
     
 
 
 
 
 
 

   
 

 
 
 

  
 
 
 
 

  
 

  
  

 

 مجدالني: إجراءات توزيع المنحة القطرية ألهالي غزة تسير بشكل طبيعي

 حماس توافق على مخرج جديد لحل أزمة المساعدات القطرية: هآرتس

 في مواجهات مع االحتالل ببلدة بيتا شمال الضفة الغربيةشهيد وعشرات الجرحى 

 حملة في أميركا تطالب بإرسال قوات دولية لحماية الفلسطينيين من دولة الفصل العنصري

 الجيش اإلسرائيلي يسعى الستهداف ناشطين فلسطينيين في لبنان

. غانتس: وحزب هللا يتبادالن إطالق النار. "إسرائيل"
 أكثرا أن نجعل وضع لبنان يتضعضع يمكنن
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 ن إطالق النار.. غانتس: يمكننا أن نجعل وضع لبنان يتضعضع أكثروحزب هللا يتبادال  "إسرائيل" .1
على القصف اإلسرائيلي الذي حزب هللا اللبناني في أعقاب رد ، 7/8/2021األخبار، بيروت، ذكرت 

، بالقول ]أمس[ ق وزير األمن اإلسرائيلي، بيني غانتس، اليومطال أراٍض لبنانية فجر األربعاء، عل  
إسرائيل جعل »إن إسرائيل تريد هدوءًا أمنيًا من جانب لبنان، لكنه في الوقت نفسه هد د أنه بإمكان 

 «.الوضع في لبنان مضعضع أكثر مما هو عليه
لت معه لبرنامج أسبوعي ستبثه  مساء « التلفزيونية 12قناة ال»وجاءت أقوال غانتس خالل مقابلة ُسج 

 اليوم.
وضع »، مشيرًا إلى أن «ال نعتزم السماح لحزب هللا باللعب معنا وحزب هللا يعلم ذلك»وأضاف: 

 «.لبنان مضعضع، وبإمكاننا أن نجعله مضعضع أكثر
ننصح بعدم شد الحبل »بالقول: « حزب هللا، والجيش اللبناني والحكومة اللبنانية»وتوج ه غانتس إلى 
ال مصالح لنا في دولة لبنان، باستثناء الهدوء األمني. وسيسود »كما زعم أن  «.مع دولة إسرائيل

 «.الهدوء هناك إذا ساد الهدوء من هناك
قدمت إسرائيل شكوى عاجلة لمجلس األمن الدولي بعد قصف  ،7/8/2021الجزيرة.نت،  وأضافت

 متبادل بين القوات اإلسرائيلية وحزب هللا.
ير اإلسرائيلي لدى الواليات المتحدة واألمم المتحدة جلعاد أردان في الرسالة إن إسرائيل وقال السف

ن هجمات حزب هللا  التي وصفها -تعتبر الحكومة اللبنانية مسؤولة عن كل ما يحدث في أراضيها، وا 
 من شأنها أن تؤدي إلى خراب ودمار هائلين للبنان. -باإلرهابية

 يلي بيني غانتس بتدخل أميركي لوقف إطالق النار من الجانب اللبناني.وطالب وزير الدفاع اإلسرائ
إلى  -خالل اتصال هاتفي مع نظيره األميركي لنقاش التوتر على الحدود اللبنانية-ودعا غانتس 

 تعزيز العمل الدولي ضد إيران وأنشطتها في الشرق األوسط.
حماية  -ومن وصفهم بوكالئه-د حزب هللا وأكد استعداد إسرائيل ألي سيناريو، ومواصلتها العمل ض

 لإلسرائيليين، كما قال غانتس إن الدولة اللبنانية تتحمل كامل المسؤولية عما يجري فوق أراضيها.
 
 مجدالني: إجراءات توزيع المنحة القطرية ألهالي غزة تسير بشكل طبيعي .2

مس، إن إجراءات توزيع المنحة قال وزير التنمية االجتماعية، الدكتور أحمد مجدالني، أ: رام هللا
المالية القطرية على المواطنين الفلسطينيين في قطاع غزة، تسير بشكل طبيعي وفق االتفاق بين 

وأكد الوزير مجدالني في تصريحات لوكالة "سبوتنيك" الروسية، أن  السلطة الفلسطينية ودولة قطر.
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ات تنفيذ وتوزيع المنحة من خالل البنوك وزارته تتولى هذه المهمة، وأن هناك معالجات تتعلق بآلي
 الفلسطينية.

وفيما يتعلق بموعد وصول هذه المساعدات لمستحقيها داخل القطاع، قال مجدالني: "من المتوقع أن 
تنهي السلطة الفلسطينية حل كل اإلشكاليات المتعلقة بهذا الموضوع، ويتم صرف األموال 

ن السلطة الفلسطينية تعمل على حل هذه المسائل المتعلقة وقال: "إ للمستحقين، خالل هذا األسبوع".
بآليات التوزيع مع البنوك، واختيار الوسائل المناسبة التي ال تشكل أي مخاطر أو تهديدات للبنوك 

 الفلسطينية".
 7/8/2021األيام، رام هللا، 

 
 اشتية: طلبتنا يستطيعون المنافسة في جامعات العالم .3

زراء محمد اشتية، أوائل طلبة الثانوية العامة وأهاليهم، خالل استقباله لهم يوم هنأ رئيس الو : رام هللا
اشتية: "نفتخر بنوعية التعليم  قالو  الخميس في مكتبه برام هللا، متمنيا لهم مزيدًا من التقدم والنجاح.

العالم، في فلسطين مقارنة بالكثير من الدول، والطالب الفلسطيني يستطيع أن ينافس في أي جامعة ب
ودعا رئيس الوزراء الطلبة إلى دراسة  وطالبنا المتفوقين منارات مضيئة في سماء فلسطين".

لى استثمار أدوات التعليم بما يناسب رغباتهم، ويفيد  التخصصات التي يحبونها ويميلون لها، وا 
ين والمعلمات مجتمعنا وقضيتنا واإلنسانية بشكل عام، مثمنا جهود وزارة التربية والتعليم والمعلم

 وأهالي الطلبة الناجحين في خلق بيئة مناسبة لهم.
 5/8/2021، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية وفا

 
 منصور: المجتمع الدولي ال يزال متخاذال ازاء جرائم االحتالل الجسيمة بحق شعبنا .4

اض منصور، إن إفالت قال المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى األمم المتحدة، السفير ري ك:نيويور 
دولة االحتالل اإلسرائيلي من العقاب يزداد جرأة بسبب االفتقار إلى المساءلة، معربا عن أسفه من 
أن المجتمع الدولي يشهد هذه الجرائم الجسيمة، بما في ذلك قتل األطفال والنساء والرجال األبرياء، 

من قبل العديد من الحكومات والبرلمانات بينما ال يزال مشلوال، على الرغم من النداءات المتكررة 
جاء ذلك في ثالث رسائل  والمجتمع المدني والشعوب في جميع أنحاء العالم لوضع حد لهذا الظلم.

متطابقة بعثها السفير منصور، اليوم السبت، لألمم المتحدة، حول الحالة الحرجة في األرض 
ة للسياسات والممارسات غير القانونية المتواصلة الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، نتيج

من قبل إسرائيل، القوة القائمة باالحتالل، مشددا على أن إفالت إسرائيل من العقاب يزداد جرأة بسبب 
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وأشار إلى أن حجم االنتهاكات المنسقة من قبل قوات االحتالل اإلسرائيلي  االفتقار إلى المساءلة.
 المتطرفين وصل إلى مستويات غير مسبوقة.والمستوطنين اإلسرائيليين 

 7/8/2021، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية وفا
 
 الفلسطينية: جريمة إعدام دويكات رد إسرائيلي رسمي على زيارة الوفد األوروبي لبيتا "الخارجية" .5

تي ارتكبتها قوات أدانت وزارة الخارجية بأشد العبارات جريمة االعدام الميداني البشعة ال: رام هللا
 عاما( في بلدة بيتا جنوب نابلس. 37االحتالل، اليوم الجمعة، بحق المواطن عماد علي دويكات )

وأوضحت الخارجية في بيان صدر عنها، أن هذا الجريمة تأتي ردا على الزيارة التي قام بها وفد 
لمسؤولية الكاملة والمباشرة عن وحملت الخارجية الحكومة اإلسرائيلية ا االتحاد األوروبي للبلدة أمس.

هذه الجريمة، مطالبة الشهود العيان والمنظمات الحقوقية واالنسانية توثيق تفاصيلها توطئة لرفعها 
 إلى محكمة الجنائية الدولية والمحاكم الوطنية المختصة، وللمنظمات والمجالس األممية ذات الصلة.

 6/8/2021، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
 
 األحمد: ال مجال ألن ترعى أمريكا وحدها عملية السالم .6

قال عزام األحمد، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية وعضو اللجنة المركزية : رام هللا
لحركة "فتح"، الجمعة، في حديث لتلفزيون فلسطين الرسمي: "ال مجال ألمريكا وحدها، أو دولة واحدة 

ملية السالم، ال، )بل( كل المجتمع الدولي تحت مظلة األمم المتحدة على مرجعية قرارات أن ترعى ع
الشرعية الدولية، وتوسيع دائرة المؤتمر ليشمل: الرباعية، الصين، اليابان، ألمانيا، دوال عربية، 

 ، جنوب أفريقيا".-إذا كان ممكنا-األردن، مصر، السعودية أيضا 
 6/8/2021، وكالة سما االخبارية

 
 هنية يلتقي الرئيس اإليراني الجديد إبراهيم رئيسي .7

التقى رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" اسماعيل هنية، يوم الجمعة، بالرئيس اإليراني طهران: 
وخالل اللقاء، قد م وفد قيادة الحركة برئاسة هنية، التهنئة  الجديد إبراهيم رئيسي، بالعاصمة طهران.

وبحسب  توليه منصب الرئاسة، متمنًيا له التوفيق والسداد"، وفق بيان الحركة.للرئيس اإليراني ب
البيان، فقد استعرض وفد قيادة الحركة، أوضاع الشعب الفلسطيني، وآخر التطورات، خاصة نتائج 

وأكدت الحركة خالل اللقاء  معركة سيف القدس وآثارها اإليجابية على القضية الفلسطينية ومستقبلها.
الشعب الفلسطيني على مواصلة طريقه في مقاومة االحتالل بكل السبل لنيل حقوقه  "إصرار
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ونقل البيان، عن   المشروعة في إقامة دولته على كامل التراب الوطني الفلسطيني وحق العودة".
الرئيس اإليراني إبراهيم رئيسي تأكيده "استمرار الموقف اإليراني الداعم للشعب الفلسطيني ومقاومته 

 لباسلة".ا
 6/8/2021، قدس برس

 
 حماس توافق على مخرج جديد لحل أزمة المساعدات القطرية: هآرتس .8

كشفت مصادر سياسية فلسطينية لصحيفة إسرائيلية أن حركة حماس وافقت على مخرج  تل أبيب:
 جديد ألزمة تحويل المساعدات القطرية إلى قطاع غزة، وذلك بأن تقوم إسرائيل والواليات المتحدة

، جاكي خوري، الذي «هآرتس»وقال مراسل صحيفة  بمراجعة قوائم المستحقين والمصادقة عليها.
تحدث إلى مسؤول في حماس، إن التسليم بالتدخل اإلسرائيلي األميركي جاء أواًل ألنه سيحل مشكلة 
البنوك الفلسطينية، التي تخشى أن تتهم بتمويل اإلرهاب، وثانيًا ألن حماس معنية بإدخال 

 المساعدات في أقرب وقت للتخفيف من الضائقة ومنع انفجار الغضب الفلسطيني.
 7/8/2021، الشرق األوسط، لندن

 
 البالونات الحارقة نحو مستوطنات غالف غزة إطالق تعاودالمقاومة الفلسطينية  .9

 عادت المقاومة الفلسطينية إلى تصعيد ضغوطها على العدو على طول حدود قطاع غزة، وذلك: غزة
عبر إطالق البالونات المتفج رة التي أد ت خالل الساعات الماضية إلى اشتعال حرائق عد ة.. وبحسب 
مصادر فلسطينية محل ية، فقد أطلقت الوحدات الشعبية في القطاع، ظهر أمس، دفعات من البالونات 

رة تجاه مستوطنات  في منطقة ، ما أد ى إلى نشوب سبع حرائق، من بينها أربع «الغالف»المتفج 
إلى أن الضغط « األخبار»أشكول المحاذية لجنوب غزة. وأشارت مصادر فلسطينية، في حديث إلى 

الذي تمارسه المقاومة حاليًا يأتي في ظل  تعثر المباحثات في القاهرة بخصوص الوضع في القطاع، 
 لية وعربية لذلك.ومماطلة االحتالل في إدخال مواد البناء لبدء اإلعمار، على رغم توف ر ِمَنح دو 
 7/8/2021، بيروت، األخبار

 
 حماس تدعو إلى تصعيد المقاومة بالضفة ردا على جرائم االحتالل .10

، الجمعة، إلى تصعيد المقاومة بالضفة الغربية المحتلة، ردا على جرائم حماسدعت حركة : غزة
كة عبد اللطيف القانوع، جاء ذلك في بيان للناطق باسم الحر  االحتالل اإلسرائيلي بحق الفلسطينيين.

عاما(، الذي ارتقى برصاص االحتالل اإلسرائيلي، خالل  38نعى فيه الشهيد عماد دويكات )
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وأكد أن "ارتقاء الشهيد  مواجهات شهدتها بلدة "بيتا" جنوبي نابلس )شمال الضفة الغربية المحتلة(.
مقاومة بمختلف أشكالها في كل عماد دويكات، وسبقه العديد من الشهداء األبطال، يتطلب تصعيد ال
وشدد على أن "دماء الشهداء  أرجاء الضفة الغربية، وردًا على جرائمه المتواصلة بحق شعبنا".

 األبرار، ستبقى وقودا الستمرار مسيرة نضال شعبنا ضد المحتل الصهيوني".
 6/8/2021، قدس برس

 
 إطالق البالونات الحارقةى ردا عل طائرات االحتالل تقصف موقعين لكتائب القسام في غزة .11

حدهما شرق أ، موقعين يتبعان لكتائب القسام، قصفت طائرات االحتالل الحربية فجر اليوم :غزة
مخيم جباليا شمال قطاع غزة، والثاني في حي التفاح شرق مدينة غزة بعدد من الصواريخ، فيما 

بعد ساعات من اعالن االحتالل ويأتي ذلك  .ران مضادة للطيران تجاه الطائراتاطلقت المقاومة ني
 اندالع عدة حرائق في مستوطنات غالف غزة بفعل بالونات حارقة

 7/8/2021، القدس، القدس
 

 وتؤكد المعركة مفتوحة مع االحتالل على كل الجبهات حزب هللا حماس تبارك رد .12
صباح هذا في لبنان  حزب هللابه ام عبرت حركة حماس عن مباركتها ودعمها الكامل للرد الذي ق

، وقصفها أهدافا تابعة للعدو الصهيوني ردا على جرائم االحتالل واستهدافه األراضي ]أمس[اليوم
وأكدت حماس في بيان صحفي أن مقاومة االحتالل والرد على جرائمه وانتهاكاته حق  اللبنانية.

ى كل الجبهات وشددت على أن المعركة مع هذا العدو وعل مكفول للشعوب المحتلة والمتعدى عليها.
يجب أن تظل مفتوحة حتى زواله وتحرير المقدسات واألرض العربية واإلسالمية من دنس المحتلين 

 الغاصبين.
 6/8/2021، موقع حركة حماس

 

 على "إسرائيل" الجهاد: ندعم ونشيد برد حزب هللا الصاروخي .13
ع العسكري لحزب هللا باركت حركة الجهاد، يوم الجمعة، قصف "المقاومة اإلسالمية" الذرا : غزة

وقالت الجهاد في  اللبناني أهدًفا إسرائيلية رًدا على قصف إسرائيلي سابق على األراضي اللبنانية.
بيان وصل المركز الفلسطيني لإلعالم: "إننا إذ نعبر عن إشادتنا ودعمنا الكامل لهذا الرد 

دوان وعدم السماح للعدو بفرض الصاروخي، فإننا نؤكد على الحق في مقاومة االحتالل والتصدي للع
واعتبرت أن ذلك "حق لن تتخلى  معادالت أو تغيير قواعد االشتباك والرد على جرائمه بكل الوسائل".
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عنه المقاومة وشعوب أمتنا التي تنشد الحرية والخالص من الوجود الصهيوني الباطل على أرض 
 فلسطين".

 6/8/2021، المركز الفلسطيني لإلعالم

 
 سرائيلي يسعى الستهداف ناشطين فلسطينيين في لبنانالجيش اإل .14

يتوقع الجيش اإلسرائيلي أن تستمر تنظيمات فلسطينية في لبنان في إطالق قذائف صاروخية من 
جنوب لبنان باتجاه إسرائيل، وفق ما ذكرت صحيفة "معاريف" اليوم، الجمعة. وكانت تقديرات الجيش 

اروخية من لبنان باتجاه إسرائيل، في األشهر األخيرة وكذلك اإلسرائيلي، في أعقاب إطالق قذائف ص
 أول من أمس، أن تنظيمات فلسطينية في لبنان نفذت ذلك.

كذلك يقدر الجيش اإلسرائيلي، في ظل التوتر المتزايد عند الحدود مع لبنان، أن احتماالت التصعيد 
 .مع حزب هللا من جراء إطالق هذه القذائف الصاروخية ليست كبيرة

وأضافت الصحيفة أنه في جهاز األمن اإلسرائيلي ال يرون أي عالقة لحزب هللا بإطالق القذائف 
الصاروخية األخيرة، "ولذلك لم تستهدف غارات سالح الجو اإلسرائيلي، أمس، أهدافا لحزب هللا". كما 

ناشطين  أن تقديرات الجيش اإلسرائيلي هي أنه في حال تمكنت االستخبارات اإلسرائيلية برصد
فلسطينيين قبل أو بعد إطالق قذائف صاروخية أخرى واستهدافهم، فإن "حزب هللا لن يسارع إلى 
الدخول في مواجهة مع إسرائيل ردا على ذلك. وأنه بالنسبة له هؤالء ناشطون فلسطينيون ال يعملون 

 تحت إمرته".
 7/8/2021األخبار، بيروت، 

 
 يكودنتنياهو قريب من خسارة رئاسة حزب الل .15

اإلسرائيلي، الخميس، إن  زعيم الحزب، رئيس الوزراء ” الليكود“تل أبيب: قال مصدر في حزب 
ل  السابق بنيامين نتنياهو، أصبح قريبا من خسارة مقعده على رأس الحزب. وقال المصدر، الذي فض 

تصويتا نتنياهو خسر “اإلسرائيلية الخاصة، إن  ” جيروزليم بوست“عدم الكشف عن اسمه، لصحيفة 
سريا داخل الحزب ليكون ضمن لجنة اختيار القضاة في السلطة القضائية بإسرائيل وبالتالي فقد 

في هذا االقتراع السري، تم الكشف عن “وأضاف  ”.أصبح قريبا جدا من اإلقالة كرئيس للحزب
 ”.التوازن الحقيقي للقوى في الليكود

 6/8/2021القدس العربي، لندن، 
 



 
 
 
 

 

 10 ص             5600 العدد:             8/7/2021 سبتلا التاريخ: 

 

                                    

 وحزبية الئحة جنائية ضدي بمثابة مالحقة شخصيةابة العامة اإلسرائيلية تقديم النيزعبي:  .16
النائبة السابقة عنه في الكنيست  48اعتبرت القيادية في التجمع الوطني الديمقراطي داخل أراضي 

حنين زعبي أن قرار النيابة العامة اإلسرائيلية تقديم الئحة اتهام ضدها بمثابة مالحقة شخصية 
ة لمحاصرة حزبها من خالل إعطاء صبغة جنائية لملف إداري في جوهره ومرتبط ومحاولة جديد
 بتمويل الحزب.

وبعد خمس سنوات من المداوالت قد مت النيابة اإلسرائيلية العامة الئحة ات هام في حق حنين زعبي 
تمويل  لقانون« تجاوزات وانتهاكات»آخرين من التجم ع الوطني الديمقراطي تتهمهم فيه بـ  12وبحق 

 االنتخابات ونظام تسجيل وصوالت تبرعات جمعت من كوادر حزبية.
واعتبرت زعبي أن السلطات اإلسرائيلية لغاية في نفس يعقوب حولت الملف اإلداري الخاص بأعمال 
األحزاب إلى ملف جنائي علمًا أن الجهة المخولة بفحص تمويل األحزاب وحساباته المالية، هي 

 وليس الشرطة والنيابة العامة. « مراقب الدولة»مؤسسة 
 6/8/2021القدس العربي، لندن، 

 
 من هو السفير اإلسرائيلي الجديد لدى واشنطن؟ .17

عي ن رئيس حكومة العدو، نفتالي بينيت، اليوم، الضابط السابق في الجيش اإلسرائيلي، ميخائيل 
سحاق هرتسوغ، ونجل الرئيس هرتسوغ، سفيرًا لدى الواليات المتحدة. وهو شقيق رئيس كيان العدو، إ

 األسبق، حاييم هرتسوغ.
على ضوء خبرته الطويلة في الساحتَين األمنية والدبلوماسية، »وقال بينيت إن اختيار هرتسوغ جاء 

 «.ومعرفته العميقة للقضايا االستراتيجية التي تواجه دولة إسرائيل وعلى رأسها الملف النووي اإليراني
معهد واشنطن للسياسة الشرق أوسطية وفي معهد سياسات الشعب ويعمل هرتسوغ باحثًا في 

اليهودي. وحصل على البكالوريوس من الجامعة العبرية في القدس، وعلى الماجستير من جامعة 
 حيفا، وهو خريج كلية األمن القومي.

عامًا في صفوف الجيش اإلسرائيلي، وشغل منصب رئيس التخطيط االستراتيجي  40وقضى هرتسوغ 
هيئة التخطيط العسكرية، والسكرتير العسكري لوزير األمن، بيني غانتس، خالل والية أربعة  في

 وزراء.
وقد شارك هرتسوغ في المفاوضات التي أجراها العدو خالل والية خمسة رؤساء حكومة، وعمل 

 .2014 ـــ 2009مبعوثًا دبلوماسيًا لرئيس حكومة العدو السابقة، بنيامين نتنياهو، خالل األعوام 
 7/8/2021األخبار، بيروت، 
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 شهيد وعشرات الجرحى في مواجهات مع االحتالل ببلدة بيتا شمال الضفة الغربية .18
استشهد المواطن الفلسطيني عماد علي دويكات من بلدة بيتا قرب مدينة نابلس شمال الضفة  :نابلس

حتالل رفضا لالستيطان الغربية إثر مواجهات اندلعت، يوم الجمعة، بين شبان القرية وجنود اال
فتيات وطفل  4والشهيد أب لـ اإلسرائيلي على أراضي المواطنين في منطقة جبل صبيح جنوب البلدة.

رزق به حديثا، وقد نعته الفصائل الفلسطينية في بلدة بيتا التي اشتدت بها المواجهات بعد استشهاده. 
أشهر رفضا  3واجهات قبل أكثر من وهو الشهيد السادس الذي يرتقي في البلدة منذ بداية الم

 لالستيطان في جبل صبيح.
فلسطينيا أصيبوا  40وكان الهالل األحمر الفلسطيني قد أعلن في بيان له وصل الجزيرة نت أن نحو 

في بلدة بيتا خالل المواجهات مع جيش االحتالل، وأن واحدا أصيب  الجمعة بعد ظهر يوم
 ص المعدني المغلف بالمطاط.منهم أصيبوا بالرصا 3بالرصاص الحي و

 6/8/2021. نت، الجزيرة
 

 : منع االحتالل إدخال غاز "النيتروز" يهدد بوقف العمليات الجراحية" غزةصحة" .19
نور الدين صالح: حذرت وزارة الصحة في قطاع غزة، من توقف إجراء العمليات في جميع -غزة

م في تخدير المرضى، مشيرًة إلى أن مستشفيات القطاع، بسبب قرب نفاد غاز "النيتروز" المستخد
الكمية المتبقية تكفي لعشرة أيام فقط. وأكد المدير العام للشؤون اإلدارية في الوزارة محمود حمَّاد، أن 
االحتالل اإلسرائيلي ما زال متعنًتا في إدخال هذا الغاز إلى مستشفيات القطاع، ما يهدد المرضى 

حية، خاصة الطارئة. وذكر حماد في حديث خاص مع الذين يحتاجون إلى إجراء عمليات جرا
أسطوانة من هذا الغاز شهرًيا، الفًتا إلى أنها  120صحيفة "فلسطين"، أن وزارة الصحة تحتاج إلى 

تشتريه من شركتين في القطاع، حاصلتين على ترخيص من االحتالل وتتعامالن مع الشركة 
غرفة عمليات جراحية موزعة على مستشفيات  50 اإلسرائيلية الموردة. وأفاد بوجود ما يزيد على

 عملية جراحية صغرى وكبرى يوميًّا. 500قطاع غزة، يتم فيها إجراء معدل 
 6/8/2021، فلسطين أون الين

 
لنيل الحرية.. والتوتر يخيم على  "معركة األمعاء الخاوية"أسيرا يواصلون  14 :نادي األسير .20

 السجون
أسيرا فلسطينيا في سجون االحتالل يواصلون اإلضراب،  14ل ال يزا ”:القدس العربي“ –غزة 

ويخوضون بأمعائهم الخاوية، معركة ضد السجان اإلسرائيلي لنيل حريتهم، بعد أن نجح عدد منهم 
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خالل األيام القليلة الماضية، بتحقيق انتصارات، فيما يخيم التوتر على السجون، بسبب ما يتعرض 
وفي السياق، ال تزال سلطات  هجة تمارسها سلطات السجون.له األسرى من عمليات قمع ممن
نادي األسير، أن حالة  ات ضد األسرى في السجون، حيث أكداالحتالل تمارس جملة من االنتهاك
، وهو القسم الوحيد المخصص لألسرى ”عسقالن“( في سجن 3من التوتر الشديد تسود قسم )

م، والظروف المأساوية التي يواجهونها على مدار األمنيين، نتيجة تصاعد عمليات التنكيل بحق ه
الساعة، خاصة مع تصاعد أعداد الحاالت المرضية ومواصلة إدارة السجن سياسة اإلهمال الطبي 

طفاًل، غالبيتهم من  854ُيشار إلى أن  سلطات االحتالل اعتقلت حت ى منتصف العام الجاري  بحق هم.
 طفال. 225إلسرائيلية القدس، فيما ال يزال يقبع في السجون ا

 6/8/2021، لندن، القدس العربي
 

 مستوطنون يقطعون عشرات أشجار الزيتون المعمرة في قرية الجبعة جنوب غرب بيت لحم .21
قطع مستوطنون، يوم الجمعة، عشرات أشجار الزيتون المعمرة في أراضي قرية الجبعة : بيت لحم

ذياب مشاعلة لمراسلنا، إن مستوطنين وقال رئيس مجلس قروي الجبعة  جنوب غرب بيت لحم.
عاما( في منطقة "سقفان الضبع" من  60قطعوا عشرات أشجار الزيتون التي يزيد عمرها على )

 أراضي "وادي الوطاوط" جنوب شرق القرية، تعود ملكيتها للمواطن رفعت حسن الطوس.
 6/8/2021، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 

 تمنع دخول فلسطينيين 48في أراضي الـ  يليةبلديات إسرائ .22
أقدم موظفو بلديات عكا والخضيرة ونتانيا وغيرها على إقامة حواجز تمنع الفلسطينيين  تل أبيب:

سكان الضفة الغربية من الدخول إليها ومن االستجمام في شواطئها. ومع أن الحجة التي تذرعت بها 
القانوني اعتبر األمر مجرد إجراء عنصري غير « عدالة»، فإن مركز «عدم تلقي تلقيح كورونا»هي 

 قانوني.
الفلسطينيين في الضفة الغربية، دخول  وكانت السلطات اإلسرائيلية، سمحت لعشرات األلوف من

ألف فلسطيني من  100البالد منذ عيد األضحى المبارك. وحسب تقديرات حذرة تمكن أكثر من 
( وانتشروا على 48إلى أقاربهم من مواطني إسرائيل )فلسطينيي  استغالل هذا التصريح وقاموا بزيارات

وفي المجمعات التجارية. لكن األمر لم يُرق لليمين المتطرف، فمألوا  شواطئ البالد لالستجمام
الكامن وراء هذا اإلجراء. وراح قادة « الخطر األمني»الشبكات االجتماعية بمنشورات تحذر من 

بلديات عكا والخضيرة ونتانيا وغيرها يضعون حواجز على مداخل المدن والشواطئ ومنعوا دخول 
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برسائل عاجلة إلى كل « عدالة»وقد توجه  حجة عدم تلقي لقاح كورونا.. الفلسطينيين، مستخدمين
من المستشار القضائي للحكومة والمستشارين القضائيين في البلديات المذكورة، موضحا عدم شرعية 
إجراءات البلديات ومنوها أن هذه اإلجراءات ليست من ضمن صالحياتها ومخالفة للقانون ومطالبا 

 عنها.بالتراجع الفوري 
 7/8/2021، لندن، الشرق األوسط

 
 يعلن إطالق عشرات الصواريخ ردًا على غارات إسرائيلية "حزب هللا" .23

أراضي مفتوحة في محيط مزارع شبعا التي تحتلها إسرائيل،  -يوم الجمعة-قصف حزب هللا اللبناني 
ال بيان للجيش وق وقد ردت األخيرة بقصف مدفعي على أراض مفتوحة بمحيط قرى في جنوب لبنان.
وأفاد مراسل الجزيرة  اإلسرائيلي إن صفارات اإلنذار تدوي في شمال إسرائيل وهضبة الجوالن المحتلة.

بأن "صواريخ تستهدف موقعا إسرائيليا في مزارع شبعا المحتلة"، ونقل عن مصدر أمني لبناني أن 
صواريخ  10صدر إن أكثر من وقال الم الموقع اإلسرائيلي في مزارع شبعا استهدف براجمة صواريخ.

ونقلت مراسلة الجزيرة أن صفارات اإلنذار تدوي في  أطلقت باتجاه الموقع اإلسرائيلي في مزارع شبعا.
  مناطق عدة في هضبة الجوالن السوري والجليل األعلى.

من جهتها، نقلت وكالة رويترز عن مصدر أمني لبناني أن صواريخ أطلقت باتجاه إسرائيل من 
وقال متحدث عسكري إسرائيلي إن صفارات اإلنذار أطلقت يوم الجمعة في عدة بلدات  بنان.جنوب ل

ونقلت وسائل إعالم إسرائيلية أن القبة الحديدية لم تسقط كل الصواريخ  إسرائيلية في شمالي البالد.
ن قسما منها سقط في مناطق مفتوحة في الجوالن يتصاعد وذكرت وكالة األنباء الفرنسية أن دخانا  وا 

من منطقة مزارع شبعا المحتلة، وقد تبنى حزب هللا قصف أراض مفتوحة في محيط مواقع إسرائيلية 
 بمزارع شبعا المحتلة.

ونقل مراسل الجزيرة أن القوات اإلسرائيلية تستخدم القذائف الفوسفورية في قصف محيط تالل 
مراسل الجزيرة أن مقاتالت حربية ونقل  كفرشوبا، وأفاد باندالع حرائق جراء القصف اإلسرائيلي.

واعتبرت صحيفة هآرتس أن مجرد  إسرائيلية تحلق بكثافة في أجواء منطقة العرقوب )جنوبي لبنان(.
صواريخ على األراضي اإلسرائيلية دون أن تعرف  10تمك ن حزب هللا من إطالق أكثر من 

 المخابرات بذلك قبل اإلطالق، يجب أن يقلق الجيش اإلسرائيلي.
 6/8/2021لجزيرة. نت، ا

 
 



 
 
 
 

 

 14 ص             5600 العدد:             8/7/2021 سبتلا التاريخ: 

 

                                    

 للتهدئة "إسرائيل"بيروت تطالب بضغط أممي على  .24
سرائيل، طالب لبنان بضغط أممي على إسرائيل لتهدئة التوتر، وقال  جراء التصعيد بين حزب هللا وا 

، مضيفا أن الرئيس 1701رئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي إن لبنان ملتزم بالقرار األممي 
بدوره، أصدر رئيس حكومة  تصاالته لتهدئة األوضاع في الجنوب اللبناني.ميشال عون يجري ا

لزامها باحترام  تصريف األعمال حسان دياب بيانا طالب فيه األمم المتحدة بالضغط على إسرائيل وا 
 .1701القرار 

من ناحية أخرى، اعتبر رئيس مجلس النواب نبيه بري أن "العدوان الصهيوني على الجنوب يعبر 
وهو األمين العام -وأضاف بري  بيعة هذا الكيان الذي ال يرتدع إال بالوحدة أو المقاومة".عن ط

أن الرد الوطني على ما حصل يكون بمسارعة المعنيين بالشأن الحكومي للقيام بفعل  -لحركة أمل
 وطني صادق، حسب وصفه.

 6/8/2021الجزيرة. نت، 
 

 ني اإلسرائيليالحريري: لبنان ليس جزءا من االشتباك اإليرا .25
اعتبر رئيس تيار المستقبل سعد الحريري في بيان أن "الوضع على الحدود مع العدو اإلسرائيلي 

وأضاف أن استخدام جنوب لبنان "منصة لصراعات  ".1701خطير جدا، وتهديد غير مسبوق للقرار 
مى حروب إقليمية غير محسوبة النتائج والتداعيات خطوة في المجهول تضع لبنان كله في مر 

وشدد الحريري على أن بالده ليست جزءا من االشتباك اإليراني اإلسرائيلي،  اآلخرين على أرضه".
وأكد الحريري أن تسليم قرار الحرب والسلم مع العدو  وأن الدولة هي المسؤولة عن حماية المواطنين.

ا"، حسب قوله. كما لمن سماهم "مطلقي الكاتيوشا" هو "قمة التخلي عن دور الدولة ومسؤولياته
 تساءل عما إذا كانت رئاسة الجمهورية والحكومة وقيادة الجيش قد أخذت علما بإطالق الصواريخ.

 6/8/2021الجزيرة. نت، 
 

 كلهاأتت وستؤتي أنظرية المقاومة في فلسطين قد إيران:  .26
ر المقاومة، مبينا أكد الرئيس االيراني ابراهيم رئيسي، أنه ظهرت اليوم بوادر االنتصار العظيم لمحو 

ان نظرية المقاومة في فلسطين قد اتت وستؤتي اوكلها وان ما يقرر مستقبل فلسطين والمنطقة هو 
 كفاح المجاهدين ومقاومة الجهاديين.
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ن الجمهورية االسالمية أ أكد رئيس مجلس الشورى االسالمي محمد باقر قاليباف،من جهته، 
فلسطين، معتبرا القضية الفلسطينية بانها مازالت القضية االيرانية ثابتة على عهدها حتى تحرير 

 االولى للعالم االسالمي.
 6/8/2021وكالة مهر اإليرانية، 

 
 حملة في أميركا تطالب بإرسال قوات دولية لحماية الفلسطينيين من دولة الفصل العنصري .27

حملة تطالب الرئيس  أطلق مؤيدون للحقوق الفلسطينية في الواليات المتحدة األميركية،: واشنطن
األميركي وأعضاء الكونغرس السماح لمجلس األمن الدولي بإرسال قوة حماية أممية إلى األراضي 

 الفلسطينية المحتلة لحماية المدنيين الفلسطينيين.
وجاء في العريضة، التي وقع عليها حتى اللحظة ما يقارب من ثالثة آالف أمريكي، "فشلت الجمعية 

متحدة في التزامها بتوفير الحماية للفلسطينيين الذين يعانون تحت االحتالل العسكري العامة لألمم ال
 غير القانوني".

وطالبت العريضة بأن توقف الواليات المتحدة دفاعها العشوائي المطلق عن دولة الفصل العنصري 
دة وأن تترك في إسرائيل عبر استخدامها لحق النقض )الفيتو( في مجلس األمن التابع لألمم المتح

 العدالة تتحقق.
مليارات دوالر سنويًا تستخدم للحفاظ على االحتالل  4وأشارت إلى أن الواليات المتحدة تقدم إلسرائيل 

 غير الشرعي وضد المدنيين.
وأوضحت أن الشعب الفلسطيني يعاني منذ عقود تحت االحتالل اإلسرائيلي غير الشرعي، حيث 

 لية يوميًا انتهاكات جسيمة لحقوق اإلنسان الفلسطيني.يرتكب الجيش والشرطة اإلسرائي
 6/8/2021، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
 ”العنف”موظفا بالترويج لـ 22وتتهم بدون أدلة ” األونروا“تهاجم ” مراقبة األمم المتحدة“منظمة  .28

لتي تدعمها إسرائيل، إلنهاء بما يشير إلى استمرار المخططات السياسية ا ”:القدس العربي“ –غزة 
” مراقبة األمم المتحدة“، جددت منظمة ”األونروا“عمل وكالة غوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين 

المتهمة بالتحرك بناء على دوافع سياسية، هجومها التحريضي، باتهامات موظفين عاملين في 
 ”.العنف والكراهية“بالترويج لـ ” األونروا“

، التي ”مراقبة األمم المتحدة“تطرقت إلى تقرير صدر عن منظمة ” األونروا“وفي بيان أصدرته 
، عالوة عن تحركها بـ ”منظمة لها تاريخ طويل من تعويم مزاعم عارية عن الصحة“وصفتها بأنها 
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من ” العنف والكراهية“بالترويج لـ ” األونروا“من موظفي  22، باتهام ”دوافع سياسية ضد الوكالة“
 لتواصل االجتماعي.خالل قنوات ا

فردا مذكورين في التقرير هم من  22فقط من أصل  10أن ” األونروا“وردا على ذلك التقرير أكدت 
 العاملين لديها، فيما ال يرتبط اآلخرون بها.

تريد التأكيد من ذلك، على أن هذه المنظمة ال تستند في اتهاماتها للواقعية، وأن ” األونروا“وكانت 
 تأثير على سمعتها.هدفها فقط هو ال

 6/8/2021القدس العربي، لندن، 
 
 إرباك إسرائيلي إزاء تراجع الردع أمام المقاومة .29

 د. عدنان أبو عامر
تجري المحافل اإلسرائيلية ما تقول إنها مقارنة بين ردود الجيش على البالونات المتفجرة من غزة نحو 

 طالقها من لبنان.مستوطنات الغالف، وذات الرد على الصواريخ التي يتم إ
ذات المقارنة اإلسرائيلية تذهب باتجاه اإلقرار على أن حماس بنت نفسها من العدم، وأثبتت مكانتها 
بفضل المقاومة، وحولتها لعملية ناجحة وقاعدة سيادية، رغم أن ذلك تحقق بثمن باهظ، وهي تتشابه 

رت المنظمتان باختطاف جنود مع تجربة حزب هللا، الذي مر بهذه السيرة قبل عقدين، كما اشته
طالق سراح أسرى من السجون بصفقات تبادل، وفي كلتا الحالتين تحولت إلى ظاهرة  االحتالل، وا 

 مقلقة لالحتالل، بعد أن شكلتا منظمات ذات سيادة وسيطرة على بقاع جغرافية واسعة.
ى غزة مؤخًرا متشابًها إلى ولذلك قد ال يكون من قبيل الصدفة أن يكون العدوان اإلسرائيلي األخير عل

حد بعيد مع ما شهده لبنان في حروب سابقة مع )إسرائيل(، فقد اصطدم الطرفان ببعضهما، لكنهما 
لم يخرجا بنتيجة واضحة، وتعلم الحزب كثيًرا من الطريقة التي تعاملت بها )إسرائيل( مع حماس، 

لحدود الشمالية، لكن اختالف ولذلك فإننا نشهد هذه األيام إشارات اختبار األعصاب على ا
 االستراتيجية اإلسرائيلية على الحدود مثير لطرح مزيد من التساؤالت.
سنة، لكن السؤال يطرح عن  15ورغم أن الهدوء األمني في الجبهة الشمالية ساري المفعول منذ 

م سعي السبب في عدم عجلة )إسرائيل( من أمرها لإلضرار بتكثيف سالح حزب هللا في لبنان، ورغ
جيش االحتالل إلقناع جبهته الداخلية بأن الهدوء األمني في الجنوب مع غزة منذ الجرف الصامد 

يدل على الردع، فإن وقوع الحرب األخيرة أظهر أن )إسرائيل( وقعت في شرك "معادلة  2014في 
 الصمت".
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دع" من الناحية كل ذلك يؤكد، وفق الرؤية اإلسرائيلية، أن الهدوء األمني في غزة "مضلل ومخا
مختلًفا عما كان عليه في  2021العملية، فقد عززت حماس قدراتها، وكذلك حزب هللا الذي يظهر في 

، ومع مرور الوقت، فإن جيش االحتالل الذي بناه سوف يزداد قوة، وعليه سيكون الوضع في 2006
نان على الجليل الجنوب مع حماس نسخة مكررة منه أيًضا، ولذلك فإن إطالق الصواريخ من لب

 الغربي، ال يكاد يحظى برد من جيش االحتالل اإلسرائيلي، بعكس رده على صواريخ الجنوب.
هذه التطورات مربكة للغاية بنظر المنظومة األمنية اإلسرائيلية، التي تختار يوًما ما تجاهل البالونات 

بقوة، وفي يوم رابع تخفف الرد، الحارقة، ويوًما آخر تقلل اإلغاثة لغزة، وثالثًا ترد على الهجمات 
ولذلك فإن الجواب الحقيقي عليها أنه ال توجد استراتيجية واحدة ضد حماس وحزب هللا، ما يضع 
تحديات أمام المنظومة العسكرية اإلسرائيلية أن تقرر ألي مدى هي مستعدة للذهاب بعيًدا معهما، 

 ألن معادلة الردع ليست ناجحة في الوقت الحالي.
 5/8/2021أون الين،  فلسطين

 
 انقسام في الرأي العام األميركي لصال  الفلسطينيين .30

 محمد ياغي
واشنطن »نشر الباحثان األميركيان دوف فاكسمان وجيرمي بريسمان دراسة مطولة في مجلة الـ 

سرائيل.« كوارتيرلي  عن مستقبل العالقة الخاصة بين الواليات المتحدة وا 
جماع من قبل الدراسة ملخصها يقول إن الز  من الذي كانت فيه إسرائيل تتمتع بتأييد ساحق وا 

 في طريقه إلى االنتهاء.« على حق أم باطل»األميركيين والسياسيين سواء أكانت على 
ن دعم إسرائيل غير  اليوم، يقول الباحثان، هناك تعاطف أكبر بين األميركيين مع الفلسطينيين وا 

 ين الديمقراطي والجمهوري.المشروط لم يعد محل إجماع بين الحزب
األسباب كما يذكر الباحثان ثالثة: تغيرات في الرأي العام األميركي لصالح الفلسطينيين، االنقسام 

 بين جماعات الضغط اليهودية، وتغيرات بنيوية يشهدها الحزبان الديمقراطي والجمهوري.
يدي الحزب الديمقراطي يريدون من مؤ  %60استطالعات الرأي تشير إلى أن هنالك غالبية تتجاوز الـ

من أصحاب القرار في بالدهم ممارسة الضغوط على إسرائيل لوقف االستيطان في األراضي 
الفلسطينية المحتلة واستخدام مساعداتهم المالية المقدمة سنويًا إلسرائيل كأداة للضغط عليها للتوصل 

 إلى تسوية نهائية للصراع مع الفلسطينيين.
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من مؤيدي الحزب الديمقراطي ال  %80ها تشير إلى أن هنالك غالبية تتجاوز الـاالستطالعات نفس
يرون أن هناك مشكلة في انتقاد الحكومات اإلسرائيلية بشكل علني وفي نفس الوقت إعالن التأييد 

 المشروط إلسرائيل.
أعمارهم  هذه الغالبية في أوساط مؤيدي الحزب الديمقراطي تتمركز بين جمهور الشباب الذين وصلت

إلى السن القانونية التي تمكنهم من االنتخاب، وهم في غالبيتهم ليبراليون وتدريجيًا يشكلون الجمهور 
 األكثر عددًا للحزب الديمقراطي.

هؤالء ال يعتمدون في معلوماتهم على اإلعالم الرسمي المتعاطف دائمًا مع إسرائيل، والذي تمكن 
رأي عام أميركي معاٍد للفلسطينيين لعقود عديدة، ولكن على خالل هيمنته على اإلعالم من تشكيل 

وسائل االتصال االجتماعي التي تتيح لهم معرفة ما تمارسه إسرائيل من جرائم بحق الفلسطينيين من 
 مصادر متعددة.

مقابل ذلك تميل غالبية من مؤيدي الحزب الجمهوري وفق استطالعات الرأي إلى تأييد إسرائيل أيا 
اتها ألن غالبية قواعد هذا الحزب من المسيحيين اإلنجيليين الذين يؤيدون إسرائيل كانت سياس

 ألسباب دينية صرفة.
التغير في الرأي العام األميركي يترافق معه وفق الباحثان حالة من الضعف يشهدها اللوبي اليهودي 

 في أميركا سببها انقسام جماعات الضغط الممثلة لليهود.
ميركا وهو اإليباك تمكن لعقود طويلة من التفرد في االدعاء بتمثيله لموقف يهود اللوبي األهم في أ

الواليات المتحدة، لكن اليوم هنالك أكثر من جماعة ضغط يهودية ومنها جي ستريت، ومواقف هذه 
الجماعات متعارضة مع اإليباك. بينما يتبنى اإليباك موقف اليمين المتطرف في إسرائيل، جي 

ال ترى أن من مصلحة إسرائيل االستمرار في احتالل األراضي الفلسطينية وهي بالتالي  ستريت مثالً 
 ال ترى أن على الواليات المتحدة دعم حكومات اليمين اإلسرائيلي المتطرف.

ن  هذا بالتالي ُيمكن السياسيين األميركيين من القول إنهم يدعمون إسرائيل ويقفون معها حتى وا 
قفهم مع حكوماتها، على عكس ما كان يجري في السابق عندما كان اإليباك تعارضت سياساتهم وموا

 وحده يمتلك حق تعريف مصالح إسرائيل وعلى السياسيين األميركيين وفقا لذلك بناء سياساتهم.
لعل األهم في هذا المجال هو ما يقوله الباحثان وهو أن مصدر قوة اإليباك انطباعي أكثر مما هو 

 فعلي.
هنالك اعتقاد عند السياسيين األميركيين بأن قوة اإليباك خارقة وأن عليهم بالتالي عدم بمعنى كان 

معارضته حتى ال يخسروا في االنتخابات، لكن الباحثين يقوالن إن هذا مجرد انطباع أثر لوقت 
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 طويل على مواقف السياسيين األميركيين لكنهم اليوم يتحررون منه بعد أن اكتشفوا أن قوة اإليباك
 ليست كما كانوا يعتقدون.

 الباحثان يذكران هنا عدة أمثلة منها:
نائبًا أميركيًا قيام إسرائيل بهدم منازل الفلسطينيين وطالبوا في  64في آذار العام الماضي، أدان 

رسالة لهم مايك بومبيو )حينها كان وزير الخارجية األميركي( بالتحقق إذا ما كانت إسرائيل قد خرقت 
 فاقات العسكرية الموقعة مع إسرائيل بهذا الفعل.بنود االت

الرسالة يقول الباحثان في السابق كان من الممكن أن تؤثر على فرص إعادة انتخاب هؤالء النواب. 
منهم جرت إعادة انتخابهم في تشرين الثاني من نفس العام رغم معارضة اإليباك لهم ودعم  61لكن 

 ة أصاًل لم يرشحوا أنفسهم.منافسيهم )بسبب تلك الرسالة( وثالث
مثال آخر يذكره الباحثان وهو الدعم الال محدود الذي حصل عليه النائب اليوت إنجل من اإليباك 

من والية نيويورك هذا العام، وهو دعم لم  16في االنتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي في الدائرة 
أمام المرشح الليبرالي الديمقراطي جمال يحصل عليه أي مرشح ديمقراطي آخر، لكنه خسر بسهوله 

 بوهمان.
وكان رئيس لجنة العالقات الخارجية في مجلس  1989اليوت كان عضو مجلس النواب من العام 

 النواب عندما خسر أمام بوهمان.
باإلضافة إلى انقسام جماعات الضغط اليهودية، يقول الباحثان، إن السوشيال ميديا وفرت 

ويل حمالتهم االنتخابية بعيدًا عن أموال اإليباك التي كانوا يحتاجونها لتغطية للمترشحين فرصة لتم
حمالتهم االنتخابية الباهظة. اآلن يكفي أن يقوم كل مؤيد للُمرشح، وهم بالماليين، بتحويل عدة 

 دوالرات للحملة االنتخابية حتى تتم تغطية تكاليفها.
ية حدثت في الحزبين تمنعهما من االتفاق على سياسة السبب الثالث يقول الباحثان، أن تغيرات هيكل

 موحدة تجاه إسرائيل.
الليبراليون التقدميون يشكلون نسبة مهمة من قواعد الحزب الديمقراطي ومن نوابه وهؤالء ضد 
االحتالل اإلسرائيلي ومع الحقوق الفلسطينية، بينما يشكل اإلنجيليون المسيحيون قواعد الحزب 

وابه، وهؤالء ال يريدون أي مواقف سياسية ضد إسرائيل ويريدون من أي إدارة الجمهوري وأكثر ن
 أميركية تبني سياسات اليمين اإلسرائيلي.

هنالك بال شك فرصة لالستفادة من التغيرات البنيوية التي تحدث في أميركا لصالح دعم القضية 
 سطيني أواًل.الفلسطينية، لكن حتى االستفادة من كل ذلك، يجب ترتيب البيت الفل
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 حماس تستغل التراخي اإلسرائيلي في الشمال .31
 نوعام أمير
ما من شيء يحدث بالصدفة في الشرق األوسط، ولكل إطالق نار عنوان على الرغم من أن لكل 
 إطالق نار تفسيرا مختلفا. التوجه الطبيعي، اليوم، هو نحو ربط القصف من لبنان على "كريات
شمونة" والجليل األعلى بالتوتر في مواجهة إيران. كالم وتصريحات رؤساء المؤسسة األمنية، وقبل 
كل شيء رئيس الحكومة، نفتالي بينت، سمعتها طهران. لكن هذه المرة أيضًا كما في الحادثتين 

ح من السابقتين، اللتين ُأطلقت فيهما صواريخ على إسرائيل من لبنان، فإن هذا القصف هو تلمي
 تنظيم فلسطيني يتماهى مع "حماس".

السبب المركزي هو مرة ُأخرى: المال القطري. ال تريد "حماس" التشاجر مع إسرائيل في الجنوب، 
وهي تعتبر الرد اإلسرائيلي على هجوم في مرمى نصر هللا ليس قويًا )ولتسمح لي القيادة الشمالية، 

. في ظل عدم وجود ردع في الشمال تستعرض "حماس" لكن إطالق القذائف على لبنان لم يكن قويًا(
عضالتها وتستغل الوضع: إطالق "حماس" النار من الجنوب يكلف، اليوم، غاليًا، لكنها في الشمال 

 تستغل مظلة "حزب هللا" والرد المنضبط.
وقال وزير الدفاع، بني غانتس، أول من أمس، خالل زيارته غالف غزة: "نحاول تحسين الوضع 

يل المساعدة القطرية... إسرائيل تقد ر كثيرًا دعم قطر لالستقرار، ونحن نعمل من أجل وضع وتحو 
آلية تضمن المزيد من األمن إلسرائيل، وتقوي السلطة الفلسطينية كعنصر معتدل وكممثل 
للفلسطينيين، وتؤم ن رفاه سكان غزة الذين يعانون جر اء إرهاب )حماس(. كل ما هو مطلوب استمرار 

 دوء، وكلما استمر سيكون وضع المواطنين لدى كال الطرفين أفضل".اله
المشكلة أن غانتس يربط الهدوء في الجنوب بالهدوء في قطاع غزة وال يأخذ في الحسبان أن 
صفارات اإلنذار التي انطلقت في الجليل األعلى ال تعني أن مصدرها ليس الجنوب وقطاع غزة. 

ل بوساطة القصف من الشمال بأن تعنتها في إدخال المال القطري قيادات "حماس" تلم ح إلى إسرائي
 سيكلفها خرق الهدوء.

في المرة السابقة التي ُأطلقت فيها صواريخ من الشمال تعهد وزير الدفاع أن لبنان هو الذي سيتحمل 
وسائل المسؤولية، لكن لبنان ال يتحمل شيئًا. هذه المرة أيضًا يبدو أن إسرائيل ستكتفي بتصريحات ل

اإلعالم وبردود أقل إلعادة الهدوء إلى المنطقة. التخوف هو من أن يجد سكان الشمال أنفسهم في 
 جبهة مشابهة لغالف غزة.

 "مكور ريشون"
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 لــن تــعــود كــمــا كــانــت تـغـّيـر جـذري عـلـى الـحـدود الـشـمـالـيـة .32
 الون بن دافيد

د الشمالية، هذا األسبوع، تذكيرا آخر بأن ما كان لن يكون. إطالق خامس للصواريخ في تلقت الحدو 
مدى ثالثة أشهر، ورد اكثر حدة من إسرائيل هما مؤشر واضح لما كتب هنا قبل بضعة أسابيع: 

 الحدود الشمالية تعود لتكون خط مواجهة.
لبنان أيضا يفهمون. ولكن حسب في الجيش اإلسرائيلي يفهمون بأن شيئا ما تغي ر جذريا. وفي 

الصور التي رأيناها من "كريات شمونه" ليس مؤكدًا ان سكان الشمال استوعبوا التغيير. كان مقلقا 
مشاهدة الشريط المسجل عن سقوط الصواريخ في "كريات شمونه" ورؤية الناس الذين يواصلون 

في الشمال قد تكون أطفأت التحفز سنة هدوء رائع كانت لنا  15السفر بعدم اكتراث وقت الصافرة. 
 الذي تميز به ذات مرة سكان المنطقة، وهم ملزمون بأن يفهموا بأن الواقع تغير هذه السنة.

بعد النار رسم سالح الجو قصفا جميال على التالل الفارغة غرب بلدة الخيام. لم يستهدف هذا 
ن عندنا ايضا تغير شيء ما. فهذه الهجوم إصابة اهداف حقيقية، بل االشارة الى الطرف اآلخر بأ

، وكانت النية 2014هي المرة األولى التي تهاجم فيها طائرات قتالية إسرائيلية االراضي اللبنانية منذ 
 نقل رسالة بأنه في المرة التالية التي يكون فيها اطالق للنار سيضرب سالح الجو أهدافًا حقيقية.

شمونه"، مثل احداث اطالق النار االربعة قبله، لم يكن كما ان النار، هذا االسبوع، نحو "كريات 
بمبادرة "حزب هللا" او بتشجيعه. ال يرتبط هذا الحدث بالتغييرات في إيران، ولم يقع بإلهام منها. ال 
يصادق "حزب هللا" على اطالق الفلسطينيين النار، ولكنه ايضا ال يضيق عليهم وال يفعل شيئا كي 

 لمريح لـ"حزب هللا" أن يبقي الفلسطينيون حدود الشمال ساحة احتكاك نشطة.يمنع نارا اضافية. من ا
الجيش اللبناني، الذي ظهر في أيام "حارس االسوار" قوة ناجعة لتقليص االحتكاك، مشغول، اآلن، 
بجمع الطعام لجنوده الجوعى. يمكن إلسرائيل أن تعلن حتى الغد ان دولة لبنان تتحمل المسؤولية 

عنوان "دولة لبنان" فارغ من المضمون. فال توجد في هذه اللحظة في لبنان دولة تؤدي  باستثناء أن
 مهامها، وعليه فقد تقرر في إسرائيل ايضا عدم العمل في هذه اللحظة ضد اهداف الدولة اللبنانية.

بعد تردد، تقرر ايضا عدم العمل هذه اللحظة ضد "حزب هللا" والمخاطرة باالنزالق الى مواجهة 
وسع. ما كان سيسمح لـ"حزب هللا" بصرف االنتباه اللبناني عن االزمة الداخلية الى مواجهة خارجية. ا

جاء الهجوم إلطالق اشارة، وخلق معضلة لدى "حزب هللا"، الذي يدعي بأنه "درع لبنان"، في كيف 
نة على س 15سيرد عليه. الجواب قد نتلقاه في خطاب حسن نصر هللا في منتهى السبت، لمناسبة 

 انتهاء حرب لبنان الثانية.
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اما مطلقو الصواريخ أنفسهم، في االحداث الخمسة االخيرة، فيمكن ان نعر فهم كـ"عصب" من 
الفلسطينيين، وليس حتى منظمة. عصابات غير منظمة، تخرج من التجمعات الفلسطينية قرب 

( وتطلق النار عندما يروق صور، مسلحة بالصواريخ )والتي هي بضاعة استهالكية اساسية في لبنان
لها. لم تتوفر ايضا العالقة بين أحداث اطالق النار و"حماس" في غزة، او قائدها في الضفة، صالح 

 العاروري، الذي يقضي معظم أيامه في بيروت.
شعبة االستخبارات في الجيش اإلسرائيلي ملزمة، اآلن، في أن تفعل ما لم تفعله في االحداث 

الهوية التفصيلية لمطلقي النار؛ كي يتلقوا عالجا تفصيليا ايضا. ليس الزاما ان  السابقة، وتستوضح
 تكون هذه معالجة صاخبة من الجو، ولكن من يطلق النار على إسرائيل يجب ان يدفع ثمن ذلك.

الصور التي تقشعر لها االبدان ألطفال "كيبوتس دان" وهم مستلقون على االرض اثناء الصافرة، هذا 
، كانت تذكيرا آخر بأننا يجب ان نسرع ايضا معالجة الجبهة الداخلية الشمالية، التي أُهملت االسبوع

مليون شيقل  150سنوات طويلة. تتضمن ميزانية الدولة الجديدة منذ، اآلن، مخصصا أوليا بمبلغ 
وجد لبدء اعمال التحصين في بلدات الخط، ولكن الواقع يتطلب تخصيصا اوسع. في ميزانية الدفاع ي

ايضا مبلغ أولي لتحسين العائق، ما سيسمح بإغالق الثغرات والبدء باقامة عائق بجوار البلدات التي 
على هذه السياقات أن تتسارع ليس بسبب الخوف من نار  من السهل جدا عزلها في هجوم بري.

 "حزب هللا". –فلسطينية إضافية، بل لالعداد للتصدي للعدو الحقيقي 
 خطأ إيراني جسيم

يحاول كل العالم أن يخمن إذا كانت وجهة الرئيس الجديد إليران هي الحرب. فالحرس الثوري لم 
ينتظر تسلم ابراهيم رئيسي المنصب فصع د منذ، اآلن، هجماته بينما ارتكب خطأ جسيما في الهجوم 

 على سفينة "ميرسر ستريت"، قتل فيه مواطن بريطاني ومواطن روماني.
ة من هذا الخطأ في الساحة الدبلوماسية، وتبدو النتائج في هذه اللحظة طيبة: سارعت إسرائيل لالفاد

بريطانيا، بدعم من الواليات المتحدة، تعد لعملية رد عسكرية ضد إيران. يحتمل أن يرفع األميركيون 
ايضا مشروع قرار في مجلس االمن لشجب إيران. رغم الخطأ الذي ارتكبوه، واصل الحرس الثوري 

قرصنة، وسيطر بضع ساعات على سفينة اخرى، ما يشجع األسرة الدولية على العمل هجمات ال
 ضده.

من الصعب، اليوم، على المرء أن يتوقع كم هو بعيد استعداد رئيسي ليسير في احتكاكه مع العالم، 
ولكن هو ايضا لن يسارع الى تفعيل "حزب هللا" ضد إسرائيل. "حزب هللا" هو سالح يوم الدين 

ني. والوحش العسكري الذي بناه اإليرانيون في لبنان يستهدف غايتين: ردع إسرائيل من مهاجمة اإليرا
إيران، واذا هاجمنا فـ"حزب هللا" سيكون العقاب. يعرف رئيسي وكذا نصر هللا بأن "حزب هللا" هو 
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ولكنها  مخزن مع رصاصة واحدة. اذا ما ساروا نحو مواجهة مع إسرائيل، فستكون هذه أليمة جدا لنا
 ستكون لـ"حزب هللا" على ما يبدو المواجهة األخيرة.

سرائيل  وعليه فإن "حزب هللا" يواصل أخذ الحذر الزائد؛ كي ال يصل الى هذه المواجهة دون حاجة، وا 
هي االخرى تتصرف تصرفا حساسا يستهدف منع التدهور في المنزلق. يتذكر الطرفان بأن معظم 

ا نشبت دون أن يكون اي من الطرفين معنيا بها. وقد أجاد في تحليل الحروب التي دارت في منطقتن
هذه الدينامية من هو اليوم رئيس دائرة البحوث في شعبة االستخبارات، عميت ساعر، في بحثه 
الختامي في كلية األمن القومي. يعرف كبار رجاالت الجيش جدا هذا التحليل، وجدير بهم أن 

 ا كان هذا مرة اخرى فسيكون مختلفا.يحفظوا السطر األخير فيه: اذ
 "معاريف"
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