
     
 
 
 
 
 
 

   
 

 
 
 

  
 
 
 
 

  
 

  
  

 

 في موقف مالي صعبنا من أموال الضرائب يضع "إسرائيل"خصم : اشتية

 كوخافي يطلب من جيشه تخفيف قمع الفلسطينيين في الضفة

 قتحمون األقصىمستوطنون بقيادة المتطرف "غليك" ي

 مع "إسرائيل" منظومة "سايبر دفاعية" مغربية.. المغرب تعتزم رفع مستوى تمثيلها

 ة احتياجات غذائية ملحة بغزةلبيفرنسا تقدم دعًما لت

فتوحةةةةة والتهديةةةةدات   المعركةةةةة مهنيةةةةة: 
المقاومةةة قةةادرة علةةى أن تسةةدد  ..تتوقةةف

 مزيدا من الضربات
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 المقاومة قادرة على أن تسدد مزيدا من الضربات ..والتهديدات   تتوقف المعركة مفتوحةهنية:  .1

تحدث برئيس المكتب السيءسي لحبركة حمءس اسمءعيل هنية خالل مقءعلة خءصة مع قنءة : طهبران
الاءم لحزب هللا حسن نصبر هللا عاد  عءألمينأعبرزهء تفءصيل لقء ه  ملفءتالاءلم اإلخعءبرية، عن عدة 

 في دعم المقءومة الفلسطينية. إيبرانعلى غزة، والحكومة االسبرائيلية ودوبر  يلالادوان االسبرائي
مقءعلة: "ياني دائمء اللقء  مع نصبر هللا يكون فبرصة للحديث عن الملفءت الوقءل هنية خالل 

لمشبروع المقءومة وتطوبر هذا المشبروع، ال شك أن  االستبراتيجيةاألسءسية والمبركزية والحديث عءألعاءد 
ت الثنءئية دائمء حءضبرة وحضبرت، وكيف نامل على تطويبر هذه الاالقءت ونازز التاءون الاالقء

والتنسيق والتكءمل في االدا  على مختلف النواحي المتالقة عمشبروع المقءومة وتازيز صمود شاعنء 
الفلسطيني، كيف يمكن للحديث حول الجعهءت المتاددة في أي مواجهة قءدمة طعاء دون ان نحدد 

اليوم األمة اصعحت  عءلتأكيدهذه المواجهة وال طعياة دوبر اي جعهة من هذه الجعهءت، ولكن طعياة 
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من استبراتيجية الدعم واإلسنءد الى استبراتيجية  االنتقءلكثبر استادادا وجهوزية ألن تخوض مء يسمى أ
 الشبراكة في انجءز مشبروع التحبريبر".

ع نصبر هللا عن وحدة األمة ياني كيف نبريد حقيقة "وهذا ايضء ال شك أننء نتكلم م وتءعع هنية قءئاًل:
ان نستايد وحدة االمة عين كل مكونءتهء، كيف نخفض من حدة التوتبر الطءئفي والمذهعي، الابرقي، 
العيني سوا  كءن داخل دولة واحدة او عين الدول او عين المكونءت كلهء ألننء لدينء تقييم مشتبرك عءن 

سءدت خالل عشبرة سنوات مءضية اوضءع صاعة ونزفت االمة األوضءع التي تسود في المنطقة و 
كثيبرًا وابريقت دمء  كثيبرة وفي اآلخبر نحن جمياء نأسف لذلك وهنءك مء يسمى الوضع اإلقليمي 

اإلسبرائيلي ياني خالل هذه الفتبرة استطءع ان يتمدد ويعني استيطءن ويتفبرد عءلقدس  لالحتاللالذهعي 
ايضء هنءك حديث اخذ مسءحة واساة ويمكن ان اقول لك عأن  ألنه الحظ األمة مشغولة عنفسهء،

 هنءك خطوات على طبريق استاءدة وحدة األمة ان شء  هللا".
 المعركة مفتوحة والتهديدات   تتوقف

كءنت حكومة عينت تختلف عن الحكومءت االسبرائيلية السءعقة، قءل اسمءعيل هنية عأننء ال  إذاوحول 
ومءت اإلسبرائيلية خءصة عأن التبركيعة السيءسية اليوم في داخل الكيءن نجد فبروقءت كثيبرة عين الحك

الصهيوني تميل نحو التطبرف مؤكدًا على أننء ال ناول كثيبرًا على المتغيبرات السيءسية في داخل 
عاد هللا سعحءنه وتاءلى على ادائنء وعلى مقءومتنء وعلى  أنفسنءالكيءن الصهيوني، نحن ناول على 

 المنطقة في مواجهة هذا االحتالل. إطءبرجدا في  عنء  جعهة قوية
وأضءف هنية: "اليوم الحكومة الحءلية تشكلت من ثالث مكونءت هي اليمين واليمين الوسط واليسءبر، 
ناتقد عأن هذه الحكومة هشة قد ال تكون قءدبرة ال على أن تمضي في مسيبر مفءوضءت سيءسية مع 

ة التحبريبر، وايضء قد ال يكون من السهل عليهء ان منظمة التحبريبر كمء ياتقد اإلخوة في منظم
 تخوض غمءبر ماءبرك على جعهة الجنوب او جعهة الشمءل".

الصهيوني على المقءومة قءئاًل خءصة عاد مابركة  االحتاللوأشءبر هنية الى التحديءت الي يفبرضهء 
ولة القفز على "هذه تحديءت قديمة سعقت المابركة، التطعيع هو التحدي ومحء سيف القدس األخيبرة:

ثواعت القضية الفلسطينية هو التحدي، كل هذه تحديءت عءلتأكيد، مء يجبري في القدس تحدي، األسبرى 
ليست مبرتعطة عهذا التوقيت الزمني او عءلتحديءت المفتوحة، وعءلتءلي نحن  عءلتأكيدكلهم تحديءت 

بريد ان ننفي عءلقطع لكن انء نتاءمل ماهء عشكل كعيبر، امء انه ممكن ان يهبرب الى األمءم، نحن ال ن
اعتقد عءن هذا القبرابر صاب عءلنسعة لإلسبرائيلي تحديدًا لهذه الحكومة صاب ان يهبرب الى األمءم 

 ولكن نحن جءهزون لكل السينءبريوهءت."
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وشدد هنية على أن المابركة مفتوحة والتهديدات ال تتوقف، اآلن تنفيذ هذه التهديدات محكوم 
المقءومة في فلسطين وفي لعنءن ليس من السهل  حققتهمستوى البردع الذي  عماءدالت انء اعتقد عءن

تجءوزه من قعل الكيءن الصهيوني، األثمءن التي دفاهء في مابركة سيف القدس اثمءن كعيبرة سيحتءج 
الى وقت حتى يهضم هذه األثمءن وهذه النتءئج الاميقة عسكبريًء وأمنيء وسيءسيًء التي جبرت خاللهء، 

نءه انه قد ال يلجأ الى حمءقءت سوا  عءتجءه الشمءل او عءتجءه الجنوب لكن كمء قلت في وهذا ليس ما
عداية المقءعلة أن المقءومة عمء تملكه هي قءدبرة على أن تسدد مزيدا من الضبرعءت وتلحق مزيدا من 

 اإلسبرائيلي. االحتاللالهزائم عجيش 
 في دعم المقاومة إيراندور 

 هنية، لقء هووصف  برانية شددت على االستمبرابر عدعم المقءومة الفلسطينية.أكد هنية أّن القيءدة االي
واشءبر هنية الى تأكيد البرئيس برئيسي على أحقية الشاب  .عءإليجءعيعءلبرئيس اعبراهيم برئيسي 

 الحكومةبرأس  ىوقءل هنية: نحن مبرتءحون لوجود البرئيس اعبراهيم برئيسي عل الفلسطيني والمقءومة.
 نه سيازز السيءسة االيبرانية تجءه القضية الفلسطينية ودعم المقءومة.االيبرانية وناتقد ا

 ولالطالع على نص المقءعلة على البراعط التءلي:
https://www.alalam.ir/news/5742338/%D8%A7%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%B9

%D9%8A%D9%84-%D9%87%D9%86%D9%8A%D8%A9-

%D9%8A%D9%83%D8%B4%D9%81-%D8%AF%D9%88%D8%B1-

%D8%A7%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%81%D9%8A-

%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%B1-

%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%83%D8%A9-

%D8%B3%D9%8A%D9%81-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D8%B3 
 10/8/2021/وكالة سما اإلخبارية، 10/8/2021قناة العالم، طهران، 

 
 في موقف مالي صعبنا من أموال الضرائب يضع "رائيلإس"خصم : اشتية .2

مليون شيقل من األموال المستحقة لنء  100قءل برئيس الوزبرا  محمد اشتية إن خصم إسبرائيل : برام هللا
من عءئدات الضبرائب الشهبر المءضي؛ عحجة اننء ندفع ألسبر الشهدا  واألسبرى "غيبر شبرعي"، و"غيبر 

لس الوزبرا ، المناقدة يوم الثالثء ، عبرام هللا، دولة االحتالل وطءلب اشتية في جلسة مج قءنوني".
عإعءدة كءمل مستحقءتنء المءلية، عمء فيهء االقتطءعءت، وحقوقنء المءلية من ضبريعة الماءعبر، والضبرائب 

 وأكد أن استمبرابر هذا الوضع وهذه الخصومءت الشهبرية هو  األخبرى المستحقة، والتسبريعءت الضبريعية.
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على حقنء، ويضانء في موقف مءلي صاب، ويضاف قدبرتنء على مواجهة احتيءجءتنء تاٍد صءبرخ 
 المءلية ومسؤوليءتنء تجءه شاعنء، وبرغم ذلك سنعقى أوفيء  لكءمل التزامءتنء المءلية تجءه شاعنء.

 10/8/2021، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
 لسطينية "راضية جدا" عن سياسة إدارة بايدنالف: السلطة جيروساليم بوستل مسؤول فلسطيني .3

نقلت صحيفة "جيبروسءليم عوست" اإلسبرائيلية عن مسؤول فلسطيني، أن" السلطة : القدس المحتلة
ويليءم عيبرنز إلى االحتالل  CIAالفلسطينية تبرحب عزيءبرة مديبر وكءلة المخءعبرات المبركزية األمبريكية 

لذي لم تذكبر اسمه الصحيفة، إن زيءبرة عيبرنز تظهبر أن إدابرة وقءل المسؤول ا والضفة الغبرعية المحتلة.
عءيدن جءدة في إعءدة عالقءت واشنطن مع الفلسطينيين وتازيز القيءدة الفلسطينية في عهد البرئيس 

وأضءف المسؤول للصحيفة: "سيءسة إدابرة عءيدن تجءه الفلسطينيين جيدة جًدا،  محمود ععءس".
م هللا مع ععءس وبرئيس جهءز المخءعبرات الاءمة مءجد فبرج"، حيث والمتوقع أن يجتمع عيبرنز في برا

"ينظبر الاديد من الفلسطينيين وبرئيس الهيئة الاءمة للشؤون المدنية حسين الشيخ، على أنهمء الحءكم 
 الفالي للسلطة الفلسطينية، ويقءل إن االثنين لهمء تأثيبر كعيبر على ععءس".

براضية جدا" عن سيءسة إدابرة عءيدن تجءه السلطة المتمثلة وأكد المسؤول" أن السلطة الفلسطينية "
عـ"تازيزهء وتقويتهء". وقءل "ان السلطة الفلسطينية تواجه أزمة مءلية حءدة ونحن عحءجة إلى مسءعدات 

 عءجلة، والفشل في دعم السلطة الفلسطينية ياني وصول حمءس إلى الحكم".
 10/8/2021، وكالة سما اإلخبارية

 
 عن استهداف الوجود الفلسطيني 48لم تتوقف منذ عام  "إسرائيل"الفلسطينية: " الخارجية" .4

عن  1948قءلت وزابرة الخءبرجية، إن سلطءت االحتالل اإلسبرائيلي لم تتوقف منذ عءم : برام هللا
وأضءفت الوزابرة في عيءن يوم الثالثء ، "ال  استهداف الوجود الفلسطيني ععبر سيءسة الهدم الجمءعي.

حد دون أن تبرتكب سلطءت االحتالل عمستوطنيهء وأذبرعهء المختلفة جبريمة جديدة تضءف يمبر يوم وا
إلى مسلسل انتهءكءتهء وجبرائمهء المتواصلة عحق الشاب الفلسطيني وأبرضه وممتلكءته ومقدسءته 
ومنءزله، في استعءحة عنيفة للضفة الغبرعية المحتلة تتبركز عءألسءس على القدس ومقدسءتهء 

لى جميع المنءطق المصنفة "ج" )التي تشكل المسءحة األكعبر من الضفة الغبرعية ومواطنيهء، وع
 المحتلة.
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وحّملت الحكومة اإلسبرائيلية المسؤولية الكءملة والمعءشبرة عن تلك الجبريمة ونتءئجهء وتداعيءتهء على  
األبرض  األمن واالستقبرابر في المنطقة وعلى فبرص تحقيق السالم على أسءس معدأ حل الدولتين ومعدأ

 مقءعل السالم.
 10/8/2021، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
 جماعات مشبوهة مرتبطة با حتالل تحاول إثارة الفتنتراقب  األجهزة األمنية بغزة .5

فضل عدم ذكبر اسمه لـ"األيءم"، أن  مصدبر مطلع وموثوق في فصءئل المقءومة عيسى ساد هللا:
اقب تحبركءت نشطة "لجمءعءت مشعوهة مبرتعطة عءالحتالل في غزة تحءول إثءبرة األجهزة األمنية عغزة تبر 

الفتن، وبرعمء تنفيذ عمليءت تخبريب وتبرويع على غبرابر مء حدث قعل عدة أيءم في منتجع عيءنكو على 
وأضءف المصدبر: األجهزة  شءطئ مدينة عيت الهيء الذي تابرض سوبره الخءبرجي لتفجيبر عاعوة نءسفة".

تمكنت من اعتقءل عدد من المنتمين لهذه الجمءعءت التي عدأت تنشط وتتحبرك عءلتزامن  األمنية عغزة،
 مع تشديد االحتالل لحصءبره على قطءع غزة وتدهوبر األوضءع المءدية واالقتصءدية للمواطنين.

 11/8/2021، األيام، رام هللا

 
 تراجعت عن تسهيالت معلنة لغزة ونحذر من التصعيد "إسرائيل"حماس:  .6

، يوم الثالثء ، إن إسبرائيل تبراجات عن تسهيالت أعلنتهء مؤخبرًا لصءلح «حمءس»قءلت حبركة  هللا: برام
، حءزم قءسم، «حمءس»وصبرح النءطق عءسم  قطءع غزة، محذبرة من أن يقود ذلك للتصايد.

تبراجع إسبرائيل عن التسهيالت وا عءقة عملية إعءدة إعمءبر قطءع غزة عمثءعة »للصحءفيين في غزة، عأن 
هنءك تواصل مع »وأضءف: «. عوامل توتبر حقيقية وصواعق تفجيبر ممكن أن تنفجبر في أي وقت

الوسطء  من أجل الضغط على إسبرائيل لتخفيف الحصءبر، ألن الواقع ممكن أن ينفجبر في ظل 
 «.استمبرابر االحتالل عتشديد الحصءبر على القطءع

 10/8/2021، الشر ق األوسط، لندن
 
 تدرس تسخين الحدود بما يتجاوز إطال ق البالونات الحارقة بغزة : الفصائل"األيام" .7

ذكبر مصدبر مطلع وموثوق في فصءئل المقءومة، ان المقءومة تدبرس عشكل جدي  عيسى ساد هللا:
 تسخين الحدود عمء يتجءوز عمليءت إطالق العءلونءت الحءبرقة الماهودة منذ فتبرة.
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نه "وفي ضو  االنقطءع والتوقف التءم لجهود وأضءف المصدبر الذي فضل عدم ذكبر اسمه لـ"األيءم"، ا
جميع الوسطء  وعدم استجءعة االحتالل لشبروط المقءومة وغيءب أي افق للمصءلحة الداخلية وبرفع 

 الحصءبر وعملية إعءدة اإلعمءبر، فإن المقءومة تدبرس خيءبر تسخين الحدود وعدم اقتصءبرهء 

نمء تثويبرهء على غبرابر مء يحصل على هذه المبرة على إطالق العءلونءت الحءبرقة واألدوات ال مشءعهة، وا 
الحدود اللعنءنية اإلسبرائيلية من منءوشءت عسكبرية شعه منتظمة عين )حزب هللا( اللعنءني وقوات 

وأشءبر إلى أن االحتالل أدابر ظهبره لكل الوسطء ، وعدأ سلسلة واساة من خطواته لتشديد  االحتالل".
التي اتخذهء سءعقًء وكذلك مبراوغته المتواصلة في موضوع  الحصءبر والتبراجع عن جملة من القبرابرات

 إدخءل المنحة المءلية القطبرية.
 11/8/2021، رام هللا، األيام

 
 لة"إسرائيل" "رسائل غضب"حماس تنقل  ..الفجوة   تزال كبيرة ..تجّدد مباحثات القاهرة": األخبار" .8

ي دولة االحتالل، إيءل حوالتء، إلى القءهبرة، مع الزيءبرة األولى لمستشءبر األمن القومي الجديد ف: غزة
حول الوضع « حمءس»تجّددت المعءحثءت التي ُيجبريهء جهءز المخءعبرات الاءّمة المصبري مع حبركة 

في قطءع غزة، وملّف الجنود اإلسبرائيليين األسبرى لدى المقءومة، فيمء ال تزال الفجوات كعيبرة في ظّل 
الاعبري أن « والال»مطءلعهء. وفي هذا اإلطءبر، ذكبر موقع إصبرابر الادو على خْفض المقءومة سقف 

المسؤولين اإلسبرائيليين طلعوا خالل لقءئهم نظبرا هم المصبريين تشديد البرقءعة على العضءئع التي تدخل 
قءدبرة على تجديد نظءم إنتءج األسلحة، ومل  « حمءس»من مصبر إلى غزة، كي ال تكون حبركة 

، وهو مء تنفيه «تضء ل عشكل كعيبر في الحبرب األخيبرة»يل أنه مخزون الصوابريخ الذي تزعم إسبرائ
وتخّلل الزيءبرَة لقءٌ  عين الوفد اإلسبرائيلي ووزيبر المخءعبرات المصبري ععءس كءمل، ومسؤول  المقءومة.

الملّف الفلسطيني في المخءعبرات المصبرية أحمد ععد الخءلق، الذي َنقل إلى ُممثّلي دول االحتالل 
إلى الجءنب المصبري، في ظّل استمبرابر مْنع « حمءس»تي كءنت نقلتهء حبركة ال« برسءئل الغضب»

 إدخءل مواد اإلعمءبر إلى غزة، وتفءقم الوضع اإلنسءني في القطءع إلى دبرجة عءلغة الصاوعة.
، أن الزيءبرة جء ت على عجل في ظّل عودة إطالق العءلونءت المتفّجبرة من غزة «األخعءبر»علمت و 

« حمءس»نهءية األسعوع المءضي، في وقت طلب فيه المصبريون من « الفالغ»عءتجءه مستوطنءت 
إعطء  الحكومة الجديدة في إسبرائيل مزيدًا من الوقت لعحث الملّفءت المتاّلقة عءلقطءع، وهو مء أعدت 
دًة نهءية األسعوع كمهلة إلعءدة فتح الماءعبر عشكل كءمل. لكن، عحسب  الحبركة إزا ه مبرونة، ُمحدِّّ

، فإن الفجوة عين الجءنَعين الفلسطيني واإلسبرائيلي ال تزال كعيبرة، خصوصًء في «خعءبراأل»مالومءت 
ظّل إصبرابر الادو على برعط ملّف الوضع في غزة عملّف الجنود األسبرى، وسايه إلى تخفيض سقف 
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في المقءعل، طلب حولتء، من  عخصوص الثمن المطلوب دفاه مقءعل الجنود.« حمءس»مطءلب 
ه مزيدًا من الوقت لدبراسة مقتبرح سءعق كءنت تَقّدمت عه القءهبرة، يتاّلق عتنفيذ مبرحلة المصبريين، إعطء 

أولى من صفقة التعءدل، عمء يشمل مالومءت عن الجنود اإلسبرائيليين مقءعل إطالق النسء  والمبرضى، 
ضاه عءإلضءفة إلى مقتبرحءت أخبرى تّتصل عتهدئة طويلة األمد مقءعل إعءدة إعمءبر القطءع، وتحسين و 

االقتصءدي وظبروفه الحيءتية. إاّل أن الطلب اإلسبرائيلي الجديد تبرافق مع تجديد تل أعيب مطءَلعة 
 إلى غزة.« منع عمليءت تهبريب المواد ثنءئية االستخدام»القءهبرة عتشديد البرقءعة على ماعبر برفح العبري لـ

 11/8/2021، بيروت، األخبار 
 
 حماس تستنكر دخول وفد أميركي لألقصى .9

استنكبرت حبركة حمءس عأشد الاعءبرات، دخول وفد أميبركي أمس الثالثء ، عءحءت المسجد : غزة
واعتعبر عءسم نايم عضو مكتب  األقصى وعمل جولة في جنعءته، وسط حمءية شبرطة االحتالل.

الاالقءت الدولية في حمءس، عتصبريح صحفي له، أن هذا السلوك المبرفوض يؤكد أن السيءسة 
عءلكءمل لبرواية االحتالل، هي سعب أسءسي في استمبرابره وتمءديه عحق الشاب األميبركية المنحءزة 

هذه الزيءبرة عحمءية شبرطة االحتالل مخءلفة صءبرخة للقءنون “وأضءف أن  الفلسطيني ومقدسءته.
أن تكبرابر مثل هذه الزيءبرات يغبري االحتالل عءبرتكءب مزيد من الحمءقءت “وتءعع  ”.والقبرابرات الدولية

القءئم، ويصب الزيت على النءبر المشتالة وخءصة في القدس، وتتحمل اإلدابرة األميبركية  ويزيد التوتبر
 ”.كل تداعيءتهء الخطيبرة

 11/8/2021وكالة سما اإلخبارية، 
 

 ا حتالل يدعي إحباط عملية طعن جنوبي نابلس .10
 ادعت مصءدبر ععبرية، إحعءط عملية طان جنوب نءعلس شمءل الضفة الغبرعية المحتلة،: نءعلس

( اإلخعءبري الاعبري، نقال عن متحدث 0404وذكبر موقع )الليل. استهدفت جنودا إسبرائيليين خالل 
عسكبري إسبرائيلي: إن فتءة فلسطينية كءنت تحمل سكينء، حءولت طان جنود إسبرائيليين في مفبرق 

 وادعى جيش االحتالل، مستوطنة "يتسهءبر" )المقءمة على أبراضي الفلسطينيين جنوب مدينة نءعلس(.
أن جنوده نفذوا مء يسمى عـ"إجبرا  اعتقءل مشتعه"، الذي شمل إطالق نءبر "على الجز  السفلي من 

 جسد الفتءة الفلسطينية وتحييدهء، دون أي تفءصيل حول حءلة الشءعة.".
 10/8/2021، قدس برس
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 ثالث قضايا فساد كبرى تطارد وزيرًا سابقًا وقائدين في الموساد .11
ءيء فسءد لكعءبر المسؤولين في إسبرائيل، أمس، في إحداهء تم وضع تل أعيب: كشف عن ثالث قض

الئحة اتهءم للوزيبر السءعق وبرئيس كتل االئتالف الحءكم السءعق، ديفيد عيتءن، والقضيتءن األخبريءن في 
)جهءز المخءعبرات الخءبرجية(، حيث سيفحص المستشءبر القضءئي للحكومة ملف فسءد « الموسءد»

 عق، يوسي كوهين، كمء تم فصل ضءعط كعيبر عاد اكتشءف سبرقته.يشتعه فيه البرئيس السء
، على أن كوهن ليس متهمًء عاد، إنمء قبربر المستشءبر القضءئي «الموسءد»وشددت مصءدبر في 

للحكومة، أعيحءي مندلعليت، تكليف المدعي الاءم الجديد، عميت ايسمءن، عإجبرا  تحقيق شءمل مع 
صلت إليه وللنيءعة الاءمة. وحسب المصءدبر، فإن إحدى هذه البرئيس السءعق للموسءد، حول شعهءت و 

ألف دوالبر نقدًا من المليءبرديبر جيمس فءكبر، كهدية عمنءسعة زواج  20الشعهءت تتالق عتلقي كوهين 
اعنته، عءإلضءفة إلى شعهءت تتالق عءلخصوصية الفبردية، واالعتزاز. وسيقبربر مندلعليت عاد انتهء  

مكشوف ماه في الشبرطة أم ال. وكءن كوهن قد تبرك منصعه فقط قعل الفحص، إمكءنية فتح تحقيق 
 شهبرين.

 11/8/2021الشر ق األوسط، لندن، 
 

 بن شبات يودع منصبه مذكرًا بالعنف المجتمعي .12
تل أعيب: أجبرى برئيس مجلس األمن القومي المنتهية واليته في الحكومة اإلسبرائيلية، مئيبر عن شعءت، 

ءت األمنية، فقءل إن أمءم إسبرائيل تحديين أمنيين، همء إيبران والانف مقءبرعة مثيبرة في برؤية التحدي
 المجتماي الداخلي.

وقءل عن شعءت، في لقء  وداع نظمته لجنة الخءبرجية واألمن العبرلمءنية، إن إسبرائيل تخوض التحدي 
ي اإليبراني، وسط تجنيد كل المؤسسءت والدوائبر، لكنهء ال تاطي موضوع الانف في المجتمع الابرع

واليهودي على السوا ، مء يكفي من االهتمءم، لذلك نبرى األموبر تتدهوبر وتكءد تخبرج عن السيطبرة. 
ودعء خليفته، إيءل حولتء، وكذلك أعضء  الكنيست )العبرلمءن( والحكومة، إلى منح هذا الموضوع حقه 

 حتى يتوقف التدهوبر.
 11/8/2021الشر ق األوسط، لندن، 

 
 قمع الفلسطينيين في الضفةكوخافي يطلب من جيشه تخفيف  .13

عاد االتهءمءت عتنفيذ سيءسة فصل عنصبري وقمع دموي ضد الفلسطينيين، : تل أعيب: نظيبر مجلي
وعاد االنتقءدات التي أسمات ضد هذه الممءبرسءت حتى في تل أعيب نفسهء، توجه برئيس أبركءن 
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، وطلب منهم التخفيف «زلوا  المبرك»الجيش اإلسبرائيلي، أفيف كوخءفي، إلى القءدة الاسكبريين في 
 من قعضتهم في المنءطق الفلسطينية واالمتنءع عن االحتكءكءت غيبر الضبروبرية.

وقءلت مصءدبر عسكبرية لوسءئل اإلعالم الاعبرية، أمس الثالثء ، إن كوخءفي طلب حتى تقليص 
نذ حءالت إطالق النءبر على فلسطينيين في الضفة الغبرعية، والحذبر من البرصءص القءتل؛ إذ إنه م

فلسطينيًء في الضفة الغبرعية. وأكدت هذه المصءدبر  40شهبر مءيو )أيءبر( المءضي، قتل أكثبر من 
على أن برسءلة كوخءفي جء ت عاد أن أسمع مسؤولون في القيءدتين السيءسية والاسكبرية، انتقءدات 

ضعءط ضد قءئد المنطقة الوسطى للجيش اإلسبرائيلي، تميبر يدعي، عسعب سلوك قواته. وقءلوا إن ال
والجنود تحت قيءدة يدعي يتاءونون مع المستوطنين في هجمءتهم على الفلسطينيين، وحذبروا من أن 

 األمبر سيؤدي إلى تصايد في الضفة الغبرعية.
 11/8/2021الشر ق األوسط، لندن، 

 
 إنهاء التحقيقات مع يزبك تمهيًدا للنظر في مقاضاتها .14

، اليوم األبرعاء ، التحقيق مع عضو 433ة المسمءة أنهت وحدة التحقيق الخءصة عءلشبرطة اإلسبرائيلي
وعحسب موقع صحيفة ماءبريف، فإنه تم  الكنيست السءعق عن القءئمة الابرعية المشتبركة هعة يزعك.

نقل ملف التحقيق في القضءيء المتهمة عهء يزعك إلى النيءعة الاءمة لتقبريبر فيمء إذا كءن سيتم 
جبرائم تتالق عدعم تنظيم إبرهءعي، والتحبريض “زعك عءبرتكءب، وتتهم الشبرطة اإلسبرائيلية ي مقءضءتهء.

 ”.على اإلبرهءب
 11/8/2021القدس، القدس، 

 
 عودة: المشتركة لن تصوت على الموازنة العامة .15

قءل أيمن عودة برئيس القءئمة الابرعية المشتبركة في الكنيست اإلسبرائيلي، اليوم األبرعاء ، إن القءئمة لن 
ءمة عاد أن نجحت الحكومة الحءلية في إقبرابرهء عءنتظءبر عبرضهء على تصوت لصءلح الموازنة الا

أن هذا هو موقف  -كمء ذكبرت القنءة الاعبرية السءعاة -وأوضح عودة في مقءعلة إذاعية الكنيست.
ويعدو أن الحكومة الحءلية ستواجه صاوعءت في تمبريبر  نهءئي من قعل مبركعءت القءئمة المشتبركة.

 كنيست، في ظل اعتبراض أحزاب عليهء.الموازنة الاءمة أمءم ال
 11/8/2021القدس، القدس، 
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 مستوطنون بقيادة المتطرف "غليك" يقتحمون األقصى .16
اقتحم مستوطنون متطبرفون صعءح اليوم األبرعاء ، عءحءت المسجد األقصى  البرأي: –القدس المحتلة 

حلية إن مستوطنون عقيءدة وقءلت مصءدبر م المعءبرك، عحبراسة مشددة من شبرطة االحتالل اإلسبرائيلي.
المتطبرف "ايهودا غليك"، اقتحموا العءحءت ونفذوا جوالت استفزازية عهء، وسط تلقيهم شبروحءت عن 

وشهد المسجد تواجد للمصلين وطلعة الالم وحبراس المسجد الذين تصدوا لالقتحءم  "الهيكل" المزعوم.
 ومناوا المستوطنين من التجول عحبرية في العءحءت.

 11/8/2021، رأي الفلسطينيةوكالة ال
 

 مفتي القدس يدعو لرفض مشاريع التهويد اإلسرائيلية .17
دعء المفتي الاءم للقدس والديءبر الفلسطينية خطيب المسجد األقصى، الشيخ محمد أحمد حسين، إلى 

 أمسوقءل المفتي في عيءن  برفض مشءبريع سلطءت االحتالل اإلسبرائيلي التهويدية للمسجد اإلعبراهيمي.
الثء ، إن سلطءت االحتالل تنوي الشبروع عامل ممبرات وسءحءت ومصاد لتسهيل اقتحءم الث

متبر مبرعع من  (300المستوطنين للمسجد اإلعبراهيمي في الخليل، مء ياني االستيال  على نحو )
سءحءت المسجد ومبرافقه، مء يشكِّل اعتداً  صءبرًخء جديدًا على ملكيَّة المسلمين الخءلصة للمسجد 

 يمي، وانتهءًكء واضًحء لالتفءقءت الدولية التي تكفل حمءية األمءكن المقدسة، وحبرية الاعءدة.اإلعبراه
وأشءبر الى أن ذلك من شأنه أن يجبر المنطقة إلى المزيد من التوتبر والتصايد، مع التأكيد على أن 

طءلب مثل هذه المخططءت الخعيثة لن تغيبر من الحق الثءعت للمسلمين في مسءجدهم وأوقءفهم. و 
المجتمع الدولي والمنظمءت األممية ذات الصلة عتحبرك جءد وفءعل؛ لضمءن حمءية أمءكن الاعءدة 

 عاءمة، والمسجدين األقصى المعءبرك واإلعبراهيمي خءصة.
 11/8/2021، الدستور، عّمان

 
 ةقةةةيعةةضةةوا مراقبةةا فةةي ا تةةحةةاد ا فةةرية "سرائيل"إالهيئة ا سالمية المسيحية تدين ضم  .18

أدانت الهيئة االسالمية المسيحية لنصبرة القدس والمقدسءت قبرابر برئيس مفوضية : نيفين ععدالهءدي
وطءلعت الهيئة في االفبريقي. االتحءد االفبريقي موسى فكي ضم اسبرائيل عضوًا مبراقعًء في االتحءد 

عن هذا القبرابر الذي  برسءلة وجهتهء الى برئيس المفوضية في الاءصمة االثيوعية اديس اعءعء، عءلتبراجع
يشكل خبرقًء واضحًء لقءنون االتحءد االفبريقي وقبرابراته، ويتضءمن مع قيم ومثل واهداف االتحءد، الذي 
طءلمء ادان انتهءكءت اسبرائيل للقءنون الدولي وقبرابرات الشبرعية الدولية ذات الاالقة عءلقضية 

نهء ان ضم اسبرائيل لالتحءد على نسخة م« الدستوبر»وأكدت البرسءلة التي حصلت  الفلسطينية.
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الفلسطينية،  لألبراضياالفبريقي ولو عصفة مبراقب، من شأنه أن يشجع اسبرائيل على استمبرابر احتاللهء 
وعلى مواصلة انتهءكءتهء للحقوق الوطنية للشاب الفلسطيني عمء في ذلك حقه في تقبريبر مصيبره 

 .1967واقءمة دولته المستقلة على كءمل ابرضه المحتلة في الاءم 
 11/8/2021، الدستور، عّمان

 
 تقتل مرضى غزة بمنع غاز النيتروز "إسرائيل" .19

"خالل عضاة أيءم، قد نضطبر إلى وقف ُكّلي لغبرف الامليءت في مستشفيءت  :برائد موسى -غزة
غزة"؛ عهذه الكلمءت يشيبر المتحدث عءسم وزابرة الصحة الفلسطينية أشبرف القدبرة إلى الخطبر الذي 

لمبرضى في القطءع المحءصبر، عسعب منع االحتالل اإلسبرائيلي توبريد الغءزات يهدد حيءة آالف ا
إن مخءزن وزابرة الصحة نفدت تمءمء من  -للجزيبرة نت-ويقول القدبرة  الطعية، وأهمهء غءز "النيتبروز".

غءز النيتبروز الالزم لغبرف الامليءت في المستشفيءت، والكمية الموجودة حءليء هي المستخدمة فاال، 
 ل نفءدهء خطبرا حقيقيء على حيءة المبرضى.وسيشك

والنيتبروز غءز غيبر قءعل لالشتاءل، وليس له لون، وله برائحة خفيفة تسعب االنتاءش، ويستخدم في 
 التخديبر والامليءت الجبراحية، وأيضء لدى المبرضى في مبرحلة االحتضءبر.

كن وقوع الكءبرثة أمبر ال وقءل القدبرة إن المبرضى في غزة لم يشابروا عخطوبرة األزمة حتى اللحظة، ل
مفبر منه في األيءم القليلة المقعلة، مء لم يتدخل الوسطء  عءلضغط الحقيقي على االحتالل كي يسمح 

ولم تسفبر تدخالت الوسطء  عن انفبراجة حتى اللحظة،  عتوبريد الغءزات الطعية لمستشفيءت غزة.
الغءزات للقطءع الصحي في  توبريد هذه 2021وتبرفض سلطءت االحتالل منذ عداية الاءم الجءبري 

 غزة".
 10/8/2021الجزيرة. نت، 

 
 إصابة عشرات المواطنين في مواجهات بجنين .20

أصيب عشبرات المواطنين عحءالت اختنءق جبرا  استنشءقهم للغءز السءم والمدمع خالل : جنين
برت وذك مواجهءت اندلات مع قوات االحتالل في علدة جعع جنوب جنين، فيمء جبرى اعتقءل شءعين.

 مصءدبر محلية، أن قوات االحتالل اعتقلت الشءعين ماد عمءد كناءن، وايءد يوسف ماليشة، عاد
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اقتحءم العلدة ومداهمة منزلي ذويهمء والاعث عمحتويءتهمء، مء أدى الى اندالع مواجهءت أطلق خاللهء  
ختنءق عشبرات جنود االحتالل البرصءص الحي وقنءعل الصوت والغءز عءتجءه المنءزل ممء أدى الى ا

 المواطنين.
 11/8/2021، وكالة الرأي الفلسطينية

 
 وغزةمليون شاب وشابة في الضفة  1.16"اإلحصاء" عشية اليوم العالمي للشباب:  .21

استابرض الجهءز المبركزي لإلحصء ، عشية اليوم الاءلمي للشعءب الذي يصءدف غدا : برام هللا
مليون شءب وشءعة  1.16شيبرا الى أن هنءك الخميس، أوضءع الشعءب في المجتمع الفلسطيني، م

من إجمءلي  %22سنة( في فلسطين، يشكلون أكثبر من خمس المجتمع الفلسطيني؛  29 -18)
في قطءع غزة(،  %21.8(% في الضفة الغبرعية و22.3، 2021السكءن في فلسطين منتصف الاءم 

 .شءعة 100شعءب ذكوبر لكل  105هذا وعلغت نسعة الجنس عين الشعءب نحو 
 29-18وعحسب عيءن صءدبر عن "اإلحصء " اليوم األبرعاء ، فقد انخفضت نسعة األمية عين الشعءب )

في قطءع غزة( في  %0.7في الضفة الغبرعية و %0.9) %0.8الى نحو  2020سنة( في فلسطين لاءم 
 .2007في قطءع غزة( في الاءم  %1.2في الضفة الغبرعية و %1.1) %1.1حين كءنت 

 باب الحاصلين على شهادات دراسية عليا يقابله معد ت بطالة عاليةنسب مرتفعة للش
ياد التاليم االستثمءبر الحقيقي للفلسطينيين؛ نظبرا ألهميته على الصايدين الفبردي واالجتمءعي، 

 18سنة هنءك  29-18شءب وشءعة في الامبر  100تشيبر الى أنه من عين كل  2020فعيءنءت الاءم 
من عين  ةشءع 23عكءلوبريوس فأعلى، ولال الشءعءت األوفبر حظء، إذ ان شءعء حءصلون على دبرجة ال

شءعء من الذكوبر.  عءلمقءعل فءن  13حءصلة على دبرجة العكءلوبريوس فأعلى مقءعل  ةشءع 100كل 
عين االنءث  %64مادالت العطءلة تشكل التحدي األكعبر امءم الشعءب، اذ علغت هذه المادالت 

على  %24و %67على في قطءع غزة مقءبرنة عءلضفة الغبرعية؛ عين الذكوبر، وكءنت اال %33و
سنة سجلت عين الخبريجين منهم  29-18التوالي. ولال اعلى مادالت للعطءلة عين الشعءب في الامبر 

 %69و %39عفبرق واضح عين الشعءب الذكوبر والشءعءت،  %54من حملة الدعلوم المتوسط فأعلى؛ 
 على التوالي.

 11/8/2021، ات الفلسطينية )وفا(وكالة األنباء والمعلوم
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 مع "إسرائيل" منظومة "سايبر دفاعية" مغربية.. المغرب تعتزم رفع مستوى تمثيلها .22
وكءالت: يفتتح وزيبر الخءبرجية اإلسبرائيلي يءئيبر العيد، غدا، مكتب االتصءل اإلسبرائيلي في  -القدس 

زيءبرة برسمية لوزيبر خءبرجية إسبرائيلي، منذ الاءصمة المغبرعية البرعءط، التي يصل إليهء، اليوم، في أول 
 اإلعالن عن استئنءف الاالقءت الدعلومءسية عين العلدين نهءية الاءم المءضي.

ونقلت صحيفة "غلوعس" اإلسبرائيلية عن مسؤول سيءسي إسبرائيلي قوله: إنه يتوقع أن تالن المغبرب 
منءسعة مبروبر سنة على اتفءق عن برفع مستوى مكتعهء التمثيلي في إسبرائيل إلى مستوى سفءبرة، ل

 التطعيع في كءنون األول المقعل.
" اإلسبرائيلي، أمس، "يعدأ العيد زيءبرته إلى المغبرب، يوم األبرعاء ، على أن 24وقءل موقع "إسبرائيل 

تمتد إلى يوم الخميس، عبرفقة وفد يضم مسؤولين في قطءعءت متاددة، من عينهء السيءحة والامل 
 3ي العيد نظيبره المغبرعي نءصبر عوبريطة، إذ من المقبربر أن يتم توقيع وتءعع: "سيلتق والصحة".

 اتفءقيءت لتاميق التاءون وتازيز الاالقءت عين العلدين".
سبرائيل اتفءق تاءون في مجءل السءيعبر الدفءعي، ستامل عموجعه  من جءنب آخبر، وقات المغبرب وا 

 ة "غلوعس" اإلسبرائيلية، أمس.إسبرائيل على إقءمة منظومة سءيعبر مغبرعية، وفق مء ذكبرت صحيف
ويقضي االتفءق عءلتاءون في  وقءلت الصحيفة: إن التوقيع على هذا االتفءق جبرى الشهبر المءضي.

المجءالت التشغيلية، األعحءث والتطويبر، التاءون في المالومءت الدفءعية وغيبر ذلك. وذكبرت 
 اإلسبرائيلية. الصحيفة أنه تم التوصل إلى هذا االتفءق عمسءعدة وزابرة الدفءع

 11/8/2021األيام، رام هللا، 
 

 مسؤول بحريني يزور مقر جيش ا حتالل في تل أبيب .23
أجبرى نءئب وزيبر الخءبرجية العحبريني، ععد هللا عن أحمد آل خليفة، الثالثء ، زيءبرة إلى مقبر جيش 

عجيش االحتالل  االحتالل اإلسبرائيلي في تل أعيب، والتقى برئيس هيئة االستبراتيجية والدائبرة الثءلثة
وعحسب مء أوبردته وسءئل إعالم إسبرائيلية، تنءول اللقء  تازيز الاالقءت األمنية عين  اللوا  تءل كلمءن.

 إسبرائيل والعحبرين، فيمء أقيمت ندوة استبراتيجية الستابراض التحديءت اإلقليمية المشتبركة عين الجءنعين.
 11/8/2021، 21عربيموقع 
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 "سرائيلة"إدًا دعمه الكامل لالبيت األبيض يؤكد مجد .24
أعبرعت نءئعة البرئيس األميبركي، كءمءال هءبريس، عن دعمهء الكءمل إلسبرائيل، وأكدت التزام : واشنطن

 العيت األعيض عضمءن أمنهء.
وجء  ذلك عحسب عيءن للعيت األعيض خالل اتصءل هءتفي أجبرته نءئعة البرئيس األمبريكي مع برئيس 

برتسوغ، مسء  أمس اإلثنين، وذلك في إطءبر تقديم التهءني له عمنءسعة الدولة في إسبرائيل، يتسحءق ه
 تسلمه مهءم منصعه.

التزام الواليءت المتحدة عحل الدولتين للصبراع اإلسبرائيلي الفلسطيني، وتازيز “كمء أكدت هءبريس على 
تءحة الفبرصة للنءس من كال الجءنعين  األعيض. ، وفًقء لمء جء  في عيءن”الحبرية واألمن والكبرامة وا 

يذكبر أن العيءن اإلسبرائيلي عن المكءلمة لم يأت على ذكبر القضية الفلسطينية، عل بركزت عداًل من 
 ذلك على ضبروبرة دعم الدول إلسبرائيل لتطعيع الاالقءت مع جيبرانهء الابرب.

واتفق الطبرفءن على مواصلة الدعم األميبركي لالستمبرابر في عمليءت التطعيع والحوابر عين إسبرائيل 
 ل الجوابر.ودو 

 10/8/2021القدس، القدس، 
 

 ة احتياجات غذائية ملحة بغزةلبيفرنسا تقدم دعًما لت .25
برحب عبرنءمج األغذية الاءلمي التءعع لألمم المتحدة، يوم األبرعاء ، عمسءهمة فبرنسء عتقديم : غزة

حتءجة يوبرو، لتلعية االحتيءجءت الغذائية الملحة للفئءت الم 500000مسءعدة مءلية علغت قيمتهء 
 والضايفة من غيبر الالجئين في قطءع غزة.

 32000وعحسب عيءٍن للعبرنءمج، سيتم استخدام هذه األموال لتوفيبر قسءئم غذائية إلكتبرونية ألكثبر من 
متجبر للعيع عءلتجزئة،  200شخص لمدة شهبر واحد، لشبرا  أطامة مغذية متنوعة من اختيءبرهم من 

 منتشبرة في جميع أنحء  قطءع غزة.
العيءن إن هذا التعبرع يأتي في وقت حبرج تحءول فيه األسبر في قطءع غزة التكيف مع التدهوبر وقءل 

 المتزايد في انادام األمن الغذائي والعطءلة والفقبر جبرا  النزاع الاسكبري األخيبر.
 10/8/2021القدس، القدس، 
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 المستوطنات يضع الصهاينة الليبراليين في موقع حرجمقاطعة ” بن آند جيري“قرار  .26
عينمء تواجه إسبرائيل تحديءت حقيقية في الدعم الغبرعي )األميبركي األوبروعي(، وتقوم عحشد : واشنطن

 Jجي ستبريت ”الجمءعءت اليهودية البرئيسية إلى جءنعهء، سات الجمءعة الصهيونية الليعبرالية 
Street”يبركية واشنطن مبركزا لهء، إلى السيبر في الطبريق الوسط.، التي تتخذ من الاءصمة األم 

وفي سعءق التنءفس في االنتخءعءت العدائية لنيل التبرشح على مقاد في الكونغبرس األميبركي يوم 
( في والية أوهءيو، عين شونتيل عبراون، وهي عضو ديمقبراطي من داخل 3/8/2021الثالثء  المءضي )

انتقءًدا إلسبرائيل،  األكثبراليميني، ونينء تيبرنبر، السيءسية اليسءبرية المؤسسة دعمهء اللوعي اإلسبرائيلي 
موقفء محءيدا، ولم تدعم أي من المبرشحتين. وعذلك، تكون قد اعتادت  J Streetاتخذت جي ستبريت 

 عن كل من المؤسسة الديمقبراطية المحءفظة والديمقبراطيين التقدميين.
في وقت ” فصل عنصبري“اإلنسءن أن إسبرائيل دولة  وعندمء أعلنت منظمتءن عءبرزتءن في مجءل حقوق

لكنهء لم ” يجب أن تكون هذه دعوة لالستيقءظ“، J Streetسءعق من هذا الاءم، قءلت جي ستبريت 
تقعل التهمة. وعندمء أعلنت المحكمة الجنءئية الدولية عن التحقيق في جبرائم الحبرب لألعمءل 

االنتهءكءت اإلسبرائيلية للقءنون الدولي، ” انتقءد“ J Streetاإلسبرائيلية في األبراضي المحتلة، أيدت 
 ولكن ليس المقءضءة.

طفاًل في غزة في شهبر أيءبر المءضي، ووضات صحيفة نيويوبرك تءيمز  67وعندمء قتلت إسبرائيل 
الهجمءت المكثفة على المنءطق  J Streetصوبرهم على الصفحة األولى، استنكبرت جي ستبريت 

لت إن على إسبرائيل الحصول على مسءعدة عسكبرية كءملة من الواليءت المدنية في غزة، لكنهء قء
تظهبر نفسهء  J Streetالمتحدة حتى تتمكن من الدفءع عن نفسهء. وعذلك، وعاد كل شي ، فإن 
ن كءن الجز  اللطيف. والحق يقءل أن    J Streetجي ستبريت ـ “كجز  من اللوعي اإلسبرائيلي، وا 

 ”.اإلسبرائيلي من أجل السالم وحل الدولتيناللوعي ”تلقب نفسهء عءعتزاز ب
مبرة أخبرى أن تقود الطبريق الوسط في الضجة التي أثيبرت حول قبرابر  J Streetوحءولت جي ستبريت 

عادم عيع اآليس كبريم في األبراضي الفلسطينية المحتلة. وعندمء طءلب  Ben & Jerryعن آند جيبري 
جي “القبرابر، وقفت ” لاكس“ضغط على الشبركة زعمء  إسبرائيل المنظمءت اليهودية األميبركية عءل

، قءئلة إن الشبركة اتخذت “ Ben & Jerryعن آند جيبري “إلى جءنب شبركة ”  J Streetستبريت 
شبرعية، وجز  من “ووصفت المقءطاة عأنهء ” قبرابًرا معدئًيء عشأن مكءن وكيفية القيءم عأعمءلهء“

 ”.غيبر الشبرعية“االحتجءج السلمي ضد المستوطنءت 
 –لم تذهب إلى حد تأييد قبرابر عن آند جيبري  J Streetحظ أنه على البرغم من أن جي ستبريت ويال

فإن تبرغب في أن ياتقد الشعءب أنهء تدعم  -وهذا هو الخط الذي اتخذه الصهءينة الليعبراليون اآلخبرون
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( عن مسءعقة على 5/8/21، وأعلنت يوم الخميس المءضي )Ben & Jerryقبرابر عن آند جيبري 
 & Benالعتكءبر أسمء  نكهءت مؤيدة للسالم لمثلجءت  Twitterوتويتبر  Instagramغبرام إنستء

Jerry. 
 10/8/2021القدس، القدس، 

 
 ا نتخابات مؤجلة بموافقة إقليمية ودولية .27

 هءني المصبري
عءت واضًحء عأن إجبرا  االنتخءعءت الفلسطينية مؤجاًل عقبرابر فلسطيني، وموافقة إقليمية ودولية. 

اة التي تعبربر فيهء القيءدة المتنفذة عدم تحديد موعد جديد هي نفسهء التي استخدمت لتعبريبر والذبري
تأجيل االنتخءعءت إلى أجل غيبر مسمى، وهي برفض حكومة االحتالل إلجبرائهء وفق عبروتوكول أوسلو 

 المايب التي جبرت استنءًدا إليه في السءعق، وهذا يضع الفيتو على إجبرائهء عيد الادو.
سعب الحقيقي وبرا  تأجيل االنتخءعءت فهو الخشية من نتءئجهء، إذ تشيبر التوقاءت أمء ال

واالستطالعءت عاد النهوض الوطني عاد انتفءضة القدس وسيفهء، عأن قءئمة حبركة حمءس ستحصل 
على أعلى النتءئج، إذ يشيبر االستطالع الصءدبر عن المبركز الفلسطيني للعحوث السيءسية والمسحية، 

، وتليهء قءئمة حبركة فتح عنسعة %36المءضي، عأن قءئمة حبركة حمءس ستحصل على في حزيبران 
، إضءفة إلى ععوبر خمس قوائم أخبرى %3، والمستقعل عنسعة %9، ومن ثم قءئمة الحبرية عنسعة 19%

. أمء نسعة %5قءئمة انتخءعية نسعة الحسم، وحصلت مجتماة على  27نسعة الحسم، عينمء لم تتخط 
إنه ال يبريد أن يصوت ألي من القوائم  %6لم يقبربر عاد، فيمء قءل  %14ية، فحوالي المتعق %20الـ 
 .36الـ 

وأمء فيمء يخص االنتخءعءت البرئءسية وفق هذا االستطالع، فسيحصل مبروان العبرغوثي على نسعة 
 40إلسمءعيل هنية، وأمء إذا كءن المتنءفسون ثالثة، فسيحصل هنية على على  %42مقءعل  51%
فقط، في حين  %15دة نقطة واحدة على مبروان، فيمء يحصل البرئيس محمود ععءس على عزيء %

تاطي االستطالعءت منذ سنوات النسعة األعلى لمبروان، سوا  كءن مع منءفس واحد، أو مع عدد من 
 المتنءفسين، عمن فيهم هنية وععءس.

نمء عش كل نسعي ومؤقت، وهنءك نسعة حتى االستطالعءت المهنية ال تاكس الحقيقة والواقع تمءًمء، وا 
-5خطأ فءالستطالع الذي يحدث عاد المواجهة الاسكبرية دائًمء تبرتفع فيه شاعية حبركة حمءس من 

، ولكن عاد مضي عاض الوقت سبرعءن مء %9، فقد ابرتفات عاد مابركة سيف القدس عنسعة 9%
 لعءسلة.تاود األموبر إلى طعياتهء السءعقة عندمء ال يتغيبر الواقع برغم المقءومة ا
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جءماة تؤمن عءلشبراكة، وال ياود  استبراتيجيةعحيث تاتمد  استبراتيجيتهءأمء إذا غيبرت حمءس من 
االحتفءظ عسيطبرتهء االنفبرادية على قطءع غزة هو األولوية على أي شي  آخبر، فهذا سيفتح عءب 

 التغييبر على مصبراعيه.
على األغلعية، وعءلتءلي عدم قدبرتهء  يشيبر تقييم نتءئج االستطالع المذكوبر إلى عدم حصول أي قءئمة

على تشكيل الحكومة وحدهء، ومع ذلك ينثبرون في إسبرائيل وعدد من الاواصم الابرعية والغبرعية فزاعة 
 فوز "حمءس" في أي انتخءعءت قءدمة.

ولو كءنت هذه الفزاعة حقيقة، فهل ال تاقد االنتخءعءت إذا كءنت تشيبر التوقاءت إلى فوز "حمءس"؟! 
ن أي انتخءعءت يتحدثون، وكيف ستكون حبرة ونزيهة وتحتبرم نتءئجهء مء دام عقدهء مبرهون عمن إًذا، ع

 يفوز فيهء؟
إن االنتخءعءت يمكن عقدهء عند أطبراف عدة عندمء تكون مضمونة النتءئج فقط، لذلك أقلع قطءبرهء 

تبركة، على تشكيل قءئمة مش 2020عندمء اتفق وفدا حبركتي فتح وحمءس في إسطنعول في أيلول 
عتغطية وطنية، من دون االتفءق على العبرنءمج الوطني، وال على خطة إلنهء  االنقسءم، على أن 

من المقءعد، وأن يكون البرئيس محمود ععءس مبرشًحء توافقًيء النتخءعءت  %51تحصل فتح على 
ف البرئءسة، وعندمء فشل هذا االتفءق لماءبرضته من أوسءط فتحءوية وحمسءوية وغيبرهء ومن أطبرا

فلسطينية أخبرى، إضءفة إلى ماءبرضته ألسعءب أخبرى من حكومة االحتالل واإلدابرة األميبركية 
وأطبراف عبرعية ودولية، أهمهء عدم منح الشبرعية لحمءس قعل أن توافق على الشبروط واإلمال ات 
ة المابروفة، ولذلك توقف قطءبر االنتخءعءت، ألن االنتخءعءت يبراد لهء تجديد شبرعية السلطة المتآكل

)سلطة الحكم الذاتي(، وليس التاعيبر عن إبرادة الشاب الفلسطيني عإحداث التغييبر القءدبر على تغييبر 
 المسءبر الذي أوصلنء إلى مء نحن فيه.

 ما العمل إزاء التواف ق الفلسطيني اإلسرائيلي اإلقليمي الدولي على تأجيل ا نتخابات؟
عشدة، واإلصبرابر على إجبرا  االنتخءعءت هل يتم االستسالم إلى هذا األمبر، أم يجب ماءبرضته 

والضغط المتبراكم إلجبرائهء، ولكن ليس وحدهء؟ ألن االتفءق عليهء فقط ال يمكن أن يحشد جعهة 
واساة، كونهء ليست المدخل المنءسب إلنهء  االنقسءم والتقدم على طبريق إنهء  االحتالل، عل ستكون 

 ن إدابرة االنقسءم واقتسءم الحصص.إذا جبرت في ظل االنقسءم وتحت االحتالل نوًعء م
قد يقول قءئل لقد سعق وجبرت االنتخءعءت، وفءزت فيهء "حمءس"، وكلف البرئيس إسمءعيل هنية 
عتشكيل الحكومة، وينسى أنهء تمت قعل االنقسءم وتابرضت الحكومة للمقءطاة الدولية، واألهم من 

ى من يقول هذا الكالم أن نتءئجهء االحتالل، الذي اعتقل عشبرات النواب وعدد من الوزبرا ، وينس
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وحتى  2006و 2005كءنت غيبر متوقاة، ولو كءنت متوقاة لمء جبرت عدليل عدم إجبرائهء منذ الاءمين 
 اآلن.

ذا سلمنء جداًل عأنهء يمكن أن تجبري،  علينء أن ناتبرف عأن االنتخءعءت ممنوعة حتى إشاءبر آخبر، وا 
، أو عاد اتفءق فتحءوي حمسءوي عضو  أخضبر فهذا سيحدث عاد تغييبر في الخءبرطة الفلسطينية

خءبرجي، وهذا عءت صاًعء، إن لم يكن مستحياًل، ألن االتفءق على إجبرائهء الاءم المءضي جء  في 
ظل التوافق على برفض خطة تبرامب نتنيءهو، وهذا لم ياد قءئًمء عاد سقوطهء، إضءفة إلى حدوث 

التفءقءت وتأجيل االنتخءعءت عشكل انفبرادي عايًدا تعءعد فلسطيني غيبر مسعوق على خلفية الاودة إلى ا
 عن اإلجمءع الفصءئلي.

وكذلك في ظل تجدد األوهءم عن إمكءنية إحيء  مء يسمى "عملية السالم"، ولو من عواعة خطة عنء  
الثقة التي تهدف إلى عقء  السلطة ومنع انهيءبرهء، وهي ال تملك أي أفق حقيقي النطالق عملية 

دبرة على التوصل إلى اتفءق سالم، فءلهدف اإلسبرائيلي في ظل سيطبرة اليمين هو إدابرة سيءسية جءدة قء
الصبراع، والمضي قدًمء، وعمادالت أسبرع، في سيءسة الضم الزاحف على األبرض والحقوق 
والمقدسءت؛ الستكمءل خلق الواقع االحتاللي االستامءبري االستيطءني الذي يجال الحل اإلسبرائيلي 

دابرة عءيدن ليست عوابرد الضغط الجدي على حكومة  هو الحل الوحيد المطبروح والممكن عملًيء. وا 
 عينيت، فضاًل عن أن القضية الفلسطينية ليست من أولويءتهء.

يدل مء سعق على أن االنتخءعءت ممنوعة حتى إشاءبر آخبر، إال إذا جء ت في سيءق نتءئج تؤعد 
 سلطة الحكم الذاتي.

النتخءعءت إلى مسألة نضءلية، وحتى تكون نتءئجهء لصءلح الشاب تأسيًسء على مء سعق، تحولت ا
الفلسطيني يجب أن تأتي في سيءق مقءومة االحتالل، أي تساى لكسبر أوسلو وقيوده الغليظة، 
وتبرتعط عءلمشبروع الوطني، وتجبري في سيءق الكفءح لتحقيقه، وليس عمازل عنه كمء جبرى عكل أسف 

واالتفءقيءت السءعقة منذ وقوع االنقسءم وحتى اآلن، حيث تم تجنب  طوال الفتبرة السءعقة في الحوابرات
االتفءق على العبرنءمج الوطني وغيبره من القضءيء المحوبرية عحجة استحءلة االتفءق، وأن ممثلي الشاب 

 المنتخعين هم الذين يقبربرون فيهء.
ثلون المنتخعون من السؤال: كيف ستاقد انتخءعءت حبرة ونزيهة وتحتبرم نتءئجهء، ويتمكن فيهء المم

ممءبرسة حقهم تحت االحتالل وفي ظل انقسءم يبرعى سلطتين متنءزعتين ستشبرف كل واحدة منهمء 
 على االنتخءعءت في منطقتهء، وستزوبرهء أو ال تاتبرف عنتءئجهء إذا لم تكن منءسعة؟
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ئيلي وفي هذا السيءق، هنءك دليل على أن "حمءس" لم ُتمّكن من الحكم ليس عسعب البرفض اإلسبرا
والابرعي والدولي فقط، عل أيًضء لادم تجءوب الوزابرات واألجهزة األمنية واإلعالمية مع حكومتهء برغم 

 فوزهء في االنتخءعءت السءعقة، فكيف سُتمكن من الحكم اآلن، واالنقسءم عءت أعمق أفقًيء وعمودًيء؟
ءت لمنع ممثلي السلطة لو جبرت انتخءعءت تنءفسية اآلن، ستساى كل سلطة عكل مء تملكه من إمكءني

 األخبرى من الفوز، واللجو  إلى التزويبر أو عدم االعتبراف عءلنتءئج إذا اقتضى األمبر.
من هنء، من المهم أن تجبري االنتخءعءت عاد التوافق الوطني على المشبروع الوطني وعلى توحيد 

النتخءعءت كجز  من مؤسسءت السلطة وماءلجة آثءبر االنقسءم، وهذا ال يمكن أن يحدث إال إذا جبرت ا
برزمة شءملة تتضمن المشبروع الوطني، واالتفءق على أسس الشبراكة، وعلى تشكيل قيءدة انتقءلية 
مؤقتة تقود عملية إعءدة عنء  منظمة التحبريبر لتصعح قواًل وفااًل الممثل الشبرعي والوحيد للشاب 

 الفلسطيني، وتغييبر السلطة لتكون أداة من أدوات المنظمة الموحدة.
البرزمة الشءملة صاب، ولكنه يحل الماضلة القءئمة، أمء إعءدة إنتءج الحلول السءعقة فقد فشلت  حل

 في إنجءز االنتخءعءت والوحدة، وهي تغطي على استمبرابر تدهوبر الوضع الفلسطيني.
إن الاودة إلى تداول الحلول السءعقة، مثل الحديث عن إجبرا  االنتخءعءت أواًل من دون إجبرائهء فااًل، 
وتشكيل حكومة أواًل عحيث تشكل وتنهءبر عسبرعة مثلمء حصل مع حكومة الوفءق عبرئءسة برامي الحمد 
هللا، أو العد  عءلمنظمة أواًل مثلمء حصل عتشكيل لجنة تحضيبرية للمجلس الوطني وعقدهء اجتمءًعء 

تحل شيًئء، يتيًمء في عيبروت، ومن ثم االنقالب عسبرعة على نتءئجه وعقد مجلس وطني انفبرادي ... لم 
 عل أدت إلى تفءقم المأزق الفلسطيني.

هنءك أفكءبر يتم تداولهء عن عقد المجلس المبركزي من دون إعءدة عنء  مؤسسءت المنظمة، وتشكيل 
مجلس وطني جديد، ومجلس تأسيسي للدولة، لتحويل السلطة إلى دولة ال تادو أن تكون محءولة 

ح لإللهء  فقط، ألن طبرحهء يمكن أن يجد ماءبرضة لشبرا  مزيد من الوقت، وهي إمء لن تطعق وتطبر 
أميبركية إسبرائيلية عوصفهء إجبراً  أحءدي الجءنب، أو ُتطعق من دون أن تغيبر في الواقع شيًئء، 
فءلمنظمة مجمدة منذ أوسلو ولن يحييهء عقد مجلس مبركزي انفبرادي لمل  الشواغبر، والسلطة تحت 

طلوب وضع خطة قءدبرة على إنهء  االحتالل وليس االحتالل والدولة كذلك تحت االحتالل، والم
 تسمية السلطة دولة، أي طبرح مجبرد أفكءبر تزيد الوضع سوً ا وتاقيًدا .

ينطلق حل البرزمة الشءملة من أن هنءك قضءيء أسءسية عدة متبراعطة، ال يمكن تجءهلهء، أو تأجيلهء، 
وتطعيقهء عءلتدبريج، ومن ال يبريد ذلك أو الفصل فيمء عينهء، عل ال عد من االتفءق عليهء ككل أواًل، 

عحجة أن األمبر صاب يحءول إخفء  خشيته من المواجهة مع االحتالل ومن الوحدة، ومء تانيه إن 
تحققت من ضمءن نوع من المشءبركة واالعتاءد عن التفبرد عءلمؤسسءت والقبرابر، وكذلك مطلوب االتفءق 
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تخءعءت البرئءسية والتشبرياية في نفس الوقت على تطعيقهء عشكل متواٍز ومتزامن، عحيث تجبري االن
الذي تجبري فيه االنتخءعءت الستكمءل عضوية المجلس الوطني وانتخءعءت االتحءدات الشاعية 

 والنقءعءت وانتخءعءت الجءليءت والمخيمءت.
حل البرزمة الشءملة هو الحل المتوازن الوحيد الذي ينطلق من توازن المعءدئ والمصءلح والقوى، 

لمشءبركة للجميع وال يقصي أحًدا، وهو ال يمكن أن يجبري عمازل عن المابركة األسءسية التي ويتيح ا
نجءز الحبرية والاودة والمسءواة  يخوضهء الشاب الفلسطيني، وهي مابركة مقءومة االحتالل وا 
لى اندالع انتفءضة شاعية  واالستقالل، وقد يحتءج تطعيق هذا الحل )البرزمة الشءملة( إلى وقت، وا 

نجءز الوحدة في الميدان، تمهيًدا عءبر  مة ضد االحتالل يتم في سيءقهء تغييبر توازن القوى الداخلية، وا 
 لتحقيقهء في النظءم السيءسي الفلسطيني كله، ولكنهء هي الحل المتءح.

 
ومن أدوات هذا الحل علوبرة جعهة وطنية ديمقبراطية تشكل تيءبًرا ثءلثًء يكسبر حدة االستقطءب الثنءئي، 

التوازن في النظءم الفلسطيني كخطوة على طبريق تشكيل جعهة وطنية عبريضة تضم مختلف ويحدث 
 ألوان الطيف السيءسي واالجتمءعي التي تؤمن عءلمشءبركة السيءسية.

 مديبر مبركز مسءبرات*
 10/8/2021مركز مسارات، رام هللا، 

 
 رهانات السلطة الفلسطينية .28

 ماين الطءهبر
ة تعحث عن شبريك إسبرائيلي يشءطبرهء سايهء في الاودة إلى دائبرة ال تزال قيءدة السلطة الفلسطيني

نتنيءهو. وممء يجدبر ذكبره  –المفءوضءت، وهو أمٌل عءد وانتاش، عاد أن خعء عبريقه في عصبر تبرامب 
أن البرئيس محمود عّعءس كءن، خالل ماءبرضته صفقة القبرن، أميًنء لموقفه المتمثل عءلساي إلى 

نتنيءهو والاودة إلى مسءبر التسوية عند  –ط عين برفض خطة تبرامب استئنءف المفءوضءت، عل وبرع
انهيءبر الصفقة، األمبر الذي تحّقق عهزيمة دونءلد تبرامب في االنتخءعءت البرئءسية األميبركية، وتالهء 
سقوط عنيءمين نتنيءهو، ومجي  حكومة يمينية أخبرى عزعءمة نفتءلي عينت، قءئد االستيطءن الصهيوني 

طينية المحتلة، ععبر ائتالف جمع أقصى اليمين الصهيوني الديني مع عقءيء اليسءبر في األبرض الفلس
 الصهيوني، وعغطء  هشٍّ من أصوات عبرعية عزعءمة منصوبر ععءس.

في الجءنب المقءعل، دأعت الحبركة الصهيونية على إنكءبر وجود الشاب الفلسطيني، وعاد اتفءق أوسلو 
ينية عحق إسبرائيل في الوجود مقءعل اعتبراف إسبرائيل عأن الذي اعتبرفت فيه منظمة التحبريبر الفلسط
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المنظمة هي التي ستمثل "الشاب" الفلسطيني في المفءوضءت حول الحل النهءئي، األمبر الذي اعتعبره 
كعيبر المفءوضين الفلسطينيين، البراحل صءئب عبريقءت، اإلنجءز األكعبر التفءق أوسلو، ألن إسبرائيل، 

سطينيين كـ "شاب". ونحن هنء لسنء في صدد نقءش مثل هذا الفهم على حد زعمه، اعتبرفت عءلفل
العايد عن الدقة والموضوعية، فءالعتبراف عءلشاوب ياني أواًل، وقعل كل شي ، االعتبراف عحقوقهء 

 وحبّريتهء، وال يكون عأن يحدد لهء اآلخبرون ممثليهء.
وجود شبريك فلسطيني مؤهل عاد اتفءق أوسلو، عءدت األموبر إلى نقطة العداية، تحت ذبرياة عدم 

تقعل إسبرائيل التفءوض ماه، وهو مء حدث مع يءسبر عبرفءت وانتهى عءغتيءله، وتكبّربر الموقف ذاته مع 
محمود عّعءس، وتوقفت المفءوضءت إلفسءح المجءل أمءم توسيع االستيطءن، على البرغم من إعءدة 

سلطة عجميع مقّدبراتهء لخدمة األمن أميبركية جديدة، برهنت ال -إنتءج اتفءق أوسلو عشبروط إسبرائيلية 
اإلسبرائيلي. اّدعء  ضبروبرة تأهيل الفلسطينيين للمشءبركة في التسوية السيءسية ليس أمبًرا جديًدا، إذ كءن 

، وحتى مء عاد اتفءق أوسلو، 1974هّم السيءسة الصهيونية والغبرعية منذ عبرنءمج النقءط الاشبر، عءم 
ّدت إلى تغييبر كءمل في أهدافهء وعبرامجهء، وكثبر الحديث حوله ععبر انتزاع تنءزالٍت متدبّرجة منهء، أ

والامل عموجعه في مبرحلة مء عاد "أوسلو"، ساًيء إلى عنء  "الفلسطيني الجديد" الذي يقعل برواية 
 االحتالل التءبريخية.

كءن من الممكن تغييبر هذه الماءدلة، والعنء  على موقف اإلجمءع الفلسطيني في مواجهة صفقة 
لكن ذلك لم ينجح، إذ كءن واضًحء أن ثّمة اتفءقء على برفض صيغة التسوية التي جء ت عهء  القبرن،

الصفقة، ولكن ال يوجد اتفءق على عبرنءمج الامل في مبرحلة مء عاد إفشءلهء، فحين ظن عاضهم أن 
نهء  االنقسءم، واالتفءق على المشبروع الوطني، اعتقدت  قيءدة ذلك سيفتح طبريًقء لمقءومة االحتالل، وا 

السلطة أن تبراجع صفقة القبرن سيفتح أمءمهء الطبريق من جديد لالندمءج في التسوية السيءسية حيث 
 توقفت، وعشبروط البرعءعية الدولية ذاتهء.

مبرة أخبرى، أضءعت السلطة الفلسطينية فبرصة ذهعية عاد مابركة القدس، فعداًل من التبركيز على وحدة 
التي تجّلت خالل المواجهة، ووّحدت قضيته من جديد،  الشاب الفلسطيني في فلسطين التءبريخية

واستثمءبر اهتمءم المجتمع الدولي لفبرض إبرادة الشاب الفلسطيني، أعءدت السلطة مبراكمة األخطء  
السءعقة ذاتهء عشأن حكومة تقعل عشبروط البرعءعية الدولية، منهية أي أمل في إنهء  االنقسءم، عديال 

جلة التنسيق األمني عءلدوبران من جديد، وألغت االنتخءعءت التي عن إطءبر قيءدي موحد، وسمحت لا
كءنت قد وعدت عهء، وتبرافق ذلك مع حءلٍة غيبر مسعوقة من قمع التظءهبرات الشاعية، واعتقءالت 

 النءشطين.
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ن كءنت المحءليل  عءتت برهءنءت السلطة الفلسطينية واضحة تمءًمء، وهي أسءًسء لم تتخَل عنهء يوًمء، وا 
التي ُضّخت في شبرايين السلطة قد عّجلت في تعّين موقفهء القديم الجديد، إذ استجءعت  الوبريدية

لدعوات الهدو ، واعتعبرت الوعود عإناءش االقتصءد الفلسطيني، ععبر عودة المسءعدات األميبركية 
قعضة واألوبروعية، كءفيًة إلعقءئهء على قيد الحيءة فتبرة أطول، وبرأت أن إناءش االقتصءد، المتبرافق مع 

أمنية تكفل إجهءض المقءومة ضد االحتالل، وتضمن أمن المستامبر، يمثل الصيغة المطلوعة لاعوبر 
 المبرحلة الحءلية.

تدبرك السلطة الفلسطينية أنهء عءجزة عن الوصول إلى اتفءٍق مع حكومة يتبرأسهء نفتءلي عينت، عسعب 
كمء تدبرك أن القضية الفلسطينية ضاف هذه الحكومة وطعياة المشءبركين فيهء من عتءة المستوطنين، 

ليست على أولويءت اإلدابرة األميبركية في هذه المبرحلة، وأن جل مء تساى إليه هذه اإلدابرة والدول 
األوبروعية منع حدوث انفجءبر كعيبر يجعبرهء على تغييبر أولويءتهء الدولية. لذلك تكتفي عمزيج من 

ألن تسءهم في دفع ثمن هدوٍ  ال يالم أحد متى  الوعود السيءسية واالقتصءدية، أي أنهء على استادادٍ 
سينتهي. وهو وضٌع مواٍت لإلسبرائيليين الذين يستغلون كل دقيقٍة لتازيز االستيطءن، والاعث داخل 
المجتمع الفلسطيني، وتجزئة األبرض الفلسطينية، وتحويلهء إلى كءنتونءت منفصلة غيبر قءعلة للحيءة، 

 عايًدا عن المستامبر الصهيوني.
ءن السلطة الفلسطينية قءئم، كمء كءن دوًمء، على تلك السيءسة االنتظءبرية التي ال تفال شيًئء بره

لحءضبرهء سوى المحءفظة عليه كمء هو، عل وتقديم التنءزالت الضبروبرية الستمبرابرهء عءلحد األدنى. 
يبر ليعيد وفي الوقت ذاته، المبراهنة على متغيبرات المستقعل، وهي في هذه الحءلة تاني انتظءبر يءئ

ليصعح برئيًسء للحكومة اإلسبرائيلية في النصف الثءني من واليتهء عموجب االتفءق عين عينت وليعيد، 
على أمل أن يتمّكن األخيبر الاودة إلى المفءوضءت مع السلطة الفلسطينية. وعنءً  على هذا البرهءن، 

وقبريعين منهء، عبرعءية جبرت لقء اٌت عدة عين مقبّرعين من عينت وفءعلين في السلطة الفلسطينية 
أوبروعية وأميبركية، في فلسطين وعواصم أوبروعية، في محءولٍة لالتفءق على قواسم مشتبركة عين 

 الطبرفين قد تمهد الطبريق لمبرحلة ليعيد.
األنعء  التي تسبّرعت عن هذه اللقء ات التي حظيت عمعءبركة البرئيس محمود ععءس وتشجياه أفءدت 

م قدبرة الحكومة اإلسبرائيلية الحءلية التي يقودهء قءئد المستوطنين على عأن فبريق ليعيد أعلن عوضوح عد
وقف االستيطءن أو تجميده. وعلى الفوبر، برعمء عاد إعجءب المجموعة الفلسطينية عصدق فبريق ليعيد 
وصبراحته، تم تجءوز موضوع االستيطءن إلى العحث في الكيفية التي يمكن للحكومة اإلسبرائيلية 

المسءعدة للسلطة الفلسطينية في الوضع الحءلي، والعد  في استشبراف أفق مبرحلة  الحءلية أن تقّدم
ليعيد عاد عءمين. لم تتجءوز مطءلب الوفد الفلسطيني نقءًطء مثل: الامل على تخفيف حّدة االحتكءك 
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في القدس والمنءطق الملتهعة عءالشتعءكءت عين المواطنين الفلسطينيين والمستوطنين، وطلب تغييبر 
يف عاض المنءطق المحدودة من ج إلى ب، ومن ب إلى أ، وهي منءطق ال تؤثبر في حبركة تصن

االستيطءن واألمن الصهيوني، لتسجل ذلك أنه إنجءز للسلطة، وعداية لتحبريك الوضع السيءسي، 
ومطءلب أخبرى تتالق عتحفيز الوضع االقتصءدي في الضفة الغبرعية، وتخفيف الحصءبر المفبروض 

خفيف الشبروط المتالقة عتشكيل الحكومة الفلسطينية، على اعتعءبر أن ذلك سيشكل على قطءع غزة، وت
مدخاًل إلدابرة االنقسءم، ويتيح للسلطة التفءهم مع سلطة حبركة حمءس على ضعط قبرابَري الحبرب 

 والسلم.
عءت برهءن السلطة الحءلي منصّعء على انتظءبر والية ليعيد عاد عءمين، لال الواليءت المتحدة تكون 

نهء قد تمّكنت من حل الملفءت الاءلقة على السءحة الدولية، وعدأت تتجه أكثبر فأكثبر نحو المنطقة حي
الابرعية، ويتزامن ذلك مع محءولة تاويم الوضع االقتصءدي، وتبرتيب أوضءع حبركة فتح عمء يالئمهء 

يد القعضة من خالل عقد مؤتمبر جديد، واستمبرابر االحتفءظ عمنظمة التحبريبر في ثالجة الموتى، وتشد
األمنية، وازديءد سطوتهء على ماءلم الحيءة في المنءطق المحتلة كلهء. وهو برهءٌن خءسبر، ألن جميع 
ماطيءته ال تتالق ععنء  الوضع الفلسطيني وتغييبره، وزيءدة نقءط القوة فيه، وتالفي نقءط الضاف، كمء 

اد عءمين، عل من يضمن أنه ال يدبرك مء ستكون عليه األبرض الفلسطينية والشاب الفلسطيني ع
مجي  ليعيد! والحكومة الحءلية ال أحد يضمن عقء هء يوًمء، وهل سيختلف ليعيد عن عينت، شبريكه في 
الحكومة، وعن نتنيءهو وعءبراك وغيبرهمء. هو برهءن يسلم جميع مقّدبرات الشاب الفلسطيني إلى الادو، 

ن عدا عاض النشءط في ويعّشبر عهيمنة صهيونية أمنية كءملة على السلطة الفلسطينية ، حتى وا 
 المحءفل الدولية للتذكيبر عأن ثّمة حقوقء فلسطينية ينتهكهء عدو، لكن من دون الساي إلى انتزاعهء.

 11/8/2021، العربي الجديد، لندن
 

 العالقات الفلسطينية المصرية.. قراءة واقعية .29
 مءجد الزعدة

ففي ُعادهء السيءسي ُتاتعبر مصبر الحءضنة تبرتعط الاالقءت الفلسطينية المصبرية عأعاءد متاددة، 
السيءسية الابرعية للقضية الفلسطينية، عد ًا من النكعة الفلسطينية ومء تعاهء من أحداث سيءسية مؤثبرة 
على القضية، ال سّيمء تأسيس منظمة التحبريبر الفلسطينية عبرعءية مصبرية عبرعية، والدفع عءتجءه توقيع 

 م.1967ة تمهيدية إلقءمة دولة فلسطينية مستقلة على حدود الفلسطينيين التفءقية أوسلو كخطو 
وفي ُعادهء األمني تشكل محءفظءت قطءع غزة سيءجًء حءبرسًء لألمن المصبري القومي، وتسءهم من 
خالل ضعط الحدود المصبرية الفلسطينية في الحفءظ على األمن المصبري في سينء ، وفي ُعادهء 
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عين أعنء  الشاعين الفلسطيني والمصبري، ممء عزز من النسيج اإلنسءني تداخلت األنسءب والمصءهبرة 
 االجتمءعي المشتبرك وسءهم في متءنة الاالقءت األخوية والودية عين الشاعين المصبري والفلسطيني.

نجحت مصبر على مدابر عقود مضت في تحقيق إنجءزات سيءسية ماتَعبرة نتيجة احتضءنهء للقضية 
لسيءسية في حقعة تساينيءت القبرن المءضي في دفع الفلسطينية، حيث نجحت ضغوطءتهء ا

 الفلسطينيين نحو توقيع اتفءقية أوسلو عين منظمة التحبريبر الفلسطينية واالحتالل.
م عمشءبركة عشبرات القءدة والزعمء ، 1996وعقدت قمة شبرم الشيخ حول القضية الفلسطينية سنة 

زيز عالقءتهء مع كءفة الفصءئل واحتكبرت برعءية الملف الفلسطيني الداخلي، فأقدمت على تا
الفلسطينية على اختالف طيفهء السيءسي، واحتضنت لقء ات المصءلحة الفلسطينية ومعءحثءت إنهء  
االنقسءم، وسجلت إنجءزًا مهمًء في إعبرام صفقة تعءدل األسبرى عين المقءومة الفلسطينية واالحتالل سنة 

ءت تهدئة متعءدلة نزعت من خاللهء فتيل م، وقءمت عجهود حثيثة ومتواصلة لاقد اتفءقي2011
 المواجهءت الاسكبرية التي وقات على مدابر الاقدين األخيبرين عين المقءومة الفلسطينية واالحتالل.

االحتضءن السيءسي للقضية الفلسطينية كءن وال زال يشّكل برافاة مهمة للنظءم المصبري الحءكم، الذي 
ته الدولية وحضوبره الدعلومءسي في المحءفل الدولية. عزز من خالل هذا االحتضءن السيءسي عالقء

فادالة القضية وصمود الشاب الفلسطيني في مواجهة االحتالل جال الملف الفلسطيني األشد تأثيبرًا 
في تفءعالته السيءسية والميدانية على السءحة الدولية، والقضية األكثبر حضوبرًا على طءولة المعءحثءت 

ت الدولية الكعبرى، حيث نجح النظءم المصبري في تبرجمة هذا االحتضءن عين مختلف الدول والمنظمء
إلى عالقءت سيءسية وأمنية مع مختلف األطبراف اإلقليمية والدولية، ممء ضءعف من قدبرته على 

 التأثيبر األمني في المنطقة، وعزز من حضوبره السيءسي في المشهد الدولي.
اءل المواجهة عين الفلسطينيين واالحتالل، من نءحية أخبرى حبرص النظءم المصبري على عدم اشت

عءعتعءبر ذلك عنصبرا يشكل تهديدًا لألمن القومي المصبري. فتفءقم الصبراع مع االحتالل خءصة في 
مدينة القدس المحتلة يستثيبر مشءعبر الجمءهيبر الابرعية، وُيشال موجءت غضب شاعي واسع ضد 

مصبري يسءبرع إلى التدخل المعءشبر لوأد أي االحتالل في المنطقة الابرعية، لذلك وجدنء النظءم ال
انتفءضة شاعية أو مواجهة مسلحة عين المقءومة واالحتالل، ويكثف من جهوده السيءسية والدعلومءسية 
الداعية إلى الهدو  من جهة، واستئنءف المفءوضءت عين السلطة الفلسطينية واالحتالل من جهة 

سلطة الفلسطينية واستمبرابر دوبرهء السيءسي واألمني أخبرى، عمء يضمن الحفءظ على الجسم السيءسي لل
 في محءفظءت الضفة وغزة.

وبرغم النجءحءت واإلنجءزات المصبرية في الملف الفلسطيني، إال أن التوجهءت السيءسية المصبرية عدت 
في السنوات األخيبرة وكأنهء تميل لتحقيق مصءلح االحتالل. فءلنظءم المصبري الذي انطلق حبرصًء 
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السيءسية واألمنية في المنطقة؛ استثمبر احتضءنه القضية الفلسطينية واحتكءبره الملف  على مصءلحه
 الفلسطيني الداخلي في تازيز عالقته األمنية والسيءسية مع االحتالل.

فالى صايد عالقءته مع السلطة الفلسطينية مءبرس النظءم المصبري ضغوطءت سيءسية لدفاهء 
حتالل، كمء ساى مبرابرًا ودون جدوى للضغط على برئيس السلطة الستئنءف المفءوضءت الاقيمة مع اال

عءدته إلى صفوف  محمود ععءس لطي صفحة الخالفءت التنظيمية مع خصمه اللدود محمد دحالن وا 
حبركة فتح، عءعتعءبر أن التئءم وحدة صفوف فتح التنظيمية يشكل سدًا منياًء أمءم تعوؤ حبركة حمءس 

 فلسطيني في المستقعل.وفصءئل المقءومة قيءدة المشهد ال
وعلى صايد الاالقة مع فصءئل المقءومة الفلسطينية، حءفظ النظءم المصبري على عالقءت أمنية مع 
حبركة حمءس كعبرى فصءئل المقءومة الفلسطينية، ووأد مبرابرًا مسءعيهء لنقل عالقءتهء مع النظءم إلى 

كمء مءبرس احتكءبرًا واضحًء لملف أعاءد سيءسية، عاكس عالقته مع السلطة الفلسطينية واالحتالل. 
غزة، ومفءوضءت تعءدل األسبرى عين المقءومة واالحتالل، وأصبّر طيلة السنوات المءضية على حبرمءن 
عشبرات األلوف من الفلسطينيين من المبروبر ععبر األبراضي المصبرية دون سعب وجيه. ومءبرس عملية 

لفلسطينيين ععبر ماعبر برفح إذالل ممنهجة، وفبرض برسومًء وضبرائب عءهظة على المسءفبرين ا
الحدودي، المنفذ العبري الوحيد الذي يبرعط محءفظءت غزة عءلاءلم الخءبرجي، دون أن نسمع صوتًء عءليًء 
من فصءئل المقءومة برفضًء لحبرمءن الفلسطينيين من التنقل، أو امتهءن كبرامتهم أثنء  مبروبرهم في 

 قءف تلك الممءبرسءت المهينة.األبراضي المصبرية، في إذعءن وضاف فلسطيني واضح تجءه إي
وبرغم توّدد فصءئل المقءومة الفلسطينية، وحبرصهء على استمبرابر عالقتهء اإليجءعية مع النظءم 
المصبري إال أن المواطن الفلسطيني لم يلحظ تحّسنًء على صايد األوضءع السيءسية واالقتصءدية في 

والعطءلة، وعدم القدبرة على ماءلجة مشكالت غزة، ومع استمبرابر الماءنءة اليومية، وتفءُقم أزمءت الفقبر 
الكهبرعء  والميءه الصءلحة للشبرب، وغيبرهء من المشكالت الحيءتية يتسء ل المواطن عن الاءئد 

 السيءسي واالقتصءدي لتلك الاالقة عين النظءم المصبري وفصءئل المقءومة الفلسطينية.
ءطبر وبرقًة سيءسيًة براعحة للنظءم وبرغم أن حبركة حمءس والمقءومة الفلسطينية قّدمت عن طيب خ

المصبري، عقعولهء مؤخبرًا البرعءية المصبرية للتهدئة المتعءدلة مع االحتالل، األمبر الذي سءهم في نسج 
عالقة شخصية واتصءالت هءتفية عين البرئيسين األمبريكي جو عءيدن والمصبري ععد الفتءح السيسي، 

ي والدولي، إال أن النظءم المصبري ال زال وعزز من الدوبر السيءسي المصبري في المشهد اإلقليم
يتاءمل مع حبركة حمءس كمنظمة إبرهءعية، وال زال القضء  المصبري يحءكم الماءبرضين السيءسيين 
المصبريين عُتهمة التخءعبر مع حبركة حمءس عوصفهء منظمة إبرهءعية، في داللة واضحة على عدم 
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أليٍّ  -على حسءب القضية الفلسطينية  برغم مء حققه من إنجءزات سيءسية -تغييبر النظءم المصبري 
 من سيءسءته القديمة تجءه المقءومة الفلسطينية، وحبركة حمءس على وجه الخصوص.

واليوم وفي ظل الفشل الفلسطيني الواضح في كسبر االحتكءبر السيءسي المصبري للملف الفلسطيني، 
السيءسية واالقتصءدية  وعدم قدبرة فصءئل المقءومة على إحداث تغييبر حقيقي على صايد األوضءع

في غزة، ينعغي الامل على إعءدة برسم الاالقة من جديد مع النظءم المصبري، عحيث تاود عءلنفع 
المتعءدل سيءسيًء واقتصءديًء وأمنيًء على كال الطبرفين، وتحقق التوازن المطلوب في الاالقة، عمء يشكل 

نهء  ممءبرسءته ضغطًء على النظءم المصبري لتغييبر سيءسءته الماتمدة تجءه  فصءئل المقءومة، وا 
المهينة للمسءفبرين الفلسطينيين ععبر األبراضي المصبرية، وماءلجة حقيقية للمشكالت الحيءتية اليومية 

 التي ياءنيهء المواطن الفلسطيني في غزة.
وأخيبرًا، فإن الاالقءت الفلسطينية المصبرية البراسخة، والتي تمتد ععبر قبرون مضت، ينعغي أن تاود 

أصولهء عءعتعءبرهء عالقءت أخوية وودية، وليست سيفًء ُمسلطًء على الفلسطينيين، يدفاهم للقعول إلى 
عءإلذالل والمهءنة، دون قدبرة حقيقية على التفكيبر خءبرج الصندوق، أو العحث عن نظءم إقليمي فءعل 

 يبرعى المصءلح الفلسطينية ويحقق حيءة كبريمة ألعنء  الشاب الفلسطيني.
 10/8/2021، "21موقع "عربي 
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 دوبرون متسء
عاد أعوام طويلة من الهدو  عءدت السخونة إلى الحدود اللعنءنية. إسبرائيل أمءم منحدبر زلق يمكن أن 

 ياّقد المواجهة مع طبرف ليس هو عءلضعط المسؤول معءشبرة عن تسخين المنطقة.
وابريخ تجءه الشمءل نّفذهء "حزب هللا"، لكنهء كءنت بردًا على الهجوم الواسع الذي صحيح أن صلية الص

 مبرات عءتجءه إسبرائيل. 3آب( بردًا على إطالق الصوابريخ  5شنه سالح الجو في جنوب لعنءن )
حتى لو كءن البرد اإلسبرائيلي هو الامل الصحيح، لكنه ليس في المكءن الصحيح، وهو في األسءس 

األطبراف الصحيحة. َمن وقف وبرا  إطالق الصوابريخ، الذي جبرى ألول مبرة خالل  ليس موجهًء ضد
عملية "حءبرس األسوابر"، هي جهءت فلسطينية، تحديدًا خاليء تءعاة لـ"حمءس" في جنوب لعنءن. يدل 
هذا األمبر على تغييبر عميق يجبري في الاقيدة القتءلية للحبركة التي توسع عمليءتهء ألول مبرة منذ 

برج السءحة الجغبرافية المحلية إلى حدود دولة عبرعية مجءوبرة، عمء يشعه عمليءت منظمة قيءمهء خء
 التحبريبر الفلسطينية في الستينيءت والسعاينيءت.
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تالقي "حمءس"  2021فمنذ حبرب غزة في أيءبر -هذا التوجه نءجم عن سععين، السعب األول عمالني 
ثل إطالق عءلونءت حءبرقة، وعءلتءلي صاوعة في شن عمليءت ضد إسبرائيل من أبراضي القطءع، م

تابريض نفسهء لبرد إسبرائيل وتخبريب عملية إعءدة إعمءبر غزة. نقل سءحة القتءل إلى لعنءن يمنح 
 "حمءس" نوعًء من "قعة حديدية" في مواجهة برد إسبرائيلي.

بر . فمنذ عملية "حءبرس األسوابر" تعّنت "حمءس" عقيدة تساى لتصدياستبراتيجيالسعب الثءني هو سعب 
النزاع من اإلطءبر المحلي إلى اإلطءبر األوسع، أي نحو مواجهة إقليمية تكون فيهء "حمءس" حجبر 
األسءس لمنظومة "المقءومة" في الشبرق األوسط، وتخوض نضءلهء عءسم برموز قومية، مثل الصبراع 

 على القدس.
بر يدل على تغييبر في فكبرة المقءومة لدى "حمءس" فكم عءألحبرى في ضو    الماطيءت هذا تطوبر خطِّ

 الحءلية لتفكُّك الدولة اللعنءنية وضاف القوى المبركزية هنءك.
هذا الواقع سيحول لعنءن إلى سءحة فوضى شعيهة عمء تحولت إليه سوبرية منذ نحو عشبرة أعوام، 
ويخلق ظبروفًء على األبرض تسمح لـ"حمءس" عءلمضي قدمًء في تحقيق "منطق" توسيع عمليءتهء 

 ية خءبرج سءحة غزة.الامالنية واإلستبراتيج
صحيح أنه ليس واضحًء حتى اآلن مء إذا كءنت عنءصبر من القطءع هي التي توجه عمليءت الخاليء 
التي تطلق الصوابريخ من لعنءن، لكن االنطعءع هو أنه سيكون من الصاب على إسبرائيل، خصوصًء 

الت عسكبرية في ضو  تطوبر األوضءع في هذا العلد، وقف عملية تسخين المنطقة عوسءطة مبراس
 وسيءسية مع "حزب هللا" وحكومة لعنءن.

الانوان الحقيقي لماءلجة مء يجبري هو تحديدًا حبركة "حمءس" في قطءع غزة. عوسءطتهء يمكن شد 
خيوط الدمية وأذبرعهء الموجودة في لعنءن. من هذه النءحية إسبرائيل عحءجة إلى وضع ماءدلة جديدة 

د عليه عادم هدو  في القطءع. هنء يكمن المبركز الاصعي مفءدهء أن عدم الهدو  في الشمءل سُيبرَ 
 السيءسي واالجتمءعي والتنفيذي لـ"حمءس".

أي منطق آخبر ياتمد على بردود غيبر نءجاة وغيبر محددة في األبراضي اللعنءنية هدفهء "التلميح" إلى 
ل شمءل طبرف غيبر قءدبر على الامل في الظبروف السءئدة في هذا العلد سيكون وصفة أكيدة لتحوي

 لعنءن إلى سءحة للمواجهة الدموية المقعلة.
 السادات" -موقع "مركز بيغن 
 11/8/2021األيام، رام هللا، 
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