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*** 
 

 ": فصائل ةزة تحضر لـ"يوم ةضب" شرق القطاع21مصادر لـ"عربي .1
تحضر لـ"يوم  كشفت مصادر خاصة مطلعة، أن الفصائل والقوى الفلسطينية: أحمد صقر-غزة

ن قطاع غزة المحاصر واألراضي الفلسطينية غضب" شعبي كبير على طول السلك الفاصل بي
قطاع، في تصريح خاص المحتلة. وأكدت مصادر خاصة في القوى والفصائل الفلسطينية في ال

"، أنه "يجري العمل على تنظيم يوم غضب شعبي قريبا على امتداد ميادين 21ومقتضب لـ"عربي
وأضافت المصادر المطلعة: "ذاهبون إلى التصعيد مع االحتالل  ت العودة شرق قطاع غزة".مخيما

وهو اليوم الذي  آب/أغسطس الجاري، 21اإلسرائيلي"، متوقعة أن "يتم تنظيم هذا اليوم بتاريخ 
 يصادف ذكرى حرق المسجد األقصى المبارك". 

 13/8/2021، "21موقع "عربي 
 

 تجديد الدعم للسلطةو انطالقة جديدة لـ"عملية السالم" ع عباس وفرج بيرنز ناقش م": األخبار" .2
بعد أسابيع من انتهاء زيارة مسؤول الملّف الفلسطيني في وزارة الخارجية  :رجب المدهون -غزة

األميركية، هادي عمرو، للمنطقة، حّطت طائرة مدير جهاز المخابرات المركزية األميركية )سي آي 
ّول من أمس، في رام هللا، للقاء رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، ورئيس إي(، ويليام بيرنز، أ

ابراتها العامة ماجد فرج، وذلك عقب قيام األخير بالبعث برسالة إلى المسؤولين األميركيين، جهاز مخ
يشرح فيها صعوبة وضع رام هللا االقتصادي. وحسبما نقلت مصادر في السلطة، لـ"األخبار"، فقد 

ل، بيرنز مع عباس وفرج انطالقة جديدة لـ"عملية السالم" بين الفلسطينيين ودولة االحتالناقش 
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باإلضافة إلى وضع السلطة االقتصادي واألزمة المالية التي تمّر بها، وكيفية دعمها حتى تقدر على 
بات البقاء، خصوصًا بعد تدهور شعبيتها في األراضي الفلسطينية. كما تناولت المناقشات الترتي

ودعم األجهزة المستقبلية داخل السلطة، وكيفية منع "حماس" من السيطرة على القرار الفلسطيني، 
األمنية الفلسطينية لمنع اندالع انتفاضة جديدة، ورفع مستوى التنسيق األمني بين الفلسطينيين 

تجديد الدعم وكشف المصدر الفلسطيني، لـ"األخبار"، أن بيرنز ناقش مع عباس وفرج  واألميركيين.
، بعد -ة في الضفة الغربية ة األجهزة األمنيبخالف الدعم المقّررة زيادته لمصلح -األميركي للسلطة 

إجراء األخيرة تعديالت على رواتب األسرى والشهداء، بما يؤّدي إلى تقليصها، على اعتبار أن 
االستمرار في مقاومة واشنطن وتل أبيب تعتقدان أن صرف هذه األموال يشّجع الفلسطينيين على 

 االحتالل وتنفيذ عمليات فدائية ضّده.
بل السلطة خالل السنوات المقبلة، وضرورة ترتيب أوضاعها الداخلية بحيث كذلك، تناول اللقاء مستق

ال تكون رهينة لحركة "حماس" التي تسعى إلى إسقاطها، وإشعال األوضاع في الضفة الغربية، ودْفع 
عمليات فدائية. وفي هذا الصدد، جرى الحديث عن ضرورة ترتيب انتقال  الفلسطينيين إلى تنفيذ

في اإلطار نفسه، أبلغ المسؤول األميركي، "أبو مازن"، برغبة إدارة جو بايدن في سلس بعد عباس. و 
تعزيز مكانة ماجد فرج خالل الفترة المقبلة، سواًء داخل حركة "فتح" أو داخل السلطة، خاصة أنه 

نفسها التي يؤمن بها عباس في الجانب السياسي. وبحسب المصدر عينه، فإن يحمل األفكار 
اولت، أيضًا، عودة التنسيق والعالقات األمنية بين السلطة والمخابرات األميركية، خاصة المباحثات تن

أن جهاز المخابرات العامة الفلسطيني ُيصنَّف أميركيًا على أنه "نشط" في منطقة الشرق األوسط، 
 قدرات عالية على الوصول إلى المعلومات.ولديه 

 13/8/2021، بيروت، األخبار
 

 الُسلطة الفلسطينية ُتعلن رفع يدها عن أموال المنحة القطرية: االحتاللإذاعة جيش  .3
أكدت إذاعة جيش االحتالل أن السلطة في رام هللا رفعت يديها عن أموال المنحة القطرية، مشيرًة إلى 

عليه مع السفير القطري تم تجميده، أو في الواقع تم إلغاؤه. وأوضحت  أن االتفاق الذي وقعت
ن السلطة رفعت يديها عن األموال القطرية في إطار التضييق المستمر على سكان قطاع اإلذاعة، أ

غزة ومن خاللها رفض البنوك الفلسطينية التي لها فروع في غزة العمل كقناة لتوزيع النقود على 
 ة، خوًفا من توجيه اتهامات لها وفق قانون مكافحة اإلرهاب األمريكي. المستفيدين في غز 
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أن السلطة أبلغت )إسرائيل( بذلك بداية األسبوع الحالي، وطلبت المساعدة والمشورة  وأشارت إلى
 للحفاظ على المسعى القطري من خالل إيجاد بديل آخر. 

 12/8/2021، فلسطين أون الين
 

 شيء يحل من خالل انهاء االنقسام حقيق الوحدة وكلال إعمار بدون ت: األحمد .4
اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير والمركزية لحركة فتح عزام األحمد، الخميس، قال عضو : رام هللا

إن هناك حرب نفسية منظمة تقودها الحركة الصهيونية مع أعداء الشعب الفلسطيني وقد نجحوا 
وأوضح االحمد  لهذه الحالة من اليأس التي يمر بها شعبنا. لألسف في اختراق البعض مما أوصلونا

صوت الوطن، أن االنقسام شيء غريب عن الجسم الفلسطيني ومنطق التحرر  ذاعةإلفي حديث 
 الوطني وال أؤمن بمقولة طرفي االنقسام بل هو طرف واحد من قبل من قام به.

منقسمون، مشيرا الى أن  تنتهي ونحن غزة لنوأكد االحمد، أن مشاكل الضفة مع االحتالل وحصار 
بية ولم تحل قضيتهم حتى اليوم وهذا الملف وكافة المشاكل لن في الضفة الغر  ٥٠٠٢هناك تفريغات 

وبين االحمد أن السلطة موقفها ثابت بخصوص إعادة اعمار قطاع غزة  تحل دون انهاء االنقسام.
دا على أنه ال إعمار بدون تحقيق الوحدة وذلك من خالل الحكومة الفلسطينية برئاسة اشتية، مشد

 النقسام والمطلوب فقط تنفيذ ما تم االتفاق عليه مع حركة حماس.وكل شيء يحل من خالل انهاء ا
 12/8/2021اإلخبارية،  سماوكالة 

 
 ستمنح تصاريح لبناء مساكن "إسرائيل" :ل يبل  السلطة الفلسطينيةمنسق أعمال حكومة االحتال  .5

وحدة  1000ل، بإبالغ السلطة الفلسطينية بقرار الموافقة على بناء حكومة االحتال قام منسق أعمال
، ووعدهم بأّن المصادقة ستتم خالل جلسة ”غير المسبوقة”واصفًا إياها بـ” ج“استيطانية في المنطقة 

وتشمل  طة.خطط هيكلية قدمتها السل 5للجنة التخطيط والبناء األسبوع القادم، وستصادق على 
وحدة سكنية، وقرية بير الباشا قرب  150“لبناء في قرية المعصرة قرب بيت لحم بواقع افقة على االمو 

 233وحدة، ومنطقة المسكوفة في جنين  160وحدة، خربة عابا قرب جنين بواقع  270جنين بواقع 
 ”.وحدة، وفي خربة زكريا في منطقة جبل الخليل

 12/8/2021، القدس العربي، لندن
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 ترفض وتدين مشاريع التوسع االستيطاني الجديدة في األراضي الفلسطينية ةسلطال رئاسة .6
عبرت الرئاسة الفلسطينية، عن رفضها وادانتها الشديدين لمشاريع التوسع االستيطاني : رام هللا

وحدة استيطانية في مدينة القدس  2200الجديدة في األراضي الفلسطينية، خاصة السماح ببناء 
وحذرت الرئاسة، من هذه القرارات االستيطانية الجديدة، معتبرة  األراضي الفلسطينية. المحتلة وباقي

ياها مخالفة صريحة التفاق أوسلو الذي ينص صراحة على عدم اتخاذ اية إجراءات أحادية الجانب إ
من قبل أي طرف، إضافة إلى أنها مخالفة لكافة قرارات الشرعية الدولية وفي مقدمتها قرار مجلس 

، الذي يؤكد وبكل وضوح على عدم شرعية االستيطان في األراضي 2334المن الدولي رقم ا
 سطينية كافة.الفل

 12/8/2021، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
 الهدمي لـ"وفا": "مركز المدينة" هو أكثر المخططات اإلسرائيلية خطورة .7

 -دينةم الخميس، إن مخطط ما يسمى "مركز المقال وزير شؤون القدس فادي الهدمي، يو : القدس
اإلسرائيلية خطورة، والذي يستهدف أهم المراكز التجارية شرق" اإلسرائيلي هو أكثر المخططات 

وأضاف الهدمي  والثقافية والسكانية العربية في مدينة القدس الشرقية، بذريعة تنفيذ مشاريع "تطويرية".
الة خطط ستكون له آثار كبيرة تمس تاريخ المدينة والحفي حديث خص به وكالة "وفا"، أن الم

العربي، وذلك عبر إدخال المستوطنين لهذه المنطقة بطريقة تجارية تهدف الديمغرافية فيها وأصلها 
وأضاف وزير  الختراق النسيج المجتمعي المقدسي بالمنطقة وخلق القيود على حركة المقدسيين.

قدس الشرقية ط أنه "يحدد سياسات التنظيم في مركز مدينة الالقدس أن من أبرز مخاطر هذا المخط
وفي السياق، فقد أكد الهدمي  إلى جعل القدس الشرقية تابعة للقدس الغربية". لسنوات طويلة، ويهدف

أن مخاطر المشروع ما زالت قائمة، وبات المطلوب إلغاء المخطط بشكل كامل خاصًة وأنه في 
 يلي.منطقة خاضعة لالحتالل اإلسرائ

 12/8/2021، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
 بناء منازل للفلسطينيين بالضفة تضليل للرأي العام "إسرائيل"سطينية: إعالن الفل "الخارجية" .8

قالت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية يوم )الخميس( إن إسرائيل تحاول تضليل الرأي  رام هللا:
 لدولي بإعالنها الموافقة على بناء منازل للفلسطينيين بالضفة الغربية المحتلة.العام والمجتمع ا

في محاولة لتبييض وشرعنة االستيطان وتجميل قرارات إسرائيل »وأضافت الوزارة في بيان: 
االستيطانية االستعمارية، ورغبة في تضليل المجتمع الدولي والرأي العام العالمي، ربطت حكومة 
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ناطق طوة بقرار ما أسمته بالموافقة على بناء ما يقارب ألف منزل للفلسطينيين في المبنيت هذه الخ
وتقوم )إسرائيل( بالترويج له كأنه »وتابعت:  ، بحسب ما نقلته وكالة رويترز لألنباء.«المصنفة )ج(

ولة بأصحابها )ِمّنة( وكرم كبير تقدمه للجانب الفلسطيني، علمًا بأن تلك المنازل تم بناؤها سابقًا ومأه
 «.ألصحابها الفلسطينيين أو أنها قيد اإلنشاء على أرض فلسطينية تعود ملكيتها

 12/8/2021، لندن، الشرق األوسط
 

 شرق الفرات "داعشيين"السلطة الفلسطينية تتسلم طفلين  .9
تسلمت السلطة الفلسطينية أول من أمس، طفلين كانا يقطنان في مخيم : كمال شيخو-القامشلي
نساء  8ن سوريا وهم من بي« اإلدارة الذاتية لشمال وشرقي»شرقي محافظة الحسكة، من الهول 

وأطفال فلسطينيين يعيشون في المخيم من عائالت مقاتلين ومسلحين كانوا في صفوف تنظيم 
فلسطيني باسم فهمي حلس، المستشار في القنصلية العامة ووصل السفير ال اإلرهابي.« داعش»

ماضي في أربيل عاصمة إقليم كردستان العراق، إلى مدينة القامشلي األربعاء ال للسلطة الفلسطينية
برفقة جد الطفلين وعقد اجتماعًا مع رئيس دائرة العالقات الخارجية باإلدارة الذاتية الدكتور عبد الكريم 

 ل.عمر وتسلم األطفا
 13/8/2021، الشرق األوسط، لندن

 
 "فايزر"لقاح جديدة من  تسلم دفعاتالفلسطينية توزارة الصحة  .11

« فايزر»ألف جرعة من لقاح  150رام هللا: أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية أنها تسلمت، )الخميس(، 
ماليين جرعة اشترتها من الشركة األميركية، على أن تتلقاها على دفعات، وفقًا  4من أصل نحو 

 اقًا في يونيو )حزيران( الماضي معوكانت السلطة الفلسطينية ألغت اتف لوكالة الصحافة الفرنسية.
وإسرائيل كان يقضي بأن تتسلم نحو مليون جرعة كانت تحتفظ بها إسرائيل في « فايزر»شركة 

اء أن تتلقى كمية بديلة من الشركة الموردة بعد أن أثير جدل واسع في األراضي مخازنها لق
 ائيل قاربت االنتهاء.الفلسطينية عندما تبين أن صالحية الكمية المتفق عليها مع إسر 

 12/8/2021، الشرق األوسط، لندن
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 ةزة: نشطاء يستعدون لجولة تصعيد قريبة ردًا على تشديد الحصار .11
محمد الجمل: بدأ نشطاء ومجموعات متخصصة بإطالق بالونات حارقة، االستعداد لجولة  -غزة 

دم استجابته لمطالب حتالل حصاره على قطاع غزة، وعتصعيد محتملة، ردًا على تشديد اال
 وعدم صرف المنحة القطرية لألسر الفقيرة حتى اآلن.الوسطاء، 

وأكد نشطاء أن العودة إلطالق البالونات الحارقة والمتفجرة باتت وشيكة، وأن ثمة مساعي أخيرة 
مة الشعبية بما فيها إلجبار االحتالل على تخفيف الحصار، وفي حال فشلت سيتم تصعيد المقاو 

وهدد النشطاء بجعل بلدات غالف غزة كتلة من  أخرى. لونات، وربما تفعيل عمل وحداتإطالق با
النيران التي ال تنطفئ، مؤكدين أنهم جهزوا آالف البالونات والفتائل، وأن الحرائق ستكون على 

 مسافات أبعد من الحدود مقارنة بالفترة الماضية.
مهلة  ون حاسمة، وإن الفصائل أعطت االحتاللمصادر مطلعة، إن الساعات المقبلة ستكبينما قالت 

قصيرة لالستجابة للمطالب المشروعة، وفي حال واصل تعنته، فسنكون أمام جولة تصعيد جديدة، 
وأكدت المصادر أن االحتالل في حال رفض تخفيف  ربما تتجاوز هذه المرة البالونات الحارقة.

أن فصائل المقاومة ال يمكنها الصمت ن هو من سعى لهذه الجولة، مشددة على الحصار فسيكو 
 كثر من ذلك تجاه ممارسات االحتالل.أ

 13/8/2021، األيام، رام هللا
 

 حماس تعرب عن رفضها التام لزيارة وزير خارجية االحتالل للمغرب .12
صهيوني ومن المستويات أعربت حركة "حماس" عن رفضها التام لكل أشكال التطبيع مع الكيان ال

وقال الناطق باسم  ني "يائير البيد" للمغرب.تها زيارة وزير خارجية الكيان الصهيو كافة، وفي مقدم
حركة حماس فوزي برهوم في تصريح صحفي، إن زيارة وزير خارجية الكيان للمغرب يترتب عليها 

االحتالل اإلسرائيلي، ال سيما تداعيات خطيرة على شعبنا الفلسطيني وقضيته العادلة وتجميل لوجه 
 شعبنا الفلسطيني ومقدساته. تزايد جرائمه وانتهاكاته اليومية بحقفي ظل 

 12/8/2021، موقع حركة حماس
 

 حماس تنتقد تقريرا لـ "هيومن رايتس ووتش" اتهمها بقصف المدنيين .13
األخير على قطاع غزة أكدت حركة "حماس"، على أن المقاومة الفلسطينية لم تستهدف خالل الحرب 

وأوضحت الحركة في بيان  يلية"."إال التجمعات واألهداف العسكرية اإلسرائ في أيار/ مايو الماضي
أنها تابعت تقرير منظمة "هيومان رايتس ووتش" الصادر حول العدوان اإلسرائيلي ، لها يوم الخميس
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 1948طفال، و 67امرأة، و 39م شهيدا، بينه 255يوما مخلفا  11األخير على قطاع غزة، "واستمر 
وأكدت "حماس" في بيانها، على أهمية ما ورد في  وحدة سكنية كليا أو جزئيا". 41,468جريحا، وهدم 

التقرير "من اتهام لالحتالل اإلسرائيلي بارتكاب جرائم ترتقي إلى جرائم حرب وجرائم ضد اإلنسانية، 
بيانها  وكشفت "حماس" في صفت مدنيين "إسرائيليين".إال أنها انتقدت في الوقت ذاته اتهامها بأنها ق

تخذت كل ما يلزم من إجراءات واحتياطات لتجنب استهداف المدنيين أينما كانوا، هذا إلى أنها "ا
جانب حرص المقاومة الدائم على تطوير قدراتها بما يمكنها من دقة استهداف المقرات واألنشطة 

ولية للتحقيق في حركة "حماس" عن ترحيبها "بأي لجنة تحقيق دوأعلنت  العسكرية اإلسرائيلية فقط".
 ".إلسرائيلي المتكرر على قطاع غزةالعدوان ا

 12/8/2021قدس برس، 
 

 فتح: االستيطان االستعماري اإلسرائيلي جريمة حرب .14
أكدت حركة فتح، على لسان المتحدث الرسمي باسمها أسامة القواسمي، أن االستيطان : رام هللا

فلسطين المحتلة جريمة حرب، ويشكل إصرارا من االستعماري الكولونيالي اإلسرائيلي في أرض دولة 
وقال  .رارات األمم المتحدة ومجلس األمنحكومة االحتالل على استمرار العدوان، وتحٍد سافر لق

مي، في بيان أصدره، الخميس، إن محاوالت إسرائيل شرعنة االستيطان االستعماري مقابل القواس
 يمكن القبول بمبدأ المقايضة بين الالشرعي وحقوقنا خطوات "إيجابية" كما تسميها مرفوض تماما، وال

ة، وعلى رائيلية المدمر المكفولة بالقانون الدولي، وأنه آن األوان لوضع حد لممارسات االحتالل اإلس
 رأسها سرقة األرض الفلسطينية وبناء المستعمرات المخالفة للشرعية الدولية.

 12/8/2021 ،وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
 

 مّرة يؤكد تمسك الالجئين الفلسطينيين في لبنان بهويتهم الوطنية .15
في لبنان بهويتهم الوطنية أكد القيادي في حركة "حماس" رأفت مرة تمسك الالجئين الفلسطينيين 

وقال مرة في تصريح  لملحمة تل الزعتر. 45وبانتمائهم وبحقهم في مقاومة االحتالل في الذكرى الـ
سطر ملحمة بطولية، حفرت موقعها في التاريخ الفلسطيني ذكرى الملحمة، إن المخيم  صحفي في

يين في لبنان دفاعا عن المشرف، وسجلت بأحرف من نور بطوالت وتضحيات الالجئين الفلسطين
  هويتهم الوطنية وعن حقهم في الوجود والمقاومة.
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على جميع الفلسطينيين وكان يستهدف وأشار إلى أن االعتداء على مخيم تل الزعتر كان اعتداء 
 مبينًا أن صمود المخيم ساهم إلى حد كبير في إفشال هذه األهداف.القضية الفلسطينية، 

 12/8/2021، موقع حركة حماس
 

 تل أبيب تفتتح ممثلية دبلوماسية في المغرب... وهرتسوغ يدعو محمد السادس لزيارة "إسرائيل" .16
أمس )الخميس(، رسميًا، مكتب االتصال  ة إسرائيل، يائير لبيد،بينما افتتح وزير خارجي الرباط:

اإلسرائيلي في الرباط بمناسبة أول زيارة رسمية لمسؤول إسرائيلي عالي المستوى إلى المغرب منذ 
سادس إعادة العالقات الدبلوماسية بين البلدين، جدد المسؤول اإلسرائيلي دعوة بالده للملك محمد ال

هذه لحظة تاريخية، لقد افتتحنا الممثلية «: »تويتر»ال لبيد، في تغريدة على قو  لزيارة إسرائيل.
، إثر حفل االفتتاح الذي حضره الوزير المغربي المنتدب في الخارجية محسن «اإلسرائيلية بالمغرب

إن إسرائيل في غضون ذلك، نسب لوزير الخارجية اإلسرائيلي، أمس )الخميس(، قوله  الجزولي.
لدبلوماسية وافتتاح سفارتين في غضون شهرين، الفتًا، أنه اتفق زمان تطوير عالقاتهما اوالمغرب يعت

 مع الوزير بوريطة أن يتم ترفيع مستوى العالقات مع الرباط إلى مستوى السفارات.
طة، رسالة ، أنه سّلم نظيره المغربي ناصر بوري«تويتر»في غضون ذلك، أعلن لبيد في تغريدة على 

، موجهة إلى العاهل المغربي، يدعو فيها الملك محمد سرائيلي، إسحاق هرتسوغمن الرئيس اإل
 السادس لزيارة إسرائيل.

 13/8/2021، الشرق األوسط، لندن
 

 ريح بناء للفلسطينيين في الضفةاتصمنح  ةانتز رفض إسرائيلي لخطة .17
يدة في كنية جدوحدة س 2223تل أبيب: قوبلت خطة وزير األمن اإلسرائيلي بيني غانتس، لبناء 

تصريح بناء للفلسطينيين في الضفة الغربية، باعتراضات من اليمين  863المستوطنات مقابل منح 
اليساري، الشريك في االئتالف، هذا « ميرتس»قد هاجم حزب ف واليسار اإلسرائيلي على حد سواء.

فيها القرار مخالفًا لنصوص القرار. وبعث وزراؤه الثالثة ونوابه في البرلمان، رسالة إلى غانتس عّدوا 
اع في المناطق. وطالبوا بتجميد أي بناء استيطاني االتفاق االئتالفي. وحذروا من أنه سيفجر األوض

تخليد االحتالل. إن هذا القرار يصّب في سياسة « مقاتلون من أجل السالم»جديد. وقالت حركة 
 ودعت أحزاب اليسار والعرب في االئتالف إلسقاط خطة غانتس.

ولكّن أحزاب المعارضة اليمينية وبعض نواب اليمين في االئتالف، هاجموا القرار لسبب آخر، إذ 
عّدوا السماح ببناء بيوت للفلسطينيين رضوخًا إلرادة السلطة الفلسطينية وتنفيذًا لخطتها بالسيطرة على 
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 -بنيت »إن حكومة  ،«ليكود»امل الضفة الغربية وتحويلها إلى دولة. وقال النائب ميكي زوهر من ك
حركة اإلسالمية البرلمانية الشريكة في ، باعت الدولة لمنصور عباس )رئيس كتلة ال«غانتس -لبيد 

ماني، إن االئتالف(. وقال النائبان يوآف كيش وأوريت ستروك، من قادة اللوبي االستيطاني البرل
ًا لخطة رئيس الوزراء الفلسطيني القرار ينطوي على سابقة خطيرة تسمح للعرب بالبناء. وعّداه تنفيذ

بناء هدفها ضمان التواصل الجغرافي لغرض بناء دولة األسبق سالم فياض، الذي نّفذ عدة مشاريع 
 فلسطينية.

 13/8/2021، الشرق األوسط، لندن
 

 يهود يطالبون بتشديد القبضة ضد الفلسطينيينال المستوطناتوقادة  دينالرجال  .18
ان الجيش اإلسرائيلي، أفيف كوخافي، بأن جنوده ترف فيه رئيس أركفي الوقت الذي اع تل أبيب:

بالغوا في قمعهم للفلسطينيين وفي أحيان معينة استخدموا الرصاص القاتل بوتيرة عالية، وحذر من 
ضباط، خرج مجموعة من رجال الدين اليهود وقادة المستوطنات أنه سيحاسب َمن يخرج عن االن

حياة اليهود أهم »الفلسطينيين ورفع الروح القتالية للجنود ويعلنون أن  يطالبون بتشديد القبضة على
)عقيدة القتال(، وقع عليها « توراة هليحما»جاءت هذه الرسالة، بمبادرة من منظمة  «.ئنامن حياة أعدا

جال الدين اليهود في إسرائيل وفي مستعمراتها في الضفة الغربية. وقد وجهوها إلى خمسة من كبار ر 
 ن رئيس أركان الجيش ورؤساء الشرطة والمخابرات العامة )الشاباك( والمخابرات الخارجيةكل م

 )الموساد(.
 13/8/2021، الشرق األوسط، لندن

 
 يقرر تقليص عدد تصاريح البناء في المستوطنات "خشية من بايدن".. بينيت عبري:موقع  .19

فض عدد الوحدات االستيطانية التي تنوي أفاد اإلعالم اإلسرائيلي بأن رئيس الوزراء نفتالي بينيت خ
 وحدة من العدد المقترح أوال، خشية من الموقف األمريكي. 1000ها، بأكثر من حكومته التصديق علي

قليص عدد تصاريح البناء في المستوطنات اتخذ على خلفية وحسب موقع "مكان"، فإن القرار بت
 عة البناء في الضفة الغربية المحتلة.معارضة إدارة الرئيس األمريكي جو بايدن لتوسيع رق

 13/8/2021، الحياة الجديدة، رام هللا
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 التمييز العنصري في صفوف الليكود بسببريغيف تهدد بحزب لليهود الشرقيين  .21
خرجت وزيرة المواصالت السابقة في حكومة بنيامين نتنياهو، ميري ريغيف، بحملة لوقف  تل أبيب:

وسائر أحزاب اليمين ضد اليهود الشرقيين. « الليكود»ي صفوف حزبها التمييز العنصري الممارس ف
 زعامة سياسي شرقي في حال استمر التمييز. بزعامتها أو« حزب ليكود جديد»وهددت بتأسيس 

، إنها «يديعوت أحرونوت»ف، في مقابلة مطولة تنشر، اليوم )الجمعة(، في صحيفة وقالت ريغي
بعد عهد نتنياهو سيكون »رقية في السياسة اإلسرائيلية. وأضافت: تنوي قيادة النخبة اليهودية الش

لعليا والوسطى من خارج العرق األبيض. فحتى اآلن على أعضاء حزب الليكود أن ينتخبوا قياداتهم ا
بوا باألساس زعماء أشكناز وقلياًل من اليهود الشرقيين. فنحن لسنا من العرق األبيض حسب انتخ

ا استمروا في ذلك، فسيشاهدون حزب ليكود ثانيًا يقام هنا. ليكود شرقي وجهة نظرهم. ولكن، إذ
تم دحره عبر سنوات طوال. لقد حان الوقت لتصحيح  حقيقي يعبر عن صوت اليهودي الشرقي الذي

ار. وحان الوقت ألن ينتخب في إسرائيل رئيس حكومة يميني من أصول شرقية، من خارج المس
انتقلت إلى  عامًا( هي ابنة لوالد مغربي ووالدة إسبانية. 56)وريغيف  «.صفوف العرق األبيض

السياسة عبر حزب الليكود وتقربت من نتنياهو، وتميزت بمواقف متطرفة تعّبر عنها بخطاب متطرف 
ثم انتقلت إلى  ،ظ. وتولت منصب وزيرة العلوم والثقافة فاصطدمت مع المثقفين والفنانينوأسلوب ف

 .المواصالت

 13/8/2021، ط، لندنالشرق األوس
 

 وزير الخارجية اإلسرائيلي ال يرى بديال عن االتفاق النووي اإليراني .21
لبيد إنه رغم عدم تأييده االتفاق النووي مع إيران فإنه ال يعرف  قال وزير الخارجية اإلسرائيلي يائير

حوارا وراء عن إجراء إسرائيل  -وفق ما نقلته وسائل إعالم إسرائيلية-خطة بديلة، وكشف لبيد 
الكواليس مع األميركيين واألوروبيين بشأن االتفاق النووي، دون أن يكشف مزيدا عن طبيعة هذا 

إسرائيل مما سماه نموذج اإلرهاب المستوحى من إيران الذي يجري توسيعه وعّبر عن قلق  الحوار.
 في المنطقة.

 12/8/2021 نت، .الجزيرة
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 مالك البولنديّ انون األتمرير قعلى  ردود إسرائيلية ةاضبة .22
صادق مجلس الشيوخ البولندي، مساء األربعاء، على مشروع قانون يتعلق باستعادة : محمود مجادلة

متنازع عليها منذ الحرب العالمية الثانية تعتبر إسرائيل أنه سيمنع "استعادة أمالك يهودية، أو أمالك 
 منح تعويضات للناجين من المحرقة وأبنائهم".

ية اإلسرائيلي، يائير لبيد، بأن مصادقة نهائية على القانون سيمس بشدة بالعالقات ر الخارجوهدد وزي
وهاجم لبيد، معّقبا على الخطوة، السلطات البولندية،  بولندي بإلغائه.بين الدولتين، وطالب البرلمان ال

ذي يضر بذكرى وقال إن "إسرائيل لن تساوم على أي نقطة في ذكرى المحرقة. أنا أدين التشريع ال
 الهولوكوست وحقوق ضحاياه".

ون يحتقر تاريخ اعتبرت وزيرة المساواة االجتماعية اإلسرائيلية، يراف كوهين، إن "القان جانبهامن 
 الشعب اليهودي، وذكرى أولئك الذين لقوا حتفهم في الهولوكوست، ويحتقر األمة البولندية نفسها".

 نون.ودعت كوهين رئيس بولندا إلى "استخدام حق النقض" الذي يحظى به إللغاء القا
بين بولندا هذا وأعلن رئيس الكنيست، ميكي ليفي، أنه سيتم إلغاء مجموعة الصداقة البرلمانية 

وإسرائيل، وقال إن "قرار بولندا باتباع هذا المسار الخاطئ يقوض العالقات بين البلدين والصداقة 
واعتبر أن "القانون الذي يقيد دعاوى الملكية الخاصة بالناجين من المحرقة هو  ي سادت بينهما".الت

 سرقة لمكانتهم، ويشكل أيًضا انتهاًكا لذكرى الهولوكوست".
اإلستراتيجية في الخارجية اإلسرائيلية، ألون بار، أمام السفير البولندي  –يس الدائرة السياسية وعبر رئ

 %90ديد" من مشروع القانون المذكور، الذي تدعي إسرائيل أنه سيؤثر سلبا على عن "خيبة أمل ش
 من طلبات استعادة أمالك الناجين من المحرقة.

 12/8/2021، 48عرب 
 

 ارة دعم الواليات المتحدة إذا استمر يهود أمريكا في دعم حركة المقاطعةتخشى خس "إسرائيل" .23
اإلسرائيلي من أن استمرار دعم اليهود األمريكيين  حذر وزير شؤون الشتات”: القدس العربي“ 

( التي يقودها BDSالتقدميين لحركة المقاطعة وسحب االستثمارات وفرض العقوبات على إسرائيل )
وقال  ( قد يهدد دعم الواليات المتحدة إلسرائيل.BLM” )حياة السود مهمة“الفلسطينيون، وحركة 

ته اللجنة اليهودية األمريكية، إنه إذا أرادت إسرائيل عكس نحمان شاي، في لقاء )بودكاست( استضاف
 مسارها، فإنها بحاجة إلى استثمار المزيد في عالقاتها مع اليهود األمريكيين.
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إذا رأينا المزيد من اليسار الراديكالي واليهود الليبراليين التقدميين يواصلون دعم حركتي “قائال  وأوضح
المرتبطين بإسرائيل كدولة إبادة … ما شابه ذلك بالنسبة للفلسطينيين المقاطعة وحياة السود مهمة، و 

 ”.جماعية أو دولة فصل عنصري، فقد نفقد أمريكا
البريطاني أشار فيه إلى أنه في العام الماضي، ” ميدل إييست آي“ع جاء ذلك في تقرير نشره موق

عربت فيه عن دعمها لحركة منظمة يهودية في الواليات المتحدة على خطاب أ  600وقعت أكثر من 
 ”.حياة السود مهمة“

 12/8/2021، القدس العربي، لندن
 

 ر من التهديدات الخارجية: استخدام السالح بيد العرب في هبة أيار أخطةشرطة اإلسرائيليال .24
أعلن رئيس الوزراء اإلسرائيلي نفتالي بينيت رسميا الخميس عن إطالق ”: القدس العربي“ -الناصرة

كومية لمكافحة الجريمة داخل البلدات العربية، فيما اعتبر وزير األمن الداخلي عومر الخطة الح
طنين العرب يشّكل تهديدا قوميا على بارليف أن تفشي الجريمة وانتشار السالح الجنائي بيد الموا

 إسرائيل وأن مكافحتها يخدم مصلحة عليا لها.
لمواجهة الجريمة المتفشية داخل البلدات  جاء ذلك خالل الكشف عن أهم مالمح الخطة الحكومية

العربية منذ عقدين ونيف في لقائين مختلفين في حيفا بمشاركة بينيت في اللقاء األول وبارليف في 
الذي تعتبره الشرطة اإلسرائيلية هيئة قيادية مركزية ” سيف“ء الثاني تم في األخير تدشين جناح اللقا

قال مفتش عام ” سيف“لمته خالل احتفالية تدشين وحدة في ك وجوهرية مختصة في هذا المجال.
شرطة االحتالل كوباي شبتاي إن عشرات آالف قطع السالح غير المرّخص في الشوارع خاصة في 
شوارع البلدات الفلسطينية في الداخل هو خطر وجودي وتهديد داخلي ال يقل خطورة عن تهديدات 

 خارجية تهدد الدولة ومواطنيها.
 12/8/2021، بي، لندنالقدس العر 

 
 بسرّية   ىجد األقصفي المس يطالب ببناء جسر باب المغاربة "صندوق حائط المبكى" .25

المسؤول عن  "صندوق حائط المبكى"، أّن خميسالعبرية ال "يديعوت أحرونوت"كشفت صحيفة 
اربة، الذي سرائيلية، طالب مقاولون تقّدموا لمناقصة بناء جسر باب المغالحائط من قبل الحكومة اإل

يصل بين باحة حائط البراق والحرم القدسي، وُيستخدم القتحام قوات شرطة االحتالل والمستوطنين 
يتضمن ، لباحات المسجد األقصى وقّبة الصخرة، بالتوقيع على بنٍد سّري بشأن أعمال بناء الجسر
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ق أو ينبع منها، وعدم نشر بالحفاظ على سريٍة كاملٍة ومطلقٍة للمعلومات السرية، وكل ما يتعلّ التعهد "
 ."أو كشف بأي طريقٍة كانت أمام أي شخص أو هيئة وكل ذلك لفترٍة غير محدودة

 2021/8/12، االخبار، بيروت
 

 األقصى   المسجد مستوطن يقتحمون باحات 100يتقدمهم المتطرف "ةليك":  .26
خميس، ساحات ، يتقدمهم المتطرف "يهودا غليك" صباح المتطرف مستوطن 100اقتحم : دسالق

، ونفذوا جوالت استفزازية، المسجد األقصى المبارك، بحماية مشددة من قوات االحتالل اإلسرائيلي
 وأدوا طقوسا تلمودية في المنطقة الشرقية.

 2021/8/12، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
 

 سجد اإلبراهيمي""الم ىلعصالة الجمعة لتقتصر "أوقاف الخليل" تغلق مساجد المدينة  .27
الجمعة، وحصر أداء صالة ، إغالق كافة مساجد المدينة ليوم قررت مديرية أوقاف الخليل: الخليل

ى شروع سلطات االحتالل، في تنفيذ مشروع تهويدّي الجمعة، في المسجد اإلبراهيمي، "رّدا عل
مسجد اإلبراهيمي، إلى الالخميس، كافة المصلين إلى التّوجه  في بيان، أصدرتهودعت  بداخله".

وتأدية كافة الصلوات فيه؛ بسبب "الظروف العصيبة التي يمر بها الحرم االبراهيمي الشريف، 
 ل فرض هيمنته وغطرسته، واالستيالء على ساحاته".ومحاولة االحتال

 2021/8/12، قدس برس
 

 دسيين على هدم منازلهم في بيت حنينا االحتالل يجبر خمسة مق .28
الخميس، خمسة مقدسيين على هدم منازلهم في بيت ة االحتالل في القدس، أجبرت بلدي: القدس

لدفع غرامة مالية باهظة الثمن، في حال قامت بلدية االحتالل  ، تجنباً حنينا، شمال القدس المحتلة
، فإن سلطات االحتالل هدمت منذ ووفق بيان صادر عن وزارة شؤون القدس في القدس، بهدمها.
 مبنى بالقدس الشرقية المحتلة. 81ن أكثر م بداية العام الجاري 

 2021/8/12، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
 

 نادي األسير: األسيران النمورة والعمور يعلقان إضرابهما المفتوح عن الطعام   .29
ا عن دورا وفادي العمور من يطا بمحافظة الخليل، إضرابهم علق األسيران أمجد النمورة من: رام هللا

الخميس، إن  وقال نادي األسير مساء على اعتقالهما اإلداري. الطعام، الذي خاضاه احتجاجاً 
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أسرى ال  10أن في حين  .اإلداريّ  مابعد اتفاق يقضي بتحديد سقف اعتقاله ماإضرابه اقعل اناألسير 
 .زالوا يخوضون اإلضراب عن الطعام

 2021/8/12، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
 

 شييع الشهيد الصباريني بمسيرة حاشدة في جنين ومخيمها ت .31
، جثمان الشهيد ضياء الدين لخميس، االفلسطينيين شيع االف المواطنين: علي سموديجنين _ 

وردد المشاركون الهتافات الداعية . ، في مسيرة جماهيرية حاشدة "الصباريني"محمد صمادعة 
صيب بعدة قد أالصباريني  وكان .استمرار مقاومته بكل السبللتصعيد المقاومة ضد االحتالل و 

خالل مشاركته في التصدي لقوات االحتالل خالل اقتحامها للمدينة  3/8/2021عيارات نارية في 
 .اصابات 6والذي نجم عنه 

 2021/8/12، القدس، القدس
 

   عاماً  16اعتقاالت إسرائيلية بالضفة بينهم محرر أمضى  .31
لة اعتقاالت في مناطق متفرقة الخميس، حموفجر األربعاء ليلة الل اإلسرائيلي، شنت قوات االحت

 من االعتقال. عاماً  16بعد  األربعاءأفرج عنه  بالضفة الغربية المحتلة، طالت أسيرا محرراً 
 2021/8/12، المركز الفلسطيني لإلعالم

 
 2021ي ضمن جوائز إيمفيلم وثائقي عن األسرى الفلسطينيين ينال ترشيحين  .32

، "Advocate"المحامية "ترشيحين لفيلم أعلنت األكاديمية الوطنية لفنون وعلوم التلفزيون، عن : رام هللا
السيرة المهنية للمحامية اإلسرائيلية الفيلم ويوثق  ، عن فئة األفالم الوثائقية.2021ضمن جوائز إيمي 

تم ترشيحه لنيل جائزة وقد الل، ليئا تسيمل في الدفاع عن األسرى الفلسطينيين في سجون االحت
 ئقي السياسي المتميز.أفضل فيلم وثائقي، وجائزة الفيلم الوثا

 2021/8/13، القدس، القدس
 

 تعطيل صرف المنحة القطريةبتعمد  الفلسطينية السلطة يتهم الرئيس االتحاد العام لنقابات العم .33
السلطة الفلسطينية بالتعطيل  ،يعمصسامي ال ،اتهم رئيس االتحاد العام لنقابات عمال فلسطين

من صعوبة  محذراً . ألف مستفيد 160المتعمد لصرف المنحة القطرية، مما يفاقم المعاناة المعيشية لـ
ألف عامل بينهم خمسة  20األوضاع الحالية، وأثرها الكارثي على شريحة العمال، خاصة مع تضرر 
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الفقر في صفوف العمال ووصولها لنحو واستمرار ارتفاع نسبة آالف عامل سرحوا من أعمالهم، 
80%. 

 2021/8/13، فلسطين أون الين
  

 العضايلة: األحكام السعودية بحق المعتقلين الفلسطينيين واألردنيين جائرة .34
العمل اإلسالمي" األردني، مراد العضايلة، عن أسفه من القرارات عّبر أمين عام حزب "جبهة : عّمان

سطينيين واألردنيين في سجونها، واصفًا إياها بـ"الجائرة". وقال العضايلة السعودية بحق المعتقلين الفل
في مقابلة مع"المركز الفلسطيني لإلعالم": "نحن نأسف لهذه القرارات الجائرة تجاه مواطنين شرفاء 

قضية الفلسطينية". وأضاف: "األصل أن يكرموا ال أن يساء لهم بهذه القرارات، ونأسف بأن خدموا ال
لدولة العربية تتخذ تلك القرارات ضدهم". وأردف العضايلة بالقول: "خطورة هذه القرارات هذه ا

المؤسفة، أنها في الحقيقة صدرت من دولة عربية، كان وال يزال شعبها الشعب السعودي يقف مع 
ة قضية الفلسطينية ويدعم نصرتها". كما دعا حزب "العمل اإلسالمي"، الحكومة األردنية إلى متابعال

ذويهم ملف المعتقلين األردنيين ضمن هذه القضية، وإطالق مبادرة لإلفراج عنهم، وإنهاء معاناة 
 الذين يترقبون منذ عامين انتهاء هذا الملف واإلفراج عن أبنائهم.

 12/8/2021، لإلعالم المركز الفلسطيني
 

 ي القدسالجيش األردني: نتابع مع السلطات المعنية خبر العثور على رفات جندي ف .35
صّرح مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للجيش األردني، أن القوات المسلحة : عمان

وبالتنسيق مع وزارة الخارجية األردنية، تتابع خبر العثور على رفات يعتقد أنها تعود لجندي أردني 
دي استشهد في القدس المحتلة. وأضاف المصدر في بيان، يوم الخميس: "يعتقد أن الرفات يعود لجن

وقع تلة الذخيرة القريب من حي الشيخ جراح في القدس، خالل المعارك التي خاضها الجيش في م
، أن طواقم تنقيب الخميسذكرت  وسائل إعالم إسرائيليةوكانت  ".1967العربي في حرب حزيران عام 

ادا لتوسعة إسرائيلية، عثرت على رفات جندي أردني، بمدينة القدس، خالل أعمال تنقيب، استعد
 طار الخفيف في القدس.للق

 12/8/2021، برسقدس 
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 : تطور أيام قتالية مقابل حزب هللا هو احتمال معقول"إسرائيل" .36
ذكرت صحيفة "معاريف"، الخميس، أن "جهاز األمن واالستخبارات اإلسرائيلية ترى أنه : بالل ضاهر

حماس، رغم عدم وجود قرائن في هذه يتطور واقع ميداني تنشط فيه فصائل فلسطينية بإيحاء من 
المرحلة حول توجيه مباشر من حماس لتلك الفصائل اإلرهابية الصغيرة التي تستغل الفوضى في 

وأضافت الصحيفة أن تقديرات جهاز األمن هي أنه يوجد احتمال كبير أن تستمر المنظمات  لبنان".
دم ممارسة ضغوط مباشرة أو غير الفلسطينية في لبنان بإطالق قذائف صاروخية، "خاصة إثر ع

 مباشرة عليها من جانب الجيش اللبناني وحزب هللا للتوقف عن إطالقها".
 12/8/2021، 48عرب 

 
 "حزب هللا"الجيش اإلسرائيلي يعلن إسقاط مسّيرة لـ .37

، اليوم «تويتر»قال المتحدث باسم الجيش اإلسرائيلي أفيخاي أدرعي على موقع  تل أبيب:
، أمس )األربعاء(، بعد أن عبرت «حزب هللا»لجيش أسقط طائرة مسيرة تابعة لـ)الخميس(، إن ا

الجيش سيواصل العمل »وأضاف أن  لألنباء.« رويترز»الحدود من لبنان إلى إسرائيل، وفقًا لوكالة 
 «. لمنع أي محاولة النتهاك سيادة إسرائيل

 12/8/2021، لندن، الشرق األوسط
 

 يين وفلسطينيين وأنباء عن تعذيبأحكام سعودية جديدة ضد أردن .38
أفادت صفحة "معتقلي الرأي" السعودية بإصدار القضاء في المملكة أحكاما جديدة بحق أردنيين 

وقالت الصفحة في سلسلة تغريدات إنها  وفلسطينيين، وتحدثت عن تعرض عدد منهم لـ"التعذيب".
األردنيين، إلجبارهم على إعطاء دد من المعتقلين الفلسطينيين و تلقت "معلومات تفيد بتعذيب ع

معلومات خاصة عن المقاومة في فلسطين، حيث تم تعذبيهم من خالل الضرب على األماكن 
وأضافت: "أثناء التحقيق مع بعض المعتقلين  الحساسة، وبعضهم فقد وزنه بشكل حاد جدا".
ت وتزويدها برات السعودية العمل مع السلطاالفلسطينيين واألردنيين، عرضت عليهم المخا

ولفتت إلى أن المعتقلين  بالمعلومات مقابل أحكام مخففة، وثم اإلفراج واإلبعاد إلى األردن".
الفلسطينيين واألردنيين الذين صدر بحقهم حكم اإلفراج وإخالء السبيل ما زالوا محتجزين، وهناك قلق 

 كبير حول مصيرهم.
 12/8/2021، "21موقع "عربي 
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 حرينية تتضامن مع األسرى في سجون االحتاللالجمعيات السياسية الب .39
أدانت الجمعيات السياسية في مملكة البحرين، اليوم الخميس، سياسة االعتقال اإلداري الذي : المنامة

تنتهجه سلطات االحتالل اإلسرائيلي تجاه المعتقلين الفلسطينيين في سجونها، معلنة تضامنها مع 
عن تنسيقية الجمعيات  ]أمس[جاء ذلك في بيان صدر اليوممعتقلين اإلداريين وجميع األسرى. ال

السياسية البحرينية، وقعته كل من: المنبر التقدمي، وتجمع الوحدة الوطنية، والمنبر الوطني 
اإلسالمي، والتجمع القومى الديمقراطي، والوسط العربي اإلسالمي، والصف اإلسالمي، والتجمع 

 ديمقراطي الوحدوي.وطني الدستوري، والتجمع الوطني الال
 12/8/2021، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
  "مع "إسرائيلكانت سببًا في التطبيع " لإلمارات 35 -بومبيو: صفقة مقاتالت "إف  .41

كي السابق مايك بومبيو أن صفقة بيع الطائرات المقاتلة ير وكاالت: أكد وزير الخارجية األم -رام هللا 
ونقلت  ."إسرائيل"ال يتجزأ من اتفاقيات التطبيع مع  اً ، كانت جزء" مع اإلمارات35 -من طراز "إف 

صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، عن مصادر مطلعة على المحادثات التي تمت، أن الواليات المتحدة 
المسؤول تصريحات  نتا تعلمان أن صفقة األسلحة كانت "جزءًا كبيرًا من الصفقة".كا "إسرائيل"و

ركي، جاءت في سياق مقابلة سابقة أجرتها معه صحيفة "يديعوت أحرونوت" اإلسرائيلية، وقال األمي
"كانت هناك سلسلة من اإلجراءات التي سمحت لالتفاقيات بالتقدم والتوقيع عليها في نهاية  فيها

بيع، بشكل مرتبطا ارتباطًا وثيقًا باتفاقيات التطاغتيال الجنرال اإليراني سليماني  حيث كانف، المطا
وأوضح بومبيو أن أهمية  .أثبت للعالم أن الواليات المتحدة عاقدة العزم في معركتها ضد إيران

الصفقة تكمن في حقيقة أنها "نقلت رسالة مفادها أن الواليات المتحدة واإلمارات العربية المتحدة 
 ائيل تشترك جميعها في نفس المفهوم األمني".وإسر 

 2021/8/13، األيام، رام هللا
 

 بلينكين يرحب بزيارة البيد للمغرب بحماس بال   .41
كي أنتوني بلينكن بزيارة وزير خارجية ير رحب وزير الخارجية األمت: سعيد عريقا –واشنطن 

الزيارة واستئناف افتتاح مكتب االتصال اإلسرائيلي ووصف  .، يائير البيد إلى المغرب"إسرائيل"
  ."رائيل والمغرب والمنطقةالنسبة إلى إسهامة ب" بالرباط بأنها

 



 
 
 
 

 

 21 ص             5604 العدد:             8/13/2021 لجمعةا التاريخ: 

 

                                    

بالعمل مع إسرائيل والمغرب لتقوية األفق المشتركة لنا وخلق الواليات المتحدة تستمر "أن  مؤكداً 
 ."بالنسبة لسكان الشرق األوسط وازدهاراً  وأماناً  مستقبل أكثر سالماً 

 2021/8/12، القدس، القدس
 

 ركز على إيرانت "إسرائيل"كية في ير محادثات مدير المخابرات األم .42
وسط تقديرات إسرائيلية من عدة جهات بأن إيران في عهد الرئيس الجديد، : نظير مجلي - تل أبيب

إبراهيم رئيسي، باتت بعيدة وغير متحمسة للتوقيع على إحياء االتفاق النووي، وأن هناك ضرورة 
 كية ويليام بيرنزير ة األممدير وكالة المخابرات المركزي التقىلالستعداد لمعركة مباشرة مع طهران، 

في مقر القيادة وفد أمني كبير، بحضور ، األربعاءتالي بنيت، رئيس الوزراء اإلسرائيلي، نفمع 
وحسب بيان من مكتب بنيت، تباحث الوفدان في تعزيز التعاون . األمنية اإلسرائيلية في تل أبيب

ألوضاع في الشرق األوسط، مع التركيز ا، وفي "إسرائيلو" الواليات المتحدة االستخباري واألمني بين
ن المسؤولين وحسب مصدر مطلع، فإ على إيران، وإمكانات توسيع التعاون اإلقليمي وتعميقه.

اإلسرائيليين أطلعوا بيرنز على تقارير استخبارية شملت معطيات تدل على تقدم بالغ في البرنامج 
عطيات، فإن إيران تجاوزت االلتزامات المنصوص النووي اإليراني في الفترة األخيرة. ووفقًا لهذه الم

يوجد اختالف عن مصدر إسرائيلي قوله إنه  "هآرتس"ونقلت . 2015عليها في االتفاق النووي لعام 
 كية.ير وتوجه اإلدارة األم "إسرائيل"استراتيجي بين توجه 

 2021/8/12، الشرق األوسط، لندن
 

 ليات هدم منازل الفلسطينيين في القدس  كي تطالب بالوقف الفوري لعمير عضو كونغرس أم .43
كي ماري نيومان، الحكومة اإلسرائيلية بوقف فوري لعمليات ير طالبت عضو الكونغرس األم: واشنطن

في موقع في تغريدة نشرتها وعّبرت  القدس الشرقية.في  نافي حي سلو هدم منازل الفلسطينيين في 
 ائيلية بحق الفلسطينيين.الخميس، عن غضبها من اإلجراءات اإلسر "تويتر"، 

 2021/8/12، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
 

 اريخ الموجهةكيون يغلقون مداخل شركة "رايثيون" المصنعة للصو ير مع فلسطين: أم تضامناً  .44
كيون مع الحق الفلسطيني، مداخل شركة "رايثيون" المصنعة ير مأغلق متضامنون أ: واشنطن

على بيع  في بيان لهم، إن هذه الفعالية جاءت احتجاجاً وا، وقال "القبة الحديدية".للصواريخ الموجهة و
ت في قتل الفلسطينيين وسرقة الشركة أسلحة بمليارات الدوالرات خالل العقد الماضي، استخدم
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في بيان لها  قالت الشركةمن جهتها  أراضيهم، وفي الدفاع عن نظام الفصل العنصري اإلسرائيلي.
 الحق في االحتجاج المشروع والسلمي". "رم حتأنها ت

 2021/8/13، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
  

 وشركات إسرائيلية  في فلوريدا كية تدين اتفاق شراكة بين مستشفى مدينة تامباير منظمة أم 17 .45
با في والية كية اتفاق الشراكة الذي أبرم بين مستشفى مدينة تامير منظمة أم 17أدانت : واشنطن

وأطلقت المنظمات في هذا الصدد، فعاليات متعددة منها تظاهرات  فلوريدا وشركات إسرائيلية.
لكترونية، إضافة لعريضة أدان فيها العاملون بمجال الرعاية الصحية وطلبة وأعضاء في وحمالت ا

دعت مؤسسات ا كم .الفلسطيني شعبالكي، العدوان اإلسرائيلي المتكرر ضد أبناء ير المجتمع األم
وإدانة  "إسرائيلـ"المجتمع الطبي والعلمي العالمية إلى الضغط على حكوماتها لوقف المساعدات ل

 جرائمها ضد الفلسطينيين.
 2021/8/13، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
 إسرائيلي حول حرية "الصالة" و"االقتحام" في المسجد األقصىتالعب  .46

 مرد. عدنان أبو عا
ما زال اإلسرائيليون منشغلين باضطرار رئيس الحكومة نفتالي بينيت إلى تعديل بيانه بشأن حرية 
"العبادة" لليهود في المسجد األقصى، وتوضيحه الحًقا أنه يقصد حرية "الزيارة"، والمعنى األصح 

ة على الوضع تحام"، وهو تراجع يعود ضمن أسباب أخرى إلى اعتماد األردن والواليات المتحد"االق
الراهن الطويل األمد في المسجد األقصى، خاصة التفاهمات التي توصل إليها جون كيري وزير 

 عقب انتفاضة السكاكين. 2015الخارجية األمريكي األسبق مع بنيامين نتنياهو والملك عبد هللا في 
ا وجماعات، بالصالة في مع العلم أن السنوات األخيرة شهدت سماح الشرطة اإلسرائيلية لليهود، أفرادً 

الجزء الشرقي من المسجد األقصى، ولكن دون زي ديني يشمل لفائف التوراة، وما شابه، التزاًما 
مسجد بالوضع الراهن الذي صاغه موشيه ديان منذ احتالل القدس، وحظر صالة اليهود في ال

 األقصى.
ات المتحدة، ونتيجة لذلك نشر تعديل كما أنه فور نشر بينيت إعالنه احتج األردن بشدة، وتوجه للوالي

يفيد بوجود خطأ وسوء فهم، وأنه ال تغيير في الوضع الراهن في المسجد األقصى فيما يتعلق 
ة "الصالة"، حتى إن الحركة باليهود، وأن النية كانت من أجل حرية "الزيارة" أي "االقتحام"، ال حري
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أكدت أنه ال يمكنها االستمرار في االئتالف، إذا  اإلسالمية الجنوبية الشريكة في االئتالف الحكومي
 التزم بينيت ببيانه األول.

، قد تعهدت )إسرائيل( بأن يصلي المسلمون في المسجد األقصى، و"يزوره" 2015عودًة إلى تفاهمات 
 9األردن على ذلك، واستمرت سنوات لم تسمح فيها الشرطة ألكثر من غيرهم من اليهود، ووافق 

ء في المسجد مًعا، وسنوات أخرى غضت الطرف عن الصالة اليهودية هناك، لكن يهود بالبقا
عاًما من الوضع الراهن الذي أقرته الحكومات  54انسحاب بينيت من بيانه السريع هو نتيجة 

 ليمين.اإلسرائيلية ألجيال، من اليسار وا
قصى، وارتفع من خمسة وقد شهدت السنوات األخيرة زيادة في عدد "اقتحامات" اليهود للمسجد األ

، بجانب ظهور مشاهد غير مسبوقة %800ألف سنويًّا، وهي زيادة هائلة بنسبة  35آالف سنويًّا إلى 
ة، وفي بعض لصالة اليهود أول مرة في الجزء الشرقي من المسجد األقصى، خاصة الصلوات الفردي

ين الماضيين نظمت صالة األحيان أعطي هذا االحتمال لمجموعات من اليهود أيًضا، وفي العام
صغيرة في المكان، ولكن دون ترتيبات، ودون لفيفة توراة، وأقيمت هذه الصلوات بعلم الشرطة 

 اإلسرائيلية، ولم تمنعها، بل أمنتها.
هود في المسجد األقصى خلقت سلسلة من االشتباكات ال يختلف اإلسرائيليون في أن مسألة صالة الي

ومتظاهرين مسلمين، بلغت ذروتها في موجة السكاكين، منطلقين من  بين قوات األمن اإلسرائيلية
 فرضية وجود مؤامرة "األقصى في خطر".

 12/8/2021فلسطين أون الين، 
 

 متى يرتدع العقل اإلسرائيلي؟ .47
 طالل عوكل

أن تشكل ضمانة استقرار الدول المركبة وفق متطلبات أهداف ومشاريع  وكأن القوة الغاشمة يمكن
، يعتقد جنرال اسرائيلي متقاعد، بأن قدرات إسرائيل السيبرانية، وتفوقها العسكري قد وضعا استعمارية

 حدًا لسؤال وجودها.
بين الحين واآلخر، يخرج على مسرح األحداث خطاب اسرائيلي عنجهي مغرور، بأن الجيش 

ة، وانه يملك قدرات سرائيلي ال يقهر، وانه يتفوق على كل التهديدات المجاورة، العربية واإلقليمياإل
ردعية ال تمسها ادعاءات اآلخرين، وتهديداتهم، وبأن سالح الطيران درة الجيش وعليه تنعقد أحالم 

 إسرائيل بحماية وجودها واستقرارها.
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ري، قد حول أسطورة الجيش الذي ال يقهر، إلى ينسى هؤالء أو انهم يتناسون، ان الجيش المص
. وينسى هؤالء ويتناسون 1973رب االستنزاف، وحرب أكتوبر جيش يمكن ان ينكسر، وذلك إبان ح

ان المقاومة اللبنانية، أجبرت هذا الجيش على االنسحاب بمبادرة إسرائيلية تحت ضربات المقاومة، 
 ي جوالته العدوانية على قطاع غزة.وانه أيضا يعاني من تآكل قدرته على الردع ف

دت الى تحييد دور الجيوش العربية ابتداًء من صحيح ان تطورات األحداث على مدار عقود، أ
اتفاقات كامب ديفيد، ثم اتفاقية وادي عربة، وقبلها تدمير قدرات الجيش العراقي، بعد غزو الكويت، 

 وتعرض العراق الى احتالل أميركي.
تعقيدًا من دور الجيوش العربية  أكثرات خلقت معادالت تنطوي على شروط غير ان تلك التطور 

ة، إذ نشأت لسد الفراغ قوى مقاومة شعبية، تحسب لها اآللة العسكرية االسرائيلية ألف حساب، الرسمي
 وتفشل إسرائيل في احتوائها.

إسرائيل التي تتبجح بقدراتها العسكرية الفائقة والمتفوقة بدعم ال يتوقف من الواليات المتحدة، وتتبجح 
ت خالل األشهر المنصرمة اكثر من فشل بقدراتها االستخبارية، وقوة جهاز "الموساد" واجه

ن إقدام تلك استخباري، بعضه تعترف به المراجع األمنية والعسكرية وبعضه اآلخر ال تعترف به، ولك
المراجع على تشكيل اربع عشرة لجنة تحقيق تشير الى مواطن ضعف استخباري وسوء تقدير سياسي 

 االسرائيلية.أوقع حالة من اإلرباك في االستراتيجيات السياسية 
فشلت المصادر االستخبارية أواًل، حين بنت سياساتها على أساس أن بإمكانها ان تتصرف مثلما 

تكريس هيمنتها على ما تسميه عاصمتها األبدية الموحدة، وذلك باعتماد سياسات تشاء في القدس ل
لمدينة الفلسطينية. التطهير العرقي، وخنق المقدسيين، وتوسيع االستيطان اليهودي وتغيير معالم ا

أدارت إسرائيل الرسمية مخططات يشترك فيها المستوطنون المتطرفون، مع الجيش والشرطة، لفرض 
لزماني والمكاني على المسجد األقصى، لكن فشلت في تقدير مكانة المسجد والقدس لدى التقسيم ا

 الفلسطينيين وعلى المستويات العربية واإلقليمية والدولية.
المؤسسات البحثية والدراسية واألمنية، حين لم تأخذ مستويات القرار في االعتبار ان  الفشل أصاب

رج المعادالت التقليدية التي وضعت هدف إنهاء او تخفيف المقاومة في غزة، يمكن ان تتحرك خا
 الحصار عن غزة كأولوية مطلقة لكل ما تقوم به.

ني فوجئت بمبادرة فصائل المقاومة حين أطلقت ثمة ما يشير الى أن مستويات القرار السياسي واألم
الصواريخ، وكان ذلك خالفا لما درجت عليه األحداث حيث كانت إسرائيل هي المبادرة في شن 

ستطيع االعتداءات على قطاع غزة. راهنت إسرائيل على سياسة الفصل، واالنقسام فكان الرد أنها ال ت
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كما أهل القدس والضفة، موحدون في مواجهة  1948ذلك، فأهل غزة وأهل األراضي المحتلة العام 
 السياسات اإلسرائيلية التي تنكر وتتنكر لحقوقهم الوطنية المشروعة.

وفشلت المراجع االستخبارية االسرائيلية، حين فوجئت بهبة الفلسطينيين في األراضي المحتلة العام 
التاريخية، ما فرض على ة النهوض الوطني والقومي التي عمت كل ارض فلسطين ، وحال1948

صناع السياسة في إسرائيل إعادة النظر في السياسات الفاشلة التي اعتمدوها ألكثر من سبعين عامًا 
 ألسرلة الفلسطينيين من مواطنيها، وفرض أجندة حقوقية إنسانية على نضاالتهم.

ي وقعت مؤخرًا، في الشمال ة االسرائيلية خالل الجولة القتالية المحدودة التوفشلت المراجع االستخباري
مع لبنان، حين اعتقدت ان "حزب هللا" سيتنصل من المسؤولية عن إطالق الصواريخ، وانه لن يرد 

 على القصف اإلسرائيلي الذي تعرضت له مناطق واسعة من جنوب لبنان.
 جم الخسائر التي تعرضت لها المقاومة خالل العدوانوفشلت المراجع االستخبارية في تقدير ح

األخير، سواء فيما يتعلق باألنفاق أو عدد الشهداء من القادة والمقاومين الفلسطينيين، فلقد جاءت 
 األرقام من المقاومة لتحجم االدعاءات اإلسرائيلية.

وسالح المدفعية  وكان على إسرائيل ان تعترف بفشل سالح الطيران، المدعوم بسالح البحرية،
 الصواريخ التابعة للمقاومة. والدبابات، في تدمير منصات إطالق

"، لكنها فشلت كلها في ان 35"، وطائرات "الشبح اف 16" و"اف 15استخدمت إسرائيل طائرات "اف 
توقف إطالق الصواريخ من قطاع غزة، وفشلت أيضا كل أجهزتها السياسية واألمنية والعسكرية، في 

جتمعات الغربية، والمجتمع األميركي م ونوع ردود الفعل الدولية، خصوصًا على مستوى المتقدير حج
وتعترف بفشلها في كسب معركة اإلعالم الذكي، حيث تفوق الشباب الفلسطيني في معركة الوعي، 
عبر منصات التواصل االجتماعي. متى يمكن للعقل اإلسرائيلي ان يصحو على حقائق األمر 

 يشكل رادعًا لسياساتها العنصرية التوسعية؟الواقع، بما 
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 أفرايم عنبار
على إسرائيل، األسبوع الماضي، تخدم إيران، وتهدف إلى « حزب هللا»الصواريخ التي أطلقها 

أن تعتاد إسرائيل « حزب هللا»المحافظة على معادلة الردع مع إسرائيل. في الوقت عينه يريد 
من طرف تنظيمات فلسطينية في جنوب لبنان، وهو ما يسمح له « واريخالتساقط المتقطع للص»
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ستراتيجيا بهامش إنكار، ويمنع تصعيدًا ال ترغب فيه إيران. هذه الخطوة ليست مفاجئة، ألن اال
 «.بدائرة من نيران الصواريخ»اإليرانية تسعى إلحاطة إسرائيل 

االفتراض أن مساعي طهران لتطوير ألف صاروخ. ومن المعقول  100أكثر من « حزب هللا» لدى
هذا المخزون من الصواريخ حقق نجاحًا جزئيًا )مثلما تتحسن القوة الصاروخية في غزة مع مرور 

على إطالق الصواريخ على إسرائيل إذا « حزب هللا»الزمن(. تسعى إيران للمحافظة على قدرة 
لذي يمارسه نصر هللا منذ حرب ة. هذا هو سر ضبط النفس اهاجمت هذه األخيرة منشآتها النووي

 )وتحويل االنتباه إلى الساحة السورية(. 2006لبنان الثانية في سنة 
أحد العوائق التي يجب إزالتها لمعالجة الموضوع النووي اإليراني هو تهديد صواريخ حزب هللا. بعكس 

ال يدور بين حزب هللا ليس من خالل قت الوضع في غزة، الرد على التهديد الكبير الذي يمثله
في غزة وبين المنظومة الدفاعية الجوية اإلسرائيلية. أي شخص عاقل يدرك أن « حماس»صواريخ 

 هناك حاجة إلى عملية برية واسعة في لبنان لتقليص األضرار المحتملة إلسرائيل.
-استراتيجي رفيع المستوى يجب أن تكون العمليات العسكرية اإلسرائيلية اليوم موجهة إلى هدف 

المشروع النووي اإليراني. على الجيش اإلسرائيلي التخطيط لعملية استباقية في الشمال، في  إحباط
األساس للقضاء على تهديد الصواريخ للمنشآت االستراتيجية في البلد قبل معالجة الموضوع النووي 

 اإليراني.
دل مناورات الجيش في خ يتطلب تحضيرات دقيقة. تغزو لبنان لتنظيف الجارة الشمالية من الصواري

الشمال، وكذلك مناوراته في جبال قبرص، على االستعداد لمواجهة سيناريو لبناني. نأمل أن يكون 
الجيش بقيادة رئيس األركان، أفيف كوخافي، تعّلم كيفية تحقيق النصر ويقوم بالتغييرات المطلوبة 

ه أيضًا إلى  يدة. الزيادات في ميزانيةمن أجل تنفيذ العقيدة القتالية الجد وزارة الدفاع يجب أن توجَّ
 المهمات في لبنان والدفاع عن الجبهة الداخلية في الشمال.
( تعرف أن أي حرب 1982، 1967، 1956دولة إسرائيل، التي بادرت إلى شن حروب في الماضي )

الئم ن على إسرائيل خلق مناخ مبحاجة إلى الحصول على شرعية داخلية ومن المجتمع الدولي. يتعي
لشن حرب استباقية في لبنان في أقرب وقت. انزالق لبنان إلى الفوضى وإطالق الصواريخ المتقطع 
من لبنان يشكالن فرصة. يجب الربط جيدًا بين لبنان وحزب هللا من جهة والعدوانية اإليرانية من 

كمها إيران في حتمل أن العقبات التي تراجهة ُأخرى في الوعي الدولي والوعي اإلسرائيلي. من الم
 ستعطي المزيد من حرية العمل إلسرائيل. 2015نقاشات العودة إلى االتفاق النووي للعام 

، وخصوصًا في الخليج، تفحص السلوك اإلسرائيلي. وفي غياب عمليات «المعتدلة»الدول العربية 
قة ويخافون نسحاب األميركي من المنطحازمة وناجعة، حلفاؤنا في المنطقة الذين يتخوفون من اال
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من إيران، سيترددون في االعتماد علينا، وبالتالي سيتقربون من إيران. الوقت الذي ستقرر فيه 
 إسرائيل ما إذا كانت ستتحرك وحدها يقترب. وعلى ما يبدو الطريق إلى نتانز تمر عبر بيروت.

 «إسرائيل اليوم»
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