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 صفة مراقب في االتحاد األفريقي "إسرائيل"دول عربية تعتر  على منح  سب  .1
اعترضت سبع دول عربية أفريقية رسميًا، يوم الثالثاء، على قرار رئيس : عثمان لحياني-الجزائر

موسى فقيه منح االحتالل اإلسرائيلي صفة "مراقب" في االتحاد، وقبوله  مفوضية االتحاد األفريقي
ووجهت سفارات سبع دول عربية رسالة االعتراض، الموقعة بتاريخ  أوراق اعتماد السفير اإلسرائيلي.

أمس، إلى مفوضية االتحاد األفريقي، وهي: موريتانيا، مصر، الجزائر، تونس، ليبيا، جزر القمر 
 22ت الدول السبع عن "رفضها للخطوة التي أقدم عليها رئيس المفوضية في وعبر  وجيبوتي.

، بشأن مسألة سياسية وحساسة أصدر بشأنها االتحاد األفريقي على أعلى 2021يوليو/تموز 
مستويات صنع القرار فيه، ومنذ زمن طويل، مقررات واضحة تعبر عن موقفه الثابت الداعم للقضية 

مارسات إسرائيل بكافة أشكالها في حق الشعب الفلسطيني الشقيق، والتي الفلسطينية، والمدين لم
 تتعارض مع المصلحة العليا لالتحاد وقيمه ومثله ومقرراته".

كما تأسفت الدول السبع على أن "رئيس المفوضية لم ينظر في الطلب اإلسرائيلي على نحو ما سار 
لقانون التأسيسي لالتحاد األفريقي، والمقررات عليه سابقوه، وفقًا للمبادئ واألهداف الواردة في ا

 الصادرة عن أجهزة االتحاد المختلفة، والمصلحة العليا لالتحاد وآراء وانشغاالت الدول األعضاء".
 3/8/2021، العربي الجديد، لندن

 
 الماليةاتفاق بين السلطة الفلسطينية وقطر حول المنحة  .2

كشفت إذاعة الجيش اإلسرائيلي، النقاب عن تفاصيل اتفاق تم إبرامه بين ”: القدس العربي“ -غزة
وترجم موقع  السلطة الفلسطينية ودولة قطر، حول صرف المنحة المالية لألسر الفقيرة في قطاع غزة.

المختص بالشؤون اإلسرائيلية النبأ الذي أوردته اإلذاعة، والذي أشار إلى أنه يستفيد من ” عكا“
ألف أسرة محتاجة، وفق قائمه أعدتها السلطة  100مليون دوالر،  30المنحة الشهرية البالغة 

 الف موظف من حكومة غزة. 27الفلسطينية، كما سيستمر الدفع لـ
األموال، أوضحت اإلذاعة أن قطر سُتحول المبالغ الممنوحة إلى البنوك التي  وحول آليه تحويل

ومن أجل تنفيذ عملية  تحددها السلطة الفلسطينية في غزة، والتي تتبع سلطة النقد الفلسطينية.
على شعارين يتم التوافق  تحتويالصرف لهذه المنحة، سيتم إصدار بطاقة صراف آلي خاصه 

 قطر.عليهما بين السلطة و 
 3/8/2021، لندن، القدس العربي
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 ال يتجزأ من االحتالل ً امنظومة القضاء اإلسرائيلي جزء :الفلسطينية "الخارجية" .3
اإلسرائيلي بشأن قضية  رام هللا: انتقدت وزارة الشؤون الخارجية الفلسطينية الثالثاء قرارات القضاء

وأدانت الوزارة، في بيان صحافي، قرارات المحاكم اإلسرائيلية بشأن  الشيخ جراح في شرق القدس.
دليال آخر على أن منظومة القضاء اإلسرائيلي جزء ال يتجزأ من االحتالل، “حي الشيخ جراح، كونها 

لخارجية الفلسطينية أن محاكم إسرائيل واعتبرت ا ”.وأداة لخدمة المخططات االستيطانية االستعمارية
تقوم بدور عنصري في ما يتعلق بتهجير األسر الفلسطينية من منازلها في حي الشيخ جراح، “

وبطريقة سياسية ال تمت ألية قوانين بصلة للوصول إلى هدف واحد وهو شرعنة ادعاءات 
 ”.المستوطنين بملكية األرض

 3/8/2021، وفا وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية
 

 تنفيذ المشروع الزراعي في موريتانيال مبادئ السلطة الفلسطينية تبرم اتفاق .4
أبرمت الوكالة الفلسطينية للتعاون الدولي ووزارة الزراعة الفلسطينية اتفاق مبادئ حول بنود : رام هللا

للمرحلة األولى  ويتضمن االتفاق خطة تنفيذية تنفيذ مشروع حول زراعة الخضراوات في موريتانيا.
وكان الطرفان قد وقعا العام الماضي مذكرة تفاهم  للمشروع توضح التفاصيل واآلليات الدقيقة حوله.

مع البنك اإلسالمي للتنمية بشأن تمكين موريتانيا من االستفادة من الخبرة الفلسطينية في مجال 
لة في منهج تبادل المعارف زراعة الخضراوات، وذلك ضمن رؤية البنك اإلسالمي للتنمية المتمث

 .Reverse Linkageالمختلفة والخبرات بين دول المنظمة 

 3/8/2021، القدس، القدس

 
صابة آخر .5  محكمة إسرائيلية تدين األسير شلبي بقتل مستوطن وا 

، الثالثاء، األسير منتصر شلبي من ”عوفر“أدانت المحكمة العسكرية اإلسرائيلية في  :ترجمة خاصة
بلدة ترمسعيا شمال رام هللا، بقتل مستوطن وجرح آخر بإطالق النار تجاههما على حاجز زعترة 

فإن المحكمة أدانت شلبي بالتسبب “العبري، ” واي نت“وبحسب موقع  جنوب نابلس منذ عدة شهور.
لعمد، ومحاولة التسبب بحالة قتل أخرى، إلى جانب إدانته بحيازة أسلحة وتصنيعها، وعرقلة بالقتل ا

 ”.اإلجراءات القانونية
 3/8/2021، القدس، القدس 
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 هآرتس: "مقاومة غزة" تهدد مشروع النفط اإلسرائيلي .6
في نقل  قالت صحيفة "هآرتس" العبرية: إّن الكيان اإلسرائيلي يسعى ألن يكون قوة عظمى: حيفا

  وتخزين النفط عبر خط أنبوب دولي، لكن صواريخ غزة تشكل مخاوف أمنية أمام هذا المشروع.
آسيا" إتسيك ليفي: إنه في السنوات األخيرة وصل إلى -وقال المدير العام لشركة "خط أنابيب أوروبا

ن، ومن هناك أوروبا مثل أذربيجا-الكيان المزيد من ناقالت النفط من دول توجد على حدود آسيا
يواصل النفط الطريق إلى الشرق األقصى، وهذا ُيتوقع أن يكون الخط الرئيس لنقل النفط في االتفاق 

لكن ثمة أخطار وتهديدات تُثير مخاوف الكيان من هذا المشروع، ال سيما بعد العدوان  الجديد.
 األخير على قطاع غزة وما حدث فيه من استهداف لمنشأة عسقالن النفطية.

أشارت الصحيفة إلى أنَّ الخطر األمني الذي يهدد هذا المشروع هو صواريخ غزة التي استهدفت و 
منشأة النفط في عسقالن خالل العدوان األخير؛ "حيث إن حركة حماس تعد منشآت البنى التحتية 

 ، كما أن األسقف الطافية لصهاريج الوقود تحولها إلى هدف قابل لإلصابة".استراتيجيةأهداًفا 
 3/8/2021، المركز الفلسطيني لإلعالم

 
 : معركة البناء الديمقراطي ال تقل أهمية عن معركة التحرر الوطنيالشعبية .7

أكدت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين على أن معركة البناء الديمقراطي ال تقل أهمية عن : غزة
للجبهة يوم الثالثاء، لقيادة  جاء ذلك في برقية تهنئة بعثها المكتب السياسي معركة التحرر الوطني.

حركة "حماس"، هنأ الحركة بها بإتمام انتخاباتها الداخلية بانتخاب إسماعيل هنية رئيسًا للمكتب 
وأكدت الجبهة "أن تاريخًا طوياًل من المقاومة ورفض الحلول  السياسي وصالح العاروري نائبًا له.

مااًل كبيرًا بأن تظل رافعة أساسية من روافع العمل التصفوية يجمعها بحركة حماس التي ُتَعَلق عليها آ
 الوطني التحرري".

 3/8/2021، قدس برس
 

 فتح: معاداة االحتالل اإلسرائيلي ليست معاداة للسامية أو اليهودية .8
أكد المتحدث الرسمي باسم حركة فتح أسامة القواسمي، أن معاداة وانتقاد ورفض االحتالل : رام هللا

معاداة وال انتقادا للديانة اليهودية، وليس انتقادا ومعاداة للسامية مطلقا، وأن الشعب اإلسرائيل، ليس 
الفلسطيني يناضل فقط إلنهاء االحتالل اإلسرائيلي عن أرض دولته المعترف بها في األمم المتحدة 

 وتساءل القواسمي، هل لالحتالل والممارسات العنصرية وفرض نظام األبرتهايد بأغلبية ساحقة.
والقتل واإلعدامات الميدانية، ومصادرة األرض وهدم البيوت ومنع العبادة في المساجد والكنائس 
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واالعتقاالت اإلدارية وغيرها، دين أو عرق؟ وما عالقة انتقاد هذه الممارسات البشعة التي تقوم بها 
ن يسعى لربطهما معا، إسرائيل بمعاداة السامية أو اليهودية، مؤكدا أننا نحترم الديانة اليهودية، وم

 إنما يسعى الستمرار هذه الممارسات بحق الشعب الفلسطيني.
 3/8/2021، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية وفا

 
 أهمية إنجاح الفعاليات للمطالبة بإعادة جثامين الشهداء: القوى الوطنية واإلسالمية .9

أكدت القوى الوطنية واإلسالمية أهمية إنجاح الفعاليات الجماهيرية والشعبية للمطالبة بإعادة : نابلس
جثامين الشهداء المحتجزة في ما يسمى "مقابر األرقام"، وثالجات االحتالل، ورفض هذه الجرائم 

داء المتصاعدة بحق عائالت الشهداء، في محاولة لفرض العقاب الجماعي والتنكيل بعائالت الشه
"معتقدين أنهم يمكن أن يثنوا أبناء شعبنا عن مواصلة مقاومة االحتالل أو كسر إرادة الصمود 

 والتحدي التي يجسدها شعبنا في هذه المواجهة".
جاء ذلك خالل االجتماع القيادي الذي عقدته قيادة القوى الوطنية واإلسالمية، يوم الثالثاء، في بلدة 

ل العمل الوطني في البلدة، وعدد من عائالت الشهداء والجرحى بيتا جنوب نابلس، بحضور فصائ
 واألسرى، وعدد من أعضاء المجلس البلدي وأهالي البلدة.

كما أكدت "القوى" أهمية إنجاح الحملة الوطنية والدولية إلطالق سراح األسرى والمعتقلين، خاصة 
والشعبي من أجل إطالق سراح أسرانا اإلداريين والمضربين عن الطعام، وأهمية مواكبة الدور الرسمي 

األبطال من زنازين االحتالل، مشددة على تنظيم الفعاليات الجماهيرية والشعبية أمام المنظمات 
الدولية وفي مراكز المدن، خاصة أمام الصليب األحمر والمؤسسات الدولية، من أجل إطالق سراح 

نقاذ حياة المضربين منهم عن الطعام.  وا 
 3/8/2021، ء والمعلومات الفلسطينية وفاوكالة األنبا

 
 بمستوطنات الضفة "متعمدة"اإلطفاء اإلسرائيلي: ال يمر يوم دون حرائق  .10

قال مسؤولون في فرق اإلطفاء واإلنقاذ اإلسرائيلي، يوم الثالثاء، إنه ال يمر يوم دون  :ترجمة خاصة
، إلى جانب عشرات الحرائق التي تنشب بسبب درجات الحرارة، في ”تتم بشكل متعمد“حرائق  تسجيل

فإن  -العبري” واي نت“كما ذكر موقع  -وبحسب نفس المصادر كافة مستوطنات الضفة الغربية.
هناك قفزة مقلقة في عدد الحرائق بمستوطنات الضفة الغربية، وسط توقعات بزيادة عددها بحلول 

 6,400، سجل اندالع 2020وفي  لعام مع ارتفاع درجات الحرارة المتوقعة خالل هذه الفترة.نهاية ا
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حدثًا، ومن  6,071وحتى اآلن تم التعامل مع  2021حريق، في حين أنه منذ بداية العام الجاري 
 المتوقع أن تزداد األرقام بشكٍل كبير حتى نهاية العام.

 3/8/2021، القدس، القدس
 

 مدنيين بقذيفة مدفعية في غزة بالحرب األخيرة 6"هآرتس": الجيش اإلسرائيلي أخفى قتل  .11
مدنيين فلسطينيين،  6وكاالت: قالت صحيفة عبرية، أمس، إن الجيش اإلسرائيلي أخفى قتل  -القدس

 بقذيفة مدفعية في قطاع غزة خالل الهجوم الذي شنته قواته في أيار الماضي.
رت صحيفة "هآرتس"، أن المدنيين الضحايا هم طفل عمره تسعة أشهر، وفتاة تبلغ من العمر فقد ذك

وقالت الصحيفة "جميعهم كانوا مدنيين غير مقاتلين، كما ُتعرِّفهم  عاًما، وثالث نساء، ورجل. 17
 ار".إسرائيل، ُقتلوا بنيران مدفعية الجيش اإلسرائيلي على غزة خالل عملية حارس الجدران في أي

وأضافت "علمت هآرتس، أن هذه كانت نيرانًا استهدفت بالخطأ مبانَي مؤقتة، على طول الحدود مع 
 إسرائيل وهي منازل مزارعين بدو".

وتابعت "لم تحظ هذه الحادثة بالنشر، ولكن علم بها الجيش الذي قرر التحقيق فيها، لكن بعد شهرين 
وس مهنية، بحسب المتحدث باسم الجيش ونصف، أفاد الجيش فقط أنه: تم استخالص در 

 اإلسرائيلي".
 4/8/2021األيام، رام هللا، 

 
 بينيت مهددًا إيران: نحشد العالم للمواجهة... وندرس الرّد الفردي .12

، أن تل أبيب تشاركت معلومات مع دول الثالثاء يومراء اإلسرائيلي، نفتالي بينيت، أكد رئيس الوز 
أخرى حول الهجوم الذي وقع على سفينة يملكها رجل أعمال اسرائيلي، غير مستبعٍد احتمال 

 اإلسرائيلي ضد إيران.« التحرك الفردي»
إيران »في مواجهة طهران، معتبرا أن « لحشد العالم»عمل وشدد في الوقت نفسه على أن حكومته ت

 «.تعلم ما هو الثمن الذي نجبيه عندما يهدد أحد أمننا
مقر قيادة المنطقة العسكرية الشمالية التابعة للجيش »وجاءت أقوال بينت، خالل جولة تفقدية لـ

 ، برفقة رئيس األركان، أفيف كوخافي.«اإلسرائيلي
  4/8/2021، األخبار، بيروت
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 االسرائيلية: نصب الشرطة كاميرات التعرف على الوجوه ينتهك حقوق اإلنسان” السايبر“ .13
ب تعارض هيئة السايبر الوطنية اإلسرائيلية القانون الذي تسعى الشرطة إلى سّنه ويقضي بنص

كاميرات للتعرف على الوجوه، بسبب التخوف من تسرب تفاصيل تجمعها هذه الكاميرات واستهداف 
أبرياء إثر قدرات الكاميرات المتدنية بالتشخيص. ودعت الهيئة إلى تقليص إمكانية وصول الجيش 

 اإلسرائيلي وهيئات عامة أخرى إلى المعلومات التي تجمعها الكاميرات.
ن، التي نشرت الشهر الماضي، فإن المعلومات التي تجمعها الكاميرات ستكون وبحسب مذكرة القانو 

 متاحة أمام جهاز األمن الذي بإمكانه استخدام هذه المعلومات من دون استصدار أمر من المحكمة.
وفي حال المصادقة على مشروع القانون، فإن كاميرات التعرف على الوجوه ستنصب في أنحاء 

 تعرف على وجوه مواطنين ومقارنتها بالمعطيات الموجودة في مخزونات الشرطة.البالد، وتسمح بال
 3/8/2021القدس، القدس، 

 
 الجيش والصحة والتعليمدة موازنة زيا: الحكومة اإلسرائيلية تقّر موازنتها .14

كومة اإلسرائيلية، أمس في خطوة مهمة الستقرارها في الحكم، أقرت الح: تل أبيب: نظير مجلي
. وذلك بعد أن توصلت طواقم الوزارات 2022و 2021)االثنين(، الموازنة العامة لسنتين متتاليتين، 

المختلفة إلى تفاهمات بشأن المطالب التي طرحتها أحزاب االئتالف الثمانية، وعدم االلتفات 
 العتراض خبراء وزراء المالية على ميزانية الجيش.

سنوات فشلت فيها الحكومة السابقة برئاسة بنيامين نتنياهو في  3الخطوة بعد  وقد جاءت هذه
. وقد احتوت الموازنة على زيادات 2018المصادقة على موازنة، وأدارت شؤون البالد بموازنة عام 

كبيرة لوزارات األمن والجيش ووزارتي الصحة والتعليم، بشكل خاص. واتضح أن الوزراء أقروا زيادة 
لميزانية الجيش، ولكي ينجحوا في ذلك، أخرجوا من الغرفة جميع الخبراء والمسؤولين في وزارة كبيرة 

المالية، الذين كانوا قد أعربوا عن قناعتهم بأن الجيش ال يحتاج لزيادة موازنته ويستطيع إعطاء إجابة 
 55قدر بمبلغ على كل متطلباته الحربية في التسلح والتطوير من موازنته الضخمة أصاًل، التي ت

مليار دوالر(، مع اإلبقاء على  17مليارًا ) 58مليار دوالر( وتم رفعها إلى  16مليار شيكل )نحو 
 خيار رفعها أكثر في حال خاض الجيش حربًا.

وأعرب وزير األمن، بيني غانتس، عن ارتياحه من هذا القرار، وقال خالل كلمة له أمام كتلة حزبه 
الموازنة تحتوي على استجابة كريمة الحتياجات الجيش في مواجهة »البرلمانية، إن « كحول لفان»

فوق العسكري التحديات والتهديدات الجديدة والمتزايدة، تمكن الجيش من بناء قاعدة متينة لضمان الت



 
 
 
 

 

 10 ص             5597 العدد:             8/4/2021 ربعاءألا التاريخ: 

 

                                    

الميزانية ال تتجاوب مع كل أحالمنا في الجيش، »مضيفًا أن «. واألمني والتكنولوجي واالستخباري
 «.لكنها تتجاوب مع احتياجاتنا المهنية واالستراتيجية

مليون دوالر( في تمويل  619وحصل وزير الصحة نيتسان هوروفتش على إضافة ملياري شيكل )
ة اإلسالمية على الرعاية الصحية من وزارة المالية، بعد أن هدد بالتصويت ضدها. وحصلت القائم

مليار شيكل لتمويل مشروعات في المجتمع العربي. وحسب تقرير وزارة المالية، فإن قيمة موازنة  15
مليار  140مليار شيكل ) 453مليار دوالر(، والعام التالي  134مليار شيكل ) 432ستبلغ  2021العام 

في المائة، وفي العام المقبل  6.8دوالر(. ويستدل من مشروع الميزانية أنها تتضمن عجزًا بنسبة 
 في المائة. 3.9عجزًا بـ

لكن االختبار األساسي لبقاء الحكومة الجديدة سيكون في إقرار الموازنة في الكنيست )البرلمان(؛ 
نوفمبر )تشرين الثاني( المقبل سيؤدي إلى سقوط الحكومة. وفي  4حيث إن عدم إقرارها هناك حتى 
قراءات في كل من اللجان والهيئة  3ع قانون الموازنة، عدة أبحاث والكنيست ينبغي أن يعبر مشرو 

العامة. وألن االئتالف الحكومي يتمتع بأغلبية برلمانية ضيقة، فإنه سيكون مضطرًا للتفاهم مع حزب 
 6لألحزاب العربية المؤلفة من « القائمة المشتركة»آخر من المعارضة. واالتجاه هو أن يتفاهم مع 

لم تصوت مع الموازنة تمتنع عن التصويت على األقل، وذلك مقابل التجاوب مع مقاعد، فإذا 
 61مطالب إضافية للمجتمع العربي. فحسب القانون، يتوجب على الكنيست إقرار الموازنة بأغلبية 

 صوتًا على األقل. 120من مجموع 
ير الموازنة حتى ويبني رئيس المعارضة، بنيامين نتنياهو، على احتماالت فشل الحكومة في تمر 

أسوأ موازنة في تاريخ إسرائيل. تنذر »يسقطها. وقد بدأ حملته ضدها، من يوم أمس، إذ قال إنها 
 «.بالسوء في كل المجاالت. ومن يدافع عنها يلجأ إلى األكاذيب. إنها موازنة رفع الضرائب وغالء

هو جزء من الضريبة التي هذا »مليار شيكل للمجتمع العربي، وقال إن  15وهاجم نتنياهو تخصيص 
مليار شيكل  55يدفعها نفتالي بنيت إلى منصور عباس رئيس الحركة اإلسالمية وتبلغ قيمتها العملية 

هذه هي أول حكومة إسرائيلية فلسطينية تحكم في »وقال: «. ثمنًا لبقاء الحكومة مستندة عليه
بإسقاط هذه الحكومة لمنع أضرار ووعد نتنياهو «. إسرائيل، وسنجعلها آخر حكومة من هذا الطراز

 موازنتها.
 3/8/2021الشرق األوسط، لندن، 
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 ريضهم على كراهيتهاتح بادعاءبفصل موظفيها  ونروااأل  تطالب صحف إسرائيلية .15
بالتساهل مع ” أونروا” اتهمت وسائل إعالم إسرائيلية، منظمة غوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين

أعمالهم، الموظفين الفلسطينيين العاملين معها، مطالبًة إياها باتخاذ خطوات عقابية بفصلهم من 
كراهية إسرائيل ومعاداة “استخدامهم مواقع التواصل االجتماعي للتحريض على  الدعائهاوذلك 
 ”.السامية

اإلسرائيليتين، إن موظفين ” معاريف“و ” يديعوت أحرنوت“وجاء في التقرير الذي نشرته صحيفتي 
 على حد تعبيرهم.” اإلرهاب بوفاة إسرائيليين ويدعمون يحتفلون“يتقاضون رواتبهم من األمم المتحدة 

يكشف  غير أممية(،”) UN Watch”ولفتت إلى أن اإلدعاء المذكور يستند على تقرير نشرته منظمة
يستخدمون وسائل التواصل االجتماعي للترويج لكراهية  ااألونرو حالة لموظفي  100عن أكثر من 

ع سياسة العنصرية. على حد تفشل باستمرار في دعم عدم التسامح م” أونروا“إسرائيل، مدعين أن 
 وصف الصحيفتين.

 4/8/2021القدس العربي، لندن، 
 

 زبارقة: الشيخ رائد صالح يتعر  لسياسة إذالل ومتخوفون على سالمته .16
غزة/ يحيى اليعقوبي: أثار محامي الدفاع عن رئيس الحركة اإلسالمية بالداخل الفلسطيني -الناصرة

المحتل، الشيخ رائد صالح "المخاوف على سالمة" موكله القابع في العزل االنفرادي، مشيًرا إلى أنه 
هانة متعمدة. وقال المحامي خالد زبارقة لصحيفة "فلسطين": إن وجود الشيخ  يتعرض لسياسة إذالل وا 

صالح في العزل االنفرادي هو بحد ذاته تعذيب نفسي يؤثر في اإلنسان، وهناك تضييق على حياته 
يوميًّا، فهو مسجون ظلًما في ملف تعسفي ملفَّق. واستعرض زبارقة جوانب من حلقات التضييق الذي 

بات التي يقدمها يتعرض له صالح بمنع إدخال الكتب أو المماطلة في ذلك وفي كثير من الطل
 يوميًّا، إضافة لسياسة اإلذالل واإلهانة التي تؤدي إلى التعذيب النفسي له. 

 3/8/2021، فلسطين أون الين
 

  18ارتفاع أعداد األسرى المضربين عن الطعام لب .17

تباعا في معركة  من المرجح أن يتضاعف عدد األسرى الفلسطينيين المحكومين إداريا، والذين يدخلون
أسيرا، بعضهم يعاني  18اإلضراب عن الطعام، من أجل نيل حريتهم، حيث ارتفع عددهم الحالي إلى 

وأّكد نادي األسير أّنه ال توجد بوادر حول حلول جّدية حّتى اليوم بشأن  من وضع صحي خطير.
قضية المضربين عن الطعام، الفتًا إلى أن سلطات االحتالل تواصل تصعيدها لسياسة االعتقال 
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صدار المزيد من أوامر االعتقال اإلدارّي بحق معتقلين جدد، وبذلك فإّن أعداد األسرى  اإلداري، وا 
ذ منحى تصاعديا خالل األيام المقبلة، وقد يكون هناك إضراب إسنادي من بعض المضربين سيأخ

 األسرى في حال لم تستجب سلطات االحتالل لمطلب األسرى المضربين حاليا.
 3/8/2021، القدس العربي، لندن

 
 يوليو/ قرارا إداريا خالل تموز 98هيئة شؤون األسرى: االحتالل أصدر  .18

في بيان صحفي، اليوم الثالثاء، أن مجموع أوامر االعتقال  كشفت هيئة شؤون األسرى والمحررين
أمرًا من  98اإلداري التي أصدرتها سلطات االحتالل بحق األسرى خالل شهر تموز الماضي بلغت 

ويبلغ عدد األسرى والمعتقلين الفلسطينيين في سجون . أمر تجديد 60أمرا جديدا، و 38بينها 
( أسيرة، فيما بلغ عدد المعتقلين األطفال والقاصرين في 38)( أسير، منهم 5,200االحتالل نحو )

( معتقاًل، فيما وصل 380( طفاًل، وعدد المعتقلين اإلداريين إلى نحو )220سجون االحتالل نحو )
 ( شهيًدا.226عدد شهداء الحركة األسيرة إلى )

 3/8/2021، فلسطين أون الين
 

 انتهاكات قوات القم  أسرى "عوفر" يغلقون أقسام السجن احتجاجا على .19
أفادت هيئة شؤون األسرى والمحررين، يوم الثالثاء، بأن األسرى أغلقوا أقسام سجن "عوفر" بالكامل، 
احتجاجا على االقتحام الوحشي الذي نفذته وحدات القمع "متسادا" و"اليمام" و"الدرور" التابعة إلدارة 

وقالت الهيئة إن  سرى واالعتداء عليهم.( والتنكيل باأل16سجون االحتالل اإلسرائيلي، لقسم )
االستهداف يشمل حياة األسرى كافة في المعتقل، حيث تحاول اإلدارة فرض واقع جديد مبني على 
خطة ممنهجة من االعتداءات والتنكيل. وأشارت الهيئة إلى أن األطفال القاصرين في المعتقل لم 

منهم، بعد نقلهم من سجن "مجدو" إلى  8يسلموا من هذه الهجمة، حيث تم أمس االعتداء على 
 "عوفر"، وأنه فور وصولهم اُعتدي عليهم بالضرب والشتم المهين.

 3/8/2021، فلسطين أون الين
 

 عائالت من حي الشيخ جراح 4العليا" اإلسرائيلية تطالب بأسماء ووثائق من " .20
عائالت من حي الشيخ جراح في  4"األيام": طالبت المحكمة اإلسرائيلية العليا، امس،  -القدس

وأوضح أهالي الحي  القدس، تقديم قوائم ومستندات للمحكمة، حتى تاريخ العاشر من الشهر الجاري.
أن المحكمة العليا، تلزم عائالت "الكرد، الجاعوني، القاسم، وسكافي" بتقديم قائمة بأسماء سكان 
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هم وبين المتعاقدين األصليين مع وحدات السكن التي تخصهم في الحي، وتوضيح العالقة بين
 الحكومة األردنية.

 4/8/2021، األيام، رام هللا
 

 لبنان.. ليالي المخيمات الفلسطينية مظلمة وحارة .21
تشهد المخيمات الفلسطينية في لبنان، موجة انقطاع كهرباء عارمة، فيما : محمد شهابي-بيروت

المولدات الكهربائية عاجزين تأمين الوقود  حرارة فصل الصيف في ذروتها هذه األيام، بينما أصحاب
 الالزم لتشغيلها؛ ما دفع بسكان المخيمات إلى افتراش األزقة واألسطح.

 نهر البارد .. تعطل الخط الرسمي فاقم األزمة
وشهد مخيم نهر البارد )شمال لبنان(، يوم الثالثاء، استجابة كبيرة من قبل أهال المخيم إلى دعوات 

ازل وافتراش الطرقات واألسطح؛ لكسب القليل من الهواء، فيما الرطوبة تبلغ درجات الخروج من المن
 قياسية في شهر آب/أغسطس الحالي.

 عين الحلوة .. "سامحونا سنطفئ مولداتنا"
وفي مخيم عين الحلوة )جنوب لبنان(، عمد أصحاب المولدات إلى قطع الكهرباء عن المشتركين 

وجاء  تحمل مسؤولياتهم، وفق ما جاء في بيان مشترك صادر عنهم. لديهم، إلجبار المسؤولين على
في البيان: "سامحونا، ولكن لقد وصلنا إلى طريق مسدود، سنطفئ مولداتنا من هذا المساء وعلى 

 جميع المسؤولين تحمل هذه المسؤولية فعاًل وليس قواًل".
ألف إلى مليون ليرة لبنانية، ما يعني  800أمبير"، في عموم لبنان، ما بين  5وتتراوح تكلفة اشتراك "الـ

 أضعاف عن ما كان ُيدفع قبل األزمة. 5ارتفاع تكلفة االشتراك بنحو 
 3/8/2021، قدس برس

 

 الخارج" يدعو لطرد االحتالل من االتحاد األفريقي وفلسطيني" .22
إلى العدول عن دعا المؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج، يوم الثالثاء، االتحاد األفريقي، : بيروت

وعّبر  قراره ضّم االحتالل اإلسرائيلي كعضو ُمراقب إلى الُمنظمة، واصًفا تلك الخطوة بـ "المستهجنة".
المؤتمر الشعبي لفلسطيني الخارج )مقره بيروت(، في بيان، تلقت "قدس برس" نسخة عنه، عن 

ن االحتالل االستعماري "مشاعر الصدمة واالستياء إزاء موافقة االتحاد األفريقي على منح كيا
 العنصري العضوية المراقبة فيه".
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وقال المؤتمر في بيانه: "إّن قبول عضوية كيان االحتالل الصهيوني في االتحاد األفريقي خطوة 
مستهجنة ُتسيء بشدة إلى االتحاد ودوله األعضاء، وال تخدم مصالح األمم األفريقية الحقيقية، عالوة 

نضاالت أمم القارة واستهتار بكفاح أجيالها العادل للتحرر من االستعمار على ما تمثله من إهانة ل
وطالب "المؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج" االتحاد األفريقي بالعدول عن هذا القرار  والعنصرية".

 وما يترتب عليه، كما طالب بإصالح "الخطأ الجسيم" الذي ينطوي عليه.
 3/8/2021، قدس برس

 
 واألسرى الفلسطينيين يتفوقون بالثانوية العامةأبناء الشهداء  .23

تصّدرت مقاطع فيديو وثقت لحظات تلقي الفلسطينيين نتائج أبنائهم بامتحان الثانوية : سند-الجزيرة
واحتفى األهالي واألحياء والمنصات  العامة وتفّوقهم، منصات التواصل االجتماعي يوم الثالثاء.

ين، خاصة أنهم تقدموا لالمتحانات في يونيو/حزيران الماضي، أي اإللكترونية بآالف الطلبة المتفوق
بعد شهر واحد فقط من العدوان اإلسرائيلي على قطاع غزة، والمواجهات الواسعة مع االحتالل 

وتداول مغردون لحظات فرحة أهالي الشهداء واألسرى بتفوق  اإلسرائيلي في القدس والضفة الغربية.
ابنة القيادي في حركة )حماس( جمال الزبدة، الذي اغتالته الصواريخ  أبنائهم، ومن أبرزهم سارة

شمال  كما احتفت عائلة األسير منتصر الشلبي اإلسرائيلية مع نجله في عدوان مايو/أيار الماضي.
وقالت وزارة والتعليم الفلسطينية إن عدد المتقدمين المتحان الثانوية العامة  ..رام هللا بتفوق ابنها أحمد

 .%71.37بنسبة بلغت  182ألفا و 59طالبا، نجح منهم  924ألفا و 82 بلغ
 3/8/2021. نت، الجزيرة

 
 "الثانوية العامة"بالمفرقعات والمشاعل في جبل صبيح احتفاًء بنتائج  "ليلة إرباك استثنائية" .24

مهداة للناجحين في ” إرباك استثنائية ليلة”بـ” حراس الجبل“مساء الثالثاء، احتفى : خاص -نابلس
الثانوية العامة، وبمشاركتهم، بطريقتهم الخاصة، حيث أشعلوا المشاعل، وأطلقوا المفرقعات واعلوا 
األهازيج واألغاني الوطنية ووزعوا الحلويات، وأطلقوا بالونات كتب عليها أسماء شهداء بيتا الذين 

ضد إقامة البؤرة االستيطانية، بنكهة الفرح المطّعم بالحزن  ارتقوا خالل الفعاليات الشعبية األخيرة
االستيطانية المقامة ” إفيتار“على الشهداء والجرحى والمعتقلين والغضب واإلصرار حتى إزالة بؤرة 

 ”.صبيح“على قمة جبل 
 3/8/2021، القدس، القدس
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 مستوطنون يعتدون على عاملين مقدسيين في فندق بالقدس .25
مستوطنون إسرائيليون، السبت الماضي، على عاملين مقدسيين اثنين، داخل فندق اعتدى : القدس

والد أحد المصابين ، وأفاد عماد عّموري إسرائيلي في مدينة القدس المحتلة، أثناء فترة عملهما.
مستوطنين على األقل هاجموا الموظفين بالضرب واستخدام أمالك الفندق، وهم في  10االثنين، أّن 

ونوه عّموري إلى أّن قوات األمن اإلسرائيلي تواجدت بالمكان،  ر، وتلفظوا بعبارات عنصرية.حالة ُسك
 دون أن تقوم بأية إجراءات أو اعتقاالت بين صفوف المعتدين.

 3/8/2021، القدس، القدس
 

 اعتقاالت بالقدس والضفة وتوغل بغزة .26
وفجر اليوم الثالثاء، حملة مداهمات شنت قوات االحتالل اإلسرائيلي الليلة الماضية : محمد وتد

واقتحامات لمناطق مختلفة بالضفة الغربية والقدس المحتلتين، تخللها اعتقال عددا من المواطنين، 
وتشهد مناطق متفرقة بالضفة الغربية والقدس  فيما بلغ عن توغل عسكري إسرائيلي محدود شرق غزة.

 ب للسكان والنساء واألطفال.يوميا اقتحامات واعتقاالت للمواطنين، وسط إرها
 3/8/2021، 48عرب 

 
 رئيس لجنة فلسطين بالبرلمان األردني: فلسطين قضية محورية ومركزية .27

أكد رئيس لجنة فلسطين النيابية في البرلمان االردني محمد الظهراوي أن القضية الفلسطينية هي 
يوم االثنين، مع رئيس الهيئة الشعبية اء اللجنة، الظهراوي خالل لق وشددكزية. القضية المحورية والمر 

على أننا أحوج ما نكون لتكاتف الجهود إلعادة توجيه ، العالمية لدعم فلسطين عصام يوسف
البوصلة واالهتمام الدولي للقضية الفلسطينية، قائال إن "فلسطين النيابية" تسعى دوما لتأسيس شراكة 

 الدولية والشعبية الداعمة للقضية الفلسطينية.حقيقية مع جميع المنظمات والمؤسسات 
 3/8/2021، فلسطين أون الين

 
 قبالة ُعمان يةسرائيلاإليدين الهجوم على ناقلة النفط  "التعاون الخليجي" .28

س التعاون لدول الخليج العربية، يوم )الثالثاء(، الهجوم الذي استهدف ناقلة نفط أدان مجل الرياض:
قبالة سواحل عمان، مطالبا المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته تجاه مثل هذه االعتداءات، استنادا 
إلى القانون الدولي لضمان عدم تكرارها بما يحفظ حركة التجارة واإلمدادات النفطية، وكذلك يحفظ 
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لهجوم الخميس في بحر « ميرسر ستريت»وتعرضت ناقلة النفط  ألمن واالستقرار في المنطقة.ا
 .عمان اتهمت إسرائيل، إيران، بالوقوف خلفه

  3/8/2021، الشرق األوسط، لندن

 
 القضاء السعودي يصدر أحكامه على المعتقلين األردنيين والفلسطينيين األسبوع المقبل .29

المعتقلين األردنيين في السعودية خضر المشايخ، إن السلطات السعودية قال رئيس لجنة : خاص
حددت األسبوع القادم، موعدا للنطق بالحكم بحق موقوفين أردنيين وفلسطينيين لديها منذ عامين 

وأضاف المشايخ في تصريحات إعالمية، الثالثاء، أن "القرار صدر بشكل مفاجئ، حيث  ونصف.
 جلسات النطق بالحكم على المعتقلين، على مدار أيام األسبوع المقبل".وزعت السلطات السعودية، 

، بمحاكمة عشرات الفلسطينيين 2020آذار/مارس  8يشار إلى أن السلطات السعودية، بدأت في 
 )بعضهم من حملة الجوازات األردنية( مقيمون داخل أراضيها، بدعوى دعم المقاومة الفلسطينية.

 3/8/2021، قدس برس
 

 ن تستدعي سفيرة رومانيا ردا على اتهامات باستهداف ناقلة إسرائيليةإيرا .30
طهران: استدعت وزارة الخارجية اإليرانية، اإلثنين، سفيرة رومانيا لديها، دومنا ميرال جريكو، احتجاجا 

” مهر“وقالت وكالة أنباء  على اتهام بالدها طهران باستهداف ناقلة نفط إسرائيلية، قبالة خليج عمان.
الخطوة جاءت بعد ساعات من استدعاء رومانيا للسفير اإليراني لديها، واتهامها لطهران “اإليرانية إن 

 ”.بالتورط في الهجوم على الناقلة اإلسرائيلية، الذي أسفر عن مقتل شخصين، أحدهما روماني
ان باطلة وغير االتهامات التي وجهتها بالدها لطهر “وأضافت أن الوزارة أكدت للسفيرة الرومانية أن 

 على تلك االتهامات لبالدها.” احتجاجها الرسمي“، مطالبة إياها بنقل ”مقبولة
  3/8/2021، القدس العربي، لندن

 
 تعلن انتهاء اختطاف سفينة قبالة سواحل اإلمارات ةبريطانيهيئة بحرية  .31

ء اختطاف سفينة قبالة أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، اليوم األربعاء، انتها: لندن
وقالت الهيئة على موقعها االلكتروني: "غادر الخاطفون، والسفينة  سواحل اإلمارات في خليج عمان.

ولم تشر الهيئة إلى هوية الخاطفين أو عددهم أو مالبسات وقوع الحادثة،  بأمان وانتهت حادثة".
تطاف محتملة" لسفينة قبالة سواحل التي أبلغت عنها مساء الثالثاء، إال أنها حذرت من عملية "اخ
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والثالثاء، أعلنت الهيئة أن سفينة تجارية تعرضت إلى حادث قرب سواحل الفجيرة  اإلمارات.
 اإلماراتية في بحر عمان.

 4/8/2021، قدس برس
 

 دائما بأن حل الدولتين هو الذي يضمن السالم الدائمنؤمن  :سفير الهند ورئيس مجلس األمن .32
بالده  السفير الهندي لدى األمم المتحدة، ت.س. تيريمورتي، اإلثنين مؤتمرا صحفيا بمناسبة تقلد قال

دائما بأن حل الدولتين هو الذي : نؤمن أغسطس الحالي من الدولي لشهر آب/رئاسة مجلس األ
ضات بين يضمن السالم الدائم لكال الشعبين الفلسطيني واإلسرائيلي. وهذا يجب أن يتحقق عبر مفاو 

وقال السفير إن الهند دعمت السلطة الفلسطينية في  األطراف حول كافة مسائل الوضع النهائي
مليون دوالر. وليس هذا فحسب بل هناك عدة مشاريع مهمة  70رات الذاتية بمبلغ مجال بناء القد

 تشرف الهند على تنفيذها للشعب الفلسطيني.
 4/8/2021القدس العربي، لندن، 

 
 إسرائيل: احتماالت حرب تعيد خلط األوراق؟ -إيران .33

 أشرف العجرمي
في مساء يوم الخميس الماضي « ستريت ميرسر»يشكل الهجوم على سفينة الشحن اإلسرائيلية 

يران والذي عبر عن نفسه بهجمات متبادلة  عالمة فارقة في الصراع البحري الدائر بين إسرائيل وا 
على السفن واألهداف البحرية. وهذه المرة انتهى الهجوم بخسائر في األرواح، واألسوأ هو مقتل 

ران، على فرض أن المعلومات التي يجري مواطنين أحدهما بريطاني واآلخر روماني لسوء حظ إي
تداولها بشأن مسؤولية إيران هي صحيحة. وقد تترتب عليه تطورات ونتائج بعيدة المدى على شكل 

 العالقة والصراع، ما قد يعيد خلط األوراق والمعادالت في المنطقة.
أن إيران تتحمل  اإلسرائيلية التي تشاركهما فيها بريطانيا ودول أخرى هي -الفرضية األميركية

المسؤولية عن هذا الهجوم، على اعتبار أن هذا النوع من الهجمات باستخدام الطائرات المسيرة سبق 
وأن قامت به إيران ضد أهداف برية وبحرية في المنطقة. كما أن إيران تحاول طوال الوقت التعرض 

وزير الخارجية األميركي أنطوني ألهداف إسرائيلية ردًا على اعتداءات إسرائيلية مماثلة. وقد تحدث 
بلينكن بصورة قاطعة بأن واشنطن واثقة من أن إيران نفذت الهجوم على الناقلة. وهذا كان موقف 
رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون الذي أكد على أن إيران يجب أن تتحمل تبعات هجومها 
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ليس حول التأكد من صحة االتهام بل على الناقلة اإلسرائيلية. وبالتالي يدور الحديث « الشائن»
 حول سبل الرد عليه واالنتقام من إيران.

إسرائيل سعيدة بما حصل وخاصة أن ضحايا الهجوم هم مواطنون أجانب، ما يورط إيران دوليًا 
ويجعل أي رد إسرائيلي مقبواًل أو مسكوتًا عنه على األقل. وهي تتوعد إيران على لسان وزير حربها 

الذي صرح بأن إيران تسعى لتصبح تهديدًا وجوديًا إلسرائيل وأن األخيرة ستعمل على بيني غانتس 
إزالة هذا التهديد، وأن لدى إسرائيل مجموعة متنوعة من األدوات والخيارات. وأن عليها التصرف فورًا 
ضد التصعيد اإليراني الخطير. وبدون أدنى شك ستسعى إسرائيل للحصول على موافقة واشنطن 

ن ردها على إيران موجعًا، وحبذا لو استطاعت أن تقصف المفاعالت النووية اإليرانية مرة واحدة ليكو 
 وتتخلص من البرنامج اإليراني برمته أو تعيقه لفترة طويلة قادمة.

وبرغم أن الواليات المتحدة وبلسان الناطقة باسم البيت األبيض جين ساكي أكدت على حرية إسرائيل 
ت التي تراها مناسبة بشأن إيران، وهذا يعني منح إسرائيل الضوء األخضر لتنفيذ في اتخاذ القرارا

عدوان على إيران، إال أن ما صرح به بلينكن يشير إلى أن واشنطن تنسق ردًا جماعيًا وشيكًا على 
تهديدات إيران للمالحة البحرية مع حكومات داخل المنطقة وخارجها. بمعنى أن الرد سيكون 

سقًا وربما ليس كما تريد إسرائيل ال من حيث الشدة وال األهداف. ومن المالحظ أن محسوبًا ومن
الخطوات اإليرانية تشكل تحديًا وتهديدًا في ظل برنامج نووي غير »تصريح ساكي تضمن عبارة أن 

وهذا يدلل على رغبة الواليات المتحدة في التوصل إلى اتفاق شامل مع إيران حول الملف «. مقيد
 وأمور أخرى. وهذا ربما يعيق حرية التصرف اإلسرائيلي. النووي

على كل حال لو قامت إسرائيل بضرب إيران بأي شكل من األشكال، فماذا سيكون الرد اإليراني؟ 
اإلجابة على هذا التساؤل مرتبطة بحجم االعتداء المحتمل على إيران، ولكن من شبه المؤكد أن تقوم 

د شاماًل في عدة جبهات يمكن أن تمس بإسرائيل بصورة جدية، وهنا ال إيران بالرد وقد يكون هذا الر 
من هذه اإلمكانية. فالمتحدث باسم لجنة األمن القومي « غزة»وفلسطين « حزب هللا»يستبعد لبنان 

في البرلمان اإليراني محمود مسكيني هدد إسرائيل بأن اإلقدام على خطوة عسكرية سيكلفها غاليًا إلى 
 لوجودي. ربما هذا التهديد مبالغ فيه ولكن ال تسمح إيران لنفسها بعدم الرد.حد التهديد ا

قيام إيران برد واسع على هجوم إسرائيلي محتمل قد يحمل في طياته خلطًا كبيرًا لألوراق، خاصة إذا 
والفصائل الفلسطينية في غزة، ألنه يعني حربًا واسعة وقد تكون مدمرة « حزب هللا»ما استخدمت 

طراف عديدة، وستتضرر إسرائيل بصورة جدية نتيجة لمثل هذا السيناريو، مع أن األضرار على أ
ستكون أكبر بما ال يقاس في لبنان وغزة. وستكون له تبعات على مجمل المنطقة، من حيث موازين 
القوى وايضًا األوضاع السياسية واالقتصادية. فضربة قوبة إلسرائيل ستجعلها تعيد حساباتها في 
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اإلسرائيلي،  -نطقة، وهذا سيؤثر طبعًا على موقفها من التسوية السياسية وحل الصراع الفلسطينيالم
في لبنان. وقد تقود ضربة قوية إليران إلى تغيير موقفها بشأن « حزب هللا«وموقفها تجاه غزة و

 االتفاق النووي ليصبح أكثر مرونة وقبواًل لشروط إضافية تضاف إلى البنود االصلية.
يبدو أن الظرف الدولي سيمنع توجيه ضربة إليران، حتى الرد الروسي الذي عبر عنه مدير الدائرة ال 

اآلسيوية في الخارجية زامير كابولوف بأنه ال يوجد أدنى دليل على تورط إيران في الهجوم، وهو 
جه العام نحو عمليًا الرد الوحيد الذي يشكك بمسؤولية إيران عن الهجوم، ال يظهر أنه سيغير من التو 

معاقبة إيران وتوجيه ضربة لها. وربما بعض الدول األوروبية لها موقف مختلف لم يعبر عنه. ولعل 
حضور ممثل االتحاد األوروبي حفل تنصيب الرئيس اإليراني الجديد ابراهيم رئيسي مؤشر على هذا 

طًا بحجم الضربة ورد الموقف المختلف. ولكن لن تعارض أوروبا معاقبة إيران. وسيبقى األمر منو 
 الفعل اإليراني. فهل ستكون رمزية يجري تجاوزها أم جدية ولها تداعيات خطيرة؟

 4/8/2021األيام، رام هللا، 
 

 كيف استخدمت إسرائيل االنقالبات لهندسة العالم العربي؟ .34
 سليمان صالح

وشجاعة. ففي هذه الفترة األمة تحتاج لعلماء يقرؤون الواقع بعمق، ويكشفون لها الحقائق بوضوح 
تتعرض األمة لخطر يهدد وجودها، ولم يعد هناك مجال لدفن الرؤوس في رمال الوهن والخضوع 

 والمهادنة.
ومن أهم المجاالت التي تحتاج إلى شجاعة الباحثين دور إسرائيل في هندسة الواقع العربي، ومنع 

 راطية.الشعوب العربية من تقرير مصيرها، وبناء تجاربها الديمق
هناك الكثير من األدلة تبدو أكثر من الشمس سطوعا عن دور إسرائيل في االنقالبات التي أدت إلى 

 وأد الربيع العربي بكل ما حمله من آمال للشعوب.
لكن تلك األدلة تتجاهلها وسائل اإلعالم ألنها فقدت حريتها، ولم تعد قادرة على القيام بوظيفتها في 

في المعرفة، كما يتجاهلها السياسيون خوفا من بطش سلطات زودتها إسرائيل الوفاء بحق الجماهير 
ببرامج تجسس ترصد األحالم في المنام، ولذلك يمكن أن يجد السياسي نفسه سجين زنزانة انفرادية، 

 أو يتم الحكم عليه باإلعدام بعد إخفائه قسريا لمدة طويلة، أو منفيا خارج الوطن.
ة الغاشمة أعناَق الكثير من الرجال، فصمت أشجعهم، ونافق أكثرهم، ولقد أذل الخوف من القو 

 وانبطح أجبنهم.
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لكن األمة لم تعد تحتاج لهؤالء الذين كشفت االنقالبات أنهم أضعف من أن يتقدموا لقيادة األمة في 
 مواجهة التحديات واألخطار التي تهدد الحياة والوجود.

لقد أصبحت األمة تبحث عن قيادات جديدة ترفض الوهن وتتحدى الخوف، وتتقدم بشجاعة لتقود 
الكفاح ضد الطغيان العربي التابع إلسرائيل.. والذي يرى الطغاة أنها تضمن حياتهم واستمرار حكمهم 

 وأن التحالف معها هو الطريق إلى قلب أميركا.
عرب المرتبطين باالستبداد والطغيان، والذي كان يعمل ولقد أعلن بوضوح واحد من أهم المثقفين ال

: أنه ال يمكن أن يصل رئيس إلى حكم مصر إال االستراتيجيسكرتيرا للمعلومات لكنز إسرائيل 
 برضاء إسرائيل وموافقتها، وأن إسرائيل هي التي تستطيع أن تحل مشكلة السد اإلثيوبي!!

لعربي، وأن الطغيان العربي يستند إلى قوتها الغاشمة هل يجهل أحد دور إسرائيل في هندسة الواقع ا
سكات صوت الدول الغربية  عن  -التي تدعي الدفاع عن الديمقراطية-في إخضاع الشعوب، وا 
 الحديث عن المذابح التي ترتكبها السلطات االنقالبية.

 لماذا قيس سعيد؟
فلقد كان المدخل إلى قلوب  حالة االنقالب التونسي توضح حقائق جديدة تحتاج األمة لمعرفتها،

الشعب التونسي هو اإلعالن عن رفض التطبيع مع إسرائيل، وبذلك تمكن قيس سعيد من الوصول 
 للحكم بأصوات التونسيين الذين يرفضون التطبيع.

لكن قوى الطغيان العربي المرتبطة بإسرائيل خططت إلسقاط سعيد في نظر شعبه عن طريق دفعه 
 والديمقراطية وا غالق مجلس النواب. لالنقالب على الدستور

، فقد تمكن الطغاة العرب أن يزينوا استراتيجياوألن الرئيس التونسي لم يستطع أن يشكل لنفسه مجلسا 
له االنقالب الذي سيؤدي في النهاية لسقوطه، وبالتالي فإنهم يتخلصون منه ومن الديمقراطية 

 التونسية التي يمكن أن تلهم الشعوب العربية.
مثل الحزب الدستوري الحر -قد كان من الواضح أن طغاة العرب قد حركوا المنتفعين الجهالء ل

للقيام بدور "البلطجية" في مصر و"الشبيحة" في سوريا،  -ورئيسته التي تعلن عداءها لإلسالم
 إلحداث فوضى وتعطيل مجلس النواب لالنقالب علي الديمقراطية.

الذي يحرك هؤالء البلطجية، ومن الذي يستخدمهم في إدارة ألم يكن واضحا لكل التونسيين من 
 ؟!!2013المشهد الذي كان البد أن ينتهي باالنقالب كما حدث في مصر عام 

ألم يكن واضحا لكل مراقب للمشهد أن الطغاة العرب يريدون إسقاط تونس، وأن هؤالء يرتبطون 
ات المؤسسات العالمية التي تمنح بتحالف قوي مع إسرائيل، وأن هذا التحالف يؤثر على قرار 
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القروض، فتيسر سبل حل أزمة اقتصادية مصنوعة، والتخفيف من حدة المعاناة التي تواجهها 
 الشعوب التي يمكن أن تفضل االستقرار واألمن على الحرية والديمقراطية.

 بشكل غير مباشر
أن يثير مشاعر الكرامة  ولقد تطورت أساليب إسرائيل، فلم تعد تدير المشهد بشكل مباشر يمكن

الوطنية، ولكنها تستخدم الطغاة العرب الذين تحالفوا معها خاصة في توفير األموال ببذخ للبلطجية 
 الذين يهيئون المشهد لالنقالب فال تخسر إسرائيل شيئا، وتكسب دائما.

ائل إعالمية ولقد كان ذلك واضحا في الحالة المصرية.. حيث تدفقت األموال بالمليارات إلنشاء وس
تزيف وعي الشعب، وتضع أمامه خيار واحد: إما تأييد االنقالب أو أن تصبح مصر مثل سوريا 

 والعراق.. وكان ذلك الخطاب يحمل تهديدا بإشعال الحرب األهلية.
ومن الواضح أن تلك األساليب قد تكررت في تونس، فاتجه البلطجية إلى إحراق مقرات حركة 

 وا مقرات حزب الحرية والعدالة في مصر.النهضة تماما كما أحرق
ومن الواضح أن طغاة العرب فقدوا القدرة على اإلبداع والتجديد وابتكار أساليب جديدة.. وكان الشيء 

 الجديد في المشهد هو استخدام رئيس منتخب في االنقالب على الديمقراطية.
بوجه غير الذي ذهب به.. ومن ولقد كانت زيارة سعيد لمصر هي البداية، حيث غير مساره، وعاد 

الواضح أن سلطة االنقالب المصري تقوم بدور مهم في إدارة المشهد في تونس.. حيث هللت وسائل 
 اإلعالم المصرية لالنقالب، واعتبرته يشكل انتصارا لها على اإلخوان المسلمين.

 العدو الرئيس إلسرائيل
ضوء إجابته المستقبل: لماذا يتعامل طغاة هذا يدفعنا إلى طرح سؤال مهم يمكن أن نستشرف علي 

العرب بكل تلك القسوة والوحشية واالضطهاد مع التيار اإلسالمي خاصة اإلخوان المسلمين الذين 
أن  -طغاة العرب-تعتبرهم إسرائيل العدو الوحيد الباقي أمامها، وتعلن بوضوح أنها تريد من حلفائها 

 يساعدوها في القضاء عليهم.
توضح أن الهدف الرئيس لالنقالبات هو القضاء على هذا التيار  2013ع العربي منذ عام دراسة الواق

قليمي بعد توجيه االتهامات له باإلرهاب. بادته بدعم دولي وا   واستئصاله وا 
 هل يمكن اتهام "النهضة" باإلرهاب؟

ها السياسي لقد بالغت حركة النهضة في التمسك بالسلمية إلى الحد الذي أثار السخرية من سلوك
حتى أنها تخلت عن الكثير من حقوقها خاصة في تشكيل الحكومة، ورضخت لشروط الرئيس 
ومنحت الثقة لحكومة هشام المشيشي، وحرصت على نفي انتماء النائب الذي قام بصفع عبير 

 موسي لها بالرغم من أنه ال يمكن السماح ألحد بتعطيل الجلسات في أي برلمان في العالم.
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يمكن أن يكشف بوضوح أن هذا المفهوم  -بعد كل ذلك-ه أي اتهام للحركة باإلرهاب إن توجي
الغامض يقصد به اإلسالم نفسه، وكل من يحمل أفكارا اسالمية، أو يدافع عن الحرية والديمقراطية 

 وحقوق الشعوب في تقرير مصيرها.
قليمي  اتفاق دولي وا 

اة لمنع الشعوب العربية من بناء تجارب من الواضح أن إسرائيل استخدمت تحالفها مع الطغ
ديمقراطية يمكن أن تستخدمها هذه الشعوب في تحقيق استقاللها الشامل، وتوظيف مصادر قوتها 

 المادية والبشرية لتحقيق التقدم أو بناء اقتصاد قوي.
سرائيل، فقررت استخدام  الطغاة كما كان من الواضح أن التجربة التركية تثير خوف الدول الغربية وا 

 العرب لمنع تكرار التجربة.
ولقد كانت فكرة التحالف بين الرئيس المصري محمد مرسي ونظيره التركي رجب طيب أردوغان من 
أهم العوامل التي أدت إلى التعجيل باالنقالب، واالتفاق عليه كأسلوب وحيد إلسقاط التجربة 

 الديمقراطية المصرية.
إن إسرائيل تدرك تماما أن كل شعوب العرب ترفض التطبيع معها، وترى أن التحالف معها خيانة 
لألمة ولدينها، ولقد كان ذلك واضحا في مصر عندما اتجهت المظاهرات للسفارة اإلسرائيلية وقذفتها 

 ئيل.بالحجارة.. وكان واضحا في تونس عندما انتخب الشعب سعيد إلعالنه رفض التطبيع مع إسرا
لكن مرسي تمسك بمبادئه وشرعيته، وضحى لحماية شعبه ووطنه، واستشهد بعد أن عاش سنوات 
مسجونا في زنزانة انفرادية وممنوعا من مخاطبة شعبه، أو االتصال بأحد خوفا من أن يكشف 
ة الحقائق.. لكنه سيظل القائد الذي يلهم شعبه، وسيحتل مكانته في التاريخ كنموذج للقيادة القائم

 على المبادئ.
وهناك ماليين الرجال الذين يسيرون على النهج نفسه، ويكافحون لتحقيق االستقالل الشامل 

 والديمقراطية، وانتزاع حرية شعبهم وحقه في اختيار رئيس ال ترضى عنه إسرائيل أو الدول الغربية.
الديمقراطية، وساهم  أما سعيد فقد خضع للطغاة العرب، ونفذ مخططهم إلسقاط ثورة تونس وتجربتها

 في هندسة الواقع العربي لصالح إسرائيل وأميركا.
هناك هدوء في العالم العربي يقوم على الخوف والوهن والخضوع للقوة الغاشمة والرغبة في 
االستقرار. لكن هناك عاصفة كاسحة يمكن أن يراها أصحاب البصيرة الذين يقرؤون التاريخ والواقع 

سرائيل تعرف جيدا نتائج تلك العاصفة، لذلك تتحالف مع الطغاة العرب لتأجيلها، وتعمل  بعمق. وا 
 لهندسة الواقع العربي لتحمي أمنها، وتحافظ على سيطرتها على المنطقة ألطول فترة ممكنة.
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وشعب تونس الذي قاد ثورات العرب على الطغاة، يستطيع أن يقود الشعوب العربية مرة أخري في 
 لألمة حقها في الحياة والحرية والديمقراطية.انتفاضة شاملة تعيد 

هناك حقيقة تعرفها إسرائيل جيدا هي أن الغضب يغلي في النفوس وسينفجر، وسيكون لالنفجار 
صداه في العالم كله. ومشكلة الطغاة العرب أنهم ال يفهمون التاريخ، وأنهم ما زالوا يعتقدون أن 

 جمال عبد الناصر. السياسة "فهلوة" وليست علما، كما كان يقول
 3/8/2021الجزيرة. نت، 

 
 ". صفر2سنغافورة. ".. بين إدارة الوض  واالحتالل و"المصغر اإلسرائيلي"غزة في  .35

 رفيف دروكر 
عقد كابنت نفتالي بينيت جلسة حول غزة قبل فترة قصيرة. وكان رئيس األركان هو من أطر هذا 

في، وهي: إدارة الوضع، أي مواصلة األمور على ما ، قال افيف كوخا”أمامنا ثالثة خيارات“النقاش. 
”. . صفر2سنغافورة. “هي عليه اآلن؛ أو احتالل غزة، وهنا ال حاجة إلى التفصيل، والخيار الثالث، 

ما معنى ذلك؟ أمر يصعب تخيله. ولكن لم يرغب رئيس األركان، لسبب ما، في إعطاء تفاصيل. 
ى السياسي وكأن الخيارين األخيرين في ملعب آخر. فقد اكتفى بهذه األقوال في ساحة المستو 

 كوخافي شخص كالسيكي.
ألون. قال  عندما كان افيغدور ليبرمان وزير الدفاع وأراد تعيين رئيس األركان، اختار الجنرال نيتسان

لي مصدر رفيع كان مطلعًا على األمر، إن ألون تسلم من ليبرمان رسالة تقول إنه األفضل. تأثر 
ليبرمان من إبداعية ألون، ولم يخف من صورته اليسارية. على أي حال، بعد فترة غّير موقفه. فقد 

ارض ألون، بل أراد عرف أن ألون ال يمكن فرضه على نتنياهو. وافترض ليبرمان أن نتنياهو ال يع
 تعيين رئيس أركان يكون مدينًا بتعيينه لرئيس الحكومة وليس لوزير الدفاع.

قرر ليبرمان اختيار مرشح طبيعي، وكان اإلجماع على كوخافي. ولكنه فعل ذلك بطريقة أصيلة. فقد 
حادثة أعلن لرئيس الحكومة عن قراره قبل لحظة من سفر نتنياهو بالمروحية. وقال شهود على الم

بين االثنين بأن نتنياهو صرخ وكان غاضبًا، وقال لليبرلمان بأنه إذا أعلن عن التعيين فسيعلن فور 
 هبوطه عن إلغائه.

أعلن ليبرمان وابتلع نتنياهو الضفدع وتم تعيين كوخافي. وهذا لم يكن ضفدعًا كبيرًا جدًا. كوخافي 
ن حاًل وسطًا، ولكنه لن يحاول شق طريق، ضابط موهوب، لديه إنجازات كثيرة. وفي الحقيقة لم يك

 يفترض أن المستوى السياسي ال يرغب فيه.
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ليف،  –في حالة غزة كان يوجد موقف منفرد في الكابنت، موقف وزير األمن الداخلي عومر بار 
الذي حاول تحدي النموذج. منذ عشرين سنة نحن نفعل نفس الشيء، والوضع فقط يتدهور وحماس 

 ي كل مرة ضررها يكون أكبر. فلماذا نستمر في هذه الخطة الحالية؟تزداد قوتها وف
بصورة مفاجئة، لم تسمع معارضة كاسحة في الغرفة. وقال جدعون ساعر جملة استخفت باحتمالية 
إجراء تسوية مع حماس. وصمم بار ليف، وقال إن إعطاء غزة مطارًا ال يبدو أمرًا فظيعًا بالنسبة له. 

ذا خرقت حماس الق واعد فسندمره خالل أربع ساعات. ولألسف الشديد، لم يتطور أي نقاش حقيقي. وا 
وكالعادة، ساد اتفاق بأن هذا ليس وقته، ولم يستعدوا لذلك، وأنه سيتم إجراء نقاش فيما بعد. قال 
بينيت مالحظات مهمة، فهو لم يستبعد الفكرة كليًا، بل حتى ذكر بأن إسرائيل كاتس قد أيد إقامة 

 ناعية خالل السنين.جزيرة ص
كالعادة، نحن في نفس الحلقة المفرغة. غزة اآلن ال تزعجنا، فلماذا نخاطر ونغير شيئًا. عند إطالق 
القذائف فلن نغير أي شيء بسبب اإلرهاب. واألسوأ من ذلك هو أن وزير الدفاع، بني غانتس، قد 

واطنين المحتجزين لدى حماس وبين تبنى سياسة مرفوضة، تربط بين جثامين الجنود اإلسرائيليين والم
مسائل استراتيجية لغزة. يعتقد غانتس أن هذا واجب أخالقي، ويشعر بأنه ملتزم بوعوده االنتخابية. 
في حينه، كان هذا شعبوية رخيصة، واآلن عدم مسؤولية. ثمة ذرائع يجب على إسرائيل المخاطرة 

لن يمنعوا دخول بضائع مهمة إلى غزة بمواجهة مع غزة من أجلها، لكن ليس هذا هو الموضوع. 
 حتى تكون هناك صفقة تبادل.

يبدو أن بينيت يتفق مع غانتس في هذا األمر، ويمكنهما تقريبنا من مواجهة غير ضرورية مع 
حماس. يتفاخر بينيت وغانتس بأنهما يقصفان عقارات فاخرة ردًا على كل بالون حارق، وفي 

فيها نقل األموال القطرية. هذه هي المادة التجميلية التي تعطيهما  محاولتهما تغيير الطريقة التي يتم
القليل من الوقت السياسي. لقد حان الوقت لتغيير هذا النموذج أمام غزة. وكوخافي لن يضع 
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