
     
 
 
 
 
 
 

   
 

 
 
 

  
 
 
 
 

  
 

  
  

 

 تحّج إلى مقّر أبو مازن  "CIA"و "MI6"وفود " العبري: واي نت"موقع 

 مكتب الممثليةاتفاقيات مع نظيره المغربي ويفتتح  3وزير الخارجية اإلسرائيلي يوقع 

 إدراج "عضوية" االحتالل على جدول أعمال االتحاد اإلفريقيتنجح بئر الجزا

 بغور األردنينيين ازل الفلسطمنهدم تفحص فتح تحقيقًا في عمليات  المحكمة الجنائية الدولية

 "وكوستهولال"لناجين من ا تعويضع منالذي ي "قانون الملكية"البرلمان البولندي يصادق على 

يقسسسسر قانونسسسسًا يمنسسسسع  الشسسسسيو مجلسسسس  
ات حركسسسكيسسسة إلسسسى ير وصسسسول أمسسسوال أم

 ي غزةف فلسطينيةاومة الالمق
 

 4... ص 
 

 5603 12/8/2021 الخميس



 
 
 
 

 

 2 ص             5603 العدد:             8/12/2021 خميسلا التاريخ: 

 

                                    

  السلطة:
 4 تحّج إلى مقّر أبو مازن  "CIA"و "MI6"وفود " العبري: واي نت"موقع   2.
 5 تقرير يرصد مئات االنتهاكات ألمن السلطة بالضفة الغربية  3.
 5 بتهمة التعاطف مع غزة شابًّا من عوريف 25عتقال ة تواصل االفلسطيني السلطة  4.
 5 اإلبراهيمي في الخليل المسجداشتية يدين تغيير معالم   5.
 6 بحر يطالب مجل  الشورى السعودي بالتدخل العاجل لإلفراج عن المعتقلين الفلسطينيين  6.
 6 االبراهيمي قبل فوات األوان المسجدسطينية: يجب انقاذ الفل" الخارجية"  7.
 6 األوقاف تؤكد رفضها النتهاكات االحتالل في المسجد اإلبراهيمي ومحيطهوزارة   8.
 7 لالتحاد االفريقي "رائيلسإ"المجل  الوطني يدعو لحشد الجهود إلبطال قرار انضمام   9.

 
  المقاومة:

 7 ": استمرار حصار االحتالل يقودنا لتصعيد واسع21المقاومة لس"عربي  10.

 8 فصائل المقاومة: زيارة لبيد للمغرب وافتتاح مكتب إسرائيلي فيها جريمة  11.

 8 وثيقة سرية ُوقعت قبل أسابيع" تدعو السلطة الفلسطينية لكشف حقيقة قراطية"الديم  12.

 8 األقاليم الخارجية لفتح يؤكدون استمرار العمل على استراتيجية الستنهاض دور الجاليات  13.

 9 ائقحماس تعرب عن تضامنها مع الجزائر في مواجهة موجة الحر   14.

 9 تمارس سياسة الفصل العنصري ونظام "االبارتهايد" ضد الفلسطينيين "إسرائيل": فتح  15.
    
  :اإلسرائيليالكيان 

 10 والواليات المتحدة "إسرائيل"تعزيز التعاون االستخباري واألمني بين  بيرنز حث معبينيت ب  16.

 10 الجوية الجيشان اإلسرائيلي واألمريكي يختتمان مناورة "نسر الصحراء"  17.

 10 متطورةتتسلم سفينة حربية  "إسرائيل"  18.

 11 تقدير إسرائيلي يرسم "صورة سوداء" خالل المعركة المقبلة  19.

 12 ارة شؤون القدس اإلسرائيلية للمحكمة العليا: الوزارة للتراث اليهودي فقط!ز و   20.

 12 مفّوضًا لألمن في وزارة األمن "فضيحة الطحينة"غانت  يعّين ضابط   21.

 13 تفرض الشهادة الصحية على األطفال الذين تجاوزوا الثالثة "إسرائيل"  22.
 

  :األرض، الشعب
 13 ًا"أخرى "مؤقت 56منزاًل بسلوان وتجّمد إزالة  16محكمة إسرائيلية تقّر هدم   23.



 
 
 
 

 

 3 ص             5603 العدد:             8/12/2021 خميسلا التاريخ: 

 

                                    

 13 الموافقة على توسع استيطاني جديد بالضفة الغربيةدد بص "إسرائيل"  24.

 14 : مخططات االحتالل في القدس ممنهجة لتهويدهاصبري  عكرمةالشيخ   25.

 14 ظاهرة خطيرة مأساوية تسريب العقارات في القدسالمطران عطا هللا حنا:   26.

 14 "النقب"سجن وتوتر في  عن الطعام مستمرون في اإلضراب أسيراً  12  27.

 14 في السجون اإلسرائيلية اً أسير  422تحتفل بتخريج  القدس المفتوحةجامعة   28.

 15 الغربية مستوطنون يهاجمون منازل فلسطينية شمالي الضفة  29.

 15 الحتاللبته أثناء مواجهة امتأثرًا بإصا في الضفة من مخيم جنينشهاد شاب تسا  30.

 15 سبتمبر القادم 25"كوبنهاغن" في مؤتمر "فلسطينيي أوروبا" يعقد بس  31.
   

  عربي، إسالمي:
 15 مكتب الممثليةاتفاقيات مع نظيره المغربي ويفتتح  3وزير الخارجية اإلسرائيلي يوقع   32.
 16 والمغرب.. المجال األمني أوال "إسرائيل"طبيع متصاعد بين : تهآرت   33.
 16 خارجية االحتاللمؤسسات مغربية تعلن رفضها زيارة وزير   34.
 17 ل"إسرائي"ولي  بسبب  حماس غزة يعانون بسبب سكان لصحيفة عبرية: مسؤول إماراتي  35.
 17 إدراج "عضوية" االحتالل على جدول أعمال االتحاد اإلفريقيتنجح بالجزائر   36.

 
  دولي:

 18 بصفة عضو مراقب في االتحاد اإلفريقي "سرائيل"إيرفض قبول ن أفارقة يمثقفبيان ل  37.

 18 "وكوستهولال"لناجين من ا تعويضمنع الذي ي "قانون الملكية"دق على البرلمان البولندي يصا  38.

 18 دولة فصل عنصري  "إسرائيل"على قرار يعتبر تصوت سنقابة معلمو لوس انجلوس   39.

 18 بغور األردنينيين سطالفلازل منهدم تفحص فتح تحقيقًا في عمليات  المحكمة الجنائية الدولية  40.

 19 "إسرائيلس"د معارضين لحزب العمال البريطاني متهم بتطهير صفوفه من يهو   41.

 19 كا التوقف عن التستر على الترسانة النووية اإلسرائيليةير نيويورك تايمز: على أم  42.
 

  حوارات ومقاالت
 20 عزام التـميمي... لماذا تنكل السعودية بأنصار حماس؟  43.
 22 د. ناجي الظاظا... قراءة سياسية فيما بعد سيف القدس والتصعيد اإليراني واللبناني  44.
 24 شتاينعاموس جلعاد وميخائيل ميل... إسرائيل أمام ثالث جبهات  45.

 



 
 
 
 

 

 4 ص             5603 العدد:             8/12/2021 خميسلا التاريخ: 

 

                                    

 26 :كاريكاتير
*** 

 
 ي غزةف ات المقاومة الفلسطينيةحرككية إلى ير يقر قانونًا يمنع وصول أموال أم  الشيو مجل   .1

يمنع استعمال أموال قانون مشروع على  صوتا   99بإجماع أقّر مجلس الشيوخ : رنا أبتر - واشنطن
، ويضع تدابير ضد وصول المساعدات؛ التي تعهدت حماس يل حركةكي لتمو ير دافع الضرائب األم

. وبحسب نص المشروع، فإن حركةالكية لجهود إعادة اإلعمار في غزة، إلى أيدي ير األمبها اإلدارة 
جو بايدن، ستكون ملزمة بتقديم ضمانات للكونغرس تثبت أن أموال المساعدات الموزعة إدارة الرئيس 

، بحسب تصنيف الواليات أو أي مجموعة إرهابية حركة الجهاد اإلسالميأو  حماسحركة لن تفيد 
تشجع على/ أو تروج أفكارا  معادية "كي للمنظمات الدولية التي ير دة. كما يمنع أي تمويل أمالمتح

 ."إلسرائيل
 2021/8/12، الشرق األوسط، لندن

 
 ن تحّج إلى مقّر أبو ماز "CIA"و "MI6"وفود " العبري: واي نت"موقع  .2

البريطانية، ريتشارد مور، للقاء رئيس السلطة الفلسطينية أبو مازن برفقة « MI6»وصل اليوم رئيس 
وليام بيرنز للقاء « CIA»وفد دبلوماسي رفيع المستوى. ومن المتوقع أن يصل، إلى المقاطعة، رئيس 

ام هللا قادمة من عباس بعدما التقى مع رئيس حكومة العدو نفتالي بينيت؛ الذي ستحّط مروحيته في ر 
هاتان الزيارتان اللتان يجريهما مسؤولون رفيعو المستوى في اإلدارتين األميركية والبريطانية  عمان.

يؤكدان الجهود الحثيثة التي تبذلها الواليات المتحدة وبريطانيا لتجديد وتقوية العالقات مع السلطة 
 مازن. الفلسطينية ومع المسؤولين الفلسطينيين وعلى رأسهم أبو

غطي مظلة الدعم هذه رئيس جهاز االستخبارات الفلسطيني، ماجد فرج، والقيادي ومن المتوقع أن ت
 حسين الشيخ، وهما المسؤوالن المقربان من أبو مازن.« فتح»في حركة 

أما مشاركتهم في هذه اللقاءات فتعكس، بحسب الموقع العبري، الدعم األميركي والبريطاني للسلطة 
في التعامل مع األحداث، وال سّيما بعد جريمة قتل المعارض  ، أخيرا ، ضعفا  داخليا  التي أظهرت

كما تعكس هذه الزيارة مساعي اإلدارة األميركية الجديدة لدعم السلطة  الفلسطيني، نزار بنات.
ارة اقتصاديا  إثر األزمة التي طالتها إبان تفّشي وباء كورونا، وبعد وقف الدعم األميركي في وقت إد

 ابق، دونالد ترامب.الرئيس األميركي الس
 11/8/2021، األخبار، بيروت
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 تقرير يرصد مئات االنتهاكات ألمن السلطة بالضفة الغربية .3

رصد تقرير للجنة أهالي المعتقلين السياسيين، ارتكاب أجهزة أمن السلطة في الضفة الغربية والقدس 
ووثق  تموز/ يوليو الماضي.فية سياسية خالل شهر " انتهاكا بحق المواطنين على خل222المحتلة "

 18حالة استدعاء"، و" 35حالة اعتقال"، و" 60التقرير أن من بين االنتهاكات التي نفذتها السلطة "
حالة  47عمليات مداهمة" لمنازل وأماكن عمل، و" 7حاالت تهديد"، و" 3حالة اعتداء وضرب"، و"

" معتقال سياسيا سابقا، 20محررا، و" " أسيرا31لفلسطينية "وطالت انتهاكات السلطة ا قمع حريات".
" 41" بحق معلمين، "2" بحق أطباء، "2" بحق طلبة جامعات، "7" بحق صحفيين "22باإلضافة إلى "

" 2" بحق محاضر جامعي، "1" بحق محامين، "8" بحق مهندسين، "1بحق ناشط شبابي أو حقوقي، "
" حاالت 4ب ظروف االعتقال، و"عن الطعام بسبإضراب  " حاالت3ورصد التقرير " بحق دعاة.

" حاالت اعتداء على مرشحي قوائم 3تدهور الوضع الصحي بسبب ظروف االعتقال أو التعذيب، و"
" 9" حالة محاكمات تعسفية، فضال عن "30" حاالت تم فيها مصادرة ممتلكات، و"3تشريعي، و"

والبيرة العدد األعلى على  كلت محافظة رام هللاشو  حاالت مالحقة وقمع مظاهرات وانتهاكات أخرى.
 " انتهاكات، تلتها محافظتا الخليل ونابلس.109صعيد انتهاكات السلطة بواقع "

 11/8/2021، 21عربيموقع 
 

 شابًّا من عوريف بتهمة التعاطف مع غزة 25تواصل اعتقال  الفلسطينية السلطة .4
اإلسرائيلي األخير، أضحى بالنسبة خالل العدوان غزة/ فاطمة الزهراء العويني: التضامن مع غزة 

شابًّا من قرية عوريف قضاء نابلس في غياهب سجونها  25تهمة ألقت في إثرها  في رام هللا للسلطة
دون أن يلوح في األفق أمل لإلفراج عنهم. ولتبرير اعتقالها لهؤالء الشباب اّدعت السلطة أنهم قاموا 

يما يؤكد ذووهم أن تهمتهم المشاركة في مسيرات "سيف القدس" فبأعمال تخريب في أثناء معركة 
تضامنية مع غزة، معربين عن خشيتهم من أن يستلموهم جثث ا كما حدث مع الناشط السياسي نزار 

 بنات الذي اغتالته السلطة في الرابع والعشرين من يونيو الماضي. 
 11/8/2021، فلسطين أون الين

 
 اإلبراهيمي في الخليل مسجدلااشتية يدين تغيير معالم  .5

محمد اشتية االنتهاكات اإلسرائيلية لحرمة الحرم اإلبراهيمي الشريف في  رئيس الوزراءأدان : رام هللا
مدينة الخليل، والمتمثلة بتغيير معالم الحرم عبر إقامة مصعد خارجي يستولي على مساحات جديدة 
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العبادة  على حريةم الحرم الشريف واعتداء ما يشكل مسا خطيرا بمعال من أرض الوقف اإلسالمي،
وطالب اشتية، في بيان  فيه باعتباره مسجدا خاصا بالمسلمين فقط وال يحق لغيرهم منازعتهم عليه.

 له، يوم األربعاء، المجتمع الدولي بالتحرك العاجل لوقف تلك االنتهاكات، ووقف العمل في الحرم.
 11/8/2021، وفا(والمعلومات الفلسطينية ) وكالة األنباء

 
 بحر يطالب مجل  الشورى السعودي بالتدخل العاجل لإلفراج عن المعتقلين الفلسطينيين .6

طالب أحمد بحر رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني باإلنابة، رئيس مجلس الشورى السعودي عبد 
إلفراج الفوري بن عبد العزيز آل سعود ل هللا بن محمد آل الشيخ، بالتدخل العاجل لدى الملك سلمان

ين الفلسطينيين السياسيين في السعودية. ودعا بحر في رسالة وجهها إلى رئيس مجلس عن المعتقل
الشورى السعودي، لتكثيف الجهود وإنهاء معاناة المعتقلين الفلسطينيين السياسيين وذويهم وخاصة 

وصحية حرجة تشكل  عمره ويعاني ظروف إنسانيةالدكتور محمد الخضري الذي تجاوز الثمانين من 
 قيقيا  على حياته.خطرا  ح

 11/8/2021، فلسطين أون الين
 

 االبراهيمي قبل فوات األوان المسجدالفلسطينية: يجب انقاذ " الخارجية" .7
االبراهيمي أدانت وزارة الخارجية، بأشد العبارات، اعتداءات سلطات االحتالل على الحرم : رام هللا

لمسؤولية الكاملة والمباشرة اإلسالمية، وحملت الحكومة اإلسرائيلية االشريف والمقدسات المسيحية و 
وطالبت الوزارة اليونسكو بالدفاع عن قراراتها واتخاذ ما يلزم من االجراءات العملية  عن هذه الجرائم.

التاريخي والقانوني الذي شوهته وسرقته  الكفيلة بحماية الحرم االبراهيمي الشريف، وإعادته إلى واقعه
وقالت إن الصمت الدولي على عمليات تهويد الحرم غير مقبولة وباتت تشكل  قوات االحتالل.

 تواطؤا مع مرتكبي الجريمة إن لم يكن حمايتهم من المساءلة والمحاسبة والعقاب.
 11/8/2021، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
 المسجد اإلبراهيمي ومحيطه  األوقاف تؤكد رفضها النتهاكات االحتالل فيوزارة  .8

بعاء، رفضها االنتهاكات التي يمارسها االحتالل ر األأكدت وزارة األوقاف والشؤون الدينية، : م هللارا
، في بيان لها، إن المسجد اإلبراهيمي بكافة مرافقه وقالت .اإلسرائيلي في المسجد اإلبراهيمي ومحيطه

هذا ف إسالمي صحيح ال يمكن ألي كان منازعتهم ملحقاته وساحاته هو حق خالص للمسلمين ووقو 
لمستوطنين وتسهيل جراءات األخيرة من إفساح المجال لورفضت الوزارة في بيانها اإل .الحق
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اقتحاماتهم للمسجد سواء من إقامة الساحات التي تيسر الوصول إليه أو من خالل إنشاء مصعد 
من خالل إضافة  هتغيير واقعو  ،لمسجدل على ااالحتالكونها تأتي في سياق تثبيت سيادة كهربائي، 

 .األساسية وفي بنيته الداخلية والخارجية مرافق وأبنية ليست داخلة في مخططاته
 2021/8/11، كالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(و 

 
 لالتحاد االفريقي "إسرائيل"المجل  الوطني يدعو لحشد الجهود إلبطال قرار انضمام  .9

السياسية في المجلس الوطني الفلسطيني، المجلس التنفيذي لالتحاد االفريقي بعدم  للجنةدعت ا: مان
المصادقة على طلب إعادة انضمام إسرائيل لعضوية االتحاد، كون األسباب الموجبة لتجميد عضوية 

لمراقب التي كانت تحظى بها إسرائيل ما تزال قائمة، بل على العكس من ذلك، فما تزال تمارس ا
رهاب وارتكاب المزيد من الجرائم بحق الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته، وتمارس سياسة اإل

ر العرقي والتمييز العنصري، وترفض االلتزام بقرارات الشرعية الدولية بإنهاء احتاللها التطهي
ها االستعماري لألراضي الفلسطينية المحتلة، الذي يهدف لمنع إقامة دولة فلسطين المستقلة بعاصمت

 مدينة القدس.
 11/8/2021، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
 ": استمرار حصار االحتالل يقودنا لتصعيد واسع21المقاومة لس"عربي .11

أكدت المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة أن استمرار مماطلة االحتالل اإلسرائيلي : أحمد صقر-غزة
صار، هو بمثابة استمرار للعدوان قد يدفع يقود إلى ء الحوتنصله من االلتزامات المتعلقة بإنها

أن  "،21أوضحت مصادر بارزة في المقاومة الفلسطينية في تصريح خاص لـ"عربيو  تصعيد واسع.
"المقاومة تجري تقييما للوضع الحالي، في ظل مماطلة االحتالل وتنصله من االلتزامات المتعلقة 

س العودة المتدرجة لوسائل التصعيد الشعبي وأدواته ة تدر "المقاوم وأكدت أن بإنهاء الحصار".
الخشنة"، منوهة إلى أن "هناك استياء لدى المقاومة من طريقة التعاطي مع مطالبها وااللتفاف على 

وكشفت المصادر أن "المقاومة تجري مناقشات حول آليات الضغط  نتائج معركة "سيف القدس".
  لتصعيد المتدرج حتى لو أدى ذلك إلى تصعيد واسع".ذلك اعلى االحتالل اإلسرائيلي، بما في 
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وأفادت أن "المقاومة تجري اتصاالت مع الوسطاء وخاصة المصريين والقطريين، وهي تعتبر بقاء 
"، مؤكدة أن "لدى إغالق للمعابر يقود إلى التصعيدالوضع على ما هو عليه من تأخير لإلعمار و 

ضغط على االحتالل، وهناك عدة سيناريوهات يجري بحثها خاللها الالمقاومة أوراق قوة تستطيع من 
 اآلن".

 12/8/2021، 21عربيموقع 
 

 فصائل المقاومة: زيارة لبيد للمغرب وافتتاح مكتب إسرائيلي فيها جريمة .11
قالت فصائل المقاومة الفلسطينية، األربعاء، إن زيارة وزير خارجية االحتالل يائير لبيد للمغرب : غزة
وأكدت في  تاح مكتب إسرائيلي فيها جريمة بحق العروبة وتضحيات الشعب الفلسطيني واألمة.وافت

لذي تصريح وصل معا أن افتتاح هذا المكتب الخبيث يفضح مستوى االنحدار الوطني واألخالقي ا
وشددت على أن أي اتفاقيات ُتحيي مسار التفاوض العقيم، وترّسخ  وصل له المطبعون في المنطقة.

مشبوهة مرفوضة وغير عاون األمني بين السلطة واالحتالل فيما يخدم المحتل هي اتفاقيات الت
 مقبولة.

 11/8/2021اإلخبارية، وكالة معا 
 

 لكشف حقيقة وثيقة سرية ُوقعت قبل أسابيع الفلسطينية "الديمقراطية" تدعو السلطة .12
طينية للكشف عن حقيقة ما ورد في دعت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين السلطة الفلس: رام هللا

يوليو  14تم توقيعها يوم « وثيقة التفاهمات واالتفاق»عن وثيقة سرية تحت عنوان « 21عربي »
يركية و"إسرائيل" والسلطة الفلسطينية، كإحدى نتائج الماضي بين األطراف الثالثة، الخارجية األم

عربي »وتكشف الوثيقة، كما وردت في  جولة مساعد نائب وزير الخارجية األميركية هادي عمرو.
أن اإلدارة األميركية تفرض رقابة مشددة على وسائل اإلعالم الفلسطينية، ومناهج التعليم، « 21

 وإعادة تفعيل لجنة التحريض الثالثية.
 10/8/2021، وكالة الصحافة الفلسطينية )صفا(

 
 جية الستنهاض دور الجالياتاألقاليم الخارجية لفتح يؤكدون استمرار العمل على استراتي .13

تتواصل أعمال ورشة العمل ألمناء سر فتح في األقاليم الخارجية لليوم الخامس على التوالي، : رام هللا
وأكد أمين سر حركة فتح في  الستنهاض دور الجاليات الفلسطينية.لبحث استراتيجية عمل موحدة 

بر تلفزيون فلسطين، أن المأمول من هذه النرويج اسماعيل صمد، في حديث لبرنامج "ملف اليوم" ع
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ة وتقييم األداء في الفترة السابقة، والخروج باستراتيجيات الورشة واالجتماعات المفتوحة هو المراجع
امرات التي تحاك ضد القضية الفلسطينية على كافة المستويات في األقاليم عمل لمواجهة المؤ 

أظهره العالم تجاه قضيتنا بعد األحداث األخيرة في  الخارجية، وتحديدا بعد التضامن الكبير الذي
وأضاف ان أحد مالمح هذه االستراتيجية التي يتم نقاشها بأن يتم  القدس المحتلة والعدوان على غزة.

لجنة في كل بلد لتسهيل وتوحيد التواصل مع أبناء الجالية فيها، مكونة من ثالثة أركان من تشكيل 
لسطينية والجالية الفلسطينية ممثلة بهيئتها اإلدارية، والفكرة من هذه لجنة اإلقليم والسفارة الف

لسطينية ان الثالثة للخروج بعمل يخدم القضية الفاالستراتيجية هي التكامل والتعاون بين األرك
 والتضامن مع شعبنا.

 11/8/2021، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية وفا

 
 ر في مواجهة موجة الحرائقحماس تعرب عن تضامنها مع الجزائ .14

أعربت حركة "حماس" عن تضامنها الخالص مع الجزائر الشقيقة في مواجهة موجة الحرائق التي 
وأبرقت الحركة في تصريح صحفي األربعاء،  الجزائر العاصمة.تتعرض له المناطق الجبلية شرقي 

لمصابين، وخاصة من أبناء بتعازيها الحارة إلى أسر الضحايا، متمنية الشفاء العاجل للجرحى وا
وأضافت أن الجزائر، بلد المليون شهيد، تستحق كل الدعم  الجيش الجزائري وعناصر الدفاع المدني.

بنا جميعها، وخاصة الشعب الفلسطيني، الذي لم يعرف الجزائر إال في والمناصرة واإلسناد من شعو 
 خندقه، خندق النضال من أجل الحرية واالستقالل والعودة.

 11/8/2021، حركة حماس قعمو 
 

 تمارس سياسة الفصل العنصري ونظام "االبارتهايد" ضد الفلسطينيين "إسرائيل": فتح .15
خالل لقائه يوم الثالثاء، عبر تطبيق  أسامه القواسمي حركة فتح أكد المتحدث الرسمي باسم: رام هللا

على األرض من ممارسات  زووم، وفدا طالبيا أميركيا تخصص إعالم، حقيقة ما تقوم به إسرائيل
طنين من عنصرية ضد الشعب الفلسطيني وخاصة ما يجري في القدس من هدم للبيوت وإخالء للموا

وبطن الهوى وغيرها من مدن الضفة الغربية، وما تقوم به من منازلهم في الشيخ جراح وسلوان 
 حصار على قطاع غزة.

 10/8/2021، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية وفا
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 والواليات المتحدة "إسرائيل"تعزيز التعاون االستخباري واألمني بين  بيرنز حث معبينيت ب .16
ملف إيران مع مدير وكالة المخابرات  بحث رئيس الوزراء اإلسرائيلي نفتالي بينيت يوم األربعاء

إن  -بيانفي -فقد قال مكتب رئيس الوزراء اإلسرائيلي  (.CIAالمركزية األميركية "سي آي إيه" )
لدفاع بتل أبيب صباح اليوم وبحث معه تعزيز التعاون االستخباري بينيت التقى بيرنز في مقر وزارة ا

ضاف البيان أن المناقشات تطرقت إلى األوضاع في وأ واألمني بين إسرائيل والواليات المتحدة.
التقى بيرنز رئيس  ام،أي 3وفي مستهل الزيارة التي تستغرق  الشرق األوسط مع التركيز على إيران.

وقالت وسائل إعالم إسرائيلية إن مسؤولي الموساد أبلغوا المسؤول  الموساد اإلسرائيلي ديفيد برنيع.
الحالي إبراهيم رئيسي ال يمكن الوثوق به، وغير قادر على التفاوض  األميركي بأن الرئيس اإليراني

 على نفسه. على اتفاق نووي جديد، ولن يلتزم بأي تعهدات قد يقطعها
 11/8/2021نت،  .الجزيرة

 
 الجوية الجيشان اإلسرائيلي واألمريكي يختتمان مناورة "نسر الصحراء" .17

أميركية أطلق عليها "نسر الصحراء"، وقالت القيادة الوسطى اختتمت تدريبات جوية إسرائيلية 
يلية كانت األولى من األميركية إن التدريبات التي جمعت قواتها الجوية مع القوات الجوية اإلسرائ

وأعادت القيادة الوسطى، عبر حسابها في تويتر، نشر الصور التي نشرها حساب القوات  نوعها.
وقالت القوات الجوية اإلسرائيلية، على تويتر، إن التدريبات شاركت  تر.الجوية اإلسرائيلية على توي

سيناريوهات عملياتية متعددة في ( إسرائيلية وأميركية قامت بمحاكاة F-15" )15-فيها طائرات "إف
واء اإلسرائيلية، وأضافت أن هذه التدريبات تؤكد التحالف الوطيد والطويل بين إسرائيل والواليات األج

 دة.المتح
 11/8/2021نت،  .الجزيرة

 
 تتسلم سفينة حربية متطورة "إسرائيل" .18

"، هي الثالثة من 6راز "ساعر تسلم الجيش اإلسرائيلي، الثالثاء، سفينة حربية من ط: محمود مجادلة
سنوات، وذلك في ظل تصاعد المواجهة البحرية  5سفن اشترتها إسرائيل من ألمانيا قبل  4إجمالي 

وذكر بيان صدر عن الجيش اإلسرائيلي أنه "سيتم في المرحلة الالحقة تجهيز  اإلسرائيلية مع إيران.
متطورة في حوض بناء السفن بميناء حيفا"، مشيرا السفينة باألنظمة العسكرية القتالية واإللكترونية ال

وتعد السفينة الحربية الهجومية التي وصلت  "خالل األشهر المقبلة".إلى أن هذه اإلجراءات ستنتهي 
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( 6سفن ألمانية الصنع من نوع )ساعر  4الثالثاء إلى ميناء حيفا، ثالث سفينة صواريخ من مجمل 
 سنوات. 5 كانت إسرائيل قد اشترتها قبل حوالي

 11/8/2021، 48عرب 

 
 المعركة المقبلةتقدير إسرائيلي يرسم "صورة سوداء" خالل  .19

قال خبير عسكري إسرائيلي إن "التهديدات األمنية تتزايد حول تل أبيب، والجيش : عدنان أبو عامر
د بحاجة إلى حلول للتصدي لها"، مشيرا إلى أن "الغالف التكنولوجي المتطور إلسرائيل يمثل أح

ره موقع "ميدا" وترجمته وذكر موشيه روفيني في مقال نش الحلول األكثر فعالية المتاحة للجيش".
"، أن الجدوى التكنولوجية اإلسرائيلية اتضحت بعد قيام أربعة من أعضاء لجنة التسلح 21"عربي

 -ةبمجلس الشيوخ األمريكي بدعوة وزير الدفاع لويد أوستن إلى إنشاء مجموعة عمل إسرائيلي
 أمريكية، لالستفادة من قدرات إسرائيل التكنولوجية في ساحة المعركة.

وأكد أن "إسرائيل تجد نفسها مدفوعة لتقوية قدراتها التكنولوجية العسكرية، ألن صواريخ أعدائها 
الدقيقة وطائراتهم دون طيار تشكل خطرا فوريا عليها، وتعتبر تهديدا الستقرار الشرق األوسط، 

ة في جميع سباق إيران لألسلحة النووية، ما يشكل تهديدا حقيقيا للقواعد األمريكي خاصة في ضوء
أنحاء الشرق األوسط، وقد شهدت األشهر األخيرة تنفيذ عدد قليل جدا من الهجمات على منشآت 

وأشار إلى أنه "بجانب الخطر الوجودي للبرنامج النووي اإليراني،  عسكرية أمريكية من خاللها".
والجهاد  اوف متزايدة في إسرائيل من سقوط طائرات إيرانية دون طيار في أيدي حماسهناك مخ

اإلسالمي في فلسطين، اللتين تسعيان لتصنيع العبوات الناسفة بهدف تفجير المواقع العسكرية، 
وامتالكهما لطائرات مسيرة انتحارية، مع تصاعد التوتر البحري بين إسرائيل وإيران، عقب حوادث 

أمامي إليران، ولديه وأوضح أنه "إضافة للصواريخ اإليرانية، يعمل حزب هللا كموقع  األخيرة".السفن 
ألف صاروخ قادر على تغطية كل جزء من إسرائيل، ويثير توجه إيران بشأن  150ترسانة من 

الصواريخ الباليستية مخاوف من نجاح حماس والجهاد اإلسالمي لمحاولة تحديد مخزون الصواريخ 
 اح لهما، ومحاوالتهما تهريب أسلحة إيرانية الصنع إلى قطاع غزة".المت

إلى أن "العديد من المستوطنات التي يبعد بعضها كيلومتر واحد عن الحدود اللبنانية ما زالت  وأشار
وكشف النقاب  غير محمية، بسبب استمرار فشل الحكومات السابقة، وإهمالها لمستوطني الشمال".

وير مدفع ك مع شركة "لوكهيد مارتن" األمريكية بتطإلسرائيلية "رافائيل" باالشتراعن "قيام الشركة ا
سنوات، ليشكل  3ليزر قادر على اعتراض الصواريخ والطائرات االنتحارية، وقد يتم تشغيله خالل 
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مستوى آخر في نظام الدفاع النشط اإلسرائيلي، ويحسن توازن الرعب الذي تعيشه إسرائيل حاليا 
 ير، ويقلل التكاليف الباهظة حاليا باستخدام صاروخ اعتراض".بشكل كب

"بعد حرب غزة األخيرة طلبت إسرائيل مساعدة بقيمة مليار دوالر من البنتاغون، منها وأوضح أنه 
مليون مخصصة لتجديد خزانات القبة الحديدية االعتراضية، ويحتمل أن الصناعة العسكرية في  200

يق لدول أخرى فيما يتعلق بأنظمة اعتراض الصواريخ باستخدام شعاع إسرائيل ستقود وتمهد الطر 
، وأعلن سالح الجو إكمال سلسلة تجارب ناجحة مع نظام ليزر جوي غير موجود على الليزر

 األرض، ولكن على متن الطائرات".
 12/8/2021، 21عربي  موقع

 
 اليهودي فقط!للمحكمة العليا: الوزارة للتراث اإلسرائيلية وزارة شؤون القدس  .21

أكدت وزارة شؤون القدس والتراث اإلسرائيلية أن وزارات أخرى تستثمر في مواقع تراث : قاسم بكري 
تابعة لمن وصفتهم بأنهم "أقليات" بينما هي تهتم فقط بمواقع التراث التابعة لـ"الشعب اليهودي في 

ا مة العليا اإلسرائيلية، الثوجاء هذا التأكيد في سياق جواب قدمته الوزارة إلى المحك أرضه". الثاء، ردًّ
على طلب التماس قدمته إلى المحكمة، قبل عدة أشهر جمعية الثقافة العربية وجمعية "عيمق شافيه" 

 وعدد من الباحثين والمؤرخين العرب، ضد المعايير التي نشرتها الوزارة.
 11/8/2021، 48عرب 

 
 ارة األمنألمن في وز مفّوضًا ل "فضيحة الطحينة"غانت  يعّين ضابط  .21

سيعرض وزير األمن اإلسرائيلي بيني غانتس على الحكومة، موافقته على تعيين العميد )احتياط( 
العبري « واي نت»يوفال شمعوني في منصب مفّوض األمن في وزارة األمن، حسبما ذكر موقع 

 ولى شمعونيعامي، سيت وفي حال تّمت الموافقة على تعيين شمعوني، خلفا  لجيل بن اليوم.
، بما في ذلك الشركات التي تطّور أسلحة وأنظمة «إسرائيل»مسؤوليات صناعة األسلحة في 

 ، ومجمع األبحاث النووية والمعهد البيولوجي ووحدات أخرى في جيش العدو.«دفاعية»
، قام فال شمعوني، أن العميد يو «12القناة »)الحقيقة( اإلسرائيلي، الذي تبّثه « عوفدا»وأورد برنامج 

 ، إلرساله في مهمة خاصة إلى الضفة الغربية.504يل أو تأجير عميل خاص من الوحدة بتشغ
وأشارت القناة العبرية إلى أن مهمة العميل الخاص كانت التسلل إلى إحدى القرى الفلسطينية بالضفة 

 الغربية، لشراء علبة طحينة وتقديمها لعميد إسرائيلي.
 11/8/2021، األخبار، بيروت
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 تفرض الشهادة الصحية على األطفال الذين تجاوزوا الثالثة "إسرائيل" .22

أعلنت السلطات اإلسرائيلية، مساء )األربعاء(، فرض الشهادة الصحية على األطفال الذين  تل أبيب:
 تزيد أعمارهم عن ثالث سنوات، وذلك في إطار قيود جديدة تهدف إلى وقف انتشار فيروس كورونا.

األخيرة ارتفاع معدالت اإلصابة على خلفية تفشي متحّورة دلتا، ما ي األسابيع ت اسرائيل فوواجه
يوليو )تموز( إلى فرض الشهادة الصحية المسماة "الشارة الخضراء" والتي تسمح  29دفعها في 

لألشخاص الملقحين بالكامل بدخول أماكن محظورة، وكذلك الحال بالنسبة إلى المتعافين من المرض 
 على اختبارات نتيجتها سلبية. لذين يحوزون حديثا  أو ا

 11/8/2021، لندن، الشرق األوسط
 

 ًا"  أخرى "مؤقت 56منزاًل بسلوان وتجّمد إزالة  16محكمة إسرائيلية تقّر هدم  .23
بالقدس الشرقية  منزال  في حي البستان ببلدة سلوان 56محكمة إسرائيلية أوامر هدم  : جمدتالقدس

وقال  منزال  أخرى يتهددها الهدم. 16بل، لكنها أبقت على أوامر هدم المق العامالمحتلة حتى مطلع 
ط هندسي "رغم قيامنا بتقديم مخطأنه  فخري أبو دياب، عضو لجنة الدفاع عن أراضي بلدة سلوان

البلدية رفضت المخطط  بديل لحي البستان يستوفي كل الشروط التي تطلبها بلدية االحتالل فإن
ز التنفيذ في الخامس عشر من الشهر لهدم التي كان من المقرر أن تدخل حيوأبقت على أوامر ا

 الجاري".
 2021/8/12، األيام، رام هللا

 
 بصدد الموافقة على توسع استيطاني جديد بالضفة الغربية  "إسرائيل" .24

بصدد التصديق على بناء  "إسرائيل" عن أن ،األربعاء ،كشفت صحيفة يديعوت أحرونوتوكاالت: 
أن المجلس األعلى وذكرت  .مستوطنات الواقعة بالضفة الغربية المحتلةوحدة سكنية في ال 2200

الوحدات للتخطيط في اإلدارة المدنية التابع لوزارة الدفاع سينعقد األسبوع المقبل للتصديق على بناء 

 في أماكن مختلفة بالضفة.
 2021/8/12 ،الجزيرة نت، الدوحة
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 ممنهجة لتهويدها   االحتالل في القدس عكرمة صبري: مخططاتالشيخ  .25
أكد الشيخ عكرمة صبري، خطيب المسجد األقصى المبارك، أن تغول االحتالل : القدس المحتلة

وشدد  عبر مخططاته بشق الطرق وبناء المزيد من المشاريع هو أمر ممنهج لتهويد مدينة القدس.
 ".راءاته التي يقوم بهاولن نقر أو نعترف بإجحتالل غير شرعي، على "أن وجود اال

 2021/8/11، المركز الفلسطيني لإلعالم
  

  ظاهرة خطيرة مأساوية تسريب العقارات في القدسالمطران عطا هللا حنا:  .26
أمام وفد من ، أمس ،طية للروم األرثودكس: قال المطران عطا هللا حنا رئيس أساقفة سبسالناصرة

إزاء ما يرتكب بحق الشعب  اذال  إن ما يسمى بالمجتمع الدولي ما زال متخ ،الرعية في القدس أبناء
إن الفلسطينيين ُيظلمون وُيستهدفون وأضاف  الفلسطيني من مظالم بكافة تفاصيل حياته.
ويقف األماكن في هذه البقعة المقدسة من العالم،  وُيضطهدون في القدس وأحيائها وفي غيرها من

أمام هذه االنتهاكات الخطيرة لحقوق اإلنسان وال نسمع إال بعض التصريحات  عاجزا  دولي مع الالمجت
أن ظاهرة تسريب جهة أخرى، اعتبر ومن  الخجولة والبيانات اإلنشائية التي ال تغني وال تسمن.

هي ظاهرة خطيرة مأساوية وهي نزيف مستمر ومتواصل يأتي في إطار التآمر  العقارات في القدس
 اثها وهويتها.ا وتر على القدس وتاريخه

 2021/8/11، القدس العربي، لندن
 

 "النقب"  سجن وتوتر في  عن الطعام مستمرون في اإلضراب أسيراً  12 .27
 ا  في سجون االحتالل اإلسرائيلي إضرابهم المفتوح عن الطعام رفض ا  أسير  12يواصل : رام هللا

، باتفاق يقضي بتحديد سقف ا  يوم 21ل إضرابه بعد از لالعتقال اإلداري، فيما علق األسير أحمد ن
يشهد سجن "النقب" الصحراوي حالة توّتر منذ عدة أيام بعد اعتداء في حين  اعتقاله اإلدارّي.

 على اعتقاله اإلداري. ا  السّجانين على األسير سالم زيادات المضرب منذ شهر احتجاج
 2021/8/11، المركز الفلسطيني لإلعالم

 
 في السجون اإلسرائيلية اً أسير  422ل بتخريج تحتف س المفتوحةقدالجامعة  .28

، بتخريج 24والـ 23األربعاء، احتفاالتها بتخريج الفوجين الـتوجت جامعة القدس المفتوحة، : رام هللا
في حفل مهيب نظمته في مقر جمعية الهالل األحمر  ية والجنوبية،من المحافظات الشمال ا  أسير  422

شؤون األسرى  التلفزيوني مع قطاع غزة، وبالتعاون مع هيئة لبيرة، وعبر الربطالفلسطيني في ا
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"نحن سعداء بتخريج هذا رئيس مجلس أمناء الجامعة عدنان سمارة، جهته قال ومن  والمحررين.
الفوج وإن شاء هللا سنعيد تسليم األسرى الشهادات فور اإلفراج عنهم ليساهموا في بناء دولتنا المستقلة 

 س الشريف".جزة وعاصمتها القدالنا
 2021/8/11، كالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(و 

 
 الغربية مستوطنون يهاجمون منازل فلسطينية شمالي الضفة .29

رام هللا: هاجم مستوطنون إسرائيليون، الثالثاء، عددا من منازل الفلسطينيين في مدينة نابلس شمالي 
 خالل تصديهم للمستوطنين. بجروح شبان 3الضفة الغربية المحتلة، ما أسفر عن إصابة 

 2021/8/11، القدس العربي، لندن
 

 مواجهة االحتالل بته أثناءمتأثرًا بإصا في الضفة من مخيم جنينستشهاد شاب ا .31
، بجروح حرجة أصيب بها برصاص االحتالل قبل نحو أسبوع ا  من مخيم جنين، متأثر  شاباستشهد 

 خالل مواجهات في مدينة جنين.
 2021/8/11، اء والمعلومات الفلسطينية )وفا(كالة األنبو 

 
 سبتمبر القادم 25"كوبنهاغن" في مؤتمر "فلسطينيي أوروبا" يعقد بس .31

من  19لن رئيس مؤسسة "مؤتمر فلسطينيي أوروبا" أمين أبو اشد، عن أن النسخة الـأع: كوبنهاجن
القادم، تحت شعار "القدس  سبتمبر أيلول/ 25المؤتمر، ستنعقد بالعاصمة الدانماركية كوبنهاغن في 

كات برلمانية واسعة، وكذلك ندوات أن المؤتمر سيتضمن مشار وأوضح  توحدنا والعودة موعدنا".
هناك إصرار كبير على أن على وشدد  باإلضافة إلى فرق فنية وتراثية، وأسواق ومعارض.متنوعة، 

للتأكيد على مدى تمسك وذلك  ،انعقاد المؤتمر، وبذل الجهود إلتمام تحضيراته رغم الظروف
 .حق العودةفلسطينيي أوروبا بالحقوق كاملة وعلى رأسها 

 2021/8/12، قدس برس
 

 مكتب الممثليةاتفاقيات مع نظيره المغربي ويفتتح  3يوقع وزير الخارجية اإلسرائيلي  .32
ألربعاء، وقع وزيرا الخارجية اإلسرائيلي يائير البيد، ونظيره المغربي ناصر بوريطة، ا: ترجمة خاصة

وتم التوقيع على االتفاقيات خالل لقاء جمع  اتفاقيات جديدة للتعاون المشترك بين الجانبين. 3
الخارجية المغربية في الرباط، حيث تم التوقيع على اتفاقية تتعلق برحالت الجانبين في مقر وزارة 
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الشباب والرياضة، بحسب الطيران، وأخرى إلقامة حوار سياسي بين الوزارتين، وثالثة حول الثقافة و 
إنه من المحتمل أن يتم “ونقل الموقع العبري عن بوريطة، قوله:  العبري.” واي نت“ما ذكر موقع 

ووصف وزير الخارجية المغربي زيارة نظيره  ”.اتفاقيات أخرى بين الطرفين 10ريب ا على التوقيع ق
زيز العالقات الثنائية على أساس الصداقة اإلسرائيلي بأنها تاريخية، وأنها ترجمة اللتزام المملكة بتع

 والتعاون.
 11/8/2021القدس، القدس، 

 
 لمجال األمني أوالوالمغرب.. ا "إسرائيل"طبيع متصاعد بين : تهآرت  .33

كشفت صحيفة إسرائيلية، عن تصاعد منحنى التطبيع بين المغرب واالحتالل : أحمد صقر
وذكرت "هآرتس" في تقرير من  وغيره من المجاالت.اإلسرائيلي، خاصة في مجال "السايبر الدفاعي" 

ي على التعاون إعداد حجاي عميت، أنه "بعد توقيع المغرب وإسرائيل بداية شهر تموز/يوليو الماض
في نقل معلومات في مجال السايبر الدفاعي، بدأت مؤخرا طواقم السايبر في إسرائيل ونظرائها في 

وبينت  ول تهديدات السايبر، ومحاوالت لتشخيص هجمات".المغرب في العمل معا، ونقل تحذيرات ح
أن "قسما من الحوار بين الطرفين، يتعلق بتكنولوجيا الدفاع في مجال السايبر التي تستخدمها 
إسرائيل"، وقال مصدر حكومي رفيع: "في األماكن التي يسألون فيها عن رأينا، نوصي بمنظومات 

وأضاف  حذير بخصوص منتجات سايبر غير ناجحة".دفاع تعمل بشكل جيد، وال نخاف من الت
مصدر اإلسرائيلي: "بعد التوقيع على االتفاق، يوجد ارتفاع في االتصاالت والحوار بين الطرفين"، ال

 متحدثا عن "العمليات التي تقوم بها شركات إسرائيلية خاصة في المغرب".
 11/8/2021، "21موقع "عربي 

 
 رة وزير خارجية االحتاللمؤسسات مغربية تعلن رفضها زيا .34

مغربية، رفضها زيارة وزير خارجية حكومة االحتالل "اإلسرائيلي" يائير  أعلنت مؤسسات: الرباط
وشددت "مجموعة العمل  البيد، إلى العاصمة المغربية الرباط، المقررة األربعاء، وتستمر ليومين.

يارة مرفوضة، و"تعد إساءة في حق الوطنية من أجل فلسطين" )غير حكومية(، في بيان، على أن الز 
  ربة، وطعن ا في حق فلسطين وشعبها الصامد".المغرب والمغا
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بدورها، رفضت "نقابة الجامعة الوطنية للتعليم ـ التوجه الديمقراطي"، زيارة وزير خارجية االحتالل، 
مها "الجبهة ودعت إلى المشاركة في الحملة اإلعالمية عبر وسائل التواصل االجتماعي، التي تنظ

 ضد زيارة وزير خارجية االحتالل. المغربية لدعم فلسطين وضد التطبيع"،
 11/8/2021، المركز الفلسطيني لإلعالم

 
 ل"إسرائي"ولي  بسبب  حماس غزة يعانون بسبب سكان لصحيفة عبرية: مسؤول إماراتي .35

جية بالمجلس الوطني هاجم رئيس لجنة الدفاع بلجنة العالقات الداخلية والخار : القدس المحتلة
االتحادي اإلماراتي، علي النعيمي، األربعاء، حركة حماس، وحزب هللا، وإيران، وذلك خالل مقابلة 

إنه مسرور “وقال النعيمي: اإللكتروني. األربعاء، عبر موقعها ، العبرية” يسرائيل هيوم“مع صحيفة 
ا ، مشير ا إلى أن اإلمارات ”ل بالمنطقةباالتفاقية التي مثلت فرصة لفتح األبواب لعدد من الدو  جد 

ا  ا جديد  استقبلت الوضع الجديد بقلب دافئ وعقل منفتح، ووضعت الماضي للوراء، لتفتح عهد 
 ”.وإليمانها بالسالم

ا على سؤال حول ما جرى بغزة، أشار النعيمي إلى أنه نشر مقالة في األميركية ” نيوزويك“مجلة  ورد 
خاللها لمحاربة الدعاية ضد اإلسرائيليين، خاصة  وأنه كانت تنشر  خالل المواجهة األخيرة، دعا

روايات خاطئة وكانت توصف غزة بأنها محتلة، مشير ا إلى أن حماس هي من تسيطر على غزة 
 ف إيرانية، وفق قوله.ماس لخدمة أهداحوالسكان يعانون بسببها وليس بسبب اإلسرائيليين، و 

ئيل عبر وسائل التواصل االجتماعي من إماراتيين خالل العملية وحول االنتقادات التي وجهت إلسرا
، مشير ا إلى أنه كان ”إن هناك الكثيرين من سكان بالده أدانوا حماس“بغزة، قال المسؤول اإلماراتي: 

ا كانوا ضد الحرب،   معتبر ا أن ذلك ليس مؤشر ا على تأييد حماس.هناك أناس في إسرائيل أيض 
 12/8/2021، وكالة سما اإلخبارية

 
 إدراج "عضوية" االحتالل على جدول أعمال االتحاد اإلفريقيتنجح بالجزائر  .36

نجحت الجزائر بعد تحركات دبلوماسية حثيثة في إدراج قرار رئيس مفوضية االتحاد : الجزائر
راقب لالحتالل لدى المنظمة القارية، ضمن جدول أعمال اإلفريقي، موسى فقي، بمنح صفة م

فيذي المقبل لالتحاد اإلفريقي؛ للنظر في التحفظات التي أبدتها مجموعة من الدول المجلس التن
 األعضاء التي رفضت انضمام الكيان المحتل للمنظمة القارية.

 11/8/2021، المركز الفلسطيني لإلعالم
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  بصفة عضو مراقب في االتحاد اإلفريقي "سرائيل"إيرفض قبول ن أفارقة يمثقفبيان ل .37
بصفة عضو مراقب في االتحاد  "سرائيل"إل قع مثقفون وُكّتاب أفارقة على بيان يرفض قبو و : رام هللا

سة، مذكرا  بمواد أهدافه،  ودعا البيان االتحاد االفريقي إلى عدم مخالفة مواد اإلفريقي. قوانينه المؤسِّّ
العالمي لحقوق  ميثاق األمم المتحدة واإلعالنومنها تشجيع التعاون الدولي مع األخذ في االعتبار 

 ال الحصر لم تمتثل لقرارات األمم المتحدة، ومنها على سبيل المثال "ائيلسر "إإلى أن مشيرا   اإلنسان.
الذي يكفل حّق العودة لالجئين الفلسطينيين، والقرار  1948عام  194ي رقم قرار مجلس األمن الدول

 .األراضي الفلسطينيةائيلية في للمستوطنات اإلسر  الذي حّث على وضع نهاية 2016لعام  2334
 2021/8/11، اء والمعلومات الفلسطينية )وفا(وكالة األنب

 
 "وكوستهولال"لناجين من ا تعويضمنع الذي ي "قانون الملكية"البرلمان البولندي يصادق على  .38

رائيلية الذي أثار انتقادات إس "الملكية"األربعاء، على قانون صادق البرلمان البولندي، : ترجمة خاصة
على تنظيم العالقات القانونية بشأن الممتلكات التي القانون وينص  كثيرة قبل إقراره بشكل نهائي.

ح تعويضات ندف إلى منع استعادة األمالك اليهودية، أو مخلفتها الحرب العالمية الثانية، حيث يه
 كان العبرية. قناة ريشتت ما ذكر ، بحسب "الهولوكوست"أو  "المحرقة"للناجين من ما يسمى 

 2021/8/11، القدس، القدس
 

 دولة فصل عنصري  "إسرائيل"على قرار يعتبر تصوت سبة معلمو لوس انجلوس نقا .39
تصوت نقابة المعلمين في لوس أنجلوس منتصف شهر أيلول المقبل على مشروع قرار : واشنطن
كية إنهاء جميع ير ة األمويطالب مشروع القرار الواليات المتحد .دولة فصل عنصري  "إسرائيل"يعتبر 

، وتبني "الحملة الدولية للمقاطعة وسحب االستثمارات وفرض عقوبات ضد "لإسرائيـ"المساعدات ل
اعتراض ما يسمى رابطة رفضت نقابة الأن فيما تجدر اإلشارة إلى  الفصل العنصري في إسرائيل".

 م التصويت على القرار.، بعد"إسرائيلـ"مكافحة التشهير التابعة للوبي االمريكي المؤيد ل
 2021/8/11، ومات الفلسطينية )وفا(وكالة األنباء والمعل

 
 بغور األردنينيين ازل الفلسطمنهدم تفحص فتح تحقيقًا في عمليات  المحكمة الجنائية الدولية .41

، "أجل السالم مقاتلون من"الفلسطينية المشتركة  -بمبادرة من المنظمة الحقوقية اإلسرائيلية تل أبيب: 
 حول هدم بيوت  "إسرائيل"هاي إمكانية فتح تحقيق ضد تفحص دوائر المحكمة الجنائية الدولية في ال
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 .عشرات الفلسطينيين في قرية خربة حمصة في غور األردن
 2021/8/12، الشرق األوسط، لندن

 
   "إسرائيلس"حزب العمال البريطاني متهم بتطهير صفوفه من يهود معارضين ل .41

، من ون يشتك ي حزب العمال البريطانين فياليهود اليساري " أنميدل إيست مونيتور"قع مو ذكر : لندن
عاداة السامية، واتخاذ ، عبر اتهامهم بم"إسرائيلـ"ل حملة ممنهجة إلقصائهم؛ بسبب تبنيهم موقفا ناقدا  

في  دوفي التقرير المرسل إلى لجنة المساواة وحقوق اإلنسان ولجنة فور  .إجراءات تعسفية بحقهم
 ، داعية  "تطهير اليهود داخل حزب العمال"عتبرته ، انتقدت مجموعة الصوت اليهودي ما ا لحزبا

قيادات الحزب إلى الجدية في تحمل مسؤولياتهم، كحزب سياسي رافض للعنصرية، واحترام كل 
 يهود داخله.اآلراء السياسية لألعضاء ال

 2021/8/11، القدس العربي، لندن
 

 وية اإلسرائيلية كا التوقف عن التستر على الترسانة النو ير لى أمنيويورك تايمز: ع .42
عن أن تستر الواليات المتحدة على مدى عقود على  كشف مقال نشرته صحيفة نيويورك تايمز

سابق ريتشارد نيكسون ورئيسة كي الير البرنامج النووي اإلسرائيلي يعود إلى اتفاق عقده الرئيس األم
أسلحة نووية  "إسرائيل"الك دا مائير يقضي بعدم تصريح أي من الدولتين بامتالوزراء اإلسرائيلية غول

كاتب الوقال  إلخضاع برنامجها النووي للرقابة الدولية. "إسرائيل"والتزام واشنطن بعدم الضغط على 
كيين دأبوا على التحذير من أن حيازة إيران للسالح النووي من ير إن السياسيين األم، بيتر بينارت

بيد أن تلك التحذيرات،  حاء الشرق األوسط.نحو التسلح النووي في شتى أن ا أن تطلق سباقا  شأنه
إلى أن  هايشيرون ب إذأصبحت مألوفة للحد الذي يجعل من السهل عدم االنتباه لكونها مخادعة، 

 ة نووية.تمتلك بالفعل أسلح "إسرائيلـ"المنطقة خالية من األسلحة النووية اآلن، ولكنها ليست كذلك، ف
دن للتوقف عن التستر على البرنامج النووي اإلسرائيلي جو باي إدارة الرئيسدعا بينارت،  حيث

 كي والعالم.ير وإعالن حقيقته للشعب األم
 2021/8/11، الجزيرة نت، الدوحة
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 لماذا تنكل السعودية بأنصار حماس؟ .43
 عزام التـميمي

ي( في مناسبات عديدة قبل شهر مارس/ آذار من كنت قد التقيت الدكتور محمد الخضري )أبا هان
. ولكنني في الحقيقة لم أتعرف عليه جيدا  حتى ذلك التاريخ عندما التقينا صدفة في قطاع 2012عام 

ة وقدر هللا لنا أن نمضي معا  أسبوعا  أتيحت لنا خالل تلك الفترة فرصة زيارة عدد من المؤسسات غز 
جامعة اإلسالمية في غزة، وكل تلك المشاريع اجتهد الدكتور التعليمية والخيرية على رأسها ال

ية التي الخضري في تعزيزها من خالل جمع التبرعات لها أثناء وجوده في المملكة العربية السعود
حكمت عليه السلطات فيها مؤخرا  بالسجن خمسة عشر عاما  بعد أن أمضى في االعتقال ما يقرب 

 النتمائه إلى حركة المقاومة اإلسالمية حماس. من عامين ال لجرم اقترفه وإنما
ودرس  1938والدكتور الخضري دكتور متخصص في األذن واألنف والحنجرة، ولد في غزة عام 

عمل في مستشفى الشفاء في غزة لما يقرب  1962ة القاهرة. وبعد تخرجه في عام الطب في جامع
ذلك العام الذي تعرضت فيه  1990ى عام من تسعة شهور قبل أن ينتقل إلى الكويت ويعمل فيها حت

لغزو من قبل نظام الرئيس العراقي السابق صدام حسين، ونجم عن ذلك اضطرار مئات اآلالف من 
 مغادرتها. الفلسطينيين إلى

انتقل الدكتور الخضري إلى المملكة العربية السعودية حيث كلف بمهمة تمثيل حركة  1992وفي عام 
ذلك منصبا  علنيا  ورسميا  باتفاق بين حكومة المملكة وحركة حماس التي  حماس لدى المملكة، وكان

ق سراح الشيخ أحمد . ويذكر أنه عندما أطل1987ولدت من رحم االنتفاضة الفلسطينية في أواخر 
وقام بجولة في عدد من األقطار العربية، كان  1997ياسين من االعتقال لدى الكيان الصهيوني في 

 له في اللقاء الذي جرى مع العاهل السعودي الراحل الملك عبدهللا في الرياض.الخضري مرافقا  
ياته وتجربته ضمن أثناء وجودنا معا  في غزة، دعوت أبا هاني لتسجيل سلسلة حلقات عن ح

برنامجي األسبوعي في قناة الحوار "مراجعات". فقد علمت ممن يعرفون أبا هاني جيدا  أنه لعب دورا  
ركة منذ والدتها، بل وكان قبل ذلك شخصية مهمة في تنظم جماعة اإلخوان المسلمين مهما  في الح
 ثق.فأدركت أن لدى الرجل حكاية مهمة ينبغي أن تروى وتو  –في فلسطين 

وافق أبو هاني على الدعوة من حيث المبدأ ولكنه فضل أال نسجل إلى أن ينتقل نهائيا  من المملكة 
 فيها دوره كممثل للحركة. العربية السعودية التي انتهى

ما كان ليخطر بالبال قبل سنوات معدودة أن يتعرض الخضري وثمانية وستون آخرون من رفاقه 
واألردنيين المتهمين باالنتماء إلى حماس لالعتقال أو حتى للتضييق عليهم. فحسبما الفلسطينيين 
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بأنفسهم عن الشأن الداخلي  أعلم ظل قادة حماس، في فلسطين وفي الشتات، ينتهجون سياسة النأي
 السعودي حرصا  منهم على عدم إحداث أي احتكاك أو توتر مع السلطات هناك.

انت العالقات السعودية مع حماس بشكل عام معقولة، وذلك على الرغم وحتى وفاة الملك عبدهللا ك
قية مكة عندما انهارت اتفا 2007من بعض األزمات. ولعل أبرز هذه األزمات كان في صيف عام 

التي أبرمت بين فتح وحماس بوساطة ورعاية من الملك عبدهللا نفسه في شهر فبراير من ذلك العام. 
الع صراع دموي انتهى إلى سيطرة حماس تماما  على مقاليد األمور في غزة نجم عن هذا اإلخفاق اند

حماس في  واء ضدشعوإنهاء نفوذ رجال محمود عباس فيها، وبالمقابل شنت سلطة رام هللا حربا  
 أرجاء الضفة الغربية بهدف استئصال شأفتها تماما .

الحة الوطنية ولكن دون طائل، منذ ذلك الحين سعى الطرفان لتقريب وجهات النظر وإنجاز المص
 بينما لم تبد المملكة العربية السعودية أدنى اهتمام أو رغبة في تجديد مساعيها بهذا الصدد.

ملك عبدهللا ظل حتى وفاته يعتقد بأن حماس هي المسؤولة عن فشل تشير مصادر حماس بأن ال
ع الملك حينذاك بأن خالد مبادرته في مكة. وتفيد هذه المصادر بأن محمود عباس نجح في إقنا

مشعل، الذي كان يشغل منصب رئيس المكتب السياسي للحركة، يقف شخصيا  خلف مخطط إفشال 
ا  عنه حرصه على إنجاح اتفاقية مكة وتجنب أي تصعيد قد المبادرة، علما  بأن مشعل كان معروف

لنفس في مواجهة يؤدي إلى إفشالها، وكان يحث رفاقه في غزة على ممارسة أعلى درجات ضبط ا
 الكثير من االستفزازات التي كانت تصدر عن كواد فتح وأجهزة األمن التابعة لسلطة رام هللا.

ورات الربيع العربي، التي بثت الرعب في القيادة السعودية أما األزمة األخرى فجاءت بعد انطالق ث
ي وأطولهم حكما ، وبدت بإسقاطها خالل شهور قليلة ثالثة من أعتى المستبدين في العالم العرب

وكأنها تهدد بإسقاط المزيد من هؤالء. كان ُينظر لحركة حماس على أنها جزء ال يتجزأ من شبكة 
 المية ذات الصلة الوثيقة بالثورات.تنظيمات اإلخوان المسلمين الع

وبمجرد أن تم االنقضاض على أول حكومة ديمقراطية في تاريخ مصر عبر انقالب عسكري 
ومولته السعودية واإلمارات، بدأت التحركات للتضييق على حركة حماس وحتى وضع  حرضت عليه

بدا حينذاك وضعا  في غاية اسمها على الئحة المنظمات اإلرهابية من قبل الدولتين. ولكن رغم ما 
السوء لم يكن يخطر ببال قيادة حركة حماس أن تتفاقم األمور لتصل إلى ما هو أسوأ بكثير بعد 

 لملك عبدهللا.مغادرة ا
عندما اعتلى الملك سلمان العرش وغدا ابنه محمد بن سلمان الحاكم الفعلي للمملكة ساءت األمور 

ى أدركت السبب من وراء ذلك. فقد كان محمد بن سلمان بشكل متسارع. لم يطل بحماس المقام حت
لى اإلمارات يخطط إلبرام معاهدة سالم مع إسرائيل، ولربما كان في نهاية المطاف سينضم إ
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والبحرين ضمن إطار اتفاقية أبراهام لوال فشل الرئيس األمريكي السابق دونالد ترامب في الفوز في 
 االنتخابات لدورة رئاسية ثانية.

ا  لتعزيز مؤهالته وإثبات جدارته في أعين إدارة ترامب وأعين حلفائه الجدد في إسرائيل، لم يكتف سعي
ت والمشاريع المناصرة لحماس داخل المملكة بل ذهب إلى حد محمد بن سلمان بإغالق المؤسسا

ذين تجريم أي جهود تبذل دعما  للحركة وشن حملة اعتقاالت في صفوف الفلسطينيين واألردنيين ال
 يعتقد بأنهم ينتمون لحماس.

سرت شائعات في األسابيع القليلة الماضية عبر مواقع التواصل االجتماعي مفادها أن المعتقلين 
ف يتم اإلفراج عنهم قريبا  وأن معاناتهم سوف تنتهي تماما . مازال من غير الواضح ما إذا كان سو 

عنهم. قد يغري بعض المراقبين االعتقاد  الحكم عليهم بالسجن يقصد به التمهيد لصدور عفو ملكي
ر بأن ذلك حادث بال ريب. ولكن حتى لو حصل ذلك فإنه سيكون في األغلب مناورة من قبل القص

 الملكي تمكنه من التراجع عن موقف محرج ومزعج جر محمد بن سلمان البلد إليه.
وال حتى عضوية أي منهم  –ين ال شيء إطالقا  يبرر اعتقال هؤالء المواطنين الفلسطينيين واألردني

في حركة حماس، التي اسُتقبل مؤسسها الراحل الشيخ أحمد ياسين من قبل الملك عبدهللا بوصفه 
سالميا . وال شيء أيضا  يبرر إبقاء الخضري، بالذات، في األسر كل هذا الوقت بالرغم من بطال  إ

 مرضه وحاجته الماسة للعالج من السرطان.
ت إبعاد أفراد هذه المجموعة بأسرهم من المملكة، وعند ذلك ينتهي األمر، كان بإمكان السلطا

ن السعودي. ما حدث في الواقع ال يتجاوز وخاصة أن أيا  منهم لم يرتكب جرما  يعاقب عليه القانو 
كونه قرارا  نزويا  اتخذه ولي عهد أرعن. وما من شك في أن هذا السلوك المتخبط وتلك الالعقالنية 

مملكة العربية السعودية الكثير في أعين ماليين المسلمين حول العالم ممن يعتبرون حماس ستكلف ال
 من أبشع االحتالالت في العصر الحديث.حركة تحرير وطني مشروعة تناضل ضد واحد 

 11/8/2021، "21موقع "عربي 
 

 قراءة سياسية فيما بعد سيف القدس والتصعيد اإليراني واللبناني .44
 د. ناجي الظاظا

كانت الجبهة الشمالية للعدو اإلسرائيلي مستقرة على نحو يفيد أن المقاومة  2006منذ تموز )يوليو( 
اللبنانية لن تبادر بتصعيد يصل إلى مواجهة عسكرية، مع عدم استبعاد إطالق عدة صواريخ 

ا على عمل عسكري إسرائيلي يستهدف حزب هللا في سوريا، وخالل  رت عام ا توات 15عشوائية ردًّ
 6ية اإلسرائيلية على تلك السردية التي كانت صحيحة حتى ظهر الجمعة المعلومات االستخبار 
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ا أتبعها بتبنٍّّ واضح عبر بيان رسمي  20، عندما أطلق حزب هللا نحو 2021أغسطس  صاروخ 
 ومقطع فيديو يوثق الراجمة.

 29إسرائيلي، يوم الخميس وسبق ذلك استهداف ناقلة النفط التي تشغلها شركة مملوكة لرجل أعمال 
قبالة سواحل ُعمان، ما أدى إلى مقتل اثنين من طاقمها روماني وبريطاني؛ إذ ترجح  2021يوليو 

المصادر األمريكية والبريطانية واإلسرائيلية أنها عمل إيراني، وقد تواترت القراءات على أنه يعكس 
سيرة على مسافات ليات تكتيكية بطائرات متنامي قوة االستخبارات اإليرانية وقدرتها على تنفيذ عم

بعيدة وبدقة عالية، وهو ما ناقشته دوائر االستخبارات اإلسرائيلية وعكسته التحليالت األمنية 
 والعسكرية.

( التي 2021مايو  21-10هذان الحدثان يأتيان بعد خوض المقاومة الفلسطينية معركة سيف القدس )
ة الفلسطينية من األحداث في حي عن تقدير موقف المقاوم عكست عجز االستخبارات االسرائيلية

الشيخ جراح بالقدس والمسجد األقصى، التي تخللها تهديد مباشر من قائد المقاومة "محمد الضيف" 
مساء(، إذ فشلت االستخبارات اإلسرائيلية في تقدير قرار  6:00وإنذار صريح بتوقيت دقيق )الساعة 

الصهيوني واستهدافه في مدينة القدس، ول مرة إلى عمق الكيان المقاومة بإطالق صواريخها أ
(، فقد أصبح "قرار قصف )تل أبيب( 2014وفرضها قواعد اشتباك تتجاوز آخر معركة مفتوحة )عام 

 هو أسهل من شربة ماء" كما قال أبو عبيدة الناطق باسم كتائب القسام.
ي غير مسبوقة، إذ دم استقرار سياسي وحكومإن العدو اإلسرائيلي في أسوأ حاالته، فهو في حالة ع

إن خروج أي من فسيفساء أحزاب االئتالف الحاكم يعني سقوط الحكومة التي يرأسها زعيم حزب ال 
ا للحكومة في الكنيست الذي يضم  60مقاعد من أصل  7يمتلك سوى   عضو ا. 120مقعد 

"تنوفا"، التي كرية التي احتوتها خطة العس استراتيجيتهوجيش االحتالل اإلسرائيلي يعاني توالي فشل 
روج لها رئيس هيئة األركان "أفيف كوخافي" طويال  منذ توليه منصبه قبل عامين، فأحالم "تنوفا" 
تبددت إذ إن جيش االحتالل اإلسرائيلي لم يصبح أكثر فتك ا، كما وعد كوخافي، وهذا ما أثبتته 

 حزب هللا األخير.معركة سيف القدس والتصعيد اإليراني، وأكده رد 
، لكنه 2021دالع معركة متعددة الجبهات كان يمثل لالحتالل الكابوس األسوأ قبل أغسطس إن ان

ا على المستوى اإلستراتيجي، ولعل تحليل مسار األحداث  اليوم أصبح أحد السيناريوهات األكثر نقاش 
ب هللا تقليدي على إيران أو حز يؤدي بالضرورة إلى إيجاد حالة ترابط بين عجز )إسرائيل( عن الرد ال

أو حماس؛ ومبادرة تلك األطراف الثالثة على استهدافها المباشر، في وقت كانت تهدد بضربة 
ا من أجندة النقاش األمريكية حول اتفاق دول  والملف النووي  1+5عسكرية إليران، وتضع نفسها جزء 

 على بالونات من غزة.للرد  F35و F16اإليراني، لتصل إلى مستوى أن ترسل طائرات 
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يح أن معركة واحدة مع العدو ال تكفي لهزيمته، لكن مراكمة القوة قادرة على تبديد قوة الردع صح
لديه، كما أن تعدد جبهات االستهداف يكشف ضعف قدرته على تحمل المواجهة المتزامنة، ويفضح 

 هية االجتماعية.زيف وعوده لحلفائه باالستقرار السياسي والتنمية االقتصادية والرفا
)إسرائيل( دولة قادرة على تسويق نفسها بأنها مصدر استقرار في المنطقة، أو دولة تمتلك  لم تعد

زمام المبادرة ألن تحمي حلفاءها عسكريًّا أو أمنيًّا، ولم تعد حفالت التطبيع الصاخبة قادرة على 
 كن هزيمتها.سرائيل( ليست قوة ال يماالستمرار، فالتطبيع ليس قدر ا أو قطار ا ال يمكن إيقافه، و)إ
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تتصدى إسرائيل في األشهر األخيرة لثالث بؤر توتر أمني مركزية: قطاع غزة، لبنان، وإيران )وال 
منفردة ولكنها تنطوي الثالث، على خلفية سيما في سياق منطقة الخليج(. تطور التوتر في الساحات 

على قاسم مشترك في شكل جسارة زائدة من جانب أعداء إسرائيل، ومحاولة حذرة من جانبهم إلعادة 
 تصميم قواعد اللعب في المواجهة مع إسرائيل.

ألول مرة بمعركة « حماس»، التي بادرت فيها «حارس األسوار»التعبير األول عن ذلك كان حملة 
توتر مسبق في قطاع غزة، بل ردا على ما يجري في القدس. في السياق  ية واسعة، وذلك دون عسكر 

اإليراني برزت، مؤخرا، الضربات للسفن في منطقة الخليج، وبعضها بملكية إسرائيلية، وعلى رأسها 
الميل العملية ضد السفينة التجارية التي قتل فيها مدنيان )بريطاني وروماني(. التعبير األخير عن 

الى شمال إسرائيل في أعقاب هجوم الجيش اإلسرائيلي )الذي « حزب هللا»في نار  الموصوف نجده
 .2006جاء بعد إطالق صواريخ من جنوب لبنان(، وذلك ألول مرة منذ 

من شأن جملة األحداث أن تشهد على تغيير يتحقق في منطق أعداء إسرائيل، الذين اتخذوا في 
التورط في تصعيد واسع. يحدث هذا التغيير في أعقاب كبح عميق خوفا من  السنوات األخيرة سياسة

تحوالت في المنظومات اإلقليمية والدولية، وعلى رأسها صعود إدارة جديدة في الواليات المتحدة تعد 
في نظر الكثيرين في الشرق األوسط كمن تبدي حماسة اقل من سابقتها للعمل بقوة في المنطقة؛ 

والعقدة السياسية الداخلية المتواصلة؛ والضعف والخوف الذي « كورونا»ل على أزمة وتركيز إسرائي
يبديه العالم العربي الُسني، ضمن أمور اخرى، في أعقاب تقديره بأن واشنطن ال توفر له دعما 

 مستقرا كما كان في الماضي.
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ئيلي التام للردع اإلسرا، وإيران ليس معناها الضياع «حزب هللا«، و«حماس»إن الجرأة التي تبديها 
وإظهار استعداد لمواجهة شديدة القوة معها. يدور الحديث عن تجربة ومناورة هدفهما فحص كيف 
يمكن خلق مجال عمل يتيح احتكاكا  مع إسرائيل والرد على أعمالها دون الوصول إلى مواجهة شاملة 

والذي ج معسكر المقاومة، من إنتا« المعركة ما بين الحروب»ضدها. يدور الحديث عن نوع من 
البالونات، في الخليج « إرهاب»وجد تعبيرا  مختلفا  له في كل ساحة: في قطاع غزة من خالل 

متقطع للصواريخ، وليس واضحا  بعد اذا  إطالقبالضرب المتواصل للسفن، وفي لبنان من خالل 
 كانت هذه ظاهرة شاذة أم نمطا  متكررا .

ائيل والساحات اإلقليمية والدولية على االحتكاكات ثيثة لردود فعل إسر تدير الجهات الثالث متابعة ح
المختلفة، وتأخذ االنطباع على ما يبدو بأن هذه ليست شديدة كما كانت في الماضي. في حملة 

ضربة عسكرية ذات مغزى، إال أنها سجلت إنجازات « حماس»وإن تلقت « حارس األسوار»
لمجتمع العربي في إسرائيل. لم تتكبد إيران في الداخل وإثارة ااستراتيجية في شكل تعزيز صورتها 

ضررا ذا مغزى في أعقاب خطواتها العدوانية في الخليج )الحوار بينها وبين األسرة الدولة في 
الموضوع النووي مستمر، ومندوبو االتحاد األوروبي حضروا احتفال تنصيب رئيسها الجديد(. 

ئيلية حادة أو بانتقاد دولي الذع )وان كانت ستجب له بضربة إسراوإطالق الصواريخ في لبنان لم ي
داخل لبنان(. يستوجب تالحق االحداث فحصا للشكل التي « حزب هللا»ترافقت مع نقد شديد ضد 

فجوة  أشهرتنظر فيه إسرائيل لمنطق خصومها ولتقدير نشاطهم. في هذا السياق تتبين منذ بضعة 
عون قدر استطاعتهم للحفاظ على الهدوء مع هؤالء مردوعون ويس بين التقدير اإلسرائيلي في أن

إسرائيل، ضمن أمور أخرى على خلفية مشاكلهم الداخلية )الضائقة المدنية في القطاع؛ انهيار الدولة 
اللبنانية؛ والمحاولة اإليرانية لتحسين مكانتها في الساحة الدولية(، وبين الواقع بالفعل الذي يتحّلى فيه 

ضد إسرائيل أو « حماس»منذ اآلن مفاجآت في شكل المبادرة الهجومية لـ بالجرأة التي ولدت هؤالء 
 على هجوم الجيش اإلسرائيلي في لبنان.»حزب هللا »رد 

الفرضية اإلسرائيلية األساس حول الردع ونفور خصومها من معركة واسعة صحيحة بالفعل ولكنها 
وى التصعيد الشامل. هذه فجوة د في نظرهم تحت مستتفوت استعدادهم التخاذ خطوات عسكرية توج

مطلوب فهمها واستيعابها بدال  من االنجرار إلى حلول سهلة نسبيا  مثل التفسيرات التي تقول إن العدو 
 فقد تفكيره وأصبح غير متوقع، مثلما زعم مؤخرا عن يحيى السنوار.

ار على خلفية والتي وان كانت تد على إسرائيل أن تالحظ المحور الذي يربط بين ساحات التطور
منفردة لكن الالعبين المركزيين فيها يعكسون منطقا مشابها ، بل يجرون بينهم حوارا  وسياقات تعلم 
مشتركة. على إسرائيل أن تفهم بأن أعداءها ال يزالون مردوعين من معركة شاملة ضدها، ولكنهم 
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من شأنها ان توجه ها؟ هذه الدينامية يحاولون فحص هل يمكن إعادة رسم الخطوط الحمر تجاه
الى تصعيد واسع، وذلك أيضا  دون تخطيط وبخالف المصالح األساس  –وأعداءها أيضا   –إسرائيل 

 لعموم الالعبين.   
 «يديعوت»
 12/8/2021، األيام، رام هللا
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