، بالذكرى األربعين الغتياله، بعض تفاصيل جريمة االغتيال،

نه وبتوجيهات سياسية عليا ُعقد وأوضحت أ ألول مرة من لحظة التخطيط لها وحتى يوم تنفيذها.
، للجنة األمنية العليا لقيادات أجهزة أمن السلطة 23/6/2021يخ تماع طارئ في مدينة رام هللا بتار اج

وصول إلى نزار بنات حيًّا أو بالضفة، وبحضور مدراء العمليات المركزية، وكان عنوان االجتماع ال
ة تنفيذ عملية لى محافظ الخليل جبرين البكري مهموأضافت بأن اللجنة األمنية أوكلت إ ميًِّّتا.

ذلك عقد البكري اجتماًعا طارًئا في مدينة الخليل مع مدراء أجهزة السلطة  االختطاف، وعلى ضوء
ركين في االجتماع: مدير المخابرات في المدينة لتنفيذ عملية االختطاف، وكان على رأس المشا

مدير الشرطة عبد ومدير االستخبارات فضل أخالوي، و  محمد غنام، ومدير الوقائي محمد زكارنة،
وأشارت إلى أن دائرة الوقائي تلقت منتصف  ومدير األمن الوطني حرب النجار.اللطيف القدومي، 

وى رميلة )المسؤول عن مراقبة المحت معلومة موثوقة من منذر راغب أبو 24/6/2021ليلة الخميس 
 عمه بمدينة الخليل.اإللكتروني(، حددت مكان نزار في منزل 

عز مدير الوقائي محمد زكارنة إلى دراسة وضع المنطقة جيًدا كونها تقع المعلومة، أو  وبناء على هذه
ن تنسيق أمني مع " الخاضعة للسيادة األمنية اإلسرائيلية، وتقرر تنفيذ الجريمة دو cضمن المناطق "
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 مدني إلى المكان، واستبدلت السالحوجهت بزي االحتالل، حيث تجردت القوة من زيها العسكري، وت
 بالعتلة والشواكيش.

 2/8/2021، المركز الفلسطيني لإلعالم
 

 : تفاخر "شكيد" بمضاعفة الموازنات لالستيطان استخفاف باألمم المتحدة وقراراتها"الخارجية" .7
، إن تفاخر الوزيرة اإلسرائيلية ايليت شكيد في بيان لها، االثنين وزارة الخارجية لتقا: رام هللا

وأكدت الوزارة أن هذا التصعيد  تيطان، استخفاف باألمم المتحدة وقراراتها.بمضاعفة الموازنات لالس
االستيطاني الخطير والتورط االسرائيلي الرسمي في ارتكاب جريمة االستيطان، يكشف مدى عجز 

تها مجلس األمن وتقاعسه عن القيام بمسؤولياته القانونية المجتمع الدولي واالمم المتحدة وفي مقدم
 رض دولة فلسطين.والوفاء بالتزاماته اتجاه انتهاكات وجرائم االحتالل االسرائيلي أل واالخالقية

 2/8/2021، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
 يخ جراحالشحي ّلق إخالء مقاومة تنعتهديدات ال": األخبار" .8

محكمة العليا لالحتالل، دفعت رسائل المقاومة الفلسطينية الشديدة اللهجة، ال: رجب المدهون -غزة
وص إخالء أربع عائالت فلسطينية من منازلها في حّي الشيخ جراح إلى إرجاء إصدار قرارها بخص

، من مصادر فلسطينية، «األخبار»ي. وعلمت في مدينة القدس المحتّلة، خشيَة تدهور الوضع األمن
في القدس عمومًا وحّي الشيخ أبلغت الوسيط المصري، أخيرًا، بأنها تتابع ما يجري أن المقاومة 

بأن تجاُوز العدو الخطوط الُحمر سيعني تفّجر األوضاع، كما حدث جراح على وجه الخصوص، و 
فصائل للمصريين أنها ستعاود إطالق قبل عّدة أشهر. وأكدت ال« سيف القدس»إّبان معركة 

لية إخالء العائالت والقرى المحتّلة، في ما لو أقّرت المحكمة اإلسرائي الصواريخ على المدن
مصري بأن كيان االحتالل أبلغه، في لقاءات سابقة، بأنه سيعمل على الفلسطينية، فيما رّد الجانب ال

 نزع فتيل التوتُّر في القدس.
 3/8/2021، بيروتاألخبار، 

 
 القانوع: االحتالل يتعمد التضييق على األسرى في فصل الصيُ .9

إن معاناة األسرى في سجون االحتالل ، قال الناطق باسم حركة "حماس" عبد اللطيف القانوع
 لحر الشديد.ار موجات االصهيوني تتضاعف في فصل الصيف، وتشتد وطأتها تحديدًا مع استمر 
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حة السجون تتعمد التضييق على األسرى أن ما يسمى بمصلفي تصريح صحفي  وأوضح القانوع
وطالب  وحرمانهم من حقوقهم ومتطلباتهم األساسية في فصل الصيف من مراوح كهربائية وغير ذلك.

ات الصيف وما يلزم القانوع المؤسسات اإلنسانية والحقوقية بالضغط على االحتالل إلدخال مستلزم
 زداد مع اشتداد الحرارة.معاناتهم التي تكاهلهم، ولوقف  األسرى للتخفيف عن

 2/8/2021، موق  حركة حماس
 

 الجهاد تبارك لحماس اكتمال انتخاب مكتبها السياسي .11
قال عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد اإلسالمي، خالد البطش، في تصريح صحفي : غزة

ئاتها س، اكتمال انتخاب هيوالجهاد في حركة حماركة الجهاد ألشقائنا رفاق الدرب االثنين: تبارك ح
القيادية في كل ساحات العمل داخل فلسطين وفي مناطق اللجوء والشتات، وعلى رأسهم األخ العزيز 

 المجاهد إسماعيل هنية "أبو العبد" بتجديد ثقة إخوانه به، وانتخابه رئيسًا للحركة".
رهم لقيادة وكل الذين تم اختيا ًا لرئيس حركة حماس،روري بانتخابه نائبشيخ صالح العاوهنأ البطش ال

الحركة وتحمل األمانة في الساحات كافة، والذين سبق انتخابهم في ساحات العمل بالداخل والخارج 
وعلى رأسهم يحيى السنوار رئيس حركة حماس في قطاع غزة، وخالد مشعل رئيس حركة حماس في 

 جون. ، واإلخوة في الضفة الغربية والسالخارج
على قاعدة مقاومة العدو الصهيوني والتصدي لمخططاته العدوانية،  الصف والموقف وأكد على وحدة

وتعزيز الوحدة الوطنية بين كل مكونات العمل الوطني واإلسالمي بما يخدم األهداف الوطنية وصواًل 
 للتحرير والعودة.

 2/8/2021، المركز الفلسطيني لإلعالم
 

 داهمت جنينومين وقوة لالحتالل اشتباك مسل  بين مقا .11
أصيب فجر الثالثاء، ستة شبان برصاص االحتالل اإلسرائيلي الحي، بينهم إصابة بحالة خطرة 

ونقلت وكالة  خالل مواجهات في مدينة جنين، تخللها اشتباك مسلح بين مقاومين وقوات االحتالل.
ي الساقين شبان أصيبوا بالرصاص الحي فعن مصادر أمنية، أن ستة  األنباء الفلسطينية "وفا"،

نهم إصابة وصفت بالخطيرة في البطن وتم تحويلها إلى أحد مستشفيات نابلس، والبطن واليد، بي
خالل اقتحام قوات كبيرة من جيش االحتالل ووحداتهم المستعربة، خاصة في محيط المنطقة 

  ات االحتالل.هات عنيفة بين الشبان وقو الصناعية ما أدى إلى اندالع مواج
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تباكا مسلحا دار بين مجموعة من المقاومين وقوات االحتالل التي محلية، أن اشوذكرت مصادر 
 اقتحمت المدينة.

 3/8/2021، 21موق  عربي 

 
 حكومة بينيت تزيد أموال دعم االستيطان في أول ميزانية تقر منذ ثالث سنوات .12

 ها الجاد"على "عمل اإلسرائيلية االستيطاني الحكومةمجلس يشع" شكر رئيس "ف ب:  أ -القدس
تها التي ميزانيإلستيطان في ابعد أن زادت أموال دعم ، دعما للمستوطنات في الضفة الغربية المحتلة

كتبت وزيرة الداخلية أييليت شاكيد في تغريدة أن الميزانية كما  .سنوات 3، ألول مرة من سأقرت أم
  .تحتية للضفة الغربية ستوطنات وكذلك بنىتزيد تمويل الم

مليار دوالر، أو ما  134مليار شيكل ) 432.5ستبلغ  2021ة بأن قيمة موازنة العام رة الماليوتفيد وزا
مليار يورو(  118مليار دوالر،  140مليار شيكل ) 452.5مليار يورو( فيما تم تخصيص  113يعادل 
 .2022للعام 

 3/8/2021األيام، رام هللا، 

 
 ية إيرانيةتزايد المؤشرات على رد إسرائيلي ضد أهداف عسكر  .13

المؤشرات على رد إسرائيلي عسكري محتمل ضد أهداف عسكرية  تتزايد: نظير مجلي-تل أبيب
إيرانية مباشرة، من خالل قصف غير عادي لمواقع تمركز قواتها في سوريا، أو في عمق األراضي 

نفذته على ية التي تخوضها على الساحة الدولية، ردًا على هجوم اإليرانية، بموازاة الحملة السياس
وكشفت مصادر مطلعة أن الجيش اإلسرائيلي يدرس  لية قبالة ُعمان.طائرة درون ضد ناقلة إسرائي

 .التي تشغلها الشركة اإلسرائيلية الئحة أهداف إيرانية الختيار عدد منها لضربها، انتقامًا للناقلة
ل كلمة له أمام الكنيست بالرد الموجع على إيران. وقال خال األمن بيني غانتسوهدد بالفعل وزير 

إيران تحت قيادة الجالد إبراهيم رئيسي ستكون أشد خطورة على األمن »، أمس، إن )البرلمان(
«. العالمي ومدمرة أكثر لدول المنطقة ومصالحها االستراتيجية وتتحول إلى تهديد أكبر لوجود إسرائيل

 رى في التصعيد اإليراني، ولهذا يجبينة اإلسرائيلية هو ارتقاء درجة أخالهجوم على السف»وأضاف: 
العمل ضد إيران وكل نشاطاتها الهادفة إلى تحطيم االستقرار وتعزيز قوى اإلرهاب وتزويدها بأدوات 

لية، بل صد إيران ليست مستقب»، مؤكدًا أن مهمة «دمار أكبر وأخطر، بينها طائرات انتحارية مسيرة
 «..رية ألن الخطر منها هو خطر فوري آنية وفو 
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تعمل في عدة اتجاهات الستغالل الضربة »وقالت مصادر في تل أبيب، إن حكومة نفتالي بينيت 
اإليرانية، فمن جهة توجه رسائل إلى الداخل اإلسرائيلي، وهي في سبيل ذلك بحاجة إلى الظهور 

رج، بأن الحكومة الجديدة تسير في ورسائل إلى الخا كحكومة قوية وليس كما تظهرها المعارضة.
قة بقيادة بنيامين نتنياهو. فهي ال تعمل ضد الغرب وال تعمل تجاه مختلف عن اتجاه الحكومة السابا

لوحدها بل تحاول أن تكون جزءا من الجهد الدولي لصد المشاريع اإليرانية النووية والحربية 
يران وتكون رائيل على القرارات الدولية تجاه إا. فبهذا تؤثر إسواإلرهابية بكل اتجاهاتها ومصادره

 «.جزءًا منها
 3/8/2021الشرق األوسط، لندن، 

 
 جيش االحتالل يبدأ تدريبا عسكريا يحاكي قتاال على الحدود اللبنانية .14

ق بدأ جيش االحتالل اإلسرائيلي، مساء اإلثنين، تدريبا يحاكي قتاال عسكريا عند المناط: الناصرة
سيقام "على حتالل أن التدريب العسكري وجاء في بيان صدر عن جيش اال لبنان.الحدودية جنوب 

وأضاف أن "التدريب خطط له مسبقا ويندرج ضمن البرنامج التدريبي لعام  طول الحدود مع لبنان".
عليه اسم "شعاع الشمس"، هدفه فحص جاهزية قوات  أطلقولفت إلى أن التدريب الذي  ".2021

 لى الحدود مع لبنان.ع لةالجيش اإلسرائيلي ومدى استعدادها أليام قتالية محتم
 2/8/2021، قدس برس

 
 تقرير إسرائيلي: الفلسطينيون انتصروا بالمعركة على الوعي أثناء العدوان على غزة .15

كات االجتماعية، كجبهة أخرى أثناء الحرب، من تناول تقرير إسرائيلي تأثير الشب: بالل ضاهر
لمواجهات في المدن المختلطة، في خالل التركيز على هذا التأثير أثناء العدوان على غزة وا

ومي" في جامعة تل أبيب، أيار/مايو الماضي. وجاء في التقرير الصادر عن "معهد أبحاث األمن الق
ة تأثير على الوعي اإلسرائيلي، الفلسطيني والعالمي، أمس األحد، أنه "يوجد لألحداث في هذه الجبه

ن بين أمور أخرى، بزيادة الشعور بالخوف من وخالل أيام الحملة العسكرية ساهم النشاط فيها، م
ي الحلبة الداخلية وكذلك العالمية ضد حماس في الجبهة الداخلية اإلسرائيلية وتغذية االنتقادات ف

 العملية العسكرية".
 2/8/2021، 48عرب 
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 نتنياهو: إدارة بايدن يمكن أن تسرب خططًا إسرائيلية هجومية ضد أهداف إيرانية .16
يمكن أن تسرب  قال بنيامين نتنياهو، االثنين، إن إدارة الرئيس األميركي جو بايدن: ترجمة خاصة

خططًا إسرائيلية هجومية ضد أهداف إيرانية بهدف إحباط تلك العمليات التي تهدف لمكافحة 
جاءت تصريحات نتنياهو غير المسبوقة في جلسة صاخبة بالكنيست عقدت بطلب من  ”.إلرهابا“

 اسات حكومة نفتالي بينيت.المعارضة بسبب سي
لية بزعامة نفتالي بينيت، بأنها ضعيفة في مواجهة الحكومة الحا، وصف نتنياهومن جهة أخرى، 

 ودًيا يجب مواجهته بكل الوسائل.السياسات الخارجية وخاصًة إيران التي تشكل تهديًدا وج
 2/8/2021، القدس، القدس

 
 العربية خطة إسرائيلية لمكافحة الجريمة في البلدات .17

لحكومة صادقت الليلة قبل الماضية في وديع عواودة: يفيد بيان الشرطة اإلسرائيلية أن ا-الناصرة
العنف داخل المجتمع العربي نطاق إقرار الموازنة العامة على الخطة الحكومية لمكافحة الجريمة و 

اإلسرائيلية  من المحتمل جدا أن تكون هناك مبادئ غير معلنة في هذه الخطة .48في أراضي 
لتي يرفضها فلسطينيو الداخل كونها محاولة مدنية اخاصة تلك المتعلقة بتشجيع ما يعرف بالخدمة ال

لة الموارد بل هزيلة كما يصفها تدجين وأسرلة عميقة. لكن بالحكم على ما نشر منها فهي خطة قلي
 النائب أيمن عودة رئيس القائمة المشتركة.

تسمين مراكز شرطة قائمة في بلدات عربية  رجل شرطة، 1100ضافة تشمل هذه الخطة الحكومية إ
بما يشمل القرى البدوية في النقب، إقامة وحدات اقتصادية لمكافحة الخاوة والجرائم االقتصادية، 

 .خاصة في المدن المختلطة” المدينةشرطة “توسيع مشروع 
 2/8/2021، القدس العربي، لندن

 
 هللا ليست ناجحةع أمام حماس وحزب تقدير إسرائيلي: معادلة الرد .18

قال خبير عسكري إسرائيلي إنه بينما ترد إسرائيل على البالونات : عدنان أبو عامر -21عربي
ا تتلقى الصواريخ التي يتم إطالقها من لبنان المتفجرة من غزة بضربات جوية على القطاع، فإنه

 فعل الطرف اآلخر.باستقبال هادئ، واالختالف في السلوك سببه الخوف من رد 
"، أن "حماس في غزة بنت 21وأضاف ناعوم أمير في مقاله بصحيفة مكور ريشون، ترجمته "عربي

اجحة وقاعدة سيادية، بثمن باهظ، نفسها من العدم، وأثبتت مكانتها بفضل المقاومة، وحولتها لعملية ن
بخطف  اشتهرت المنظمتان وهي تتشابه مع تجربة حزب هللا، الذي مر بهذه السيرة قبل عقدين، فقد
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جنود، وإطالق سراح أسرى من السجون بصفقات تبادل، وفي كلتا الحالتين تحولتا إلى ظاهرة مقلقة، 
 ثم منظمات ذات سيادة وسيطرة".

ن قبيل الصدفة أن تكون عملية "حارس األسوار" في غزة مؤخرا متشابهة إلى وأشار إلى أنه "ليس م
ئيل، فقد اصطدم الطرفان ببعضهما، لكنهما لم روب سابقة مع إسراحد ما مع ما شهده لبنان في ح

يخرجا بنتيجة واضحة، وتعلم الحزب كثيرا من الطريقة التي تعاملت بها إسرائيل مع حماس، ولذلك 
األيام إشارات اختبار األعصاب على الحدود الشمالية، لكن اختالف االستراتيجية  فإننا نشهد هذه

 ود مثير للدهشة".اإلسرائيلية على الحد
سنة، لكن السؤال يطرح عن  15وأكد أن "الهدوء األمني في الجبهة الشمالية ساري المفعول منذ 

هللا في لبنان، في حين أن  السبب في عدم عجلة إسرائيل من أمرها لإلضرار بتكثيف سالح حزب
يش ردع، وحاول الجقد يدل على ال 2014الهدوء األمني في الجنوب مع غزة منذ الجرف الصامد في 

إقناع اإلسرائيليين بأن الوضع في القطاع قد تغير، حتى جاءت الحرب األخيرة، لتظهر أن إسرائيل 
 وقعت في شرك "معادلة الصمت".

 3/8/2021، "21موق  "عربي 
 

 "إسرائيل" استغلت حادثة الناقلة لهجمة دبلوماسية ضد طهران: آرتسه .19
االحتالل اإلسرائيلي عملت عقب حادثة السفينة، ومة أكدت صحيفة عبرية، أن حك: أحمد صقر

الجمعة الماضية، على شن حملة دبلوماسية ضد إيران، من أجل تحريك خطوة سياسية ضدها 
آرتس" في تقرير للخبير العسكري، عاموس هرئيل، أن ورأت "ه ستكون بالتوازي مع رد عسكري.

وقت مناسبا لها"، منوهة إلى أن طهران ن ال"إيران تستخدم سياسة الغموض إلى أقصى حد عندما يكو 
نفت مسؤوليتها عن حادثة السفينة أمس األحد، بعد أن اتهمت بهجوم بواسطة طائرات مسيرة على 

وقالت إن "نفي إيران االستثنائي يعكس الحرج بعد موت  .سفينة "ميرسر ستريت" أمام شواطئ ُعمان
ية لشركة تعود لرجل األعمال اإلسرائيلي، إيال جزئ اثنين من أفراد طاقم السفينة، التي هي بملكية

 عوفر".
 3/8/2021، "21موق  "عربي 

 
 NSOمؤتمر لشركات السايبر اإلسرائيلية إثر أزمة  .21

إسرائيلية مؤتمرا في تل أبيب، إثر ضغوط دبلوماسية هجومي  عقدت شركات سايبر: بالل ضاهر
بر تحت عنوان "لقاء طارئ ات السايؤتمر شركموُعقد  أعقبت الكشف عن "مشروع بيغاسوس".
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لصناعات السايبر: أحداث األسابيع األخيرة"، بهدف تنسيق مواقف والبحث في أساليب عمل 
 .نينوفق ما ذكرت صحيفة "ذي ماركر"، اإلثمشتركة، 

ومنافستها شركة  NSOعيت إلى المؤتمر شركات متخصصة في اختراق الهواتف النقالة، بينها ود
، وكذلك شركة "كانديرو" تحت Rayzoneو Tokaتراق شبكات إنترنت، مثل شركتي "قوادريم"، واخ

، وهذه الشركة تغير اسمها بشكل دائم. كذلك دعيت شركة "فارغون" المتخصصة Tavetaاسم 
، NSOوكشفت صحيفة "ذي غارديان" البريطانية عن االتصاالت لبيع  رسائل مشفرة. ق برامجباخترا

ة ليست بيع مباشر لهذه الشركة وإنما نقل مصدر مطلع قوله إن الصفق لكن "ذي ماركر" نقلت عن
 .BRGإدارتها من "نوبلفينا" إلى 

 2/8/2021، 48عرب 

 
 راح لجلسة أخرى محكمة االحتالل تؤجل البت في قرار طرد سكان الشيخ ج .21

دس أجلت محكمة االحتالل، االثنين، البت في قرار طرد سكان الشيخ جراح بمدينة الق: القدس
عائالت فلسطينية ضد قرارات  4المحتلة لجلسة أخرى، وذلك خالل جلسة نظرت في التماسات 

صل للتسوية إخالئها من منازلها في الحي وإحالل مستوطنين مكانهم، بعد أن رفض أهالي الحّي التو 
 وأجلت المحكمة البت بالقرار دون تعيين موعد جديد لجلسة أخرى. ترح.بالشكل المق
مقترح ينص على أن تبقى العائالت الفلسطينية في بيوتها مقابل تعريفهم بـ"سكان لتسوية الوكان حل ا

 محميين"، وهو اقتراح مكرر وترفضه العائالت.
لجيل الصغير )الحالي( من أهالي حي المحكمة كانت ستعتبر ا أما الجديد بمقترح تسوية الُقضاة فإنّ 

أبناء الجيل الثالث كما هم معرفون اليوم، ما يؤجل  الشيخ جّراح هو الجيل األول وعدم اعتبارهم
 عشرات السنوات.ترحيل السكان من بيوتهم ل

 2/8/2021، األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا( وكالة
 

 عّطل نقل األراضي في الشيخ جراح لملكية الفلسطينييند: احتالل القدس الوثائق األردنية تؤك .22
قع اإللكتروني لصحيفة "هآرتس"، مساء األحد، أن ئيلي أورده المو أشار تقرير إسرا: محمود مجادلة

السلطات األردنية، سّلمت الجانب الفلسطيني، مؤخًرا، وثائق تتعلق بحي الشيخ جراح المهّددة 
  يه باإلخالء.عشرات المنازل ف
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ية العليا، أن ًقا لـ"هآرتس"، تبّين الوثائق التي سلمتها العائالت الفلسطينية للمحكمة اإلسرائيلووف
طينيين، إال أن السلطات األردنية اتخذت خطوات على األرض لتطويب األراضي باسم الفلس

 ، قطع هذا المسار.1967االحتالل اإلسرائيلي للمدينة في حزيران/ يونيو 
 1/8/2021، 48ب عر 

 
 "مشروع تجديد معبر قلنديايعلن انطالق " رئيس بلدية االحتالل في القدس .23

انطالق مشروع تجديد ”بلدية االحتالل في القدس مساء االثنين، عن ما يسمى بـ رئيسكشف : القدس
، بهدف بدأ العمل مؤخرًا في تجديد معبر قلنديا“له على الفيس بوك:  وقال في تغريدة –” معبر قلنديا

تحسين الوصول إلى المكان، وتقليل االزدحام المروري، والتسهيل على الداخلين والخارجين من 
سفلي جديد، وتعبيد الشوارع في المنطقة، " نفق"ستشمل األعمال بناء طريق “ضاف: أو  ”.معبرال

 10الي وتحسين نظام المرور. وستستمر المرحلة األولى من األعمال حو  وتحديث البنية التحتية،
 فقط أمام حركة المرور من المنطقة الصناعية قلنديا 45أشهر، سيتم خاللها إغالق الطريق رقم 

باتجاه المعبر. وستظل جميع الطرق األخرى في المنطقة مفتوحة طوال مدة األعمال، ” عطروت"
 لحركة المرور بهدف تخفيف االزدحام.وسيتم وضع ترتيبات خاصة 

  2/8/2021، القدس، القدس
 

 من سكان غزة يقضون معظم حياتهم في الظالم %80الصليب األحمر": " .24
من سكان قطاع غزة  %80ر أن للجنة الدولية للصليب األحمأظهرت دراسة جديدة أجرتها ا: غزة

يقضون معظم حياتهم في الظالم الدامس، ما أثر بشكل سلبي على حالتهم النفسية، داعية إلى إدراك 
 12أو  10وأكدت الدراسة أنه ال يتوفر التيار الكهربائي إال  لى تحسينه.الوضع في غزة والعمل ع

شد تهديدًا على صحة السكان يصبح أ ت، مشيرة إلى أن هذا اإلشكالساعة يوميًا في أحسن الحاال
 ورفاهيتهم، خاصة في ظل تواصل ارتفاع درجات الحرارة.

 2/8/2021، المركز الفلسطيني لإلعالم
 

كان ينناشدون المعنّيين!عين الحلوة بال ك .25  هرباء... والسُّ
ة حلوة، لالجئين الفلسطينيين، في مدين، اليوم، بأن مخيم عين ال«الوكالة الوطنية لإلعالم»أفادت 
يرزُح تحت وطأة العتمة الشاملة، بعدما أطفأ أصحاب المولدات فيه مولداتهم، بسبب عدم »صيدا، 

األهالي وبخاصة كبار السن والذين »ع إطفاء المولدات بـ، دف«الوطنية»ووفق  «.توّفر مادة المازوت



 
 
 
 

 

 15 ص             5596 العدد:             8/3/2021 لثالثاءا التاريخ: 

 

                                    

مخيم هربًا من يعانون أمراضًا مزمنة، إلى الخروج إلى الشوارع واألزقة، وبعضهم خرج إلى خارج ال
، المعنيين توفير مادة المازوت «الوطنية»وناشد سكان المخيم، وفق ما نقلت عنهم  «.الحّر الشديد

 ممكن.  لعين الحلوة، في أقرب وقت
 2/8/2021، األخبار، بيروت

 
 إصابة مواطَنين في اعتداءات مستوطنين وشق طريق لتوسي  مستوطنة قرب بيت لحم .26

األيام": أصيب، أمس، مواطنان بجروح خالل سلسلة اعتداءات شنها مستوطنون في " -محافظات 
لرصاص الحي في محافظات عدة، بحماية قوات االحتالل، وأقدموا خاللها على استهداف شاب با

القدس المحتلة، وشق طريق استيطانية بمحافظة بيت لحم وطرد مزارعين من أراضيهم بمحافظتي 
قت الذي أصيب فيه العشرات بحاالت اختناق في أعقاب قمع قوات االحتالل نابلس وسلفيت، في الو 

 مسيرة مطالبة باسترداد جثمان الشهيد شادي الشرفا، في بلدة بيتا.
 3/8/2021هللا،  ، راماأليام

 
 ظهر مستوطنا يطلق النار على فلسطينيين من سالح جنديمقط  فيديو ين  .27

مستوطن إسرائيلي بإطالق النار من سالح جندي على فلسطينيين، وّثق مقطع فيديو قصير قيام 
على حسابه في تويتر،  -االثنين -ونشر مركز بتسيلم الحقوقي اإلسرائيلي  جنوبي الضفة الغربية.

 الفيديو، بعد أن نشره على صفحته في يوتيوب، مشيرا إلى أن فلسطينيا قام بتوثيق الحادث.مقطع 
إلى غض جيش االحتالل طرفه عن انتهاكات  -على مدى سنوات-ر وكان مركز بتسيلم قد أشا

 وأعلن الجيش اإلسرائيلي أنه يحقق في الحادث. المستوطنين بالضفة الغربية.
 2/8/2021الجزيرة. نت، 

 
 فة في رام هللا تجدد مطالبتها بمحاسبة قتلة نزار بناتوق .28

بمدينة رام هللا )وسط الضفة الغربية المحتلة(، شارك مئات الفلسطينيين، االثنين، في وقفة : رام هللا
وهاجم  جددت مطالبتها بمحاسبة المسؤولين عن قتل الناشط نزار بنات في حزيران/يونيو الماضي.

رئيس السلطة محمود عباس، باإلضافة إلى استمرار السلطة بالتنسيق المتظاهرون في هتافاتهم 
 قتهم.األمني مع االحتالل وتصفية المقاومين ومالح
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وتال عضو "التجمع الديمقراطي" عمر عساف وثيقة مقدمة من الحراكات وقوائم انتخابية وشخصيات 
قيق العدالة لنزار بنات، وضمان ودعت الوثيقة إلى تح فلسطينية دعا الكل الفلسطيني للتوقيع عليها.

 منية والسياسية.محاكمة عادلة وشفافة لجميع المتورطين في جريمة قتله، من جميع المستويات األ
 2/8/2021، قدس برس

 
 فلسطينيين 4قوات االحتالل تتوغل جنوب قطاع غزة وتعتقل  .29

فيما سجلت الليلة  توغلت قوات االحتالل اإلسرائيلي، صباح اإلثنين، جنوبي قطاع غزة،: غزة
وقالت مصادر محلية لـ "قدس برس"، إن  فلسطينيين على الحدود الشرقية للقطاع. 4الماضية اعتقال 

عدة آليات عسكرية ومعها حفار وجرار زراعي رش توغلت شرقي بلدة القرارة إلى الشرق من خان 
 4اعتقلت الليلة الماضية وفي سياق آخر، قال الجيش اإلسرائيلي إن "قواته  )جنوب القطاع(. يونس

وزعم الجيش في  فلسطينيين، بزعم محاولتهم التسلل من جنوب قطاع غزة نحو مستوطنات الغالف".
ونقل منهم في المكان  3بيانه: "تم العثور على سكاكين في حوزة المعتقلين، مشيرا إلى انه استجوب 

 الرابع إلى التحقيق معه".
 2/8/2021، برسقدس 

 
 2021انتهاكا ضد الحريات اإلعالمية خالل  384 مركز إعالمي: .31

)غير حكومي( في تقرير، إن ” مدى“رام هللا: قال المركز الفلسطيني للتنمية والحريات اإلعالمية 
انتهاكا، مقارنة بما  384ما مجموعه “الضفة الغربية بما فيها مدينة القدس المحتلة، وقطاع غزة شهدا 

 ”.%62سبته ، أي بارتفاع بلغت ن2020النصف األول من العام انتهاكا سجلت خالل  237مجموعه 
من بين تلك االعتداءات، بينما ارتكبت جهات  253وبّين أن االحتالل اإلسرائيلي ارتكب ما مجموعه 

 انتهاكا. 43انتهاكا، في حين ارتكبت شبكات التواصل االجتماعي  87فلسطينية مختلفة 
 2/8/2021القدس العربي، لندن، 

 
 إلفشال مفاوضات البرنامج النووي  "إسرائيل"اني: دول عربية سعت م  حرو  .31

توسيع دائرة  إن واشنطن طلبت بإصرار ،مساء أمس االثنين ،قال الرئيس اإليراني حسن روحاني
اوض بشأن البرنامج النووي اإليراني لتشمل سياسات طهران اإلقليمية والبرنامج الصاروخي، وإن التف

 عربية سعت إلى إفشال المفاوضات. ودوالً  "إسرائيل"
 2021/8/3، الجزيرة نت، الدوحة
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  بمشاركة إسرائيليةمغربي ال عيد العرشحفل تشهد نتانيا  .32

 - مغربية االثنين، احتفااًل بمشاركةُنظم في مدينة نتانيا بالداخل الفلسطيني، : ترجمة خاصة
وبحسب مصادر إسرائيلية، فإن االحتفال  المغربي. "عيد العرش المجيد"، بمناسبة ما يسمى إسرائيلية

لمملكة المغربية يعملون في مكتب االتصال الدبلوماسي التابع لها شارك فيه ممثلون رسميون عن ا
 في تل أبيب.

 2021/8/2، القدس، القدس
 

 األمم المتحدة تجدد رفضها إجالء الفلسطينيين من "الشيخ جراح" بالقدس .33
ائيلي للفلسطينيين من االثنين، رفضها إجالء االحتالل اإلسر  اءسجددت األمم المتحدة، م: نيويوك

في تعليق ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم األمين العام وقد جاء ذلك  منازلهم في األراضي المحتلة.
على إرجاء المحكمة "العليا" اإلسرائيلية، قرارها بشأن التماس قدمته عائالت فلسطينية، ضد للمنظمة، 

 نأ حيث أكد دوجاريك جراح" بمدينة القدس المحتلة. من منازلها في حي "الشيخ اقرار إخالئه
 القانون الدولي ال يجيز االستيطان وال يجيز إجالء الفلسطينيين من بيوتهم"."

 2021/8/2، قدس برس
 

 عاشت في بيوتها منذ أجيالفلسطينية : ال ينبغي طرد عائالت واشنطن .34
كية، في وقت متأخر من مساء اإلثنين، في معرض تعليقها ير مألقالت وزارة الخارجية ا: واشنطن

ال ينبغي طرد عائالت عاشت في بيوتها منذ "على قضّية حّي الشيخ جراح في القدس المحتلة، إّنه 
 ."أجيال

 2021/8/2، القدس، القدس
 

 رات  بمئات ماليين الدوال  اإلسرائيلي أعضاء كونغرس يطالبون بإغالق منظمات مّولت االستيطان .35
كية إلغالق ير الكونغرس، بمذكرة لوزارة الخزينة األمفي ضاء أعسبعة تقدمت مجموعة من : واشنطن

الوزارة بالمراجعة ون قعقد طالب المو و بمئات ماليين الدوالرات. اإلسرائيلي منظمات مولت االستيطان 
كية ير تحدة االمممعفاة من الضرائب مقرها في الواليات ال القانونية لوضع مؤسسات غير ربحية

محاكمة بطالبت المذكرة كما وتجمع التبرعات لبناء مستوطنات في األراضي الفلسطينية المحتلة. 
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الرد كي فإن على وزيرة الخزانة ير وبحكم القانون األم كي.ير القائمين عليها بتهم خرق القانون األم
 .يوماً  30على المذكرة ضمن مهلة ال تتجاوز الـ

 2021/8/3، علومات الفلسطينية )وفا(موكالة األنباء وال

 
 إسرائيل حرية اتخاذ القرار حول إيران ة"واشنطن: ل .36

للمنطقة والعالم،  اعلنت المتحدثة باسم البيت األبيض ان التحركات اإليرانية تشكل تهديداً : )وكاالت(
ن أيراني. واوضحت الحرية اتخاذ القرارات التي تراها مناسبة بشان التهديد ا "إسرائيلـ"مشيرة الى ان ل

  في ظل برنامج نووي غير مقّيد. وتهديداً  الخطوات اإليرانية تشكل تحدياً 
 2021/8/3، الخليج، الشارقة

 
 غزةكندا وبرنامج األغذية العالمي يساعدان األسر المحتاجة في  .37

مليون دوالر  2رحب برنامج األغذية العالمي التابع لألمم المتحدة بمساهمة الحكومة الكندية بـ: القدس
لمدة  ،كي(، لتقديم المساعدات الغذائية التي تشتد الحاجة إليهاير مليون دوالر أم 1.7كندي )نحو 

من التصعيد المسلح  اً غزة من الفئات األشد تضرر  ألف شخص في قطاع 64ألكثر من  ،شهرين
 المتواصلة.األخير وجائحة فيروس كورونا 

 2021/8/2، )وفا( وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية
 

   أوهايوالديمقراطي للكونغرس في مرش  لاالنتخابات التمهيدية ل القضية الفلسطينية عنوانتقرير:  .38
سيطر ملف الصراع الفلسطيني اإلسرائيلي على االنتخابات التمهيدية لمرشح الحزب : واشنطن

في هذه  الملفهذا ز ر وب كي، في مدينة كليفالند بوالية أوهايو.ير الديمقراطي للكونغرس األم
آخر بين المتنافستين على المقعد، وكذلك في تغطية وسائل اإلعالم االنتخابات على أي ملف 

لالنتخابات، فيما انهالت تبرعات بماليين الدوالرات من قبل داعمي كلتا المترشحتين، ضمن معركة 
احتماالتها عن  يعتقد على نطاق واسع أن نتائجها ستعكس معادالت جديدة ستكشف في جميع

ييد للحق الفلسطيني داخل الواليات المتحدة، وأن الخالف حول التأييد حقيقتين هما: تصاعد التأ
نينا بين وتجري المنافسة  كية داخلية.ير بات قضية خالفية أم "إسرائيلـ"المطلق لإلدارة األميركية ل

يمقراطي ويؤيدها في الحزب الد يتيرنر، وهي مؤيدة للحقوق الفلسطينية ومحسوبة على الجناح التقدم
والمدعومة من مركز  "إسرائيلـ"كية، وبين شارون براون المؤيدة لير تحالف للمؤسسات الفلسطينية األم
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من أنصار الحزب الجمهوري  كبيراً  تمويالً  تلقت أيضاً  والتي، "إسرائيل"الحزب الديمقراطي وأنصار 
 للفوز عن مقعد الحزب الديمقراطي.

 2021/8/3، ء والمعلومات الفلسطينية )وفا(اوكالة األنب
 

  "إسرائيل"كية مشهورة تفقد آالف المتابعين لترويجها البومها الجديد في ير مغنية أم .39
كية بيلي إيليش عشرات اآلالف من المتابعين على صفحات مختلف ير فقدت المغنية االم: واشنطن

وقال موقع تريبورن  ."ائيلسر "إفي  دوسائل التواصل االجتماعي بسبب ترويجها أللبومها الجدي
قد المتخصص بمتابعة المشاهير على وسائل التواصل االجتماعي، إن الكثيرين يعتقدون أن المغنية 

 ."إسرائيل"أضرت بالمشاعر الفلسطينية من خالل الترويج أللبومها في 
 2021/8/3، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
 بين المقاومة واالحتالل في غزة لحرب ثانية؟ هل تتدحرج المواجهة .41

 ماجد أبو دياك
تلوح في األفق نذر مواجهة جديدة بين المقاومة والكيان الصهيوني الذي يستمر بفرض حصار خانق 
على قطاع غزة متذرعًا بتعثر مفاوضات تبادل األسرى بين الطرفين، ومنع حماس من الحصول 

 ة، وذلك بعد انتهاء معركة سيف القدس.على مواد تستخدم في صناعة األسلح
 (Othersزة للقصف من قبل جيش االحتالل اإلسرائيلي )صورة تظهر تعرض قطاع غ

ومن ناحية ثانية، يستمر االحتالل في التصعيد في القدس والضفة الغربية من خالل السماح لقطعان 
في جبل صبيح ببلدة بيتا وبيت مستوطنيه باقتحام األقصى، فيما يواجه بالعنف المفرط المتظاهرين 

يت أمر شمال الخليل وغيرها من المدن والبلدات الفلسطينية، ما دجن بمحافظة نابلس، وسلفيت، وب
 أدى الستشهاد عدد من الفلسطينيين وجرح المئات منهم.

 
 معادلة محكومة باعتبارات

يت محاولة لفرض معادلة ويشكل هذا التصعيد من طرف حكومة االحتالل الجديدة بقيادة نفتالي بين
متهم، التي لوحت بإعادة قصف المدن والبلدات اإلسرائيلية جديدة في الصراع مع الفلسطينيين ومقاو 

 إن عاود االحتالل االعتداء على المسجد األقصى والتصعيد ضد الفلسطينيين.
ي المكون اليميني وربما حاولت هذه الحكومة أن تزاود على سابقتها بقيادة بنيامين نتنياهو، وتسترض

الحكومة هي أضعف من أن تستمر بهذه السياسة حتى فيها والذي ينتمي له بينيت نفسه، ولكن هذه 
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نهايتها في ظل تنوع تشكيلها وتضارب المواقف فيها، وفي ظل موقف الطرف اآلخر في معادلة 
مازن غنايم، أحد  الحكومة وهو "القائمة العربية الموحدة" بزعامة منصور عباس، حيث هدد النائب

 ينيت إذا هي أقدمت على شن حرب على قطاع غزة.النواب األربعة عن القائمة، بإسقاط حكومة ب
وقد ظهر ضعف هذه الحكومة في موقفين آخرين هما االضطرار إلخالء مستوطني جبل صبيح، 

الذي يؤكد أن يد والفشل في إقرار قانون "المواطنة" الذي يمنع لم شمل العائالت الفلسطينية، األمر 
طينيين، هذا إن رغبت أصاًل في االستمرار إلى هذه الحكومة ليست مطلقة في التصعيد مع الفلس

 آخر مدى في هذا االتجاه.
ويبدو أن التصعيد اإلسرائيلي وخصوصًا في موضوع الحصار على غزة وإغالق المعابر وتعطيل 

صل لتهدئة جديدة، وليس إطالق حرب قد عملية إعادة اإلعمار، يستهدف باألساس دفع حماس للتو 
 يًا لها.يدفع االحتالل ثمنًا غال

وفي هذا السياق يأتي رد االحتالل بالقصف الجوي على البالونات الحارقة التي تطلق من غزة 
وتستهدف مستوطنات الكيان القريبة، حيث يتم تعمد عدم إيقاع خسائر بشرية في القصف حتى ال 

 من المقاومة.يستثير ردة فعل عنيفة 
جاز تفاهمات للتهدئة تحت ضغط الحصار ويبدو أن المقصود حتى اآلن هو دفع المقاومة إلن

االقتصادي، وعرقلة المنحة القطرية وربطها بشروط جديدة منها تسليم المستحقات لألسر الفقيرة من 
وصولها أليدي  خالل آلية لألمم المتحدة، وتعطيل الجزء المتعلق برواتب الموظفين تحت حجة منع

 حماس.
بادل األسرى بشروط أقل من التي تطرحها األخيرة، ال كما أنه يستخدم هذا الضغط لتسريع صفقة ت

 سيما أن هذه الصفقة تساعده لتحقيق إنجاز داخلي يعزز من صمود الحكومة.
 

 صمود وتحدٍّ يواجهان التهديد
صفقة التبادل إلى مرحلتين، تتضمن  وتشير مصادر إلى أن مقترحًا جديدًا قدم لالحتالل بتقسيم

َيين أبرهام منغستو وهشام السيد، وتقديم معلومات عن الجندَيين شاؤول األولى إفراج حماس عن الجند
آرون وهدار غولدن، مقابل إفراج العدو عن مئات األسرى، من ضمنهم األطفال والنساء، على أن 

فراج عن الجنديين هدار غولدين وشاؤول أورون، يتم التفاوض على المرحلة الثانية التي تتضمن اإل
 مئات األسرى الفلسطينيين في سجون االحتالل. مقابل اإلفراج عن
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وبصرف النظر عن نجاح هذه الصفقة قريبًا أم ال، فإن قيادة المقاومة تؤكد ابتداء ضرورة إعادة 
لبضائع واألفراد، واستئناف بإعادة فتح المعابر المغلقة وإدخال ا 11/5األمر إلى ما كان عليه قبل 

 البحري )استجاب له االحتالل مؤخرًا(. المنحة القطرية وتوسيع مساحة الصيد
وترفض المقاومة بإصرار محاوالت االحتالل فرض معادلة جديدة على غزة لمعاقبتها على دورها في 

عوث األممي معركة سيف القدس، وجاءت تصريحات قائد حماس بغزة يحيى السنوار بعد لقائه المب
 إلى الشرق األوسط تور وينسالند لتؤكد ذلك.

خسائر الفادحة التي لحقت بقطاع غزة في الحرب األخيرة، فإن المقاومة لم تتراجع عن ورغم ال
مطالبها بوقف االنتهاكات الصهيونية خاصة في القدس، وتؤكد أنها مستمرة في الدفاع عن القدس 

ب بشكل تلقائي لالستفزازات اإلسرائيلية، وتكتفي في الوقت والمسجد األقصى، وإن كانت ال تستجي
 لي بالرسائل التحذيرية منخفضة المستوى مع احتمال رفع مستواها حسب ما يقتضيه الواقع.الحا

وتشكل البالونات الحارقة رسائل واضحة لالحتالل باستعداد المقاومة للرد على التصعيد بالحصار 
 حدود غزة والمدن والبلدات اإلسرائيلية. واستهداف القدس، بالتصعيد على

هم هذه المعادلة جيدًا وال يذهب بتصعيده لمديات بعيدة، مفضاًل أن تنجح جهود ويبدو أن االحتالل يف
 الوساطة المصرية واألممية في التوصل لحل لتخفيف الحصار والتوصل لصفقة تبادل لألسرى.

 
 اعتبارات أخرى 

منازل  205وحدة سكنية و 1,447خالل العدوان األخير تدميرتقول إحصاءات حكومية إنه جرى 
ألف وحدة سكنية، كما دمر جيش االحتالل عشرات المقرات الحكومية  13بشكل كلي، فيما تضررت 

من  %30واألهلية، ومئات المنشآت الزراعية. وتشير كذلك إلى أن نسبة المواد الداخلة لغزة بلغت 
 الحصار.معركة سيف القدس، بما يدلل على حجم الدمار وشدة حجم المواد التي كانت تدخل قبل 

ويبدو أن هذه القضية تشكل أولوية لفصائل المقاومة التي تسعى للتخفيف من األزمة االقتصادية 
 بغزة، ولتثبيت مكاسبها على االحتالل ومنعه من التغطية على فشله في إخضاع المقاومة عسكريًا.

لوقت ذاته اعتبارات الدخول في معركة جديدة مع االحتالل، مدركة في ا ولذلك تتجنب المقاومة حالياً 
العدو وعدم رغبته هو اآلخر بدخول معركة ستكلفه خسائر مدنية وبشرية تؤدي الهتزاز الثقة في 

 الحكومة الهشة.
كما تعول حماس على تصدي المقدسيين وأهالي الضفة الغربية لإلجراءات اإلسرائيلية، وإن كانت 

نها األمني، فيما تركز حكومة االحتالل في د للتفاعل الشعبي الشامل بسبب قيود السلطة وتعاو تفتق
أولوياتها على مواجهة إيران وبرنامجها النووي وامتداداتها في المنطقة، فإيران بدأت بالرد على 
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الل. األمر استهداف وجودها بسوريا وضرب برنامجها النووي باستهداف السفن التجارية التابعة لالحت
 زة للتفرغ للتهديد اآلني األكبر!الذي يتطلب محاولة تهدئة الجبهة مع غ

ويتخوف الكيان من تأثير أي حرب قادمة على استقراره الداخلي من خالل استثارة ردود فعل عنيفة 
كما يتحسب من امتداد التأثير اإليجابي لصالح  األخيرة،كتلك التي حدثت في الحرب  48لفلسطينيي 

ستقرار في المنطقة العربية، ويضعف أكثر تيار لفلسطينيين إلى المنطقة العربية بما قد يزعزع االا
 التطبيع الذي كان قد تراجع بعد حرب سيف القدس.

كما أن أي جولة جديدة من العدوان اإلسرائيلي ستساهم أكثر في ضعضعة المكانة الدولية لالحتالل 
ي ، التي أدت في حرب سيف القدس إلى تفاعل دولي شعببسبب تجدد انتشار صور الدمار بغزة

 ومؤسساتي غير مسبوق مع الفلسطينيين.
 

 احتمال االنفجار قائم.. ولكن
هشًا، ويبدو أن التصعيد محسوب من الطرفين، وكالهما يسير على  وتشهد األوضاع اآلن هدوءاً 

في الحسابات يقوم به االحتالل  خيط رفيع من التوازنات، ولكن احتمال االنفجار يبقى قائمًا لخطأ
القدس التي صنعتها المقاومة، أو تصعيد من –سواء تجاه غزة أو القدس، واإلخالل بمعادلة غزة

 جراءات اإلسرائيلية واستمرارها بدون وجود أفق للحل والتهدئة.حماس ردًا على قسوة اإل
ليس بسبب رغبة الطرفين وفي حال اندالع الحرب فربما تكون أعنف من حرب سيف القدس، وذلك 

التي هي عكس ذلك، ولكن نتيجة تدهور األوضاع واستمرار تشدد إسرائيل، فيما ترغب حماس في 
 أوضاع القطاع.عكس صمودها في المعركة على تحسين 

وتظل المعركة الفلسطينية مفتوحة مع االحتالل. ورغم المعاناة في كل األراضي المحتلة فإن الصمود 
متفوقًا على اآللة العسكرية الضخمة لالحتالل، والتي تعاني من هزيمة نفسية ورعب الفلسطيني يظل 

 حقيقي من المقاومة.
 2/8/2021، تي أر تي عربي

 
 إلى غمده؟ من أعاد سيُ القدس .41

 عيسى الشعيبي
بادئ ذي بدء، كانت تسمية معركة األحد عشر يومًا، في مايو/ أيار الماضي "سيف القدس" تسمية 

اية، على العكس من تلك التسميات التي أطلقتها حركة حماس على مواجهاتها السابقة مع موفقة للغ
يات المرتجلة، فليس هناك أبلغ من قوات االحتالل، مثل معركة "الوهم المتبّدد" أو غيره من التسم
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رمزية السيف، داللة على القوة، وال هناك أكثر أهمية من القدس، أقرب رقعة في األرض من باب 
 لسماء.ا

ال هذه التسمية الصائبة تمامًا، وال توقيت هذه المعركة الصاروخية، كانا محض مصادفة، ذلك أّن 
ى أهلها، كانت نصرة مستحقة من دون ريب، كما نصرة القدس التي ظل جرحها ال يؤلم أحدًا سو 

سّلم االهتمامات  بدت اللحظة السياسية مواتيًة تمامًا، لمنح المدينة المقّدسة األولوية االولى على
 الوطنية، سيما في وقٍت ازداد فيه المحتلون شراسًة في عمليات تهويدها، وتهجير أحيائها.

بمواطنيها أكثر من ذي قبل، ناهيك عن استهداف المسجد غير أّن التغول على القدس، واالستفراد 
 إلقامة مثل هذا الرابط األقصى بعدوانيٍة مفرطة، لم يكن الباعث الوحيد لتجريد السيف من غمده، وال

غير المسبوق بين غزة ودّرة المدن الفلسطينية، فقد كانت هناك جملة من المتغيرات الداخلية، سيما 
في ذلك إرجاء االنتخابات، شكلت حوافز إضافية لحركة المقاومة اإلسالمية، في الضفة الغربية، بما 

ة بحجر واحد، في مقّدمتها الخروج كي تضرب ضربتها المدّوية هذه، وتصيب عدة عصافير سمين
من حالة الحصار المديد، مّرة واحدة، ومن ثّمة الوصول إلى قلب المعترك، حيث األوكسجين 

 أكنافه.السياسي في بيت المقدس و 
وبالفعل، حققت ضربة "سيف القدس" معظم ما كان معّواًل عليها، فقد رفعت الروح المعنوية، وشّدت 

دما رأوا بأم العين، عبر البث الفضائي المباشر، الصواريخ تنطلق من عصب الفلسطينيين، عن
أعلى زرافاٍت من غّزة نحو القدس وتل أبيب وغيرهما، في مشهٍد يشارف حد اإلعجاز ويفوق 

التوقعات، األمر الذي صدحت معه الحناجر هاتفة للمقاومة، وبدت فيه "حماس" أقرب ما تكون إلى 
ى المركز الفلسطيني األول، وبالتالي اإلمساك بزمام األمر، على نحو هدف كسر الحصار، والتقّدم إل

 ما حصدته حركة فتح بعد "معركة الكرامة".
إذ كان البحر مواتيًا، وكانت الرياح تمأل أشرعة سفينة الحركة  كان ذلك كّله صحيحًا للوهلة األولى،

الذي غالبًا ما تقع فيه الحركة التي  المبحرة حثيثًا نحو الضفة الغربية، غير أّن سوء تقدير الموقف،
ُتحسن اعتماد استراتيجياٍت صحيحة، وتخطئ في اتباع تكتيكات مالئمة، فوت الفرصة السانحة 

، من حركٍة، تطرح نفسها بدياًل لـ"فتح" والسلطة الوطنية ومنظمة التحرير، إلى لتغيير اتجاه الدفة
وى قليل من الوقت إاّل وقد تبّدد اإلنجاز الباهر، شريٍك وازٍن في النظام الفلسطيني، إذ لم يمضِّ س

 وضاعت فرصة تحويله إلى مكسب سياسي أوسع نطاقًا من حّيز المصالح الفئوية.
انتصرت على جميع الخصوم واألعداء دفعة واحدة، وراحت تحت شعار "ما  اعتقدت "حماس" أّنها

امية، ليس ضد االحتالل الذي جّرد بعد سيف القدس لن يكون كما كان قبله" تفتح نارًا سياسية ح
الحركة المجاهدة من هامش مناورة اإلرباك الليلي والبالونات الحارقة، إّنما أساسًا ضد حركة فتح التي 
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لشعارات المرفوعة استثمارًا لحالة االحتقان الشعبي، ما يمّهد لفوضى أمنية محتملة، تعيد وجدت في ا
، األمر الذي وقفت إزاءه الحركة القائدة للكفاح 2007 إلى األذهان شبح االنقالب الدموي عام

سيس" الفلسطيني وقفة رجل واحد، درءًا لمفاعيل هتافات إسقاط النظام، و"ارحل" وإنهاء "سلطة الجوا
 في رام هللا.

لم يتوقف السجال عند هذا الحد، ولم يقتصر توظيفه ضد العدو والخصم معًا، بل امتد إلى الوسيط 
وصف قائد غزة، يحيى السنوار اللقاء به أّنه كان سيئًا جدًا، على خلفية شروط األممي، الذي 

حية، وعلو كعب "حماس" التهدئة وإدارة إعمار القطاع، كما شمل اإللحاح على االعتراف باألرج
الوسط المصري، الذي ألغى االجتماع التمهيدي الخاص باألمناء العامين للفصائل، وأرجع عشرات 

يلة من حيث أتت، وقطع كّل اتصال له مع غّزة، بعدما وقف على مطالب الحركة اآلليات الثق
 األسرى. اإلسالمية، الخاصة بالمصالحة واإلعمار والتهدئة، ناهيك عن مسألة تبادل

سحبت "حماس" سيف القدس من غمده، وحققت نصرًا معنويًا عزيزًا، لكّنه كان قاصرًا عن تعديل 
عد االشتباك، أو تحسين حياة الغّزيين قيد أنملة، مع ذلك ظل إنجازًا يمكن ميزان الردع، أو تغيير قوا 

الذي أعاد هذا السيف إلى غمده البناء عليه، واالستثمار فيه، لوال األخطاء التكتيكية الفادحة، األمر 
 تحّسبًا وإشفاقًا على الناس، بعدما قّدمت غزة ما عليها، ولم يعد في وسعها التحّمل أكثر.

 3/8/2021ي الجديد، لندن، العرب
 

 تداعيات إطالق الصواريخ من لبنان على إسرائيل .42
 دورون متسا

الصاروخان اللذان ُأطلقا من لبنان على إسرائيل قبل أسبوعين لم يكونا ظاهرة أولى من نوعها. فقد 
 .2021سبق ذلك حادث مشابه خالل عملية "حارس األسوار" في أيار 

أطراف فلسطينية تتماهى مع "حماس"، وتحركت بموافقة صامتة من  وراء الحادثين على ما يبدو
 في لبنان: "حزب هللا". جانب صاحب البيت الحقيقي

من المعروف أحيانًا أن حادثًا منفردًا كان ُيعتبر قبل وقت قليل استثنائيًا قد يتحول إلى سلوك دائم. 
يمكن أن يتحول إلى طريقة عمل ثابتة فما يبدو أنه تماٍه من أطراف فلسطينية مع "حماس" في لبنان 

 ساد هذا القطاع منذ حرب لبنان الثانية.تمتاز بها أطراف فلسطينية وتخرق وضع الهدوء الذي 
سيناريو قيام عناصر من "حماس" في لبنان بقصف شمال إسرائيل بالصواريخ من حين إلى آخر 

 لديه فرصة تحقُّق معقولة.
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تراتيجي للحركة كما عّبرت عنه قبل عملية "حارس األسوار" هذا األمر يتطابق مع التوجه االس
سياق المحلي للمواجهة بينها وبين إسرائيل وربطه بالوضع العام في وخاللها، والرامي إلى فصل ال

 العربي. -الشرق األوسط، وقبل كل شيء بعملية التطبيع اإلسرائيلي 
في إسرائيل خالل حرب غزة، وكذلك  بالنسبة إلى "حماس"، "أعمال الشغب" في المدن المختلطة

توجه الذي يجب، في ضوئه، تحليل اهتمام تسخين األجواء في الضفة الغربية، هما جزء من هذا ال
 الحركة بتوسيع المواجهة العسكرية إلى لبنان.

القصف من لبنان في اتجاه إسرائيل ال يخدم فقط مسعى توسيع إطار المواجهة الشاملة مع إسرائيل، 
ة في افق مع التردد الدائم لـ"حماس" بين الرغبة في إدارة وإعادة بناء قطاع غزة وبين الرغببل يتر 

مواجهة مع إسرائيل. فقد أظهرت "حماس" حذرًا كبيرًا نسبيًا في سلوكها حيال إسرائيل في الشهرين 
ناع عن اللذين أعقبا عملية "حارس األسوار"، وحاولت استئناف إطالق البالونات الحارقة واالمت

 إطالق القذائف الذي يمكن أن يجدد القتال.
عمالنية ضد  –إلى لبنان قد يمنح "حماس" وسيلة تكتيكية من وجهة النظر هذه، توسيع المواجهة 

إسرائيل، ويوسع ساحة االشتباك المحتمل من غزة إلى الجنوب اللبناني، ويحمي القطاع نسبيًا من رد 
 دد إزاء الرد على إطالق النار من الشمال.إسرائيل التي ُتظهر نوعًا من التر 

ي واالجتماعي للبنان، الذي ال يسمح فقط لهذه تجري هذه التطورات على خلفية التفكك السياس
األطراف الفلسطينية باستغالل األرضية لقصف إسرائيل، بل ُيضعف أيضًا قدرة الجيش على فرض 

 إرادته على األطراف الفلسطينية "المارقة".
ن دور "حزب هللا" في حادثتي القصف ليس واضحًا: هل أعطى موافقته المسبقة على القيام حتى اآل

هما، أم أن هذا حدث رغمًا عن أنفه، ومن خالل استغالل انشغاله باألحداث والتطورات التي تجري ب
في لبنان. على أي حال سيكون من الصعب على "حزب هللا" في الظروف الحالية لجم أحداث 

خرى. ونتيجة ذلك من الممكن أن يؤدي تكرار القصف من طرف جهات فلسطينية تتماهى مشابهة أُ 
 اس" من األراضي اللبنانية إلى وضع إسرائيل أمام تحدٍّ كبير.مع "حم

حتى اآلن امتاز الرد اإلسرائيلي بإطالق نيران المدفعية على لبنان، تقريبًا من دون أهداف محددة 
ر عن المستويين السياسي والعسكري، بأن إسرائيل لن تقبل مثل هذا باإلضافة إلى كالم علني صاد

 الواقع.
ل الشمال إلى ساحة لكن الكالم ش يء واألفعال شيء آخر، إذ سيخلق تكرار حوادث القصف وتحوُّ

اشتباك جديدة على خلفية تفّكك لبنان واقعًا جديدًا. حينها ستضطر إسرائيل إلى مواجهة مسألة الرد 
في ضوء انهيار الدولة وضعف الجيش،  –منع القصف: هل سيكون عنوان الرد لبنان  وقدرتها على
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أو "حزب هللا"، ما سيعّرض إسرائيل إلمكان  -قلص قدرتهما على منع مثل هذه الحوادث وهو ما ي
 تبادل الضربات مع الحزب؟

الوقت الحالي  إن هذه المعضلة غير بسيطة وليس من الواضح البتة إذا ما كانت إسرائيل تملك في
 األدوات والقدرة لمنع تحّول القصف المتقطع إلى صليات متفرقة من القصف.

 السادات" -موق  "مركز بيغن 
 3/8/2021األيام، رام هللا، 

 
 بينيت وغانتس يقودان نحو مواجهة غير ضرورية م  غزة .43

 رفيف دروكر
هو دارج عندنا فان رئيس األركان  جلسة قبل فترة قصيرة حول غزة. ومثلما عقد كابينت نفتالي بينيت

هو الذي قام بتأطير النقاش. توجد أمامنا ثالثة خيارات، قال أفيف كوخافي، وهي: إدارة الوضع، أي 
مواصلة األمور كما هي اآلن؛ أو احتالل غزة، وال حاجة إلى التفصيل، والخيار الثالث هو سنغافورة. 

رئيس األركان، لسبب ما، لم يرغب في إعطاء ر. ما معنى ذلك؟ يصعب تخيل هذا. ولكن . صف2
تفاصيل. فقد اكتفى بهذه األقوال في ساحة المستوى السياسي، وكأن الخيارين األخيرين يوجدان في 

 ملعب آخر. كوخافي شخص كالسيكي.
 ن، اختار الجنرال نيتسان ألون.عندما كان أفيغدور ليبرمان وزير الدفاع وأراد تعيين رئيس األركا

 فيع كان مطلعا على األمر قال لي إن الون تسلم من ليبرمان رسالة تقول إنه األفضل.مصدر ر 
تأثر ليبرمان بإبداعية الون ولم يخف من صورته اليسارية. على أي حال، بعد فترة غّير موقفه. فقد 

ض ليبرمان أن نتنياهو ال يعارض ألون عرف أن ألون ال يمكن فرضه على بنيامين نتنياهو. وافتر 
 قا، بل هو أراد تعيين رئيس أركان يكون مدينا بتعيينه لرئيس الحكومة وليس لوزير الدفاع.ح

. ولكنه فعل ذلك بطريقة أصيلة. فقد قرر ليبرمان اختيار المرشح الطبيعي، المجمع عليه، كوخافي
لى أعلن لرئيس الحكومة عن قراره قبل لحظة من قيام نتنياهو بالسفر في المروحية. وقال شهود ع

المحادثة بين االثنين بأن نتنياهو صرخ وكان غاضبا وقال لليبرلمان إنه إذا أعلن عن التعيين فإنه 
 سيعلن عند هبوطه عن إلغائه.

عالن، وقام نتنياهو بابتالع الضفدع وتم تعيين كوخافي. وهذا لم يكن ضفدعا كبيرا قام ليبرمان باإل
يرة، وفي الحقيقة هو ليس حال وسطا. ولكنه جدا. كوخافي هو ضابط موهوب، لديه إنجازات كث

 بشكل عام لن يحاول شق طريق، يفترض أن المستوى السياسي ال يرغب فيه.
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ليف،  –ي الكاببنت، موقف وزير األمن الداخلي عومر بار في حالة غزة كان يوجد موقف منفرد ف
ور فقط و"حماس" الذي حاول تحدي النموذج. منذ عشرين سنة نفعل الشيء ذاته، والوضع يتده

 تزداد قوتها، وفي كل مرة الضرر يكون أكبر. فلماذا نستمر في هذه الخطة الحالية؟
ال جدعون ساعر جملة استخفت باحتمالية بصورة مفاجئة، لم تسمع في الغرفة معارضة كاسحة. ق

 إجراء تسوية مع "حماس". بار ليف صمم وقال إنه حتى إعطاء غزة مطارا ال يبدو أمرا فظيعا
 وإذا قامت "حماس" بخرق القواعد فإنه خالل أربع ساعات سنقوم بتدميره. بالنسبة له.

هناك اتفاق بأن هذا ليس وقته، ولألسف الشديد لم يتطور أي نقاش حقيقي. وتقريبا كالعادة، ساد 
وأنهم لم يستعدوا لذلك، وأنه سيتم إجراء نقاش فيما بعد. قال بينيت عدة مالحظات مهمة. فهو لم 

 يستبعد الفكرة كليا، بل ذكر أن إسرائيل كاتس أيد خالل السنين إقامة جزيرة اصطناعية.
فلماذا نخاطر ونغير شيئا؟ عندما سيتم كالعادة، نحن في الحلقة المفرغة ذاتها. اآلن غزة ال تزعجنا 

 إطالق القذائف فنحن بالتأكيد لن نغير أي شيء بسبب "اإلرهاب".
ير الدفاع، بني غانتس، تبنى سياسة مرفوضة، تربط بين جثامين الجنود واألسوأ من ذلك هو أن وز 

ة. يعتقد غانتس أن اإلسرائيليين والمواطنين المحتجزين لدى "حماس" وبين المسائل االستراتيجية لغز 
 هذا واجب أخالقي، وهو يشعر بأنه ملتزم بوعوده االنتخابية.

ؤولية. توجد ذرائع من أجلها يجب على إسرائيل في حينه كان هذا شعبوية رخيصة واآلن هو عدم مس
المخاطرة بمواجهة مع غزة، لكن هذا ليس الموضوع. لن يقوموا بإدخال بضائع مهمة إلى غزة حتى 

 صفقة تبادل. تكون هناك
في هذا األمر يبدو أن بينيت يتفق مع غانتس، وهما يمكنهما تقريبنا من مواجهة غير ضرورية مع 

تس يتفاخران بأنهما يقومان بقصف عقارات فاخرة ردًا على كل بالون حارق، بينيت وغان "حماس".
 وفي محاولتهما تغيير الطريقة التي يتم فيها نقل األموال القطرية.

المادة التجميلية التي تعطيهما القليل من الوقت السياسي. حان الوقت لتغيير هذا النموذج هذه هي 
 بوضع العقبات. أمام غزة. وكوخافي بالتأكيد لن يقوم

 "هآرتس"
 3/8/2021األيام، رام هللا، 
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