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 الضفة والقدسفي ألف عقار  17يسعى لتسجيل  "الصندوق القومي اليهودي" .1
بنشاط غير مسبوق لتشجيع المستوطنين على ” صندوق القومي اليهوديال“يعمل : ترجمة خاصة 

خالء سكانها الفلسطينيين، وبحسب  شراء عقارات في الضفة الغربية والقدس بهدف السيطرة عليها، وا 
صحيفة هآرتس العبرية فإن هذه الخطوة قد تؤدي في بعض الحاالت إلخالء الفلسطينيين المقيمين 

حالة توثيق معامالت في  530بينت الصحيفة، أن الصندوق سيفحص و  في بعض تلك المناطق.
أخرى في القدس، ضمن خطة تشمل  2050مراحل مختلفة لشراء عقارات في الضفة الغربية، و

وفي الماضي، اشترى الصندوق أراٍض  عقار بما في ذلك داخل المدن اإلسرائيلية. 17,000تسجيل 
ب(، الخاضعتين  –ن بعضها يقع أيًضا في منطقتي )أ في جميع أنحاء الضفة الغربية، ويقدر أ

 .للسيطرة المدنية للسلطة الفلسطينية
 360وبحسب الصندوق القومي اليهودي، فإن الوثائق التي توثق المعامالت في الضفة الغربية تشمل 

ء منها تم توقيع عقد لشراء األرض وسيكون من الممكن تسجيلها عملًيا، وتم شرا 170عقاًرا، وفي 
، التي ”همنوتا القدس“من قبل شركة تابعة للصندوق المعروفة باسم  1967معظم األراضي بعد عام 

وتقع  .1948تم إنشاؤها بعد احتالل الضفة الغربية، واشترت المؤسسة أقلية من األراضي قبل عام 
يرها دونم، وهذه األصول يد 2500عقارات إضافية في القدس، وتغطي هذه األراضي مساحة تقارب 

 ”.ممتلكات العدو“، بعد أن نقلها إليه المفوض األردني لشؤون 1967الحارس العام منذ عام 
 4/8/2021، القدس، القدس

 
 "الخارجية" الفلسطينية: االحتالل يكثف سياسة الهدم أمام غياب دولي مريب .2

الهدم والتجريف قالت وزارة الخارجية، إن إسرائيل تتحدى العالم بشكل سافر وتواصل تصعيد عمليات 
وأوضحت  واالستيالء على األرض الفلسطينية على نطاق واسع دون رادع قانوني أو عقاب.

عدام الوجود  الخارجية في بيان صحفي اليوم الخميس، أن إسرائيل تشن حملة شرسة لضرب وا 
الفلسطيني في جميع المناطق المصنفة )ج( فيما يشبه حرب إبادة حقيقة لمقومات هذا الوجود 

 ومظاهره بما فيها الزراعية والرعوية.
وقالت الخارجية في بيانها: سبب هذا التحدي االسرائيلي للعالم بسيط يتلخص بكلمة واحدة وهي أن 
العالم يخاف من سموم اسرائيل واتهاماتها خاصة الالسامية، ودعم االرهاب، وخوفه أيضًا من 

سرائيل العتبار أنها تتعرض لالنتقاد والمساءلة العقوبات االميركية كون أميركا تنبري للدفاع عن إ
 الدولية، وهو األمر الذي تستغله إسرائيل لتكريس وتعميق احتاللها لألرض الفلسطينية واالستيطان.

 5/8/2021، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية وفا
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 فتوح يطالب "الجنائية الدولية" بسرعة فتح تحقيق بجرائم االحتالل .3
طالب المفوض العام للعالقات الدولية روحي فتوح، المحكمة الجنائية الدولية بسرعة فتح : رام هللا

وقال فتوح في بيان  تحقيق في جرائم االحتالل ومساءلة ومحاسبة مجرمي الحرب اإلسرائيليين.
صحفي صدر، مساء األربعاء، إن عمليات الهدم الواسعة في خربة ابزيق باألغوار الشمالية، والتي 

الت مساكن وحظائر الماشية وخزانات المياه، وكذلك االستيالء على جرارات زراعية، ومركبات ط
المواطنين، وهدم منشآت تجارية في بلدة حزما شمال شرق القدس، تعتبر جرائم حرب وجرائم ضد 

 اإلنسانية يحاسب عليها القانون الدولي.
 4/8/2021، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية وفا

 
 األحمد يبحث مع قيادة فصائل منظمة التحرير في لبنان تطورات القضية الفلسطينية .4

أطلع عضو اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير، والمركزية لحركة فتح، المشرف على الساحة : بيروت
الفلسطينية في لبنان عزام األحمد في سفارة فلسطين بالعاصمة اللبنانية، بيروت، قيادة فصائل 

وشدد األحمد  نظمة في لبنان، على آخر التطورات والمستجدات المتعلقة بالقضية الفلسطينية.الم
على وحدة الشعب الفلسطيني وتكامل نضاله في جميع أماكن تواجده، ومواصلة النضال ضد 

نهاء كل مظاهره. وأكد أن الساحة الفلسطينية  االحتالل اإلسرائيلي حتى دحره عن أرضنا بالكامل وا 
بنان لها خصوصية لدى القيادة والرئيس محمود عباس، و"نحن نبذل جهودًا كبيرة لتوفير كل في ل

 مقومات الصمود والعيش الكريم ألهلنا في لبنان".
 4/8/2021، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية وفا

 
نهاء ملفهم .5  هنية يدعو السعودية لإلفراج عن المعتقلين الفلسطينيين وا 

كتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية إنه يتمنى أن تحدد السلطات السعودية قال رئيس الم
موعدا للنطق بالحكم في حق معتقلين فلسطينيين في المملكة، وأن تتوَّج الجلسات )القضائية( 

رادة ملكية  -في بيان يوم األربعاء-وأضاف هنية  باإلفراج عن كل المعتقلين. "نتطلع لقرار قضائي وا 
نهائه، انطالقا من المواقف التاريخية للمملكة ولخادم الحرمين الشريفين في دعم بإغالق ه ذا الملف وا 

 الشعب الفلسطيني".
 4/8/2021الجزيرة. نت، 
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 حملة استقاالت جماعية في فتح بطولكرم .6
أعلنت قيادات بارزة في حركة فتح بطولكرم شمال الضفة المحتلة استقاالتها من مناصبها : طولكرم
 لحركة احتجاجا على ما أسموه "الوعود الكاذبة" بحل أزمة الكهرباء المتصاعدة في المدينة.في ا

وأعلن نائب رئيس بلدية مدينة طولكرم عن استقالتهم، إلى جانب مؤيد شعبان، عبد الناصر أبو 
وعضو مجلس بلدية طولكرم نصر فقهاء، مؤكدين أن  الشاكر، عمر شحرور، مالك الجالد،

 األداء أدت لظهور مشاكل منها أزمة الكهرباء المتفاقمة. انحرافات في
 5/8/2021وكالة سما اإلخبارية، 

 
 وفد من حماس برئاسة هنية يصل طهران للمشاركة في حفل تنصيب "رئيسي" .7

وصل إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس على رأس وفد من قيادة الحركة إلى 
شاركة في حفل تنصيب الرئيس اإليراني إبراهيم رئيسي. وقالت الحركة العاصمة اإليرانية طهران للم

 في بيان، إن الزيارة تأتي تلبية لدعوة من الجمهورية اإلسالمية في إيران.
 5/8/2021قدس برس، 

 
 غانتس يهدد غزة: مستعدون لكل السيناريوهات .8

م لجميع السيناريوهات مع قال وزير الجيش اإلسرائيلي، بيني غانتس، إن حكومته على استعداد تا
، وتوعد بإعادة جنوده ”هدنة طويلة“قطاع غزة، بما فيها الذهاب لتصعيد جديد أو الوصول إلى 

األسرى في غزة، في وقت شددت كتائب القسام على أن االحتالل لن يحصل على أي معلومة 
الحفاظ على وزعم غانتس أن إسرائيل تواصل العمل من أجل  ”.دون ثمن“تخص جنوده األسرى 

 ”.هدنة طويلة األمد“
، مشددًا ”سنعمل على استعادة الجنود األسرى“العسكرية: ” فرقة غزة“وأوضح غانتس خالل زيارته 

على أن القيادة اإلسرائيلية تعمل على إعداد مئات األهداف العملياتية من أجل حماية سكان مناطق 
بعاد أي تهديد عنه  م.الجنوب، القريبة من حدود غزة، وا 

 4/8/2021القدس العربي، لندن، 
 

 أسابيع من تطوير قنبلة نووية 10غانتس: إيران على ُبعد  .9
وكاالت: قال بيني غانتس وزير الدفاع اإلسرائيلي: إن "إيران تجاوزت أيضًا كافة الخطوط  -القدس 

ول إلى التي ُوضعت في االتفاق النووي السابق، وهي اليوم بعيدة عشرة أسابيع تقريبًا عن الوص
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والتقى غانتس ووزير الخارجية يائير البيد، أمس،  المادة االنشطارية التي تسمح بتطوير قنبلة نووية".
مع سفراء الدول األعضاء في مجلس األمن الدولي، وذلك "في إطار المجهود السياسي اإلسرائيلي 

ن مشترك صادر عن مكتَبي لحشد تنديد ورّد فعل دولي لعمليات النظام اإليراني اإلرهابية"، حسب بيا
 الوزيرين.

وقال غانتس والبيد للسفراء: إن "إسرائيل ستحافظ على حرية عملها مقابل أي هجوم كهذا وأي تهديد 
 على مواطنيها".

وقال غانتس: إن "قائد سالح الجو في الحرس الثوري اإليراني، أمير علي حجي زادة، هو الذي يقف 
ضالعة فيها طائرات من دون طيار وصواريخ في المنطقة. وراء عشرات العمليات التي كانت 

والمسؤول المباشر عن عمليات إطالق طائرات مفخخة من دون طيار هو سعيد أراجاني، الذي 
 أكشف اسمه هنا ألول مرة".

وأضاف غانتس: إن "أراجاني هو المشغل الرئيس لمنظومة الطائرات من دون طيار التابعة لسالح 
ثوري، والذي تسبب باستهداف السفينة ميرسير ستريت. وهو الذي يزود العتاد، الجو في الحرس ال

 التأهيل، الخطط، والمسؤول عن عمليات إرهابية كثيرة في المنطقة".
 5/8/2021األيام، رام هللا، 

 
 تطالب واشنطن بممارسة ضغوط على عائالت الشيخ جرّاح لقبول "التسوية" "إسرائيل" .10

الحكومة اإلسرائيلية، أمس، اإلدارة األميركية بممارسة ضغوط على  وكاالت: طالبت -القدس 
العائالت الفلسطينية في حي الشيخ جّراح بالقدس المحتلة، من أجل أن يوافقوا على "اقتراح التسوية" 

 الذي اقترحه قضاة المحكمة العليا، أول من أمس، حسبما أفادت صحيفة "هآرتس"، أمس.
اإلسرائيلية، في توجههم لإلدارة األميركية، أن موافقة العائالت وزعم مسؤولون في الحكومة 

الفلسطينية في الشيخ جّراح على "اقتراح التسوية" من شأنه أن يؤدي إلى حل للمواجهة وخفض 
 التوتر الدولي حول طرد محتمل للعائالت الفلسطينية من بيوتها من أجل إدخال مستوطنين إليها.

 5/8/2021األيام، رام هللا، 
 

 ”بلد“االحتالل يقدم الئحة اتهام ضد زعبي ومسؤولين بحزب  .11
قدمت ما يسمى بالدائرة االقتصادية في مكتب المدعي العام اإلسرائيلي، اليوم األربعاء، الئحة اتهام 

آخرين من قادة  12أمام محكمة الصلح في الناصرة، ضد عضو الكنيست السابقة حنين زعبي، و
 بالداخل الفلسطيني.” بلد“قراطي حزب التجمع الوطني الديم
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وبحسب القناة العبرية السابعة، فإن الئحة االتهام تتضمن اتهامات لزعبي والمسؤولين اآلخرين 
وكان حزب بلد اعتبر مع بداية التحقيقات التي جرت سابًقا  بالحزب، بقضايا فساد واحتيال وتزوير.

 ف الفلسطينيين بالداخل.مع قادة حزبه بأن الهدف منها سياسي ضمن حملة تستهد
 4/8/2021القدس، القدس، 

 
 مسؤول إسرائيلي: ال نريد تصعيًدا في لبنان ولكن لن نسمح بتغيير المعادلة .12

قال مسؤول إسرائيلي كبير، صباح اليوم الخميس، إن إسرائيل ال ترغب بالتصعيد مع لبنان، ولكنها 
 اثها.لن تسمح بتغيير المعادلة التي تحاول بعض األطراف إحد

ونقلت إذاعة كان العبرية، عن المصدر نفسه قوله، إن الهجمات التي شنت الليلة على لبنان جاءت 
كرسالة تحذير، مشيًرا إلى أنه تم ضرب أهداف كبيرة ألحقت أضراًرا بالبنية التحتية المؤدية لمنصات 

 إطالق الصواريخ في جنوب لبنان.
ليف خالل مقابلة مع اإلذاعة، إن كل ما يحدث في من جهته قال وزير األمن الداخلي عومر بار 

 لبنان يتم بسيطرة كاملة من حزب هللا، محماًل الحكومة اللبنانية المسؤولية عما يجري.
أي هجوم ضدنا، سيقابل برد شديد.. الجيش اإلسرائيلي لديه قدرات كبيرة جًدا وليس من “وأضاف 

 ”.صالحهم تغيير قواعد اللعبة أمامنا
 5/8/2021قدس، القدس، ال

 
 نتخب ألول مرة لعضوية المجلس االقتصادي واالجتماعي األممي تُ  "إسرائيل" .13

انتخبت إسرائيل، اإلثنين، ألول مرة لعضوية المجلس االقتصادي واالجتماعي التابع لألمم المتحدة 
صوتا، أي أكثر من ثلثي أصوات الدول األعضاء  154بعد أن حصدت عن طريق االقتراع السري 

 ي األمم المتحدة.ف
، ستمنح إسرائيل 2022كانون الثاني/يناير  1وهذه العضوية التي تستمر لمدة ثالث سنوات ابتداء من 

قوة للتصويت وتقديم مقترحات ومشاريع قرارات ومبادرات للنقاش في ثالث أهم جهاز من أجهزة 
ائيل نيابة عن المجموعة المنظمة الدولية بعد مجلس األمن والجمعية العامة. وقد تم ترشيح إسر 

 ”.المجموعة األوروبية ودول أخرى“الجغرافية 
هذه العضوية ستمنح إسرائيل قوة للتصويت وتقديم مقترحات ومشاريع قرارات ومبادرات للنقاش في 

 ثالث أهم جهاز من أجهزة المنظمة الدولية بعد مجلس األمن والجمعية العامة
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إن اختيار إسرائيل لعضوية المجلس “ن، بعد االنتخاب قائال: وصرح السفير اإلسرائيلي، جلعاد إردا
بداعنا، والذي يخدم جميع دول العالم، فضاًل عن  االقتصادي واالجتماعي هو اعتراف بابتكارنا وا 

وقال إنه سيعمل على تحقيق المزيد ”. دليل على جهودنا الدبلوماسية في جميع أنحاء المجتمع الدولي
على الرغم من الجهود التي “لى توسيع جهود التعاون في األمم المتحدة، من اإلنجازات والعمل ع

 ”.يبذلها الفلسطينيون وداعموهم
 4/8/2021القدس العربي، لندن، 

 
 عشرات المستوطنين يقتحمون باحات المسجد األقصى .14

ة اقتحم عشرات المستوطنين اليهود، يوم األربعاء، باحات المسجد األقصى بحراس: القدس المحتلة
 106وقالت دائرة األوقاف اإلسالمية بمدينة القدس، في بيان مقتضب: "إن  شرطة االحتالل.

 مستوطنين اقتحموا المسجد األقصى صباح األربعاء بحراسة شرطة االحتالل اإلسرائيلي".
 4/8/2021، قدس برس

 
 عماراإلتمنع إعادة  "إسرائيل"منظمة أهلية فلسطينية:  120 بيان لـ .15

منظمة أهلية فلسطينية، أمس )األربعاء(، إن إسرائيل ال تزال تمنع إعادة إعمار غزة  120غزة: قالت 
وتتسبب في تشريد عشرات اآلالف من السكان، بعد أكثر من شهرين من انتهاء آخر جولة تصعيد 

وأكدت المنظمات، في بيان مشترك نقلته وكالة األنباء  عسكري مع الفصائل الفلسطينية في القطاع.
في إطار وطني بامتياز »لمانية )د.ب.أ(، على ضرورة العمل الجاد وأهمية اإلسراع في إعمار غزة األ

وشددت على ضرورة «. دون أن تستفيد من ذلك إسرائيل التي تسببت في كل هذا الدمار والخراب
العمل على رفع الحصار بشكل عاجل ورفض أي شروط أو قيود على عملية إعمار قطاع غزة 

 8,222وأبرزت المنظمات األهلية استمرار تهجير  ملية اإلعمار عن الخالفات السياسية.وتحييد ع
ألف شخص ممن لحقت  250عائلة في غزة، ممن دمرت مساكنهم كليًا، باإلضافة إلى نحو 

بمساكنهم أضرارًا جزئية، يعانون من عدم تمكنهم من إصالح مساكنهم في ظل استمرار حظر دخول 
 القطاع.مواد البناء إلى 

 5/8/2021، الشرق األوسط، لندن
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 مبتورو األطراف يعودون إلى مالعب غزة: انتصرنا على الرصاص .16
وسط مدينة غزة، منتصف « اليرموك»على أرض ملعب  لكرة القدمأقيمت مباراة  :يوسف فارس

قلعة » ، وقد شارك فيها فريقا«البتر»األسبوع الجاري، هي الموسم الثاني من دوريات كرة القدم 
 ، برعاية من اللجنة الدولية للصليب األحمر وبلدية غزة.«الجنوب وشمال التحدي

، بجهود عدد من المدّربين المحلّيين. وفي عام 2008عام « البتر»تشّكلت النواة األولى لكرة القدم 
في « جمعية إيرلندا لكرة القدم لذوي البتر»أسهم الُمدّرب اإليرلندي سيمون بيكر، مؤسس  2019

مأسسة هذه الرياضة في القطاع، إذ تكّفل في تدريب عدد من المدّربين والحّكام، وأشرف على تنظيم 
مجموعة من المباريات الوّدية للفرق الناشئة، األمر الذي أسهم في انبثاق جمعيات أهلية متخصصة 

، 2019عام ووفق معطيات الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني )حكومي( ل لرعاية هذه الشريحة.
في المئة من مجمل السكان،  2.1ألفًا، يشّكلون  93يبلغ عدد األفراد ذوي اإلعاقة في فلسطين نحو 

في المئة من مجمل سكان  2.4ألفًا، أي ما يشّكل  48فيما يبلغ عدد ذوي اإلعاقة في غزة نحو 
 القطاع، أكثر من خمسهم من األطفال، وفق المعطيات ذاتها. 

 5/8/2021، األخبار، بيروت
 

 االحتالل يهدم عشرات المساكن والمحال التجارية بحزما وباألغوار .17
شرعت آليات وجرافات سلطات االحتالل اإلسرائيلي صباح اليوم األربعاء، بعمليات هدم : محمد وتد

واسعة في األغوار وبلدة حزما، تخللها هدم عشرات المساكن والمحال التجارية بذريعة البناء دون 
حاصرت قوات االحتالل والوحدات الخاصة بلدة حزما، ووفرت الحماية للجرافات واآلليات و  ترخيص.

 محال تجاريا قرب حاجز حزما العسكري شمال شرق القدس المحتلة. 20التي هدمت ما يقارب 
وتتعرض بلدة حزما في اآلونة األخيرة لحمالت احتاللية يتخللها عمليات دهم وتفتيش، ينتج عنها 

 واطنين وخاصة بين األطفال والنساء، وتخريب ممتلكات وسرقة أموال.إرهاب الم
 4/8/2021، 48عرب 

 
 "إسرائيل"عرب النقب أفقر شريحة سكانية في تقرير:  .18

تل أبيب: أكد التقرير الرسمي الصادر عن مراقب الدولة، متنياهو أنغلمان، أمس األربعاء، على أن 
اص، يليهم اليهود اإلثيوبيون ثم اليهود المتدينون العرب البدو عمومًا؛ وسكان النقب بشكل خ

المتزمتون )الحريديم(، هم أكثر الشرائح االجتماعية فقرًا في إسرائيل، والتي تتعرض لعسف السلطة 
 ويسود في صفوفها انعدام للثقة بمؤسسات الدولة.
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ي مجال تمثيل المجتمع وانتقد التقرير سياسة حكومات بنيامين نتنياهو لتكريسها التمييز بين العرب ف
عامًا، لم تقم بتحديث الغاية الكمية التي  13العربي في الدوائر الحكومية، إذا إنها وعلى امتداد 

في المائة من السكان؛  21حددتها للتمثيل الالئق للعرب في سلك خدمات الدولة. ومع أنهم يبلغون 
 في المائة. 10فإن نسبتهم في سلك خدمات الدولة ال تتجاوز 

 5/8/2021، الشرق األوسط، لندن
 

 عكا: استمرار االعتقاالت على خلفية الهبة الشعبية .19
تواصلت في مدينة عكا المالحقات واالعتقاالت بحق شبان عرب على خلفية : تحرير: قاسم بكري

الهبة الشعبية نصرة للقدس واألقصى وقطاع غزة وضد اعتداءات المستوطنين على المواطنين العرب 
 ية الشرطة لهم.وسط حما

 4/8/2021، 48عرب 
 

 في غزة تشتكي من نقص في األدوية بسبب الحصار اإلسرائيلي "الصحة" .20
اشتكت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة المحاَصر، من وجود نقص ”: القدس العربي“ -غزة

طاع في موجة في األدوية والمستلزمات الطبية، في الوقت الذي تتصاعد فيه التحذيرات من دخول الق
، حيث أكد مدير عام الصيدلية في وزارة الصحة، منير البرش، أن نسبة ”كورونا“جديدة من جائحة 

 العجز الدوائي في مستودعات أدوية وزارة الصحة، في ارتفاع متزايد.
وأشار إلى أن النسية المتزايدة في العجز، تضع قطاع غزة أمام كارثة حقيقية في حال استمر إغالق 

من األدوية  %42ابر أمام األدوية والمستلزمات الطبية الالزمة، الفتا إلى أن هناك أكثر من المع
 من المستلزمات الطبية األساسية. %33غير متوفرة لدى وزارة الصحة في قطاع غزة، إضافة إلى 

 4/8/2021، القدس العربي، لندن
 

 مولودًا في غزة خالل يوليو المنصرم 4,012معطيات رسمية:  .21
أظهرت معطيات احصائية رسمية، أن قطاع غزة شهد خالل شهر تموز/ يوليو الُمنصرم زة: غ

وبّينت إحصائية صادرة عن اإلدارة  حالة وفاة. 283مولودًا جديدا باإلضافة إلى  4,012تسجيل 
 اللالشق المدني، أن عدد مواليد القطاع الذكور المُسجلين خ -العامة لألحوال المدنية بوزارة الداخلية
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في المائة، في حين بلغت النسبة التقديرية  53مولودًا بنسبة تقدر بـ  130هذا الشهر ُيقدر بـ ألفين و 
 مولودة. 882في المائة بواقع ألف و  46.9للمواليد اإلناث 

 5/8/2021قدس برس، 

 
 لحوارالعاهل األردني: أميركا مدركة ألهمية العمل مع الفلسطينيين واإلسرائيليين إلعادتهم ل .22

وكاالت: التقى ملك األردن عبد هللا الثاني، في قصر الحسينية، أمس، ممثلين عن أبناء  -عّمان 
وفيما يتعلق بالزيارة الملكية األخيرة للواليات المتحدة األميركية، أكد الملك أن  المخيمات في المملكة.

ين إلعادتهم إلى طاولة الحوار، اإلدارة األميركية مدركة ألهمية العمل مع الفلسطينيين واإلسرائيلي
وبّين أن الزيارة إلى واشنطن تضمنت  الفتًا جاللته إلى أن الرئيس جو بايدن ملتزم بحل الدولتين.

الحديث عن تقديم المساعدات للشعب الفلسطيني، وكذلك التحديات التي تواجه وكالة )األونروا(، 
 لمقبلة، وسيناقش سبل إعادة المساعدات للوكالة.مشيرًا إلى مؤتمر السويد الذي سيعقد خالل الفترة ا

وجدد الملك التأكيد على الدعم المطلق من المملكة وجميع مؤسساتها للقدس والمقدسات اإلسالمية 
والمسيحية فيها، مبينًا أن هناك تعاونًا وتنسيقًا مع عدد من الدول العربية للحفاظ على الوضع 

 نة المقدسة، وأن هناك تقديرًا منهم لموقف األردن بهذا الخصوص.التاريخي والقانوني القائم في المدي
 5/8/2021األيام، رام هللا، 

 
 قذيفة 100ومدفعيتها ترد بـ  "إسرائيل"من لبنان على شمال  صواريخإطالق  .23

وكاالت: سقط صاروخان ُأطلقا من لبنان، أمس، على شمال إسرائيل التي ردت بإطالق  -القدس 
سط تصاعد حدة التوتر اإلقليمي بعد مزاعم عن هجوم إيراني على ناقلة نفط في قذائف المدفعية، و 

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم الصاروخي الذي انطلق من  الخليج األسبوع الماضي.
 منطقة في جنوب لبنان.

ل وقال الجيش اإلسرائيلي، في بيان: إن ثالثة صواريخ أطلقت من لبنان، سقط اثنان منها داخ
وقال شهود في لبنان: إن عدة صواريخ أطلقت صوب  إسرائيل بينما لم يتجاوز الثالث الحدود.

وأضاف الجيش اإلسرائيلي: "ردًا على ذلك، هاجمت قوات المدفعية اإلسرائيلية األراضي  إسرائيل.
وأشار  قذيفة. 100وقال المتحدث باسم الجيش اإلسرائيلي: إن الجيش أطلق أكثر من  اللبنانية".

رئيس الوزراء اإلسرائيلي نفتالي بينيت، الذي كان ووزير الدفاع بيني غانتس في البرلمان )الكنيست(، 
 إلى أنه "تم إطالعهما" على األحداث وأن القيادة تتابع األمر.

 5/8/2021األيام، رام هللا، 
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 الرئيس اإلسرائيلي يهاتف البرهان وحميدتي لتعزيز العالقات مع السودان .24
كشفت مصادر سياسية في تل أبيب، أمس األربعاء، أن الرئيس اإلسرائيلي، يتسحاق  أبيب:تل 

هرتسوغ، بادر إلى االتصال مع رئيس المجلس العسكري االنتقالي في السودان، عبد الفتاح البرهان، 
، وعدد آخر من كبار المسؤولين في الخرطوم. «حميدتي»ونائبه، الفريق أول محمد حمدان دقلو 

أن عنوان االتصال كان التهنئة بعيد الضحى المبارك، فإن المحادثات تطرقت إلى العالقات  ومع
 بين البلدين وتجاوز العقبات التي تقف في طريق تقدمها.

ن جزءا منها  وقد أكدت مصادر مقربة من هرتسوغ، النبأ، وقالت إن هذه المحادثات كانت إيجابية وا 
ن المسؤولين السودانيين تبادلوا التعبير عن الرغبة في تم باللغة العربية التي يتعلمها ه يرتسوغ، وا 

تعزيز العالقات التي تعثرت في الشهور األخيرة. وقالت المصادر إن المسؤولين في السودان هنأوا 
هيرتسوغ على انتخابه رئيسا. وعندما ذكرهم هيرتسوغ، باالقتراح الذي كان قد قدمه ترمب لعقد لقاء 

وداني، لم يخرج إلى حيز التنفيذ، أبدوا استعدادا أوليا إلجراء لقاء مباشر بين الرئيسين قمة إسرائيلي س
 وغيرهما من المسؤولين.

 5/8/2021، لندن، الشرق األوسط
 

 طالبة إماراتية للدراسة في جامعة إسرائيلية .25
لدراسة كشف رئيس جامعة حيفا، البروفسور رون روبين، أن طالبة من اإلمارات سجلت ل تل أبيب:

وكشف  في قسم التمريض، لتكون بذلك أول طالبة من اإلمارات تدرس في جامعة إسرائيلية رسمية.
روبين أنه يقيم عالقات أكاديمية مع جامعة أبوظبي منذ عشر سنوات وذلك في إطار تطوير العلوم 

لجامعة حيفا. عاما(، وقد سجلت لكلية التمريض التابعة  30والطالبة هي سمية المهايري ) والبحوث.
وستباشر تعليمها في شهر أكتوبر )تشرين األول( القادم، وسيكون عليها الدراسة ألربع سنوات نظريا 

 وعمليا وتنهي دراستها بعبور االمتحانات.
 4/8/2021، لندن، الشرق األوسط

 
 من لبنان "إسرائيل"واشنطن تندد بالهجمات على  .26

اليوم األربعاء، إن الواليات المتحدة تدين الهجمات واشنطن: قالت وزارة الخارجية األمريكية، 
نها ستظل على اتصال  الصاروخية التي تشنها جماعات مسلحة متمركزة في لبنان على إسرائيل، وا 

 مع شركاء إسرائيليين ولبنانيين لتهدئة الوضع.
 5/8/2021القدس العربي، لندن، 
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 سنوات" 3في فلسطين بعد توقف تستأنف عملها  "الوكالة األميركية للتنمية الدولية" .27
"(، عملها في الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة USAIDتستأنف الوكالة األميركية للتنمية الدولية )"

سنوات منذ قطع إدارة الرئيس السابق، دونالد ترامب، المساعدات  3المحاصر، بعد توقف دام 
 األميركية المخصص للفلسطينيين.

بيان صدر عن سلطة المياه الفلسطينية، اليوم األربعاء، نقال عن مديرة  جاء ذلك بحسب ما جاء في
في فلسطين، دانا منصوري، خالل لقائها وموظفين من الوكالة، رئيس سلطة المياه  USAIDمكتب 

 الفلسطيني مازن غنيم، في رام هللا.
فيها إعانات الخزينة  ، أوقف ترامب المساعدات األميركية بجميع أشكالها للفلسطينيين، بما2018وفي 

وتمويل المشاريع عبر الوكالة األميركية للتنمية، إضافة إلى مساهمة واشنطن في موازنة وكالة األمم 
 المتحدة لغوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين )"أونروا"(.

 4/8/2021، 48عرب 
 

 ُتعّين مديرًا عامًا جديدًا لقطاع غزة . "أونروا".بدياُل لماتياس. .28
لمفوض العام لـ"أونروا" "فيليب الزاريني"، اليوم األربعاء، عن تولي األسترالي الجنسية توماس أعلن ا 

، بدياًل لمديرها 2021يوليو  23وايت، منصب القائم بمدير أعمال "أونروا" في غزة بدءًا من تاريخ  
 السابق ماتياس شمالي. 

ة تجري اآلن بهذا الخصوص"، وقال الزاريني في تصريح صحفي: "إن هناك اجتماعات توجيهي
عاًما مع المنظمات غير  15عاًما من الخبرة، منها  26مضيفا أن "وايت" امتلك ما يقرب من 

 الحكومية وكيانات األمم المتحدة.
 4/8/2021فلسطين أون الين، 

 
 في أوهايو" إسرائيلـ"هزيمة نينا تيرنر على يد شونتيل براون والقوى الموالية ل .29

التقدمية نينا تيرنر في االنتخابات التمهيدية للكونجرس بوالية أوهايو التي تمت  ُهزمت المرشحة
مراقبتها عن كثب الثالثاء، على يد المرشحة الموالية للمؤسسة الديمقراطية ، شونتيل براون ، وفًقا 
آلخر النتائج المعلنة. ويعتبر انتصار براون، فوز كبير للوبي المؤيد إلسرائيل داخل الحزب 

 وضربة للجناح اليساري المتمرد في الحزب. –لديمقراطي ا
، لن نعبر في هذه الليلة“مساًء، قائلة،  10واعترفت تيرنر بالهزيمة في السباق في حوالي الساعة 

 في المائة. 5بينما كانت براون تتصدر النتائج العائدة بنحو ” النهر
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سأعمل بجد لضمان “الخارجية لخصمها.  وألقت تيرنر باللوم على هزيمتها في المساهمات المالية
، فقد تم التالعب بالمال خر مرة أخرى. لم نخسر هذا السباقعدم حدوث شيء كهذا لمرشح تقدمي آ

 ، بحسب ما ورد.“الشرير وسب هذه االنتخابات 
 4/8/2021القدس، القدس، 

 
 "إسرائيل"مهاجرًا يهودًيا من فرنسا إلى  130وصول  .30

ا جديًدا، مساء اليوم األربعاء، من فرنسا إلى إسرائيل، على متن رحلة مهاجًرا يهوديً  130وصل 
مهاجًرا  1884وبحسب القناة العبرية السابعة، فإن  ”.بن غوريون“خاصة وصلت إلى مطار اللد 

وأشارت إلى أن فرنسا كانت العام الماضي من  وصلوا إسرائيل من فرنسا منذ بداية العام الجاري.
 تي شهدت هجرة اليهود منها.بين أبرز الدول ال

 4/8/2021القدس، القدس، 
 

 المنطقة على حافة الهاوية .31
 طالل عوكل
يران، ولكنها لن  يبدو أن لحظة انفجار الشرق األوسط قد باتت قريبة، عنوانها األساسي إسرائىل وا 

فة عشرة تتوقف عند الطرفين، ثمة تقدير لوزير الدفاع اإلسرائيلي بيني غانتس، أن إيران على مسا
 أسابيع من الحصول على المادة االنشطارية الالزمة إلنتاج السالح النووي.

رئيس الحكومة المستوطن نفتالي بينيت يصرح بأن زمن الهدوء والراحة قد انتهى، ويهدد إيران برد 
قوي في حال هددت أمن إسرائيل وأن حكومته تعمل على حشد العالم ولكن في موازاة ذلك، تعلم 

 ل كيف تعمل بمفردها.إسرائي
هذا التصعيد الخطير جاء بعد أن تعرضت سفينة شحن يملكها رجل أعمال إسرائيلي إلى قصف 
أودى بحياة اثنين من العاملين على متنها، وبعد ذلك، ادعاءات بأن سفينة تعرضت للخطف قبالة 

 سواحل الفجيرة اإلماراتية بعد أن أبلغت أربع سفن عن فقدان السيطرة.
نفت مسؤوليتها عن الحادثة األولى، واعتبرت أن احتجاز السفن، وانعدام األمن في الخليج  إيران

يمهدان لمغامرة جديدة، وأن قواتها على أهبة االستعداد، وسترد على أي قصف يقع من أي دولة 
 خليجية.

ة، الواليات بريطانيا هي األخرى، رفعت مستوى التهديد واالتهام إليران ولحقتها على نحو أكثر مرون
المتحدة التي على ما يبدو ال تفضل منحى تشجيع أي طرف على تفجير األوضاع، ال تزال الواليات 
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بشأن البرنامج النووي اإليراني، « خمسة زائد واحد»المتحدة ملتزمة وتسعى إلعادة إحياء اتفاق 
 وتنتظر تنصيب الرئيس اإليراني من أجل العودة للحوار في فيينا.

ليًا حقق تقدمًا جيدًا باعتراف اإليرانيين، ولم يتبق إال القليل من القضايا العالقة التي تحتاج الحوار عم
ال لكان باإلمكان معالجتها أو إعطاء الوقت الالزم لذلك،  إلى اتفاق، المشكلة ليست هنا بالضبط، وا 

ى ستين، وهو حتى لو أن إيران رفعت منسوب تخصيب اليورانيوم من عشرين كما يقضي االتفاق إل
 أمر على األرجح لتحسين الموقع التفاوضي إليران.

إيران تدرك تمامًا أنها ال تستطيع تجاوز عتبة تخصيب اليورانيوم إلى الحد الذي يجعلها قادرة على 
إنتاج سالح نووي، ذلك أن الواليات المتحدة لديها وسائل مراقبة على مدار الساعة، وهي ستتدخل 

، إسرائيل هي الدولة الرئيسة التي عارضت وتعارض االتفاق الدولي حول بكل طريقة لمنع ذلك
 برنامج إيران النووي، وكانت كل الوقت تعمل من أجل تخريبه.

خالل مرحلة ترامب نجح نتنياهو، مع شريكه األميركي في اتخاذ قرار االنسحاب من االتفاق واتخاذ 
خضاعها إلى حصار مشدد، وضغط شديد سلسلة طويلة من العقوبات االقتصادية ضد إيران، و  ا 

 يستهدف دفع الوضع في إيران إلى االنهيار الكامل، وتغيير النظام السياسي.
في هذا السياق لم تتوقف عمليات القصف اإلسرائيلي على مراكز إيرانية في سورية، وعلى حدودها 

 علماء.مع العراق، وال توقفت عملياتها في إيران ذاتها بما في ذلك استهداف ال
أصبح من الواضح أن إسرائيل تريد تخريب إمكانية التوصل إلى اتفاق بين إيران واألطراف الدولية 
بذريعة أن ذلك االتفاق سيمكن إيران من تطوير برنامج نووي، وأن ذلك يشكل خطرًا وجوديًا على 

 إسرائيل.
وسط لكنها لم تكن كافية حرب السفن لم تتوقف من الطرفين سواء في منطقة الخليج أو البحر المت

 إلشعال فتيل صراع واسع، يتسع ليشمل ربما المنطقة بأسرها.
خالل األسابيع القليلة المنصرمة، منذ أن تم تشكيل حكومة بينيت، كثفت إسرائيل خطاب التهديد 
 سواء إليران، أو للبنان أو للمقاومة الفلسطينية، خاصة في ظل األزمة التي يعاني منها لبنان، فضالً 

 عن تقدم حزب هللا في امتالك صواريخ دقيقة.
دولة تستدرج الحروب، وتذهب إلى أبعد حد في استفزاز القوى التي تراها خطرًا عليها، ففي مقابل 

 البالونات الحارقة من غزة تقوم طائراتها الحربية في كل مرة، بقصف مناطق عديد في القطاع.
للحدود مع لبنان بعد أن سقطت ثالثة صواريخ من وعلى خط التصعيد ترد إسرائيل بقصف شامل 

لبنان على مستوطنة كريات شمونة في الشمال، من غير المعروف إذا ما كانت الصواريخ فلسطينية 
المنشأ، أو من حزب هللا، أو أي طرف مواٍل، ولكنها أي إسرائيل تحمل حزب هللا المسؤولية كما 
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عل مقاوم يقوم به فرد أو جماعة أو فصيل من قطاع تحمل حركة حماس، المسؤولية دائما عن أي ف
 غزة.

طبول الحرب تدق في المنطقة، وهي تهدد بانفجار واسع، وأمام إسرائيل عديد الجبهات التي يمكن 
 أن تدخل على الخط سواء في الرد المباشر عليها، أو على حلفاء إسرائيل خاصة الواليات المتحدة.

ولي في العراق، ذاهبون نحو االنسحاب من ذلك البلد، خصوصا أن الواليات المتحدة والتحالف الد
السفارة األميركية وقواعد أميركا العسكرية في العراق تتعرض معظم الوقت لعمليات قصف غير أن 

 اإلدارة األميركية خاطبت إيران بما يشبه الرجاء، بأن تتوقف عن زعزعة أمن واستقرار العراق.
يبرد الرؤوس الحامية في تل أبيب سوى الواليات المتحدة التي يمكنها هكذا ال يمكن ألي طرف أن 

ال فإنها ستكون المسؤولة عما تتعرض له المنطقة، التي  ضبط األوضاع والعودة إلى سكة الحوار وا 
إذا اندلع الصراع فيها فإن إسرائيل التي تتوعد بتدفيع اآلخرين ثمنًا باهظًا ستدفع هي األخرى ثمنًا 

 باهظًا.
 5/8/2021أليام، رام هللا، ا

 
 حركة الجهاد اإلسالمي.. رؤية مهمة تستحق الدراسة .32

 محمد عايش
لدى حركة الجهاد اإلسالمي رؤية مهمة واستثنائية تستحق أن يدرسها الفلسطينيون جيدًا، كما 
تستحق أن تستمع اليها الفصائل كافة على اختالف توجهاتها، بما فيها بطبيعة الحال حركتي فتح 

عامًا، وهو االنقسام الذي تسبب بعطلة سياسية  15وحماس المنشغلتان باالنقسام البيني منذ أكثر من 
 شاملة ومفتوحة وجعل الفلسطينيين عالقين في عنق زجاجة ال أحد لديه وصفة للخروج منه.

ر رؤية حركة الجهاد اإلسالمي عبر عنها األمين العام زياد النخالة في حوار موسع ومفتوح وغي
"، وهو الحوار الذي فتح فيه النخالة العديد من الملفات، سواءًا ما كان منها 21مسبوق مع "عربي

سياسي حدثي عابر أو ما كان منها استراتيجي يتعلق برؤية الحركة للصراع مع االحتالل ورؤيتها 
لفلسطيني على للتعامل مع السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير واالنقسام الداخلي ومستقبل المشهد ا

 وجه العموم.
أهم ما في رؤية حركة الجهاد اإلسالمي وبرنامجها السياسي واستراتيجيتها في المقاومة والسياسة هو 
أنَّ لديها أجوبة على كل سؤال ُيمكن أن يطرحه الفلسطينيون، وهذا يعيد الى األذهان والذاكرة ما 

ياد( عندما شرح في كتابه "فلسطيني بال كتبه القيادي والمؤسس في حركة فتح صالح خلف )أبو إ
هوية" كيف أن حركته وجدت نفسها فجأة في أواخر الستينيات من القرن الماضي وهي تواجه العديد 
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من األسئلة االستراتيجية التي ال جواب لها ولم يتم االتفاق على كيفية التعاطي معها، وهذا طبعًا ما 
، وذهبت الى إعالن 1974مج "النقاط العشر" في العام ُيفسر كيف ذهبت منظمة التحرير الى برنا

والقبول  67، ومن ثم ذهبت الى القبول بأراضي الـ1988الدولة دون أن توجد الدولة في العام 
بمبادرات وقرارات دولية مختلفة ومتباينة، وكل ذلك بسبب غياب الرؤية الواضحة واالستراتيجية 

 البّينة.
" فان حركة الجهاد ترى بأن تحرير فلسطين عبر مسار 21بيبحسب مقابلة النخالة مع "عر 

المفاوضات أمر مستحيل، وأن الطريق الوحيد للحصول على الحق الفلسطيني بكله أو بجزء منه هو 
ن  عبر "تغيير موازين القوى"، وُيفسر النخالة ذلك بأن على الفلسطينيين أن يواصلوا المقاومة حتى وا 

، وعندها لالحتاللزيمة المحتل، إذ أنهم يجب يتحولوا الى مشكلة أو أزمة لم يكن لديهم القدرة على ه
 على االحتالل أن يطرح المبادرات لحل مشكلته.

كما ترى حركة الجهاد أن مسار المفاوضات الفاشل الذي ظهر في مآالت "أوسلو" يؤكد صحة 
وسلو" وما تبعه في تأسيس استراتيجيتها ورؤيتها وخطأ االستراتيجية األخرى، إذ لم ينجح مسار "أ

دولة فلسطينية وال في تحقيق االستقالل للفلسطينيين وال بزوال االحتالل، أي أن المسار الذي تتبناه 
منظمة التحرير قد ثبت فشله ولم يعد مقبواًل اليوم النقاش فيما إن كان من الممكن أن يحقق أهداف 

 الفلسطينيين أم ال.
والمثيرة في رؤية حركة الجهاد، ومن بينها أيضًا ملف عالقاتها  ثمة العديد من المحاور المهمة

الدولية وخاصة العالقة مع إيران، وهنا تقول الحركة بكل وضوح بأن طهران تُقدم الدعم المادي 
والسياسي والمعنوي للشعب الفلسطيني الذي يعيش تحت االحتالل فهل يوجد عاقل ُيعادي من ُيقدم 

هذا فضاًل عن أن بعض األشقاء العرب يحاصرون الفلسطينيين ويعتقلونهم  له الدعم والمساندة؟!..
 وفي نفس الوقت يطلبون منهم معاداة إيران!

في المشهد السياسي الفلسطيني ثمة أزمة خانقة ومعقدة أطرافها هما الحركتان الرئيسيتان: فتح 
و "الجهاد اإلسالمي"، ولدى وحماس، وفي الوقت نفسه ثمة تيار ثالث لم يتورط في هذا االنقسام وه

هذا التيار رؤية مهمة واستراتيجية تستحق أن ُتدرس، وعليه فُيمكن لهذه الحركة أن تلعب دورًا مهمًا 
 في الحياة السياسية الفلسطينية، بل يجب أن تلعب هذا الدور. 

 4/8/2021، 21موقع عربي 
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 المعادلة اإليرانية الجديدة .33
 يوني بن مناحيم

ن قواعد اللعبة، وتضع معادلة جديدة ردًا على القصف اإلسرائيلي في سورية على أهداف تغّير إيرا
إيرانية وُأخرى تابعة لـ "حزب هللا". فقد قررت إيران الرد بهجمات على سفن إسرائيلية أو سفن أجنبية 

جوم يملكها إسرائيليون في عرض البحر، هذا هو تقدير جهات أمنية رفيعة المستوى في أعقاب اله
الذي وقع في نهاية األسبوع على سفينة "كرسر ستريت" في خليج ُعمان، والذي أسفر عن مقتل 
مدنيْين على متن السفينة، األول بريطاني والثاني روماني. السفينة يملكها يابانيون، لكن شركة 

 بريطانية خاصة يملكها رجل األعمال أيال عوفر هي التي تديرها.
ية في إسرائيل، تعرضت السفينة لهجوم بمسّيرتين إيرانيتين انتحاريتين بحسب تقديرات جهات أمن

ُأسقطتا على السفينة، الواحدة تلو األخرى، وعلى ما يبدو ُأطلقتا من سفينة إيرانية في عرض البحر 
 كانت تتعقب استخباراتيًا سفينة "مرسر ستريت".

لى مسافة بعيدة تقدَّر بنحو مئات آالف المسّيرتان اإليرانيتان كانتا دقيقتين ويمكنهما الوصول إ
الكيلومترات، وهما خطرتان جدًا وتستخدمهما إيران بصورة دائمة في الهجوم على أهداف في 

 السعودية والعراق.
هذا هو الهجوم اإليراني الخامس على سفن إسرائيلية، أو يمكن اعتبارها إسرائيلية. التقدير في 

توسيع الحرب البحرية ضد إسرائيل ألنهم في هذه الجبهة يتفوقون إسرائيل هو أن اإليرانيين قرروا 
 عليها عسكريًا.

لدى إيران أسطول بحري كبير ومسّيرات وصواريخ دقيقة يمكنها أن تصل إلى مدى بعيد يبلغ مئات 
 %90آالف الكيلومترات، وهي موجودة على متن سفن ال تستطيع إسرائيل الوصول إليها، كما أن 

لتي تصل إلى إسرائيل تأتي عن طريق البحر، وهو ما يمنح إيران إمكان مهاجمة أهداف من التجارة ا
 كثيرة في عرض البحر.

لم يحاول اإليرانيون إخفاء مسؤوليتهم عن الهجوم على سفينة "مرسر ستريت". وتحاول إيران بوساطة 
هداف في سورية رسالة إلى إسرائيل بأنها لن تقبل القصف اإلسرائيلي على أ  الهجوم نقلهذا 

واستهداف المحور الشيعي الذي تتزعمه، وأن إسرائيل مكشوفة أمام الهجمات على أهداف إسرائيلية 
 في عرض البحر، وهي ليست قادرة على الدفاع عنها.

تقول مصادر رفيعة المستوى في القدس إن إسرائيل سترد عسكريًا على "هجوم إيران اإلجرامي على 
نها ستواصل مهاجمة أهداف في األراضي السورية لمنع التمركز العسكري اإليراني  مدنيين أبرياء"، وا 

 وتهريب السالح إلى حزب هللا ومشروع الصواريخ الدقيقة.
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والتقدير في إسرائيل أنه من المحتمل أن يكون زعيم "حزب هللا"، حسن نصر هللا، هو الذي طلب من 
 على مقتل اثنين من عناصره في سورية. الحرس الثوري اإليراني الرد باسم المحور الشيعي

يشعر نصر هللا بأن يديه مكبلتان اآلن إزاء الرد على إسرائيل من األراضي اللبنانية بسبب األزمة 
االقتصادية الحادة التي يعانيها البلد ومحاولة تأليف حكومة جديدة. كما يتخوف نصر هللا من أن 

ائيل إلى رد عسكري إسرائيلي عنيف يزعزع السلطة يجّر الهجوم من األراضي اللبنانية على إسر 
 الضعيفة في لبنان ويؤدي إلى انهيارها.

أتى الهجوم اإليراني على سفينة "مرسر ستريت" قبل أيام قليلة من تسّلم الرئيس اإليراني الجديد، 
 شات.جوالت من المناق 6معلقة بعد  ييناڤإبراهيم رئيسي، منصبه، وبينما المحادثات النووية في 

على السفينة يورط إيران، ليس فقط مع إسرائيل، بل أيضًا مع بريطانيا ورومانيا واليابان.  الهجوم
بدأت إسرائيل اآلن حملة دولية للمطالبة بمعاقبة إيران على أعمالها اإلرهابية الدولية. الرسالة 

وعلى إنتاج  هابية،اإلر  اإلسرائيلية هي أن على العالم وضع قيود على إيران ومعاقبتها على أعمالها
 المسّيرات والصواريخ الباليستية، وعدم االكتفاء بفرض قيود عليها فقط في الموضوع النووي.

تقرير نشرته "وول ستريت جورنال" نقاًل عن مصادر أميركية، تفحص الواليات المتحدة  وبحسب
ية، وترى أن هذه القدرات مشروعًا لفرض عقوبات على مشروع الصواريخ الدقيقة والمسّيرات اإليران

 اإليرانية تشكل تهديدًا مباشرًا لالستقرار في الشرق األوسط فـ:
المسّيرات اإليرانية لدى الميليشيات الشيعية غّيرت صورة القتال الجوي في المنطقة، وهي قادرة  -

صابة أهدافها بدقة.  على التحليق لمسافة مئات آالف الكيلومترات وا 
ي اإليراني تباهى، الشهر الماضي، بأن لدى بالده مسّيرات قادرة على الطيران قائد الحرس الثور  -

 كيلومتر والهبوط في أي مكان. 7000لمسافة 
المسّيرات هي نوع جديد من السالح في الحروب المعاصرة يمكن أن يهدد أي دولة. معظم أجهزة  -

الشيعية في جنوب سورية  الميليشيات وتستخدمالرادار الموجودة ال تستطيع كشفها في أثناء تحليقها. 
الواليات  راتأيضًا سالح المسّيرات اإليرانية، ما يثير مخاوف األردن. كما تتخوف من هذه المسيّ 

سرائيل.  المتحدة وا 
اإلسرائيلي بموضوع المسّيرات بعد الهجوم المنسوب إلى المتمردين  -بدأ االهتمام األميركي  -

أيلول  14ات المفخخة على منشآت النفط "أرامكو" في السعودية في الحوثيين بالصواريخ والمسّير 
، وهذه المسّيرات التي قطعت مسافة آالف الكيلومترات أصابت الهدف بدقة وتسببت بضرر 2019
 كبير.

سرائيل تنسيق أمني وثيق في كل ما له عالقة بالمسّيرات اإليرانية. -  يوجد بين الواليات المتحدة وا 



 
 
 
 

 

 21 ص             5598 العدد:             8/5/2021 خميسلا التاريخ: 

 

                                    

يل في اجتماع مجموعة العمل اإلسرائيلية األميركية المشتركة في واشنطن قبل أكثر اقترحت إسرائ -
من شهرين إشراك دول عربية ُأخرى في المجموعة تواجه خطر المسّيرات، مثل السعودية واألردن. 

( في No Flying Zoneكما اقترحت المجموعة اإلسرائيلية إقامة "منطقة ممنوعة على الطيران" )
 ق األوسط ضد المسّيرات اإليرانية، وأي مسّيرة تحّلق في هذه المنطقة يجري إسقاطها.سماء الشر 

 موقع "مركز القدس للشؤون العامة والسياسة"
 5/8/2021األيام، رام هللا، 

 
 عداء متزايد إلسرائيل في أوساط يهود أميركا .34

 تسفي كالين
نضمام للحركات التي تنكر وجود أصبحت الموضة الجديدة لدى الشباب اليهود األميركيين هي اال

إسرائيل، ودعوة واشنطن لتجنب دعمها، ما يعني أننا أمام شرخ دراماتيكي سيغير إلى األبد وجه أكبر 
 جالية يهودية في العالم، ألننا نشهد انعطافا مزعجًا، وال يبدو أنه من الممكن قلب العجلة إلى الوراء.

عدد الحوادث المعادية للسامية واليهود في الواليات المتحدة، وباتت اآلونة األخيرة تشهد ارتفاعا في 
وتصاعدا في التيار اليهودي التقدمي المعروف بموقفه السلبي تجاه إسرائيل، وما يشكله من انزعاج 

 حقيقي؛ ألن أتباعه ال يؤمنون بدولة يهودية وشرعية إسرائيل، بل يمعنون في مقاطعتها.
بعة لليسار اليهودي في الواليات المتحدة أنه إذا لم يكن للفلسطينيين وتعتبر الصحف والمنشورات التا

الحق في العودة لوطنهم، فاليهود كذلك، وهو ما تردده دائما رشيدة طليب، عضو الكونغرس من 
أصل فلسطيني المرتبطة باليسار المتطرف داخل السياسة األميركية، بزعم أن الفلسطينيين يعانون 

 رائيليين، ألنه إذا مات طفل يهودي يقتل مقابله خمسون طفاًل فلسطينيًا.أكثر بكثير من اإلس
يواجه االدعاء الشائع بوجود معاداة للسامية داخل الحركة المؤيدة للفلسطينيين في الواليات المتحدة 
نفيًا وتأكيدًا أنه غير صحيح، بدليل أن تعريف إسرائيل كدولة فصل عنصري ليس معاداة للسامية، 

معاداة الصهيونية ليست معاداة للسامية، حتى أن اعتبار إنكار الحق في الوجود لدولة يهودية وكذلك 
 معاٍد للسامية تعريف سخيف.

وأظهرت دراسة أجرتها جامعة تافتس أن النظرة إلسرائيل في الدوائر اليسارية المتطرفة في الواليات 
النوع الكالسيكي المعادي للسامية، فهناك فرق المتحدة سلبية للغاية، لكنها وجدت فيها تحيزًا أقل من 

 كبير بين نظرتهم إلسرائيل والصهيونية، وبين رأيهم في اليهود.
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االعتقاد السائد لدى غالبية يهود الواليات المتحدة أنهم يؤمنون بمجتمع يهودي يجب أال يأتي في 
حقوقًا متساوية للجميع، يجب  هيكل دولة، بل يعيشون داخل دولة لكل مواطنيها، أو في فيدرالية تمنح
 أن يكون هناك مكان للشعب اليهودي، دون حاجة لوجود دولة يهودية.

ومع مرور الوقت، تزداد شعبية هذه اآلراء بين اليهود األميركيين، فقد أظهر آخر استطالع بينهم أن 
عريفها بأنها يؤيدون ت ٪25منهم يعتقدون أن إسرائيل منخرطة في تطهير عرقي للفلسطينيين، و 22٪
 «.دولة فصل عنصري»

منهم مرتبكون  %60ربع اليهود األميركيين من األرثوذكس، معظمهم من المؤيدين إلسرائيل، لكن 
ومنفصلون عن الحياة اليهودية المؤسسية، وال يعرفون أين يقفون بالنسبة إلسرائيل، وعدد المشاركين 

النخفاض بشكل كبير، وكذلك المشاركة في في الصالة في كنس اإلصالحيين والمحافظين آخذ في ا
 أنشطة مركز الجالية اليهودية.

التي عفا عليها الزمن، لذلك يعتقدون أن « عدسة المحرقة»وينظر العديد من اليهود للعالم من خالل 
هناك حاجة لدولة يهودية ذات سيادة لمنع وقوع محرقة ثانية، ومن هنا تنبع معاناة اإلسرائيليين 

ين، رغم أن آراءهم من جهة أخرى تعارض الحكم اليهودي في إسرائيل، والصهيونية في والفلسطيني
 رأيهم مشروع يحتضر، وهو في تراجع، ويواجه صعوبة في تجنيد مؤيدين جدد.

أولئك اليهود غالبًا ما قارنوا إسرائيل بجنوب إفريقيا خالل حقبة الفصل العنصري، بل ينحازون إلى 
نيا النازية، وعما إذا كان يتعين على الفلسطينيين االعتراف بحق إسرائيل في من قارن إسرائيل بألما

الوجود، يعتقد أولئك اليهود أنه كيف يمكن للفلسطينيين أن يمنحوا شرعية لكيان يرى زيادتهم السكانية 
 الطبيعية على أنها تهديد وجودي.

 «مكور ريشون»
 5/8/2021األيام، رام هللا، 
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