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 غزة: الفصائل تتمس  بالبرناما التصعيدي وتقلل من أهمية التسهيالت اإلسرائيلية .1
في الفصءئل الفلسطينية في قطءع غزة عأن التسهيالت اإلسبرائيلية أفءد مصدبر مطلع  عيسى ساد هللا:

التي أعلنت سلطءت االحتالل عنهء، أمس، ال تزال ال تبرتقي إلى المستوى المطلوب وال تلعي الحد 
األدنى من مطءلب سكءن القطءع، وعأن الفصءئل تصبر على االستمبرابر في تنفيذ عبرنءمجهء التصايدي 

تى يذعن االحتالل لمطءلعهء التي تتمثل عءلحد األدنى عاودة األوضءع إلى مء خالل الفتبرة القءدمة ح
دخءل المنحة المءلية القطبرية المتوقفة منذ ثالثة أشهبر  كءنت عليه قعل الادوان األخيبر على القطءع وا 

 والعد  عاملية إعءدة اإلعمءبر.
لغت الوسطء ، مسء  أول ة حمءس أعوأضءف المصدبر الذي فضل عدم ذكبر اسمه لـ"األيءم": إن حبرك

مس، عدم قدبرتهء على ضعط األوضءع األمنية في القطءع والسيطبرة على بردة فال الشءبرع المتوقاة أ
وعين  على استمبرابر اإلجبرا ات اإلسبرائيلية الاقءعية والتي أدت الى تدهوبر األوضءع المايشية.

مقبربرًا، ظهبر أول من أمس، المصدبر ذاته، انه وعلى البرغم من تأجيل اجتمءع الفصءئل الذي كءن 
عسعب األوضءع األمنية وخشية من غدبر االحتالل، إال ان غبرفة الامليءت المشتبركة لألذبرع الاسكبرية 
وضات ثالثة سينءبريوهءت للبرد على الهجوم اإلسبرائيلي المتوقع على القطءع في أعقءب إطالق 

 جوم اإلسبرائيلي.الصءبروخ، معينًء ان سينءبريوهءت البرد تتوقف على طعياة وقوة اله
 18/8/2021األيام، رام هللا، 

 
 الدولية" الرباعية"عباس يشجع اليابان على دور سياسي ضمن  .2

محمود ععءس إنه تجب الاودة لاملية سيءسية تنهي االحتالل  ةالفلسطيني السلطة برام هللا: قءل برئيس
نة البرعءعية الدولية ووفق اإلسبرائيلي ألبراضي دولة فلسطين وعءصمتهء القدس الشبرقية، عبرعءية اللج

برام هللا، وزيبر الخءبرجية اليءعءني توشيميتسو في وطلب ععءس خالل لقءئه،  قبرابرات الشبرعية الدولية.
موتيجي، دوبرًا يءعءنيًء فءعاًل في ذلك، مبرحعًء عأي جهد لطوكيو ضمن اللجنة البرعءعية الدولية، 

 «.سالم وتحقيقه في المنطقة والاءلميتنءسب والدوبر الكعيبر الذي تقوم عه اليءعءن لدعم ال»
عمواصلة دعم تحقيق السالم واالستقبرابر في المنطقة، »وبرد وزيبر الخءبرجية اليءعءني، مؤكدًا التزام عالده 

الهدف »، مضيفًء أن «وفق حل الدولتين وحق الشاب الفلسطيني في تقبريبر مصيبره في دولته المستقلة
اليءعءن عدعم جهود تحقيق السالم، وتازيز الاالقءت الثنءئية  األسءسي لزيءبرتي هو التأكيد على التزام

 «.المميزة عين اليءعءن وفلسطين
 18/8/2021، الشرق األوسط، لندن
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 "حالة فصل عنصري"تجر الفلسطينيين إلى  "إسرائيل"أشتية:  .3
ة فصل حءل»برام هللا: قءل برئيس الوزبرا  الفلسطيني محمد أشتية إن إسبرائيل تجبر الفلسطينيين إلى 

وذكبر أشتية، في عيءن عقب  عءستمبرابر احتاللهء، وتدميبرهء إلمكءنية إقءمة دولة فلسطينية.« عنصبري
يايش »لقءئه في برام هللا وزيبر الخءبرجية اليءعءني، توشيميتسو موتيجي، أمس، أن الشاب الفلسطيني 

ه، وتدميبرهء الممنهج لحل ظبروفًء استثنءئية نتيجة استمبرابر إسبرائيل في ممءبرستهء كل أنواع اإلبرهءب عحق
استمبرابر إسبرائيل في حصءبر غزة وتهويد القدس، واتسءع االستيطءن والسيطبرة »وأشءبر إلى  «.الدولتين

وأكد أشتية استاداد القيءدة الفلسطينية «. على الماءعبر واألبرض والميءه وكل تفءصيل حيءة الفلسطينيين
قبرابرات األممية، يحقق تطلاءت الشاب الفلسطيني مسءبر سيءسي حقيقي قءئم على القءنون الدولي وال»لـ

قءمة دولته المستقلة على حدود   «.وعءصمتهء القدس 1967عإنهء  االحتالل اإلسبرائيلي، وا 
 18/8/2021، الشرق األوسط، لندن

 
 الحرائق في جبال القدس إلطفاءبالجهود "إسرائيل" السلطة الفلسطينية تشار   .4

الحبرائق في جعءل  إلخمءدن السلطة الفلسطينية تشءبرك عءلجهود أافءدت موقع "واينت" االخعءبري 
القدس، جء  ذلك عاد ان عبرضت السلطة الفلسطينية تقديم المسءعدة، واستجءعت اسبرائيل للطلب، 

طواقم اطفء  وانقءذ فلسطينية الى المنطقة وتسءعد عءلجهود للسيطبرة  أبرعع أمس[ ووصلت ظهبر اليوم
 إلسبرائيلة الثءلثة التي تقوم عهء السلطة الفلسطينية عتقديم المسءعدة هذه هي المبر و على الحبرائق. 

عاثت برام هللا قوات للمشءبركة عجهود االطفء  الكعيبرة في  2010عإطفء  الحبرائق الضخمة، في عءم 
 . 2016الحبرائق عمنطقة القدس عءم  عإخمءدجعءل الكبرمل، وفي المبرة الثءنية عاثت طواقم للمشءبركة 

 17/8/2021اإلسرائيلي،  I24 Newsموقع 

 
 رسائل فلسطينية لألمم المتحدة حول الجرائم الجسيمة لالحتالل .5

وجه المندوب الدائم للسلطة الفلسطينية لدى األمم المتحدة بريءض منصوبر الثالثء ، ثالث برام هللا: 
 طين.برسءئل متطءعقة، حول الجبرائم الجسيمة التي يواصل االحتالل اإلسبرائيلي ابرتكءعهء في فلس

ونقلت وكءلة األنعء  الفلسطينية البرسمية "وفء" عن منصوبر، قوله إن "الفشل في ضمءن المسء لة، 
يؤدي إلى زيءدة جبرأة ازدبرا  إسبرائيل للقءنون الدولي"، داعيء المجتمع الدولي إلى التحبرك الفوبري لوضع 

مجتمع الدولي، وال سيمء وشدد منصوبر على ضبروبرة قيءم ال حد لقتل االحتالل للمدنيين الفلسطينيين.
مجلس األمن، عتجءوز التصبريحءت واإلدانءت المتكبربرة واتخءذ إجبرا ات عءجلة وحءسمة لتحقيق 
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الادالة، الفتء إلى أنه يجب إغالق األسواق أمءم منتجءت المستوطنءت اإلسبرائيلية، وفبرض حظبر على 
 الدولية في عحثهء للحءلة في فلسطين.األسلحة وعلى القوة القءئمة عءالحتالل، ودعم المحكمة الجنءئية 

 17/8/2021، 21موقع عربي 
 

 االحتالل يفرج عن الناطق باسم قائمة "القدس موعدنا" عالء حميدان .6
أفبرجت سلطءت االحتالل اإلسبرائيلي، الثالثء ، عن األسيبر عال  حميدان النءطق عءسم قءئمة : نءعلس

وياد حميدان من  في سجون االحتالل.أشهبر  5"القدس موعدنء" من نءعلس، عاد أن أمضى 
الشخصيءت العءبرزة في قءئمة "القدس موعدنء"، وكءن نءطقء عءسمهء لخوض االنتخءعءت التشبرياية 

 الفلسطينية التي ألغءهء برئيس السلطة محمود ععءس.
 17/8/2021، المركز الفلسطيني لإلعالم

 
 ألف عاملدوالر مساعدات ألكثر من  830وزارة العمل بغزة تبدأ صرف  .7

أعلنت وزابرة الامل الفلسطينية في قطءع غزة، عن عد  صبرف مسءعدات مءلية لمئءت الامءل : غزة
وقءل وكيل وزابرة الامل عغزة إيهءب الغصين،  الذين تضبربروا جبرا  الادوان األخيبر على قطءع غزة.

للامءل  في تصبريحءت لـ "قدس عبرس": "عدأنء منذ صعءح الثالثء ، صبرف مسءعدات مءلية عءجلة
وأضءف: "أن الدفاة  دوالبر(". 830شيكل ) 2,700المتضبربرين جبرا  الادوان األخيبر على غزة عقيمة 

عءمل  1,060األولى، التي عدأنء عتوزياهء الثالثء ، وتستمبر حتى يوم الخميس القءدم، ستخصص لـ 
لك المسءعدات، وأشءبر إلى وجود دفاة ثءنية من ت فقدوا مصدبر برزقهم عشكل كءمل أثنء  الادوان".

ويعلغ عدد الاءطلين عن الامل في  سيتم صبرفهء عغضون أسعوع أو أكثبر، ستشمل نحو ألف عءمل.
في  45ألفء، عنسعة عطءلة تصل إلى  212(2021قطءع غزة عنهءية البرعع الثءني من الاءم الجءبري )

 المءئة، وفق الجهءز المبركزي لإلحصء  الفلسطيني )حكومي(.
 17/8/2021قدس برس، 

 
 البطش: االحتالل يسعى للنيل من شعبنا بعد صموده بمعركة "سيف القدس" .8

جمءل غيث: حذبر عضو المكتب السيءسي لحبركة الجهءد اإلسالمي في فلسطين خءلد العطش، -غزة
االحتالل اإلسبرائيلي من نتءئج حصءبره المشدد على قطءع غزة، مؤكدا أن االنفجءبر والتصايد قءدم ال 

الوضع البراهن". وقءل العطش في حوابر مع صحيفة "فلسطين"، أمس: "على محءلة "إذا استمبر 
الحكومة اإلسبرائيلية )الضايفة( أن تفهم أن ثمن عقءئهء في الحكم ياني وقف عدوانهء على أهلنء 
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عءلضفة والقدس، وأن تبرفع الحصءبر عن غزة"، مؤكدا حق شاعنء في المقءومة عمختلف أشكءلهء 
قوقه المشبروعة. وشدد على أن سيءسة االقتحءمءت الاسكبرية المستمبرة لمدن ووسءئلهء من أجل تلعية ح

وقبرى ومخيمءت الضفة الغبرعية يجب أن تتوقف، داعيء إلى المواجهة الميدانية مع قوات االحتالل 
لمنع االعتقءالت واالقتحءمءت، كنزول الجمءهيبر إلى الشوابرع ووضع المتءبريس أمءم المبركعءت 

 ل سالح "الشعءب المقءوم".الاسكبرية أو من خال
 18/8/2021فلسطين أون الين، 

 
 القسام: لن نصمت طويال  على الحصار ولمعركتنا فصول لم تكتب بعد .9

ذكبر موقع "مفزاك براعءم" الاعبري، اليوم األبرعاء ، أن عنءصبر كتءئب القسءم يشنون : القدس المحتلة
تاميم لهم ععبر الالسلكي، وجهوا فيه  ععبر الالسلكي حبرًعء نفسية ضد الجيش اإلسبرائيلي من خالل

برسءلة قءلوا فيهء: نقول لكم أيُّهء الادو عءلمختصبر أفاءلنء تسعق أقوالنء وصوابريخنء في مبراعضهء جءهزة 
وأضءفوا: "أيُّهء الادو الغءصب الجعءن لن نصمت طوياًل على هذا الحصءبر الظءلم  تنتظبر القبرابر".

وفي برسءلة لعينيت قءلوا: "نقول للادو الغءصب الجعءن  ".الجءهل عحق أهلنء وشاعنء داخل القطءع
ن زدتم زدنء،  وعءلتحديد لـ عينت ومن خلفه نقول لالحتالل عكل ثعءت ووضوح، إن عدتم عدنء، وا 

 وأيءدينء على الزنءد، ولمابركتنء فصول لم تكتب عاد".
 18/8/2021اإلخبارية، وكالة سما 

 
 دلة جديدة في جنينصحيفة عبرية: المقاومة تحاول فرض معا .10

عّدت صحيفة هآبرتس أن االشتعءكءت المسلحة التي تتبرافق مع حمالت االعتقءالت التي ينفذهء جيش 
االحتالل في جنين، هي عمنزلة محءولة من فصءئل المقءومة الفلسطينية لفبرض ماءدلة جديدة في 

ب الصحيفة الاعبرية؛ فإن المدينة مفءدهء أن النشءط الاسكبري اإلسبرائيلي لن يكون عدون ثمن. وعحس
عمليءت االعتقءل في جنين، على عكس المنءطق األخبرى في الضفة، تتم من خالل وحدات النخعة 
اإلسبرائيلية، إذ إن االعتقءالت في الضفة تتم عءلاءدة من الوحدات النظءمية واالحتيءط في جيش 

 االحتالل، لكن األمبر في جنين مختلف.
 17/8/2021فلسطين أون الين، 
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 حماس تزداد قوة وهي تضع قواعد اللعبة بشكل كامل: الجيش اإلسرائيلي .11
أثءبر امتنءع الجيش اإلسبرائيلي عن البرد على إطالق الصءبروخ من قطءع غزة أمس، بردود فال 

على أي صءبروخ أو عءلون ُيطلق من قطءع غزة « البرد الشديد»غءضعة، خصوصًء عاد تهديد الادو عـ
الاعبرية، أصدبر عينت ووزيبر األمن عني غءنتس  7فعحسب القنءة  برة.عقب انتهء  الحبرب األخي

خالف السيءسة التي كءنت »تاليمءت للجيش عادم مهءجمة قطءع غزة والبرد على الصءبروخ، وذلك عـ
 «.متعاة في السنوات األخيبرة في عهد حكومة عنيءمين نتنيءهو السءعقة

لبرئيس حكومة الادو « أول اختعءبر عملي»ق عـووصف عدد من الصحءفيين اإلسبرائيليين عملية اإلطال
الذي كءن قد هّدد عادم التسءمح مع تنقيط الصوابريخ على مستوطنءت غالف غزة. كمء اعتعبر هؤال  

 أن عينت امتنع عن البرد تجنعًء لالنجبرابر إلى تصايد مع قطءع غزة.
ق الصءبروخ من ، مءندي بريزيل، عدم البرد على إطال«إذاعة الجنوب»من جهته، استهجن مبراسل 

الجيش »وأضءف:  «.ألم ياد إطالق الصوابريخ على سديبروت يستحق البرّد؟»قطءع غزة، وتسء ل: 
 «.اإلسبرائيلي لم يهءجم غزة منذ إطالق الصءبروخ أمس، وال حتى أثنء  الليل )...( يء له من ذل وعءبر

حتيءط، يوم توف سءميء: إنه عدوبره، قءل القءئد السءعق للمنطقة الجنوعية عءلجيش اإلسبرائيلي الجنبرال ا
في محصلة مء يدوبر، حبركة حمءس تزداد قوة وهي تضع قواعد اللاعة عشكل كءمل، وهي التي تحدد »

 «.متى تعدأ ومء هو مقدابر التوتبر وكيف ينتهي
 17/8/2021األخبار، بيروت، 

 
 20ي الـ .. أعضاء "خلية سلوان" يدخلون عامهم االعتقال.من بين األخطر ن فوا إسرائيليا  ص   .12

والتي صنفتهء األذبرع األمنية  -يدخل أبرعاة أسبرى من "خلية سلوان" الفدائية : القدس المحتلة
على  20عءمهم اإلعتقءلي الـ  -اإلسبرائيلية في حينه، عأنهء من عين أخطبر خاليء المقءومة الفلسطينية 

 التوالي داخل سجون االحتالل.
وائل محمود  هم:يءن، يوم الثالثء ، أن األسبرى األبرعاة وذكبرت لجنة أهءلي األسبرى المقدسيين، في ع

عءمء(، وسءم سايد موسى  49عءمء(، عال  الدين محمود محمد ععءسي ) 50"محمد علي" قءسم )
، واعتقل عادهم عيومين األسيبر محمد 2002آب/أغسطس  17عءمء(، اعتقلوا عتءبريخ  44ععءسي )

الحتالل آنذاك عءالنتمء  لـ "كتءئب القسءم" الجنءح وقد أدانتهم محكمة ا عءًمء(. 44إسحق عودة )
وأشءبرت اللجنة إلى أن أفبراد الخلية،  الاسكبري لحبركة "حمءس"، وتنفيذ عدة عمليءت عسكبرية كعيبرة.
ووفق المسؤولين في جهءز  .وأجسءدهمتابرضوا جمياء لتحقيق قءس ومطول، مء اناكس على صحتهم 
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إسبرائيليء، في عدد من أكثبر  35فقد قتلت خلية "سلوان"  األمن اإلسبرائيلي الداخلي "شين عيت"،
 .2000الامليءت دموية منذ عداية االنتفءضة الفلسطينية ضد االحتالل اإلسبرائيلي في أيلول/سعتمعبر 

 17/8/2021، قدس برس
 

 2014إلنهاء معاناة أهالي شهداء عدوان السلطة الفلسطينية الفصائل تدعو  .13
وى الوطنية واإلسالمية برئيس السلطة الفلسطينية محمود ععءس دعت لجنة الفصءئل للق: غزة

، وصبرف مستحقءتهم 2014والحكومة الفلسطينية، إلنهء  ماءنءة شهدا  الادوان اإلسبرائيلي عءم 
جء  ذلك خالل وقفة تضءمنية نّظمتهء اللجنة أمءم مقبر مؤسسة برعءية أسبر  ومخصصءتهم المءلية.

عءلقبرب من خيمة االعتصءم التي يحتج داخلهء أهءلي الشهدا   الشهدا  والجبرحى وسط مدينة غزة،
 للمطءلعة عحقوقهم الوطنية التي كفلهء القءنون الفلسطيني.

وقءل القيءدي عءلجعهة الشاعية في كلمة ممثلة عن لجنة المتءعاة للقوى الوطنية واإلسالمية محمد 
الوقفة هي جز  من عملنء ضمن خطة الغول: جئنء اليوم لنؤكد تضءمننء مع أهءلي الشهدا ، وهذه 

وعّين الغول أن هذه القضية التي مبر عليهء أكثبر من  وعبرنءمج عمل تصءعدي تجءه قضيتكم الاءدلة.
 سنوات هي حق ألهءلي الشهدا ، مؤكًدا أن القوى الوطنية تتءعع هذا الملف مع المانيين. 7

دبرت مؤخبًرا برسءلة للبرئيس محمود ععءس وأشءبر إلى أن لجنة المتءعاة للقوى الوطنية واإلسالمية أص
وبرئيس الوزبرا  محمد اشتية وبرئيس مؤسسة برعءية أسبر الشهدا  والجبرحى انتصءبر جهءد من أجل حل 

 .2014ماءنءة شهدا  عدوان 
 17/8/2021، قدس برس

 
 يعقد جلسته في بلدة بيتا دعما للمقاومة الشعبية لحركة فتح المجلس الثوري .14

وبري لحبركة فتح، يوم الثالثء ، جلسة طءبرئة في علدة عيتء جنوب نءعلس عانوان عقد المجلس الث: نءعلس
وقءل أمين سبر المجلس الثوبري مءجد فتيءتي، إن فتح التي انطلقت من أجل  "دعم المقءومة الشاعية".

 .فلسطين، لن تسقط غءيتهء حتى يتحقق لشاعنء حلمه عءلحبرية
 17/8/2021، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
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 حماس هي العنوان : بينيت وغانتس يواصالن إطالق التهديدات ضد غزة .15
وكءالت: هدد برئيس الحكومة اإلسبرائيلية، نفتءلي عينيت، خالل مداوالت لتقييم الوضع في  -القدس 

مقبر فبرقة غزة الاسكبرية، أمس، عأنه "سنامل في الوقت والمكءن والشبروط المالئمة لنء، وليس ألي 
 حد آخبر".أ

 وجء ت أقوال عينيت غداة إطالق قذيفتين صءبروخيتين من قطءع غزة عءتجءه علدة سديبروت.
وقءل عيءن صءدبر عن مكتب عينيت: إنه شءبرك في هذه المداوالت وزيبر الدفءع، عيني غءنتس، وبرئيس 

ية في أبركءن الجيش اإلسبرائيلي، أفيف كوخءفي، وبرئيس مجلس األمن القومي وقءئد المنطقة الجنوع
 الجيش اإلسبرائيلي، وقءئد فبرقة غزة الاسكبرية وضعءط آخبرون.

وقءل عينيت خالل لقءئه جنودا عند عطءبرية "القعة الحديدية": إن "دولة إسبرائيل والجيش اإلسبرائيلي 
 جءهزون لمواجهة أي سينءبريو".

الجنوعية وفبرقة  وأضءف عينيت: إن "هدف الزيءبرة هنء هو برؤية أن الجيش اإلسبرائيلي، قيءدة المنطقة
 غزة، مستادون وهم مستادون فاال عءلشكل المالئم".

وتءعع: إن "مهمتنء هي توفيبر أمن عايد المدى لسكءن الجنوب وسكءن غالف غزة. والانوان في غزة 
نمء )حمءس(".  عءلنسعة لنء هو )حمءس(، وليس تنظيمءت صغيبرة وال أي أحد آخبر، وا 

صل صءدبر عن مكتعه: "لقد قبربرنء عاد عملية حءبرس األسوابر من جءنعه، قءل غءنتس، حسب عيءن منف
الاسكبرية )الادوان األخيبر على غزة( أن مء كءن ليس مء سيكون وهكذا سنامل. وسنحتفظ ألنفسنء 

 عحق الامل عقوة شديدة وفي المكءن والوقت الذي سنختءبره، وسننفذ ذلك كمء ينعغي".
ءستثنء  الهدو  األمني واستاءدة األعنء " في إشءبرة إلى وتءعع غءنتس: إنه "ليس لدينء مصءلح في غزة ع

 جثتي جنديين ومواطنين إسبرائيليين محتجزين في غزة.
وادعى غءنتس أنه "سيسبرنء التسهيل عقدبر اإلمكءن، عموجب معءدبرة المءل القطبري ومعءدبرات أخبرى، 

سبرائيل مصبرة على ا لدفءع عن نفسهء شبريطة أن نالم أن المءل سيصل إلى األمءكن الصحيحة. وا 
 وستابرف كيفية القيءم عذلك".

 18/7/2021، األيام، رام هللا
 

 "غانتس" يشكر "عباس" على إرسال طواقم إطفاء إلخماد حريق "القدس" .16
ععبر وزيبر الحبرب اإلسبرائيلي "عيني غءنتس"، عن شكبره لبرئيس سلطة برام هللا محمود ععءس، عاد  

حبرائق في جعءل القدس المحتلة. وقءل غءنتس في تغبريدة إبرسءله طواقم من الدفءع المدني، إلطفء  
على "تويتبر" اليوم الثالثء ، " أود أن أشكبر برئيس السلطة الفلسطينية محمود ععءس، على معءدبرته 
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عإبرسءل برجءل إطفء  لمسءعدة )إسبرائيل( اليوم". وتءعع " التاءون والتنسيق المتعءدل إلنقءذ األبرواح، هو 
جء ت قبرابر ععءس عءلموافقة على إبرسءل طواقم الدفءع المدني إلخمءد   اًء".مصلحة مشتبركة لنء جمي

شعءن عبرصءص قوات االحتالل، خالل اقتحءمهء مخيم جنين،  4حبرائق القدس عاد يوم من استشهءد 
 شمءل الضفة الغبرعية المحتلة.

 17/8/2021، فلسطين أون الين
 

 لبنانمناورة إسرائيلية مفاجئة على الحدود الشمالية مع  .17
أعلن الجيش اإلسبرائيلي، اليوم الثالثء ، عن العد  في منءوبرة مفءجئة لفحص جءهزية قواته في القيءدة 

وعحسب نءطق عسكبري إسبرائيلي، فإن هذه المنءوبرة على الحدود اللعنءنية تهدف  الشمءلية مع لعنءن.
دود مع لعنءن حبركة وأشءبر إلى أن منطقة الجليل والح لفحص جهوزية القوات ألي سينءبريو طءبرئ.

 نشطة للقوات الاسكبرية. عحسب القنءة الاعبرية السءعاة.
 17/8/2021، القدس، القدس

 
 ساعة 52السيطرة على حرائق جبال القدس بعد عمليات إطفاء استمرت  .18

وكءالت: أعلنت سلطة اإلطفء  واإلنقءذ اإلسبرائيلية، مسء  امس، "السيطبرة عشكل تءم" على  -القدس 
 سءعة من اندالعهء. 52شتالة منذ يومين في جعءل القدس، وذلك عاد نحو الحبرائق الم

وأعلن برئيس سلطة اإلطفء  واإلنقءذ اإلسبرائيلية، ديدي سمحي "السيطبرة التءمة" على الحبريق، وأفءد 
برجل إطفء "، شءبركوا في مكءفحة  1500طءئبرة إطفء ، و 20طواقم مختلفة، و 204عأن "أكثبر من 

 ألحد المءضي.الحبريق، منذ يوم ا
وفي وقت سءعق، أعلن سمحي أنه أعلغ "القيءدة السيءسية عأنه ال داعي لمسءعدات دولية جوية 

في غضون ذلك، توقع المسؤولون أن تستغبرق  للمسءهمة في إطفء  الحبرائق، مع تبراجع حدتهء".
ءفية في عملية إعءدة التأهيل عقودا، وانتقد عاض السكءن السلطءت لفشلهء في التصبرف عسبرعة ك

 السءعءت األولى وفقدان السيطبرة على حبرائق الغءعءت.
 18/7/2021األيام، رام هللا، 

 
 
 
 



 
 
 
 

 

 12 ص             5608 الادد:             8/18/2021 ألبرعاء ا التءبريخ: 

 

                                    

 تعقيب بلينكن على قانون األمال  البولندي "ضعيف" د  تع "إسرائيل" .19
تعدو إسبرائيل مستء ة من برد الفال األميبركي على قءنون األمالك العولندي، الذي اختلقت إسبرائيل 

أعقءب المصءدقة عليه، فيمء انتقد مسؤولون في الخءبرجية اإلسبرائيلية، وزيبرهم  أزمة مع وابرسو في
 يءئيبر لعيد، وشددوا على أن "توجهه ضد عولندا خءطئ وسيكلف ثمنء عءهظء".

ودعء وزيبر الخءبرجية األميبركي، أنتوني علينكن، في عيءن، الليلة المءضية، الحكومة العولندية إلى 
لاالقة، التي تتأثبر عهذا القءنون، عغية إيجءد إجبرا  قءنوني واضح ونءجع التشءوبر مع األطبراف ذات ا

يبرمي إلى حل قضية األمالك وتحقيق نوع من الادالة لوبرثة ضحءيء الهولوكوست. واعتعبر أن القءنون 
 الحءلي يمس عجميع المواطنين العولنديين الذين صودبرت امالكهم.

، اليوم الثالثء ، إنه "أقدبر وقوف األميبركيين إلى جءنب ونقلت وسءئل إعالم إسبرائيلية عن لعيد قوله
 إسبرائيل في النضءل ضد القءنون العولندي وأشكبر وزيبر الخءبرجية على أقواله".

واشءبر موقع "واينت" اإللكتبروني إلى أن لعيد اهتم أن يظهبر دائمء أنه ينسق مع اإلدابرة األميبركية، 
يدا جدا وعشكل قوي جدا ضد العولنديين، فيمء واشنطن "لكن من الجءئز أنه عقي وحيدا ألنه ذهب عا

ال تبريد كسبر القواعد مقءعل دولة هءمة في حلف شمءل األطلسي واالتحءد األوبروعي". كذلك برحب 
 علينكن عءلبرئيس العولندي، أندبري دودا، إثبر تاعيبره عن تأييده لحبرية التاعيبر.

 17/8/2021، 48عرب 
 

 ة االحتالل تعتقل مرابطامستوطنون يقتحمون األقصى.. وشرط .20
اقتحم مستوطنون متطبرفون، يوم الثالثء ، عءحءت المسجد األقصى المعءبرك، عحبراسة : القدس المحتلة

 132وقءلت دائبرة األوقءف اإلسالمية في القدس المحتلة، إن  مشددة من شبرطة االحتالل اإلسبرائيلي.
من عءب المغءبرعة خالل الفتبرة الصعءحية،  طءلعء يهوديء، اقتحموا المسجد األقصى 47مستوطنء، عينهم 

وأكد شهود عيءن أن شبرطة  وتجولوا في عءحءته عشكل استفزازي، ومن ثم خبرجوا من عءب السلسلة.
االحتالل اعتقلت المبراعط نظءم أعو برموز، وشددت قيودهء على المصلين الوافدين للمسجد، واحتجزت 

 هويءتهم الشخصية عند العواعءت الخءبرجية.
 17/8/2021، برسقدس 

 
 وتنقلهم إلى الزنازين "مجدو"أسير ا في سجن  36ت نك ل بـ االحتاللقوات  .21

( أسيبًرا عاد عملية 36أمس، عـــ)]أول[ نكلت قوات القمع التءعاة إلدابرة سجون االحتالل يوم : برام هللا
تهم عءلغءز، ، واعتدت عليهم عءلضبرب المعبّرح، وبرش”مجدو“( في سجن 7اقتحءم واساة نفذتهء لقسم )
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وأوضح نءدي األسيبر، في عيءن له، يوم الثالثء ، أن الجز   ونقلتهم الحًقء إلى الازل االنفبرادي.
، فيمء عقي عدد آخبر لم يابرف حتى اآلن ”مجدو“وزنءزين سجن ” الماعءبر“األغلب جبرى نقلهم إلى 

المسؤولية عن حيءة  وحّمل نءدي األسيبر إدابرة سجون االحتالل كءمل الجهة التي تم نقلهم إليهء.
ومصيبر األسبرى، مشيبًرا إلى أن وتيبرة االقتحءمءت مؤخبًرا تتخذ مستوى الانف الذي مءبرسته قوات 

، والتي تاتعبر األعنف منذ أكثبر من عشبر سنوات، ال سيمء عتامد 2019القمع عحّق األسبرى منذ عءم 
 المدججة عءلسالح إلى غبرف األسبرى، وتدميبر وتخبريب مقتنيءتهم.” المتسءدا“إدخءل وحدات 

 17/8/2021، القدس، القدس
 

 عائالت مقدسية من بيت حنينا 4تجميد قضية إخالء منازل  .22
  منءزل أبرعع عءئالت مقدسية من علدة عيت حنينء قبربرت محكمة االحتالل تجميد قضية إخال: القدس

وقءل المحءمي المقدسي مدحت ديعة: "لقد نجحنء  شمءل القدس المحتلة، عءدعء  ملكية األبرض لليهود.
عءئالت في حي األشقبرية ععيت حنينء حتى العت في موضوع ملكية  4في تجميد قضية إخال  منءزل 

 الحتالل المبركزية".السكءن الفلسطينيين لألبرض من محكمة ا
 17/8/2021قدس برس، 

 
 هدم منزل فلسطيني قيد اإلنشاء جنوب نابلس .23

برام هللا: هدمت السلطءت اإلسبرائيلية، أمس الثالثء ، منزاًل فلسطينيًء قيد اإلنشء  في علدة يتمء جنوب 
 وأكد مسؤول ملف االستيطءن شمءل الضفة، غسءن دغلس، أن القوات نءعلس عءلضفة الغبرعية..

اإلسبرائيلية شنت حملة واساة ضد المنءزل في المنطقة ذاتهء، من إخطءبرات وعمليءت هدم. ومنذ 
معنى في أنحء  الضفة الغبرعية، عمء فيهء القدس الشبرقية، وهو  689، هدمت إسبرائيل 2020عداية عءم 

نيًء فلسطي 869، ممء أدى إلى تهجيبر 2016عدد يفوق مء تابرض للهدم خالل عءم عأكمله منذ عءم 
 وتبركهم عال مأوى.

 18/8/2021، الشرق األوسط، لندن
 

 إصابات خالل مواجهات بين طلبة جامعة "بيرزيت" وقوات االحتالل .24
أصيب عدد من الطلعة الفلسطينيين، عحءالت اختنءق خالل مواجهءت اندلات، الثالثء ، على : برام هللا

غبرعية المحتلة(، مع قوات االحتالل التي المدخل الشمءلي لمدينتي برام هللا والعيبرة )وسط الضفة ال
وكءنت كتل طالعية في جءماة "عيبرزيت" القبريعة من  تصدت لمسيبرة منددة عءستشهءد أبرعاة فلسطينيين.
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برام هللا، قد دعت إلى تنظيم مسيبرة على حءجز "عيت أيل"، تنديدا عقتل االحتالل اإلسبرائيلي أبرعاة 
 فلسطينيين في مخيم "ِجنين" لالجئين. 

ذكبر شهود عيءن، عأن جنود االحتالل المتواجدين على الحءجز الاسكبري في محيط مستوطنة "عيت و 
إيل"، أطلقوا الغءز المسيل للدموع والبرصءص "المطءطي" صوب الشعءن المشءبركين في المسيبرة مء 

النءبر فيمء برشق الشعءن قوات االحتالل عءلحجءبرة، كمء أشالوا  أدى إلصءعة الاشبرات منهم عءالختنءق.
 في إطءبرات مطءطية.

 17/8/2021، قدس برس
 

 الفلسطينية: الوضع الوبائي في فلسطين يزداد سوءا "الصحة" .25
قءل مديبر عءم المستشفيءت في وزابرة الصحة نجي نزال "إن الوضع الوعءئي في فلسطين يزداد : برام هللا

وأوضح نزال، في  يءت".سو ا، وهنءك ازديءد في أعداد المبرضى الذين يحتءجون إلى دخول المستشف
عيءن صحفي، صدبر اليوم األبرعاء ، أن هنءك انخفءضء في أعداد اإلصءعءت والدخول للمستشفيءت 
خالل الفتبرة المءضية، ولكن الوضع اآلن يزداد سو ا، وكنء متوقاين هذا األمبر من عداية دخول 

 "متحوبر دلتء" إلى فلسطين".
 18/8/2021، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية وفا

 
 الستيراد منتجات زراعية أردنية " بين األردن و"إسرائيل"اتفاق خاصتوقيع " .26

الستيبراد « اتفءق خءص»، على ]أمس[وقات حكومة الادو اإلسبرائيلي والحكومة األبردنية، اليوم
منتجءت زبراعية أبردنية للكيءن، خالل لقء  ُعقد عين الجءنعين في الجءنب األبردني من ماعبر جسبر 

وفي عيءنهء قءلت وزابرة الزبراعة  ملك حسين، حسب عيءن صءدبر عن وزابرة الزبراعة اإلسبرائيلية..ال
االتفءق يأتي في إطءبر تسوية خءصة الستيبراد منتجءت زبراعية من األبردن إلى »اإلسبرائيلية إن 

ن إسبرائيل في سنة تعويبر األبرض من أجل تنويع مصءدبر االستيبراد إلى إسبرائيل وسد احتيءجءت السكء
الذين يحءفظون على الفبرائض الدينية )اليهودية( في إسبرائيل من جهة، ومن أجل تطعيق االمتيءزات 

 «.التي ينص عليهء االتفءق التجءبري عين الدولتين من الجهة األخبرى
 17/8/2021األخبار، بيروت، 
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 تقصف مواقع في القنيطرة بالجوالن السوري "إسرائيل" .27
لية مواقع سوبرية في محءفظة القنيطبرة على الجءنب السوبري من خط قصفت طءئبرات حبرعية إسبرائي

وذكبرت وسءئل إعالم برسمية في سوبريء أن دوي انفجءبرات  وقف إطالق النءبر في الجوالن المحتل.
ُسمع في منطقة قبرب علدة "حضبر" التي تقع في محءفظة القنيطبرة قبرب هضعة الجوالن التي تحتلهء 

أن طءئبرات حبرعية إسبرائيلية حلقت في سمء  الجوالن المحتل وأطلقت  كمء أفءد شهود عيءن إسبرائيل.
 صوابريخ على مواقع سوبرية في منطقة القنيطبرة الليلة.

 17/8/2021. نت، الجزيرة
 

 إعالم عبري: طائرات مسيرة إسرائيلية لحماية حقول نفط اإلمارات .28
" اإلسبرائيلية، قءمت Percepto أكدت صحيفة "غلوعس" االقتصءدية اإلسبرائيلية، أن شبركة "عبرسعيتو

عغبرض مبراقعة حقول النفط،  الابرعية المتحدة عوضع طءئبرات مسيبرة تامل عصوبرة مستقلة في اإلمءبرات
ومزابرع الطءقة الشمسية ومنشآت العنية التحتية األخبرى، عهدف الاثوبر على عيوب عنيوية ومشءكل 

" اإلسبرائيلي، فإن "الطءئبرات i24موقع "تتالق عءألمن والسالمة في الوقت الفالي". وعحسب مء نقله 
المسيبرة تامل في كل سءعءت اليوم، وفي ظبروف الحبرابرة الشديدة، وتقوم عتفحص مسءحءت واساة 

 عشكل ثءعت وعدون الحءجة لتدخل عشبري".
 17/8/2021، " اإلسرائيليi24موقع "

 
 متحدث باسم "طالبان" يوضح حول مقابلته مع قناة عبرية .29

م حبركة طءلعءن األفغءنية في الدوحة، سهيل شءهين، إنه لم يجبِر "مقءعلة مع أي قءل المتحدث عءس
جء  ذلك في تغبريدة لشءهين على حسءعه في  شخص يقدم نفسه عأنه من وسءئل اإلعالم اإلسبرائيلية".

 موقع "تويتبر" األبرعاء ، توضيحء عشأن إجبرائه مقءعلة مع قنءة "كءن" الاعبرية الثالثء .
قوم عءلاديد من المقءعالت مع الصحفيين كل يوم عاد سقوط مبراكز المحءفظءت في وقءل شءهين: "أ

أفغءنستءن والاءصمة كءعل في يد اإلمءبرة اإلسالمية طءلعءن، وبرعمء يتنكبر عاض الصحفيين، ولكني لم 
 أجبر مقءعلة مع أي شخص يقدم نفسه عأنه من وسءئل اإلعالم اإلسبرائيلية".

ءهين تحدث لمبراسلهء بروي كءيس، من دون أن يتأكد من حقيقة أنه وأوضحت القنءة الاعبرية أن ش
  يامل لصءلح وسيلة إعالمية إسبرائيلية.
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وأكد شءهين في المقءعلة مع مبراسل "كءن" أن حبركته مهتمة عاالقءت جيدة مع الاءلم، وأنهء لن تؤذي 
 طينية.األقليءت في العالد، نءفيء وجود أي تاءون عين "طءلعءن" وحبركة حمءس الفلس

 18/8/2021قدس برس، 
 

وفق مبدأ حل بمواصلة دعم تحقيق السالم "بالده وزير خارجية اليابان يؤكد لعباس التزام  .30
 الدولتين"
، خالل لقءئه برئيس السلطة الفلسطينية وزيبر الخءبرجية اليءعءني توشيميتسو موتيجي أكدبرام هللا: 

عمواصلة دعم تحقيق السالم واالستقبرابر في »ه ، مؤكدًا التزام عالدمحمود ععءس في مدينة برام هللا
، مضيفًء «المنطقة، وفق حل الدولتين وحق الشاب الفلسطيني في تقبريبر مصيبره في دولته المستقلة

الهدف األسءسي لزيءبرتي هو التأكيد على التزام اليءعءن عدعم جهود تحقيق السالم، وتازيز »أن 
 «.لسطينالاالقءت الثنءئية المميزة عين اليءعءن وف

عتقديم الدعم االقتصءدي للشاب الفلسطيني، عمء في ذلك »كمء شدد الوزيبر اليءعءني على التزام عالده 
المشءبريع االقتصءدية التي من أهمهء مشبروع ممبر السالم واالزدهءبر الذي يشتمل على المنطقة 

تءبريخي فيهء، إضءفة الزبراعية الصنءعية في مدينة أبريحء، ومشبروع تغطية الفسيفسء  في قصبر هشءم ال
إلى مؤتمبر سيعءد لدول شبرق آسيء الذي تقوده اليءعءن، إلى جءنب مشءبريع دعم وكءلة )األونبروا( 

 «.والمسءعدات الطءبرئة لغزة
 18/8/2021الشرق األوسط، لندن، 

 
 دولة فصل عنصري "سرائيل"إ َيعد   في كارولينا الشماليةاألمريكي الحزب الديمقراطي  .31

الهيئة الاليء للحزب الديمقبراطي األميبركي في والية كءبرولينء الشمءلية اسبرائيل دولة اعتعبرت : واشنطن
فصل عنصبري واتخذت قبرابرا سيابرض على مؤتمبر الحزب الديمقبراطي في الوالية إللغء  التشبريع 
الذي يجبرم وياءقب الشبركءت واألفبراد الذين يتعنون عبرنءمج مقءطاة وسحب االستثمءبرات وفبرض 

 (.BDSى اسبرائيل )الاقوعءت عل
ووصفت اللجنة الاليء في تصويت لهء اليوم اسبرائيل عدولة فصل عنصبري، ماتعبرة قءنون ماءقعة 

غيبر دستوبري ينتهك التاديل األول في الدستوبر األميبركي حول “مقءطاي اسبرائيل في الوالية عأنه 
 “. الحق في حبرية التاعيبر 

تاءدة حق االميبركيين عحبرية التاعيبر وحقهم في وحمل قبرابر اللجنة الديمقبراطية اسم: قءنون الس
 ممءبرستهء عمء فيهء الحق عءلمقءطاة لدعم حقوق اإلنسءن الفلسطيني.
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يذكبر أن عدد اعضء  الحزب الديمقبراطي في والية كءبرولينء الشمءلية يعلغ مليونين ونصف عضو. 
إلى  96عتصويت  2018( عءم BDSوكءن عبرلمءن الوالية قد أقبر قءنون منءهضة عبرنءمج المقءطاة )

 أصوات. 3صوًتء مقءعل  45صوًتء لصءلحه من النواب عينمء أقبره مجلس الشيوخ عأغلعية  19
 18/8/2021القدس، القدس، 

 
 الحكومة: تعديل وزاري أم تعديل سياسات؟ .32

 أشبرف الاجبرمي
برق لعاض يدوبر الحديث هذه األيءم عن إجبرا  تاديل وزابري في حكومة د. محمد اشتية، عل ويتم التط

األسمء  المبرشحة لتولي منءصب وزابرية من عينهء وزابرتء الداخلية واألوقءف وهمء وزابرتءن يشغلهمء 
برئيس الحكومة نفسه، ووزابرات أخبرى كءلصحة والحكم المحلي، ويعدو أن عدد الوزبرا  الجدد لن 

عءدة تشكيلهء. يتادى الستة عمء يعقى في إطءبر التاديل وليس التغييبر الذي يتطلب استقءلة الحكو  مة وا 
وأيًء كءن شكل التاديل سيعقى موضع جدل كعيبر، ألن الحكومة والسلطة عمومًء في أسوأ أوضءعهء 

 على مستوى الشاعية ودعم البرأي الاءم لهء.
في الواقع سيكون أي تاديل قءدم في تبركيعة الحكومة غيبر مفيد لنءحية الحصول على دعم الجمهوبر 

على عاض الوزبرا ، فءلمطلوب هو أكثبر من مجبرد تاديل وزابري. حتى لو كءن للنءس تحفظءت 
والمواطنون يبريدون برؤية تغييبر حقيقي في سلوك وأدا  المستوى التنفيذي في السلطة، سوا  أكءن ذلك 
في الوزابرات أو الهيئءت أو األجهزة األمنية وغيبرهء. والسعب في وجود برغعة في التغييبر هو تدهوبر 

 وجود خلل في سلوك وأدا  المؤسسءت المختلفة.الوضع الاءم للسلطة و 
يالحظ النءس غيءب دوبر عاض السلطءت عدون وجود عدائل حقيقية حتى لو كءنت مؤقتة، فالى سعيل 
المثءل هنءك غيءب للسلطة التشبرياية عدون وجود أي جسم تمثيلي يمكنه أن يسد مكءنهء، كمؤسسءت 

ود برقءعة من جهة وقدبرة على مبراقعة التشبرياءت منظمة التحبريبر مثاًل أو أي أجسءم تاعبر عن وج
 والتدقيق فيهء من جهة أخبرى.

كمء ال توجد أي آلية لمتءعاة عمل الحكومة ومحءسعتهء أو حتى إعدا  البرأي فيمء تقوم عه. ولو أخذنء 
، التي قدمت فيهء لجنة «الفءيزبر»نموذجًء واحدًا فقط: الخطأ الذي حصل فيمء يتالق عصفقة لقءح 

صفحة وأشءبرت إلى وجود أخطء ، لم ُيتخذ إجبرا  واحد لماءقعة أي  30 حوالييق تقبريبرًا من التحق
مخطئ. هذا عدا عن عاض المسلكيءت المتالقة عءالعتدا  على الحبريءت وخءصة قضية نزابر عنءت، 

 وعاض االعتقءالت والمسلكيءت في التاءمل مع متظءهبرين محتجين.
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نتقءد هو غيءب السلطة القضءئية واالعتدا  على استقالليتهء المثل اآلخبر الذي يابرض السلطة لال
وصالحيءتهء، في ظل تغول السلطة التنفيذية، مع وجود مشكالت أخبرى تبرتعط عءلفسءد وسو  اإلدابرة 
ووضع األشخءص غيبر المنءسعين في المواقع المهمة، ومشكلة السلك الدعلومءسي وضاف قسم من 

 السفبرا .
اقتصءدية كعيبرة جز  كعيبر منهء عسعب االحتالل وعسعب االفتقءبر للدعم وهنءك عدون شك مشكالت 

الخءبرجي وخءصة من الدول الابرعية، وبرعمء عسعب انتشءبر جءئحة كوبرونء. ولكن هنءك أموبر تتالق 
عدوبر السلطة والحكومة سوا  في تسهيل وتنفيذ مشءبريع اقتصءدية كعيبرة، وأموبر أخبرى تتالق عءلجعءية، 

 وبر في هذا الجءنب غيبر واضحة تمءمَء للجمهوبر.وعلى األقل األم
ويضءف إلى ذلك غيءب دوبر الحكومة في قضءيء جوهبرية تمس البرأي الاءم وكأنهء مجبرد جسم تنفيذي 
ال حول لهء وال قوة، إلى دبرجة أن صوتهء غءئب وأدا هء خءفت وغيبر ملموس. وعبرغم أنهء نجحت 

ولى إال أن الوضع عدأ يتدهوبر شيئًء فشيئًء. برعمء ال في المبراحل األ« كوبرونء»نسعيًء في إدابرة ملف 
« دلتء»المتحوبر « الكوبرونء»تتحمل الحكومة كل التعاءت عن ذلك عءعتعءبر أن هنءك موجة جديدة من 

في كل الاءلم، ولكن هي تتحمل جز ًا من المسؤولية في ضمءن التزام المواطنين عءلقواعد واإلجبرا ات 
 الوقءئية.

د الحكومة وتحميلهء مسؤولية كل شي ، ولكنهء هي من يقع في الواجهة وهي ليس من المنطق جل
عنوان أي تغييبر يمكن أن يحسن صوبرة السلطة عشكل عءم. ولهذا فءلتغييبر المنشود والمقنع يتادى 
تغييبر أو إضءفة عاض الوزبرا  والمسؤولين، عمء في ذلك في السلك الدعلومءسي، ويجب أن يذهب 

المواطنين في الحكومة والسلطة. والخطوات المطلوعة هي في مجءل اإلصالح  عءتجءه استاءدة ثقة
المنشود في قطءعءت الفصل عين السلطءت ومحءبرعة الفسءد والقيءم عتنمية حقيقية ومبراعءة الحبريءت 
الاءمة والديمقبراطية والحكم البرشيد، وعنء  عالقءت تكءملية واحتبرام متعءدل مع منظمءت المجتمع 

ء في ذلك تخفيف القيود والتضييقءت عحقهء والقيءم عءالنتخءعءت حيث أمكن في العلديءت المدني، عم
والمجءلس المحلية والنقءعءت واالتحءدات الشاعية وتغييبر األشخءص غيبر المقعولين في المبراكز 
جبرا ات من هذا القعيل. عءإلضءفة إلى جهد حقيقي في مسألة التنمية االقتصءدية  الحيوية. وا 

مءعية، وتاديل المنءهج ونظءم التاليم وتوسيع نشبر الثقءفة والمابرفة المعنية على التاددية واالجت
 والتنويبر.

 18/8/2021األيام، رام هللا، 
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 درس األفغان: سنن الحياة ال تتخلف .33
 أ.د. يوسف برزقة

عي الفصيح نحن اليوم أمءم دبرس طءلعءن، مءذا يقول الدبرس في القبرا ة الفلسطينية؟! الدبرس يقول عءلابر 
ن كءن عحجم أمبريكء وقوتهء-المقءومة تنتصبر دائًمء على المحتل. المحتل  هو إلى هزيمة ال  -وا 

محءلة. والمقءومة الوطنية أينمء كءنت وحيثمء كءنت هي إلى النصبر ال محءلة في ذلك. النصبر قد 
ي الامل لوطنه يتأخبر، وضبريعة النصبر تتفءوت، ولكن الاءقعة نصبر من هللا وفتح قبريب لمن أخلص ف

 ودينه وتمسك عمنهج برعه.
مء من شك أن المقءومة الفلسطينية قد قبرأت دبرس أفغءنستءن قبرا ة وطنية تبرتعط عفلسطين واألقصى، 
وعلمت أنهء ستصل إلى النصبر كمء وصل إليه األفغءن الذين ثءبروا على المحتل البروسي ثم المحتل 

بروا ألنهم تمسكوا عسنن الحيءة والكون ولم يخونوا األمبريكي ثم على الاميل الوطني. األفغءن انتص
قضيتهم مقءعل سلطة كبرزاي الاميلة، وهم اآلن وعاد ضبريعة وتضحيءت كعيبرة يدخلون الاءصمة 

 منتصبرين مستايدين دولتهم اإلسالمية التي عملوا لهء منذ نشأتهء على يد المال عمبر.
زة كعيبرة، عل هو حدث يحكي واقع الحيءة ال يوجد غبراعة في نصبر األفغءن هذا، وليس في هذا ماج

واألشيء  كمء حكءه من قعل في عصبرنء ثوابر الجزائبر وثوابر فيتنءم. المستغبرب هو عندنء في ثوبرتنء 
الفلسطينية، التي سعقت الثوبرة الفيتنءمية واألفغءنية، وكءنت أغنى منهمء، كيف لم تصل عاد إلى 

 النصبر وكيف وصل هؤال  إلى النصبر؟!
مء لايوب الثوبرة إن تأخبر  نصبر الفلسطينيين ياود إمء لنوعية االحتالل االستيطءني لوطنهم، وا 

الفلسطينية، حيث حملت في خفءيءهء فيبروس الفسءد ومسءومة المحتل والامل له وكياًل عءسم الوطنية، 
عينمء ال وطنية أصاًل عءلامل وكياًل لمن يغتصب األبرض ويقتل الشاب؟! كبرزاي كءن وكياًل في 

غءنستءن للمحتل األجنعي، وقءتل طءلعءن وغيبرهء عمسءعدة أمبريكء والغبرب، ولكن الحقيقة تجّلت أف
خالصهء لقضيتهء، فسقط الوكيل وفبر أشبرف غني وبريث كبرزاي  مؤخبًرا عصمود المقءومة األفغءنية وا 

ب هءبرًعء من كءعل إلى طءجكستءن تءبرًكء الاءصمة والقصبر يحتفل عدخول طءلعءن التي وصفهء الغبر 
 عءإلبرهءب والتاصب، واليوم عليه أن ياتبرف عهء دولة إسالمية على مء قبربرته طءلعءن في وثءئقهء.

الدبرس الاظيم عءلفلسطينية يقول نحن أيضء كمقءومة فلسطينية وشاب فلسطيني يبرفض االحتالل 
ن وصف اليهود والغبرب عملنء وجهءدنء  ويبرفض وكال  المحتل سنصل إلى الدولة والنصبر، حتى وا 
عءإلبرهءب. سنن الحيءة والكون ال تتخلف إال حين يختل ميزانهء في نفس المواطن المقءوم، وعند 

 الشاب المقءوم.
 17/8/2021فلسطين أون الين، 
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 في أحدث اجتهادات تعريف إسرائيل صهيونيا   .34
 أنطوان شلحت

لى عهء "وزيبر ثءبرت في إسبرائيل، في األيءم القليلة المءضية، ضّجة لم تهدأ عاد حول تصبريحءت أد
شؤون الشتءت"، نحمءن شءي، من حزب الامل، ذكبر فيهء أن وزابرته ال تامل عتءتًء على تشجيع هجبرة 
اليهود من الاءلم إلى إسبرائيل، وذهب إلى أعاد من ذلك حين قءل إن "الدولة لم تاد في حءجٍة إلى 

إليه كي تحمي نفسهء". وسءبرع هجبرة يهوٍد إليهء لكونهء قوية عمء فيه الكفءية، وتمتلك كل مء تحتءج 
منتقدو الوزيبر إلى اتهءمه عأنه يتعّنى عهذا مواقف "مء عاد صهيونية"، وشّددوا على أن مسألة هجبرة 
اليهود ينعغي أن تعقى إلى األعد في صلب غءيءت الصهيونية والحكومءت اإلسبرائيلية المتاءقعة، عدافع 

في نسعة السكءن اليهود في إسبرائيل، والتي تازوهء  عوامل كثيبرة، يظّل أعبرزهء الزيءدة غيبر الكعيبرة
مصءدبر برسمية إلى هعوط عدد المهءجبرين اليهود إليهء من الخءبرج، وزيءدة الهجبرة منهء. وتكبّربرت، في 
نطءق حملة االنتقءد، مقولة إنه لوال الهجبرة لمء كءنت هنءك "أغلعية يهودية في دولة إسبرائيل"، نءهيك 

برى تاكس مالمح الهوس الديمغبرافي الذي مء انفّك ممسًكء عتالعيب المجتمع عن التلويح عشاءبراٍت أخ
 اإلسبرائيلي.

برفض الوزيبر نفسه االنتقءدات الموجهة إليه، وأعدى، على وجه الخصوص، امتاءضه الشديد من 
وصف مواقفه عأنهء "مء عاد صهيونية"، مؤكًدا أنهء مواقف صهيونية قلًعء وقءلًعء، ولكن من الصنف 

يتجّدد تعًاء للظبروف والتحوالت، من دون أن يتخّلى عن الُمسّلمءت التقليدية، وفي مقدمتهء  الذي
تبرسيخ الدولة اليهودية من النءحية الجوهبرية. تضانء هذه الضجة في ثنءيء أحدث االجتهءدات البرامية 

عءًمء  12 إلى تابريف إسبرائيل من جديد، في ضو  تشّكل حكومة جديدة فيهء منذ أكثبر من شهبر، إثبر
متتءلية توّلى فيهء حزب الليكود سّدة الُحكم. وأول مء ُتحيل إليه أنه ليس ثّمة خالف عمودي عين 
الجءنعين، سوا  الذي يؤكد صهيونيته أو الذي ُيتهم عأنه "مء عاد صهيوني"، عشأن هذا التابريف، 

ية لليهود في شّتى أبرجء  الاءلم"، وعءألسءس وفًقء للبرؤية الصهيونية التقليدية التي تاتعبر أنهء "دولة قوم
وال تزال تاتعبرهء كذلك وصواًل إلى سّن قءنون ذي صفة دستوبرية عهذا الصدد. لاّل الفءبرق الوحيد أن 
الوزيبر يايد إلى الواجهة أهميًة ُمستدامًة إلحدى سمءت الحبركة الصهيونية منذ تأسيسهء، وهي سمة 

وسط، والمقصود عهء الواليءت المتحدة. غيبر أنه في التحءلف مع دولٍة عظمى خءبرج منطقة الشبرق األ
هذه النقطة عءلتحديد يطبرح الوزيبر، عمقءبرعٍة قد تكون ُمستحدثة، أن هنءك دوبًرا ُماواًّل أكثبر فأكثبر على 
اليهود األميبركيين في توثيق عبرى هذا التحءلف، وخصوًصء في مواجهة البريءح الجديدة التي تهّب 

وعكست نفسهء ععبريٍق أّخءذ خالل الهّعة الفلسطينية أخيبرا، ومء تضمنته من على تلك الدولة الاظمى، 
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عدوان عسكبري إسبرائيلي على قطءع غّزة. عكلمءت أخبرى، قد يكون هذا المنظوبر أوسع لتابريف 
 إسبرائيل اآلن.

من عين مء برّكز عليه الوزيبر، وهو عميد سءعق في الجيش اإلسبرائيلي، أن أمن إسبرائيل مبرهوٌن 
دات الاسكبرية األميبركية، وعتأييدهء السيءسي واالقتصءدي، وأن مء حدث على هذا الصايد عءلمسءع

في الفتبرة المءضية لم يسعق أن شهدته الاالقءت عين الدولتين إطالًقء، حيث عءدبر قءدٌة من الحزب 
سة الديمقبراطي إلى الدفع عمعءدبراٍت تهدف إلى منع تزويد إسبرائيل عءألسلحة. وممء كتعه: "عاد خم

أعوام ينتهي مفاول اتفءق التفءهمءت عين إسبرائيل والواليءت المتحدة، وعفضل هذا االتفءق تحصل 
إسبرائيل على نحو أبرعاة مليءبرات دوالبر سنوًيء. هذا المعلغ هو عمنزلة استثمءبر أميبركي في أمن إسبرائيل 

ن أن يلحظ أصواتًء واستقبرابر الشبرق األوسط. ومن يتاّقب مء يحدث في الواليءت المتحدة ال ُعد م
جديدة تتاءلى من صفوف الحزب الديمقبراطي )الحءكم(. وتجد إسبرائيل نفسهء تحت سيل انتقءدات من 
ليزاعيث ووبرن، وكذلك من األجيءل الشءعة. وخالل المواجهة  قدامى قءدة الحزب، مثل عيبرني سءندبرز وا 

اّزز عادم تزويدهء عءلسالح"! في الاسكبرية أخيبرا في غزة، طءلب منءهضو إسبرائيل اآلخذ نفوذهم عءلت
 مجبّرد هذا مء يؤّشبر إلى "سينءبريو برعب" يقع عب  مواجهته على يهود أميبركء.

 18/8/2021العربي الجديد، لندن، 
 

 األوضـاع في الـضـفـة والـقـطـاع تــزداد "ســخـونـة" .35
 عءموس هبرئيل

ءلذبرائع التي ُسمات، مؤخبرًا، عشأن الحءدثة التي وقات فجبر اإلثنين في جنين ال عالقة لهء معءشبرة ع
سبرعة الضغط على الزنءد من طبرف الجيش اإلسبرائيلي في الضفة الغبرعية. في هذه الحءدثة الثءنية 
من نوعهء خالل أقل من أسعوعين، اصطدمت قوة من المستابرعين عإطالق نءبر كثيف من مسلحين 

ة في األسءس عن محءوالت التنظيمءت فلسطينيين أثنء  عملية لهء في مخيم الالجئين. تكشف الحءدث
المحلية جعءية الثمن عن كل عملية في جنين وعن تخوف السلطة الفلسطينية من االشتعءك ماهء. 
إطالق الصوابريخ من قطءع غزة على سديبروت، ظهبر أمس، يمكن أن يكون انتقءمًء فلسطينيًء له 

 القطبري.عالقة أيضًء عءلظبروف الداخلية للقطءع وتأخُّبر وصول المءل 
المقءتلون، الذين تحبركوا في المخيم، هم أفبراد من وحدة المستابرعين التءعاة لحبرس الحدود. وهي قوة 
مدبرعة وخعيبرة في هذا النوع من الامليءت التي غءلعًء ال تميل إلى التاقيد. الحوادث التي وقات في 

واالحتيءطي أطلق أفبرادهء  الجيش اإلسبرائيلي النظءمي وحدات فيالفتبرة األخيبرة ياود ماظمهء إلى 
النءبر من دون حءجة أو من دون تحذيبر في حوادث شهدت وجود مدنيين. هذه المبرة جء  المستابرعون 



 
 
 
 

 

 22 ص             5608 الادد:             8/18/2021 ألبرعاء ا التءبريخ: 

 

                                    

الجهءد «و« حمءس«إلى المخيم العتقءل مطلوب، أسيبر أمني سءعق مشتعه عأن له عالقة عـ
ة متهم عأنه في قطءع غز « حمءس»، هذا الشخص الذي تبرعطه عالقءت عنءشطين من «اإلسالمي

 ينوي القيءم عهجمءت داخل حدود الخط األخضبر عتوجيهءت منهم.
عملية االعتقءل عحد ذاتهء مبّرت من دون مقءومة، لكن عندمء عدأ أفبراد حبرس الحدود عءلخبروج من 
المخيم اصطدموا عإطالق نءبر كثيف. الفيديوهءت التي صوبرهء فلسطينيون ُتظهبر مسلحين يطلقون 

عءلمسدسءت والعنءدق. عحسب الجيش اإلسبرائيلي، جز  من إطالق النءبر كءن من النءبر على القوات 
فلسطينيين وجبرح ثالثة آخبرين. ولم تقع  4قنءصة. وأدى إطالق حبرس الحدود النءبر إلى مقتل 

 إصءعءت في الجءنب اإلسبرائيلي.
ينيين، فلسط 6آب الجءبري ُجبرح  3في حءدثة مشءعهة وقات مع قوة من حبرس الحدود في جنين في 

أحدهم توفي متأثبرًا عجبراحه قعل عضاة أيءم. أيضًء في هذه الحءدثة ُأطلقت نيبران كثيفة على القوات 
اإلسبرائيلية. عحسب الجيش فإن األمبر يتالق عتنظيمءت مختلفة في المخيم ال تاتمد على هبرمية 

من تيءبرات منظمة وليس لديهء عالقءت أيديولوجية، عل هي ععءبرة عن تجمُّع نءشطين مسلحين 
مختلفة. ظءهبرات مشءعهة انتشبرت في مخيم الالجئين في جنين في المءضي أيضًء في فتبرة االنتفءضة 

 الثءنية ومء عادهء.
عسكبرية إسبرائيلية وحتى ضد أجهزة « اقتحءمءت»عبرزت عدة مبرات محءوالت للدفءع عن المخيم ضد 

السلطة على إبرسءل شبرطة مسلحة للامل األمن التءعاة للسلطة الفلسطينية. لفتبرات طويلة لم تتجبرأ 
داخل المخيم خوفًء من التابرض للهجوم. الوضع في جنين يتفءقم في الفتبرة األخيبرة، وقد يكون تاعيبرًا 

 عن استمبرابر ضاف سيطبرة السلطة على شمءل الضفة.
عصوبرة غيبر مسعوقة أخذ حبرس الحدود ماهم اثنين من جثءمين القتلى الفلسطينيين الذين سقطوا. 

في « أوبراق مقءيضة»ليس من الواضح عاد مء إذا كءن هذا القبرابر نءعاًء من محءولة إسبرائيلية لجمع 
مفءوضءت األسبرى والمفقودين في قطءع غزة، أم أن األمبر جبرى عمعءدبرة ذاتية. في كل األحوال تعين 
ع في المءضي أن جمع جثءمين مسلحين من الضفة والقطءع لم يكن مفيدًا في أية مقءيضة م

 في القطءع.« حمءس»
، األسعوع المءضي، عن طلب برئيس األبركءن، أفيف كوخءفي، من القءدة في الضفة «هآبرتس»تحدثت 

ممءبرسة ضعط النفس في استخدام القوة لمنع قتل فلسطينيين ال عالقة لهم عءلامليءت اإلبرهءعية، األمبر 
وحتى الاسكبري البرفيع المستوى الذي يمكن أن يؤدي إلى تصايد الانف. إجمءاًل المستوى السيءسي 

ال يتدخالن في الموافقة على عمليءت تنفيذية في أبراضي المنطقة أ التءعاة للسلطة، ويتبركءن القبرابرات 
من المحتمل أن يكون ازديءد الحوادث األخيبرة، «. السءمبرة«و« يهودا»لتقديبر القيءدة الوسطى وفبرقة 
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حءجة إلى تدّخل أكعبر من طبرف برئيس األبركءن في في األسءس في الامليءت في جنين، إشءبرة إلى ال
 هذه الامليءت وفحص ضبروبرتهء الامالنية.

الصوبرة األمنية في الضفة ليست هءدئة العتة. هنءك ابرتفءع كعيبر في عدد حوادث الانف، وجز  كعيبر 
س. منهء يتمحوبر حول االحتجءج الفلسطيني المستمبر ضد إقءمة العؤبرة االستيطءنية أفيتءبر جنوب نءعل

صحيح أنه جبرى إخال  سكءن العؤبرة، الشهبر المءضي، في أعقءب تسوية عين المستوطنين والحكومة، 
 لكن المنءزل عقيت مكءنهء وال يزال الفلسطينيون ممنوعين من التوجه إلى أبراضيهم المجءوبرة.

في الوقت عينه يزداد التبرقب في القطءع. أول من أمس جبرى الحديث عن حدوث اناطءفة في 
تصءالت عين قطبر واألمم المتحدة إليجءد أسلوب جديد لنقل المءل القطبري إلى غزة عمء يتال م مع اال

أشهبر تقبريعًء ال يزال المءل عءلقًء. ومع  3قعل « حءبرس األسوابر»مطءلب إسبرائيل. فمنذ انتهء  عملية 
دة والنصف مبروبر الوقت تزيد الاقعءت في وجه تحويله في فبرص عودة الانف. حوالي السءعة الواح

أحدهمء والثءني « القعة الحديدية»ظهبرًا ُأطلق صءبروخءن من قطءع غزة على سديبروت. اعتبرضت 
سقط في داخل أبراضي القطءع. هذا اإلطالق الخءبرج عن المألوف، والذي لم يالن أحد مسؤوليته 

سععه  عنه، يمكن أن تكون له عالقة عحءدثة جنين، لكنه على مء يعدو ياّعبر عن إحعءط فلسطيني
 تجميد تحويل المءل.

 «هآرتس»
 18/8/2021األيام، رام هللا، 
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 المسجد األقصىعشرات المستوطنين يقتحمون 

   18/8/2021فلسطين أون الين، 


