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 غزة فيبشأن األوضاع األمنية " الوساطة"وزير المخابرات المصرية في تل أبيب لبحث  .1
استقبل رئيس الوزراء اإلسرائيلي، نفتالي بنيت، أمس )األربعاء(، في مكتبه  رام هللا: -تل أبيب 

لمخابرات المصرية، عباس كامل، في أول لقاء له، ضمن الزيارة التي شملت بالقدس الغربية، وزير ا
وحسب بيان مكتب بنيت، فقد جرى الحديث خالل اللقاء عن األبعاد السياسية واألمنية  رام هللا أمس.

واالقتصادية للعالقات اإلسرائيلية المصرية. كما تم خالل اللقاء بحث ملف الوساطة المصرية بشأن 
األمنية إزاء قطاع غزة. ونقل الوزير كامل إلى بنيت دعوة من الرئيس المصري، عبد األوضاع 

 الفتاح السيسي، للقيام بزيارة رسمية إلى مصر خالل األسابيع المقبلة.
وكشفت مصادر سياسية في رام هللا أن المحادثات بين كامل والرئيس الفلسطيني، محمود عباس، 

ة وكيفية التقدم بها في الظروف الناشئة ما بعد إلغاء االنتخابات. تناولت قضية المصالحة الفلسطيني
إن كامل أطلع عباس في رام هللا على الجهود المصرية « الشرق األوسط»وقال مصدر فلسطيني لـ

المتعلقة بدفع العملية السياسية، وكذلك ما يتعلق بتهدئة طويلة في قطاع غزة، وبحث معه ملف 
لقطاع. فيما قالت مصادر في تل أبيب إن المحادثات مع بنيت، المصالحة وا عادة إعمار ا

والمحادثات التي أعقبتها مع وزير األمن، بيني غانتس، وقادة المخابرات اإلسرائيلية، تطرقت بشكل 
أساسي إلى القضايا الشائكة في الموضوع الفلسطيني وتفادي تدهور األوضاع ووقوع انفجار أمني 

 جديد.
 19/8/2021، نالشرق األوسط، لند

 
 افع إنسانيةو جاءت بدبالقدس المشاركة الفلسطينية في إخماد الحرائق عباس  .2

محمود عباس، مساء األربعاء، اتصاال هاتفيا من وزير األمن السلطة الفلسطينية تلقى رئيس : رام هللا
يني في الداخلي اإلسرائيلي عومير بارليف، قدم خالله الشكر على مشاركة الدفاع المدني الفلسط

وقال إن المساعدة الفلسطينية كانت ، إخماد الحرائق التي اندلعت غربي القدس خالل األيام الماضية
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أن المشاركة الفلسطينية في إخماد الحرائق جاءت بدافع من إنسانية  عباسبدوره، أكد  مهمة ومؤثرة.
دوما لمثل هذه دولة فلسطين وشعبها بغض النظر عن أي شيء، مشدًدا على أن فلسطين تبادر 

 المساعدات اإلنسانية مهما كلفت من ثمن.
 18/8/2021، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
 عن تفاصيل وموعد التعديل الوزاري في الحكومة الفلسطينيةيكشف  لجاغوبا .3

نشر منير الجاغوب، رئيس المكتب اإلعالمي في مفوضية التعبئة والتنظيم لحركة فتح، عبر 
حته على )فيسبوك(، تفاصيل التعديل الحكومي وموعد حلف اليمين المقرر يوم غد الجمعة "إذا صف

 لم يحصل أي تعديالت جديدة".
وأضاف إن الحكومة بموجب التعديل ستكون كما يأتي: د. محمد إشتية رئيس مجلس الوزراء، موسى 

لح وزير المواصالت، رفيق سراحنة وزير الصحة، مجدي الصا ديوزير الحكم المحلي، د. سع ديحد
 الدبعيأبو عياش وزير العدل، مروان عورتاني وزير التربية، زياد الميمي وزير التعليم العالي، زهير 

هب الريح وزير الداخلية، حسن عفيفي وزير الريادة والتمكين، نصري أبو جيش  ادياألوقاف، ز  ريوز 
در وزير االتصاالت د. عاطف أبو سيف المالكي وزير الخارجية، د. إسحق س اضيوزير العمل، ر 

وزير  طاريالع اضيوزير الثقافة، روال معايعة وزيرة السياحة، خالد العسيلي وزير االقتصاد، ر 
الزراعة، د. محمد زيارة وزير األشغال واإلسكان، آمال حمد وزيرة شؤون المرأة، فادي الهدمي وزير 

أبو عمرو  ادينة وزير اإلعالم نائب رئيس الوزراء، ز القدس، شكري بشارة وزير المالية، نبيل أبو ردي
 نائب رئيس الوزراء، أحمد مجدالني وزير الشؤون االجتماعية. 

 19/8/2021األيام، رام هللا، 
 

 يستقبل رئيس جهاز المخابرات العامة المصرية عباس .4
ة في رام هللا، محمود عباس، أمس، بمقر الرئاسالسلطة الفلسطينية وفا: استقبل رئيس  -رام هللا 

وجرى خالل  رئيس جهاز المخابرات العامة المصرية، الوزير اللواء عباس كامل، والوفد المرافق له.
اللقاء استعراض آخر المستجدات في األراضي الفلسطينية، وسبل تعزيز العالقات الثنائية وتحقيق 

صر بقيادة عبد الفتاح السيسي ، مواقف وجهود ومبادرة معباسوثّمن  االستقرار والسالم في المنطقة.
 لدعم الشعب الفلسطيني ونصرة قضيته العادلة.
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من جانبه، نقل الوزير عباس كامل، تحيات السيسي، وتأكيده حرص مصر على التنسيق والعمل مع 
فلسطين في جميع الخطوات والمبادرات، لما فيه خير الشعبين والبلدين ودعم الشعب الفلسطيني في 

 قالله.نيل حريته واست
 19/8/2021، األيام، رام هللا

 
 اتهامات للسلطة بالتالعب بأموال صندوق هيئة التقاعد .5

غزة/ محمد أبو شحمة: عكس تأخير صرف السلطة رواتب موظفيها المتقاعدين الضوء  -رام هللا 
على صندوق هيئة التقاعد وخلوه من األموال، وسط اتهامات للسلطة بالتالعب بأموال األخير في 

جاوز للقانون الفلسطيني. وسادت حالة من الغضب واالستياء بين الموظفين المتقاعدين لتأخر ت
أغسطس، وهو ما عكس خلاًل إداريًّا وماليًّا في هيئة التقاعد،  17صرف رواتب شهر يوليو حتى 

وتالعًبا واضًحا في أموال المتقاعدين. وبحسب إفادة مصدر مسؤول في السلطة؛ إن األخيرة سعت 
ألف موظف متقاعد من البنوك المحلية، وهو ما  25ماليين شيقل موازنة رواتب لـ 110إلى توفير 

أثار غضب المتقاعدين الذين تساءلوا عن مصير أموالهم التي يجب أن تبقى محفوظة دون المساس 
قاعد بها وفًقا القانون األساسي الفلسطيني. ونّبه الموظف المتقاعد كامل دنون إلى أن صندوق الت

يقتطع من الموظف جزًءا من راتبه طيلة سنوات خدمته، وبذلك "يجب أن يحصل المتقاعد على راتبه 
التقاعدي كاماًل وبانتظام شهريًّا". وعد دنون في حديثه إلى صحيفة "فلسطين" خلو صندوق التقاعد 

لمعرفة أين  من أموال المتقاعدين جريمة وكارثة وطنية ومجتمعية، تستوجب وقفة من المتقاعدين
ذهبت أموال الصندوق. وأشار إلى أنه ال يوجد رقابة على صندوق التقاعد إطالًقا، وال توجد لجان 
 تقاعد تعلم أين تذهب األموال، أو جهة نقابية تطالب بحقوقهم وتعلم لماذا تتأخر رواتب المتقاعدين.

 19/8/2021فلسطين أون الين، 
 

 من الجمعيات الخيرية وفق أسس مهنيةمجدالني: طورنا نظاما لشراء الخدمة  .6
ترأس وزير التنمية االجتماعية أحمد مجدالني، األربعاء، لقاء تشاوريا عقد في رام هللا، : رام هللا

جمعية ومؤسسة مجتمع مدني من مختلف محافظات الضفة بما فيها القدس  40بمشاركة نحو 
راء الخدمة من الجمعيات وفق أسس وقال مجدالني ان الوزارة طورت نظاما جديدا لش المحتلة.

 وأضاف ان الحكومة تجري المشاورات الالزمة من أجل . مهنية، تجعل عملية المتابعة سهلة
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استحداث المنصة الوطنية الفلسطينية للتضامن االجتماعي، التي ستمكن أي شخص أو مؤسسة من 
 .1948و األراضي المحتلة عام تقديم المساعدة ألي فلسطيني في الشتات او األراضي الفلسطينية ا

 18/8/2021، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
 "إسرائيل"تستعد لتصعيد متدرج مع  في غزة فلسطينيةالفصائل ال .7

قالت مصادر فلسطينية إن الفصائل الفلسطينية  رام هللا:من  ،19/8/2021، الشرق األوسطذكرت 
عيد يوم السبت المقبل، عبر مهرجان جماهيري حاشد بمناسبة قررت إرسال رسالة حول نيتها التص

ذكرى إحراق المسجد األقصى، سينظم في موقع ملكة شرق غزة القريب من الحدود والذي شهد سابقًا 
الفصائل قررت »أن « الشرق األوسط»وأضافت المصادر لـ أعنف مواجهات خالل مسيرات العودة.
وأكد عضو «. يد متدرج إذا لم تتقدم جهود التهدئة إلى األمامإرسال رسالة واضحة أنها باتجاه تصع

في فلسطين خالد البطش، أن االنفجار والتصعيد « حركة الجهاد اإلسالمي»المكتب السياسي لـ
لجان المقاومة »كما أكد محمد البريم، الناطق باسم «. إذا استمر الوضع الراهن»قادمان ال محالة 

همة إذا اعتقدت أنها ستحقق بالحصار والتدليس والخداع ما لم تحققه وا »، أن إسرائيل «في فلسطين
المقاومة متمسكة بإعادة إعمار ما دمره االحتالل في قطاع غزة، »وتابع أن «. عبر الحرب والعدوان

 «.وحفظ كرامة المواطنين، ووقف أي أعمال استفزازية بالقدس والضفة
بر البدء بمسيرات على الحدود، ثم تفعيل األدوات وقررت الفصائل أن يكون التصعيد تدريجيًا، ع

الخشنة؛ بما يشمل استئناف إطالق البالونات الحارقة وتفعيل وحدات اإلرباك الليلي. وعقدت القوى 
ما لم يأخذه االحتالل بالعدوان والقصف؛ »الوطنية واإلسالمية في غزة، أمس، اجتماعًا قالت فيه إن 

، محذرة بأن استمرار إغالق القطاع يزيد من حالة التوتر «غالقلن يحصل عليه عبر الحصار واإل
إلحراق المسجد األقصى، ووجهت  52عند الذكرى الـ« لجنة المتابعة للفصائل»فيه. وتوقفت 

 الفعاليات الوطنية إلى القيام بما يلزم إلحياء الذكرى.
ائل خالل اجتماع طارئ اتفقت الفص عيسى سعد هللا:، عن 19/8/2021، األيام، رام هللاوأضافت 

وسريع عقدته في مدينة غزة، أمس، على اتخاذ المزيد من الخطوات الضاغطة على االحتالل خالل 
المرحلة المقبلة ردًا على استمراره في فرض الحصار ورفضه تنفيذ شروط المقاومة، تتضمن تفعياًل 

لجبهة الديمقراطية، إن الفصائل وقال محمود خلف القيادي في ا تدريجيًا ألدوات المقاومة الشعبية.
أجمعت خالل االجتماع على عدم التسليم بسياسة األمر الواقع التي تنتهجها سلطات االحتالل تجاه 
قطاع غزة وستعقد المزيد من االجتماعات على مستويات مختلفة خالل الفترة المقبلة لمناقشة باقي 

 الخطوات التي ستعقب المهرجان الكبير.
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"األيام": تم خالل االجتماع التأكيد على أن االحتالل ال يزال يتعمد المراوغة ويرفض وأضاف خلف لـ
تنفيذ شروط وقف إطالق النار وعلى رأسها رفع الحصار والسماح ببدء عملية اإلعمار ووقف عدوانه 

 على المسجد األقصى وقطاع غزة.
 

 داريينالحية: شعبنا ومقاومته يدعمون الخطوات النضالية للمعتقلين اإل .8
غزة/ فاطمة الزهراء العويني: أكد عضو المكتب السياسي لحركة "حماس" د. خليل الحية أن شعبنا 
ومقاومته يقفون خلف األسرى في سجون االحتالل اإلسرائيلي خاصة المعتقلين اإلداريين الذين 

فلسطينية لتفعيل وطالب السلطة ال يعانون من إرث بريطاني أورثه لهذا االحتالل اإلسرائيلي البغيض.
جلب قادة االحتالل اإلسرائيلي لمحكمة "الجنايات الدولية" لكون االعتقال اإلداري "جريمة حرب" 

 ليكون ذلك عامل نجاح للحملة الوطنية لمواجهة االعتقال اإلداري.
 18/8/2021، فلسطين أون الين

 
 ل عليه بحصار غزةالقوى الوطنية واإلسالمية: ما لم يأخذه االحتالل بالعدوان لن يحص .9

أكدت القوى الوطنية واإلسالمية في غزة، أن "ما لم يأخذه االحتالل بالعدوان والقصف لن يحصل 
عليه عبر الحصار واإلغالق"، محذرًة أن استمرار اإلغالق على القطاع يزيد من حالة التوتر في 

ة الستمرار الحصار وناقشت لجنة المتابعة في اجتماعها الطارئ، التداعيات الخطير  القطاع.
المفروض على غزة، ومحاوالت االحتالل تفريغ انتصار شعبنا في معركة "سيف القدس" من 
مضمونه عبر الضغط على الحاضنة الشعبية للمقاومة التي كانت السبب الرئيس في انتصار 

وعّبرت  المقاومة في هذه المعركة، وكذلك محاوالت االحتالل تغيير قواعد االشتباك مع المقاومة.
لجنة المتابعة في بيان لها وصل "القدس برس" نسخه منه، عن إصراراها على استمرار مقاومته لهذا 
ّن ما لم يأخذه  الحصار والنضال من أجل كسره عن شعبنا وعدم االستسالم لإلرادة الصهيونية، وا 

ن استمرار ا إلغالق على االحتالل بالعدوان والقصف لن يحصل عليه عبر الحصار واإلغالق، وا 
وطالبت لجنة المتابعة المؤسسات الدولية ودول العالم الحر  القطاع يزيد من حالة التوتر في القطاع.

 الضغط علي دولة االحتالل إلنهاء سياساتها ضد شعبنا في كل مكان.
 18/8/2021قدس برس، 
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 فصائل فلسطينية تطالب السلطة بتحريك ملف األسرى اإلداريين دوليًّا .10
سالمية، األربعاء، لحشد أكبر حملة دعم نصرًة لألسرى اإلداريين : غزة دعت فصائل وقوى وطنية وا 

في سجون االحتالل، مطالبين السلطة الفلسطينية بتحريك ملّفهم دولّيا ورفع قضيتهم أمام محكمة 
ضاع جاء ذلك خالل لقاء سياسي نّظمته الهيئة المستقلة لحقوق اإلنسان حول أو  الجنايات الدولية.

األسرى اإلداريين في سجون االحتالل، بحضور ومشاركة ممثلين عن الفصائل ومؤسسات معنية 
 بحقوق األسرى ونشطاء ومتضامنين.

 18/8/2021، المركز الفلسطيني لإلعالم
 

 مواجهات واشتباك مع االحتالل بطوباس .11
لمدينة في وقت مبكر أفاد نادي األسير في طوباس، أن قوة من جيش االحتالل اقتحمت ا: محمد وتد

من فجر يوم األربعاء، وتصدى لها مجموعة من الشبان بالزجاجات الحارقة والحجارة، فيما أطلق 
ووفقا للمعلومات المتوفرة، فإن الشبان استهدفوا قوات  مقاومون النار على دوريات االحتالل.

ة، وأظهر مقطع مصور االحتالل التي انتشرت في مناطق مختلفة من المدينة، بالزجاجات الحارق
انقالب آلية لجيش االحتالل خالل استهدافها بالحجارة و"المولوتوف"، وكذلك أصوات إطالق نار 

وذكر أن قوات االحتالل  تزامنًا مع اقتحام قوات االحتالل للمدينة، مع ساعات الصباح الباكر.
 ه إلى جهة غير معلومة.اعتقلت المواطن فواز أبو دواس، عقب اقتحام منزله في المدينة، ونقلت

 18/8/2021، 48عرب 
 

 بدران: تمديد عزل الشيخ رائد صالح قرار سياسي من أعلى سلطة لالحتالل .12
قال عضو المكتب السياسي لحركة حماس حسام بدران إن تمديد عزل الشيخ رائد صالح في سجنه 

، بهدف زيادة الضغط هو قرار سياسي مصدره أعلى السلطات السياسية واألمنية في دولة االحتالل
وأكد  .48على الشيخ بسبب مواقفه الثابتة والراسخة في الدفاع عن شعبنا داخل األرض المحتلة عام 

بدران في سلسلة تغريدات أن هذه الخطوة تأتي ضمن منهجية تقوم على إبعاد القيادات الوطنية عن 
رائد صالح، مضيفا بأنه سيبقى وعبر بدران عن ثقته المتجددة وتقديره للشيخ  الحاضنة الشعبية.

 حامال للراية رغم كل التحديات واألثمان التي يدفعها، فهو الذي ارتبط اسمه بالقدس واألقصى.
 18/8/2021موقع حركة حماس، 
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 "ج"غانتس يعيد النظر بالمصادقة على بناء بيوت للفلسطينيين في مناطق  .13
نتس، إعادة النظر في المصادقة على أعمال يعتزم وزير األمن اإلسرائيلي، بيني غا: بالل ضاهر

، التي تم اإلعالن عنها األسبوع الماضي. وبسبب تشويشات "ج" بناء لصالح الفلسطينيين في مناطق
في العمل يمارسها موظفو لجنة التخطيط والبناء في "اإلدارة المدنية" التابعة لجيش االحتالل، تأجل 

ل المصادقة على أعمال البناء هذه وكذلك على خطط بناء في اجتماع اللجنة اليوم، األربعاء، من أج
 المستوطنات.

وقالت اإلذاعة العامة اإلسرائيلية "كان"، اليوم، إن غانتس اتخذ قراره في أعقاب طلب حزب "يمينا" 
ووزيرة الداخلية، أييليت شاكيد، بإعادة النظر في المصادقة على أعمال بناء في قرية خربة بيت 

وزعمت  وحدة سكنية فيها. 50بيت لحم، حيث صادق االحتالل اإلسرائيلي على بناء زكريا قرب 
شاكيد أن "هذه منطقة حساسة، والبناء في هذا المكان سيقطع تواصل المستوطنات في هذه 

 المنطقة".
 18/8/2021، 48عرب 

 
 نتنياهو: رفضت اقتراحا أمريكيا بتبني النموذج األفغاني بالموضوع الفلسطيني .14

ى رئيس الحكومة اإلسرائيلية السابق، بنيامين نتنياهو، أن وزير الخارجية األميركي األسبق، جون ادع
كيري، دعا إسرائيل إلى تبني نموذجا مشابها للواليات المتحدة في أفغانستان، في األراضي 

 الفلسطينية المحتلة، وأنه رفض اقتراح كيري.
، توجه إلّي وزير الخارجية األميركي 2013ي العام وكتب نتنياهو في صفخته في "فيسبوك"، أنه "ف

حينها، جون كيري. ودعاني إلى زيارة سرية في افغانستان كي أشاهد، بحسبه، كيف اقامت الواليات 
 –المتحدة قوة عسكرية محلية بمقدورها أن تقف وحدها ضد اإلرهاب. والرسالة كانت واضحة 

 لواليات المتحدة تطبيقه في الموضوع الفلسطيني".هو النموذج الذي تطلب ا’ فغانستانأنموذج ’
وحسب نتنياهو، "رفضت االقتراح بأدب، ورفضت مجرد فكرة كهذه. وكنت أقدر حينذاك أنه بمجرد 
انسحاب الواليات المتحدة من أفغانستان، سينهار كل شيء. وهذا ما حصل ألسفي في هذه األيام: 

ا إلى دولة إرهاب تشكل خطرا على سالمة العالم. نظام إسالمي متطرف احتل أفغانستان وسيحوله
وسنحصل على نتيجة مشابهة إذا سّلمنا مناطق من الوطن للفلسطينيين، ال قدر هللا. فالفلسطينيون 
لن يقيموا سنغافورة، وسيقيمون دولة إرهاب في يهودا والسامرة )الضفة الغربية(، في مسافة قصيرة 

 سابا ونتانيا". من مطار بن غوريون، تل أبيب، كفار
 18/8/2021، 48عرب 
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 مزارعون إسرائيليون يحتجون على اتفاقيات مع األردن .15
تل أبيب: في عملية احتجاج على استيراد المنتوجات الزراعية، وفي اليوم الذي تم فيه التوقيع على 

يب، باشر اتفاق بين الحكومتين اإلسرائيلية واألردنية، على استيراد منتجات زراعية أردنية لتل أب
مئات المزارعين اإلسرائيليين حملة مظاهرات بدأوها في محاولة اقتحام الحدود مع لبنان، الثالثاء، 

 واستمرت أمس في مظاهرة أمام بيت رئيس الوزراء، نفتالي بنيت، في مدينة رعنانا.
يأتي هذا االحتجاج ضد خطة الحكومة إلغاء الجمارك المفروضة على المنتوجات الغذائية 

لمستوردة، والتي ستؤدي إلى تخفيض أسعار الخضراوات والفواكه وسائر المنتوجات الزراعية. ا
هيئة كفاح »وأشارت «. ضغط خانق آلالف العائالت والمرافق الزراعية»ويعتبرها المزارعون، بمثابة 

مداجن تابعة لنحو ثالثة آالف وخمسمائة من مربي البيض في خطر »، إلى أن «المزارعين
 «.قاإلغال

 19/8/2021الشرق األوسط، لندن، 
 

لن نمتلك تموياًل لقذائف للمدرعات وصواريخ القبة " بسبب كوروناإغالقات : إذا نفذنا بينيت .16
 "الحديدية
وكاالت: حّذر رئيس الحكومة اإلسرائيلية، نفتالي بينيت، من فرض إغالق جديد للحد من  -القدس 

ى أن اإلغالق "هو الخيار األسهل، لكنه سيدمر الدولة"؛ انتشار فيروس كورونا المستجد، مشددًا عل
 معتبرًا أن فرض إغالق جديد ستكون له أبعاد سلبية على المستويات األمنية واالجتماعية.
 200 حواليوقال بينيت، في مؤتمر صحافي عقده مساء أمس، إن "اإلغالقات كلفت دولة إسرائيل 

ة إغالقات إضافية "لن نمتلك تموياًل لقذائف للمدرعات، مليار شيكل"، وأوضح أنه إذا فرضت الحكوم
وصواريخ "القبة الحديدية"، أو تمويل جراحة منقذة للحياة لفتاة مصابة بالسرطان، ألننا أنفقناها كلها 

 على اإلغالق".
 19/8/2021األيام، رام هللا، 

 
 إصابة جندي إسرائيلي بحريق في زورق عسكري .17

وصفت بالخطيرة من جراء حريق شب في سفينة تابعة لسالح البحرية أصيب جندي إسرائيلي بجروح 
وُعلم أن الحريق شب في سفينة كانت راسية في قاعدة الكوماندوز البحري  اإلسرائيلي، اليوم األربعاء.

  اإلسرائيلي في عتليت.
 18/8/2021، 48عرب 



 
 
 
 

 

 12 ص             5609 العدد:             8/19/2021 خميسلا التاريخ: 

 

                                    

 بافي كافة مناحي الحياة تقري "الشارة الخضراء"تبدأ تطبيق  "إسرائيل" .18
في كافة مناحي ” الشارة الخضراء“دخل حيز التنفيذ في إسرائيل اليوم األربعاء تطبيق ما يسمى بـ 

ووفقا لإلجراءات  الحياة تقريبا، وذلك للسيطرة على االرتفاعات الكبيرة في اإلصابات بكورونا.
ضد فيروس الجديدة، يتعين على أي شخص يزيد عمره عن ثالث سنوات إثبات أنه قد تلقى تطعيما 

كورونا أو تعافى منه أو أن يظهر اختبارا سلبيا، إذا ما كان يرغب في حضور فعاليات رياضية أو 
 ثقافية أو دخول الصاالت الرياضية والمتاحف والمطاعم والجامعات والمؤتمرات وغيرها.

 18/8/2021القدس، القدس، 
 

 لى سيناء للمستوى الثالثتخفض مستوى خطر السفر إ "إسرائيل"بعد لقاء بينيت وكامل..  .19
التهديد “أعلن مجلس األمن القومي اإلسرائيلي، مساء يوم األربعاء، عن تخفيض مستوى خطر 

العبرية، فإن هذا  12وبحسب قناة  قبالة سواحل سيناء وشرم الشيخ إلى المستوى الثالث.” اإلرهابي
قضية خالل لقاء جمع رئيس اإلعالن هو األول من نوعه منذ سنوات، مشيرًة إلى أنه تم طرح ال

الوزراء اإلسرائيلي نفتالي بينيت، ورئيس جهاز المخابرات المصرية عباس كامل، حيث أطلع األول، 
ووفقًا لمجلس األمن القومي اإلسرائيلي، إلى أن هناك مستوى  األخير على القرار قبيل اإلعالن عنه.

 اء.عاٍل من الخطر ال زال قائًما خاصًة في مناطق شمال سين
وزار ضابط كبير جًدا في الجيش اإلسرائيلي، شرم الشيخ، ظهر اليوم، والتقى بمسؤولين مصريين 

 كبار لبحث عدة قضايا مشتركة.
 18/8/2021القدس، القدس، 

 
 جيش االحتالل يلقي منشورات تحذيرية للسوريين بالقنيطرة ودرعا .20

ذيرية لعناصر الجيش السوري، وكذلك ألقى الجيش اإلسرائيلي، صباح اليوم األربعاء، منشورات تح
العبرية،  13وبحسب قناة  السكان في القنيطرة ودرعا بشأن تحركات قيادات وعناصر من حزب هللا.

من قيادات حزب هللا وعناصره ” الحاج جواد هاشم“فإن الجيش اإلسرائيلي، حذر من استمرار تواجد 
وحذر الجيش اإلسرائيلي في بيانه، من  درعا.بالمنطقة، مشيًرا لتنقلهم في مناطق عدة بالجوالن و 

 استمرار التصرفات الحالية ودعم هاشم وعناصره.
 18/8/2021القدس، القدس، 
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 عشرات المستوطنين يقتحمون األقصى ويؤدون طقوسا تلمودية في باحاته .21
ة شرطة اقتحم عشرات المستوطنين اليهود، األربعاء، باحات المسجد األقصى، بحراس: القدس المحتلة

مستوطنا اقتحموا  86وذكر موقع "القسطل" المتخصص بأخبار القدس، أن  االحتالل اإلسرائيلي.
وأشار إلى أن المستوطنين  المسجد األقصى منذ ساعات الصباح الباكر بحراسة شرطة االحتالل.

 موذية فيه.تجّولوا في باحاته، وسط تلّقيهم شروحات توراتية حول "الهيكل" المزعوم، وأداء طقوس تل
 19/8/2021قدس برس، 

 
 القدس: الشروع بإقامة حديقة لصالح المستوطنين على أرض" كرم المفتي" .22

"األيام": شرعت بلدية االحتالل اإلسرائيلي في القدس الشرقية بإقامة حديقة على أرض "كرم  -القدس 
سرائيلية أن قالت إن وسبق للبلدية اإل المفتي" في حي الشيخ جراح لصالح بؤرة استيطانية قريبة.

مليون شيكل على أن يتم افتتاحها في غضون  28دونمًا بتكلفة  25الحديقة ستكون على مساحة 
أرض كرم المفتي ألسباب وصفها بـ"المصلحة  1967وكان االحتالل صادر بعد العام  عامين.
دق شبرد الذي أقيم وخالل السنوات الماضية أقام االحتالل بؤرة استيطانية على أنقاض فن العامة".

والحقًا أقامت بلدية االحتالل مواقف  على باحة منزل مفتي القدس األسبق الحاج أمين الحسيني.
 للسيارات لصالح البؤرة االستيطانية على جزء من أرض المفتي.

 19/8/2021، األيام، رام هللا
 

 أسير فلسطيني  عاشر يضرب عن الطعام .23
ضراب مفتوح عن الطعام في سجون االحتالل اإلسرائيلي، شرع أسير فلسطيني بإ: باسل مغربي

وأفاد النادي في بيان،  رفضا العتقاله اإلداري، بحسب ما أعلن نادي األسير الفلسطيني، الثالثاء.
عاما( من بلدة دورا في الخليل جنوبي الضفة الغربية  39بأن األسير هشام إسماعيل أبو هواش )

وأوضح أن "أبو هواش" معتقل منذ تشرين  م رفضا العتقاله اإلدارّي.المحتلة، أعلن إضرابه عن الطعا
 شهور لمرتين متتاليتين. 6، وصدر بحقه أمرا اعتقال إداري مدة كل منهما 2020األول/ أكتوبر 

 18/8/2021، 48عرب 
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 االحتالل يمدد العزل االنفرادي للشيخ رائد صالح .24
"، األربعاء، تمديد العزل االنفرادي لرئيس الحركة قررت محكمة االحتالل "اإلسرائيلي: الناصرة

وكانت النيابة العامة لالحتالل  الشيخ رائد صالح حتى انتهاء محكوميته. 48اإلسالمية في أراضي 
 طالبت بتمديد العزل االنفرادي للشيخ صالح ستة أشهر إضافية.

 18/8/2021، المركز الفلسطيني لإلعالم
 

 خطيرة" بعد طعنه على يد مستوطنين بالقدسفلسطيني بجروح "شاب إصابة  .25
أصيب شاب فلسطيني بجروح وصفت بـ "الخطيرة" بعد أن أقدم مستوطنون، فجر : القدس المحتلة

وبحسب ما أوده موقع  اليوم الخميس، على طعنه خالل تواجده في سوق بمدينة القدس المحتلة.
مطلع العشرينيات من عمره تعرض  " اإلخباري بالداخل المحتل، فإن شاب فلسطيني في48"عرب 

للطعن من قبل مجموعة من الشبان اليهود في سوق "محانيه يهودا"، حيث أصيب بجروح خطيرة في 
وفتحت شرطة االحتالل تحقيقا بمالبسات الحادث، دون أن تعلن عن تنفيذ  القسم العلوي من جسمه.

 اعتقاالت في صفوف المستوطنين.
 19/8/2021قدس برس، 

 
 صياد فلسطيني برصاص البحرية المصريةإصابة  .26

آب/أغسطس( صياد فلسطيني برصاص البحرية المصرية في  18أصيب مساء األربعاء ): رفح
وقالت مصادر فلسطينية لـ "قدس برس" إن زورق حربي مصري  عرض بحر جنوبي قطاع غزة.

عرض بحر مدينة  أطلق مساء اليوم النار على قارب صيد فلسطيني خالل مزاولته مهنة الصيد في
وأضافت أن  بجراح واسمه وسيم الزهار. الصيادينرفح الفلسطينية جنوبي قطاع غزة فأصيب أحد 

 الصياد المصاب تم نقله للعالج في مشفى أبو يوسف النجار في رفح.
 18/8/2021، قدس برس

 
 مليون دوالر 479إجمالي خسائر الحرب على غزة مركز الزيتونة:  .27

إجمالي خسائر وأضرار مختلف القطاعات في »إن « للدراسات واالستشارات مركز الزيتونة»قال 
وأوضح المركز، في ورقة «. مليون دوالر 479قطاع غزة، خالل العدوان األخير عليه، بلغ نحو 

مليون دوالر من اإلجمالي كانت أضرارًا مباشرة لقطاع اإلسكان والبنية التحتية  292»بحثية، أن 
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العامة والمباني الحكومية، والنقل والمواصالت، والكهرباء والطاقة، واالتصاالت  )اإلسكان، والمنشآت
 «.وتكنولوجيا المعلومات، وقطاع البنية التحتية(

مليون دوالر أضرارًا مباشرة لقطاع التنمية االقتصادية )مرافق اقتصادية،  156»ورصدت الورقة 
 «.ومرافق سياحية، ومرافق زراعية(

دوالر خسائر على شكل أضرار مباشرة لقطاع التنمية االجتماعية )مؤسسات  مليون 30»ووثقت 
الصحة، ومؤسسات الحماية االجتماعية، ومؤسسات التعليم، والمؤسسات الثقافية والرياضية والدينية 

 «.والمجتمع المدني(
زة وملف على قطاع غ 2021انعكاسات العدوان اإلسرائيلي في مايو »وحملت الورقة العلمية عنوان: 

حجم الخسائر االقتصادية التي تكبدها قطاع غزة خالل العدوان »وتتبعت «. إعادة اإلعمار
وحدة سكنية في غزة للهدم  1.447. ورصدت تعرض نحو 2021اإلسرائيلي األخير في أيار )مايو( 

 ألفًا أخرى تضررت بشكل جزئي بدرجات متفاوتة، 13الكلي بفعل القصف اإلسرائيلي، إلى جانب 
مقرًا  75منازل وشقق وأبراج سكنية بشكل كلي، كما تضرر نحو  205باإلضافة إلى هدم نحو 

 «.حكوميًا ومنشأة عامة، تنوعت ما بين مرافق خدماتية ومقار أمنية
 19/8/2021، الشرق األوسط، لندن

 
 النيران في غابات القدس تكشف عن المالمح الفلسطينية .28

خمدت النيران في غابات الشطر الغربي من مدينة القدس المحتلة بعدما  ”:القدس العربي“ -الناصرة
تجددت االنتقادات للمؤسسة اإلسرائيلية الحاكمة واتهامها بعدم استخالص الدروس من كوارث سابقة 
وبالتزامن كشفت الحرائق الجديدة عن الهوية الفلسطينية لهذه األراضي المحرشة من خالل ظهور 

 التي بناها الفالح الفلسطيني بعرقه ودم قلبه. السالسل الحجرية الهائلة
وبعد إخماد الحرائق في جبال القدس تكشفت مالمح حقيقة تاريخية تدحض الرواية الصهيونية حيث 
بدت مساحات على مد النظر من السالسل والمدرجات الحجرية )أو الربعان كما يسميها فلسطينيو 

ون الفلسطينيون قبل قرون من أجل حفظ األرض من الجرف الشمال( الزراعية التي بناها الفالح
وزرع كروم متنوعة فيها يمتد كل منها بين السلسلة الحجرية واألخرى المبنية بشكل متقن وأنيق 

ويرجح المؤرخ جوني منصور أن  .1948وجاءت غابات السرو والصنوبر وطمستها بعد احتالل 
القدس يبلغ أربعة قرون وأكثر وهذه نتيجة جهد وعرق عمر هذه السالسل الحجرية الجميلة في غربي 

يشار أن للقدس  ودم الفالح الفلسطيني الذي بناها ليحافظ على أرضه وتربتها وبالتالي يعتاش منها.
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ولم ينج منها من التدمير والتهجير  1948قرية نصفها احتلت خالل احتالل شطرها الغربي عام  90
 ي أبو غوش وبيت نقوبا وعين رافا.سوى ثالث قرى باقية حتى اليوم ه

 18/8/2021، القدس العربي، لندن
 

 هدم منشآت مختلفة وتجريف أراٍض في محافظات عدةالضفة:  .29
"األيام": أصيب، أمس، ثالثة مواطنين بجروح والعشرات بحاالت اختناق خالل  –محافظات 

ي الوقت الذي واصلت مواجهات واشتباكات مسلحة أعقبت عمليتي اقتحام في محافظة طوباس، ف
فيه قوات االحتالل عمليات الهدم والتجريف وأقدمت خاللها على هدم منشآت زراعية وتجارية 

 وسياحية وتجريف أراٍض وجدران استنادية وسالسل وحدائق في محافظات عدة.
 19/8/2021، األيام، رام هللا

 
 لسطينيبالداخل الفتفاقم أعمال اإلجرام المنظم داخل المجتمع العربي  .30

(، أمس 48تل أبيب: تفاقمت أعمال اإلجرام المنظم في المجتمع العربي بإسرائيل )فلسطينيو 
األربعاء، بتنفيذ محاولة اغتيال استهدفت تصفية زوجين عن طريق تفجير سيارتهما في وضح 

معارف، النهار. وجاءت هذه الجريمة بعد أيام قليلة من جريمة اغتيال المستشار السياسي في وزارة ال
رصاصة عليه. وقد أعلن وزير القضاء اإلسرائيلي، جدعون  21عامًا(، بإطالق  50ساهر إسماعيل )

، «هناك جيوشًا تعمل في خدمة عصابات اإلجرام المنظم في المجتمع العربي بإسرائيل»ساعر، أن 
 وأن الخطر الذي يسببونه بات يهدد األمن االستراتيجي للدولة العبرية.

التابع للكنيست )البرلمان اإلسرائيلي(، قد نشر معطيات جديدة، أظهرت أن « األبحاثمركز »وكان 
بلغ عدد  2017ففي سنة »هناك تفاقمًا رهيبًا في ظاهرة العنف، وارتفاعًا متواصاًل في عدد ضحاياها؛ 

ع حصل ارتفا 2018مصابًا يهوديًا. وفي سنة  267عربيًا، مقابل  1,733المصابين في جرائم العنف 
ارتفع عدد المصابين العرب مرة أخرى  2019يهوديًا. وفي سنة  272مصابًا عربيًا، مقابل  1,921إلى 
، 2,987فقد ارتفع عدد المصابين العرب إلى  2020مصابًا يهوديًا. وأما في  334، مقابل 2,488إلى 

 «.يهودياً  397مقابل 
 19/8/2021، الشرق األوسط، لندن
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 ل د ُتغلق مكاتب األعضاء الفلسطيني ينبلدية االحتالل في ال .31
أمس، فور وصولهم لمبنى البلدية، بإغالق مكاتبهم من ]أول[تفاجأ أعضاء بلدية الّلد الفلسطينّيون 

قبل رئيس بلدية الّلد يائير رفيفو، ومنعهم من الوصول إليها، كجزء من سياسته العنصرية اإلقصائية 
، اليوم، عن عضو بلدية «الجرمق»وحسب ما نقل موقع  للفلسطينّيين وألعضاء البلدية خصوصًا.

إغالق المكاتب هو جزء من تصرفات رئيس البلدية العنصرية بعد »الّلد عبد الكريم زبارقة، فإن 
 «.مقاطعة األعضاء الفلسطينيين لالئتالف البلدّي على خلفية األحداث األخيرة

 18/8/2021، األخبار، بيروت

 
  "إسرائيل" لزيارة مصر السيسي يدعو رئيس وزراء .32

 أجرى رئيس المخابرات المصرية عباس كامل اليوم األربعاء محادثات في تل أبيب ورام هللا المحتلة، 

وقد نقل وزير المخابرات المصرية عباس كامل دعوة رسمية من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي 
جاء ذلك خالل االجتماع الذي عقده  يبا.إلى رئيس الوزراء اإلسرائيلي نفتالي بينيت لزيارة مصر قر 

 .]أمس[كامل مع رئيس الوزراء بينيت في تل أبيب في وقت سابق من هذا اليوم
 18/8/2021الجزيرة. نت، 

 
 ورقة مصري ة جديدة للتهدئة": األخبار" .33

تحّدثت مصادر مصرية عن أن الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، كّلف : رجب المدهون-غزة
بزيارة رام هللا وتل أبيب لدْفع "جهود السالم" التي يرعاها  خابرات المصرية، عباس كامل،وزير الم

بنفسه. وأشارت المصادر إلى أن التحّرك المصري األخير جاء بعد تهديدات متجّددة أطلقتها 
المقاومة، وأيضًا على خلفية رغبة أميركية في المحافظة على الهدوء في األراضي المحتلة، عبر 

عادة إطالق عملية المفاوضات بين الفلسطينيين واالحتالل. تخ  فيف الضغط عن القطاع، وا 

، من مصادر فلسطينية، أن المصريين قّدموا ورقة جديدة تستهدف «األخبار»وفي قطاع غزة، علمت 
إرساء تهدئة طويلة األمد مع االحتالل، تشمل صفقة لتبادل األسرى، وفتح معابر القطاع بشكل 

جراءات أخرى لتحسين وضعه االقتصادي. وكان كامل كامل، و  دخال الِمنح العربية والدولية إليه، وا  ا 
طرح على الجانب اإلسرائيلي تنفيذ صفقة التبادل على عّدة مراحل، وأن تُنَجز المرحلة األولى في 

 وقت قريب لتسريع التوّصل إلى اتفاق تهدئة. 

 19/8/2021، األخبار، بيروت
 



 
 
 
 

 

 18 ص             5609 العدد:             8/19/2021 خميسلا التاريخ: 

 

                                    

 تم تحويل األموال القطرية خالل أيامقناة عبرية: سي .34
قال مصدر أمني إسرائيلي، مساء األربعاء، إنه سيتم االنتهاء من االتفاق على آلية  :ترجمة خاصة

ونقلت قناة ريشت كان العبرية عن المصدر قوله،  تحويل األموال القطرية خالل األيام القليلة المقبلة.
ادة الهدوء، مشيرًا إلى أن ذلك يأتي في إطار مساعي إن صرف المنحة القطرية سيساعد على استع

وفي ذات السياق، ذكرت القناة أن ضابطًا كبيرًا في الجيش اإلسرائيلي هو من  التسوية مع حماس.
زار شرم الشيخ المصرية اليوم تزامنًا مع زيارة وزير المخابرات عباس كامل، ولقائه نفتالي بينيت 

ير جيشه بيني غانتس، إلى جانب زيارة خاطفة قام بها إلى رام هللا رئيس الوزراء اإلسرائيلي، ووز 
 للقاء الرئيس الفلسطيني محمود عباس.

 18/8/2021، القدس، القدس
 

 قادم سُيطرح في أي لقاء دحالنملف ردوغان يستقبُل طحنون بن زايد في أنقرة: أ .35
برئاسة مستشار األمن الوطني، استقبل الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، اليوم، وفدًا إماراتيًا 

ووفق بيان إماراتي، بحَث الجانبان، خالل اللقاء الذي جرى في أنقرة،  طحنون بن زايد آل نهيان.
التعاون االقتصادي والتجاري والفرص »بين الدولتين، بخاصة « تعزيز العالقات الثنائية»ُسبل 

وقال «. ق المصالح المشتركة بين البلديناالستثمارية في مجاالت النقل والصحة والطاقة، بما ُيحقّ 
 «.عددًا من القضايا اإلقليمية ذات االهتمام المشترك»ردوغان وطحنون بحثا أالبيان اإلماراتي إن 

، محمد «فتح»وقالت مصادر فلسطينية قريبة من تركيا إن ملف القيادي الفتحاوي، المفصول من 
في « أبو فادي»يين وأتراك، وذلك على خلفية دور دحالن، سُيطرح في أي لقاء بين مسؤولين إمارات

 . 2016االنقالب الذي شهدته تركيا في عام 
 18/8/2021، األخبار، بيروت

 
 حماس في الصراع السياسي التونسيباسم الزج  جديدمن  .36

” مخطط“مرة أخرى يعود اسم حماس ليتصدر المشهد التونسي، عبر شائعات تتحدث عن : تونس
ة إلحباط اإلجراءات االستثنائية للرئيس قيس سعّيد، ويتلخص بإرسال الحركة للحركة الفلسطيني

 لمقاتلين من كتائب القسام لتنفيذ أعمال العنف بالتعاون مع حركة النهضة.
السيناريو المثير للسخرية جاء من أحد اإلعالميين المؤيدين لقرارات سعّيد، حيث كتب سعيد الخزامي 

تصلنا معلومات من فلسطين “في التلفزيون الرسمي على موقع فيسبوك  رئيس تحرير األخبار السابق
يتسربون إلى تونس للدعم في ” حماس“مفادها أّن مقاتلين في كتائب القسام الجناح العسكري لحركة 
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تنفيذ أعمال عنف. مصادرنا تقول إن معلوماتها مؤكدة، وتنصح باالنتباه والحذر لوجود مخطط 
فشال قرارات الرئيس قيس سعّيد تمهيدا النقضاض خارجي يهدف إلى إرباك  الوضع في تونس وا 
هذه الشائعات المفبركة دفعت عزت الرشق عضو المكتب السياسي  ”.حركة النهضة على الحكم

ُيخّيل لقارئ هذه األخبار أنَّ حركة حماس أصبحت قّوة عابرة للقارات بأسطول جيشها “لحماس للقول 
لم يعد غريبا أْن نسمع ونقرأ أنَّ للحركة “يضيف ، قبل أن ”األرضية الضارب في كل شبر من الكرة

فريقيا الوسطى  ”.يدا في ساحات كييف وجزيرة القرم أو دورا في أحداث مالي وا 
 19/8/2021وكالة سما اإلخبارية، 

 
 قمة "سادك" تعترض باإلجماع على قرار منح إسرائيل صفة مراقب بمنظمة االتحاد اإلفريقي .37

ة دول مجموعة التنمية إلفريقيا الجنوبية "سادك" عن قلقها واعتراضها على القرار األحادي أعربت قم
 الذي اتخذته مفوضية االتحاد اإلفريقي بمنح إسرائيل صفة مراقب لدى االتحاد اإلفريقي.

جاء ذلك في البيان الختامي للقمة العادية لمجموعة دول جنوب أفريقيا الحادية واألربعون لرؤساء 
ول وحكومات المجموعة اإلنمائية للجنوب األفريقي )سادك( في ليلونجوى عاصمة جمهورية د

 ماالوي.
وحضر القمة رؤساء دول وحكومات: بوتسوانا، والكونغو الديمقراطية، ومدغشقر، ومالوي، 

سواتيني، وليسوتو، وأنغوال، وجزر  القمر، وموزمبيق، وجنوب إفريقيا، وتنزانيا، وزيمبابوي، وناميبيا، وا 
 وزامبيا.

  18/8/2021، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
 

 صحيفة أميركية تصف جيش االحتالل اإلسرائيلي بــ"جيش التطهير العرقي" .38
وصفت صحيفة "التابلويد" األميركية والمعروفة أيضا بـ"ديلي بيست"، جيش االحتالل االسرائيلي بأنه 

كاتب في الصحيفة نشر قبل عدة أيام مقاال انتقد فيه الممثلة مايم وكان  "جيش التطهير العرقي".
لشراء واقيات  2014بياليك التي اختيرت كمقدمة جديدة لبرنامج "جبرتي" مشيرا إلى أنها تبرعت عام 
 ضد الرصاص لجيش االحتالل االسرائيلي الذي وصفه بجيش "التطهير العرقي".

وبي اإلسرائيلي في الواليات المتحدة االميركية، "اللجنة وتعرضت الصحيفة لحملة ضغط من قبل الل
اليهودية األميركية"، وعلى إثر ذلك قامت الصحيفة بتحرير المقال على موقعها يوم أمس واستبدلت 
وصف جيش التطهير العرقي بجملة أشارت فيها إلى "تقرير هيومن رايتس ووتش الصادر في أبريل/ 
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تصرفات إسرائيل في الضفة الغربية وقطاع غزة "ترقى إلى  والذي قال، إن بعض 2021نيسان 
 الجرائم ضد اإلنسانية المتمثلة في الفصل العنصري واالضطهاد"..

ويعد برنامج "جبرتي" من أكثر البرامج مشاهدة على القنوات التلفزيونية األميركية ويبث عبر قناة 
 .1965"سي بي اس" المعروفة منذ العام 

، غرد مؤلف المقال، تيرهاكا لوف، على تويتر قائال: "الصهيونية هي تعبير عن ورًدا على الحملة
 نظرية تفوق العرق األبيض العنصرية".

  18/8/2021، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
 

 "إسرائيل"زيارة مرتقبة لرئيس اإلكوادور إلى تل أبيب لتحسين العالقات مع  .39
الموقع االلكتروني لصحيفة يديعوت أحرنوت، يوم األربعاء، أن - العبري” واي نت“ذكر موقع 

 .2022غويلرمو السو الرئيس اإلكوادوري، قد يصل إلى إسرائيل في زيارة مرتقبة بداية عام 
وبحسب الموقع، فإن اإلكوادور منذ انتخاب السو مهتمة بتغيير وتحسين عالقاتها مع إسرائيل بعد 

ى أميركية جنوبية في الموجة االشتراكية التي تنتقد في سياساتها تل انجرافها لسنوات مع دول أخر 
 أبيب.

ووفًقا للموقع، فإن السو قد يصل على رأس وفد كبير من رجال األعمال والشخصيات االقتصادية 
 وأكاديميين بهدف تعميق العالقات االقتصادية والتجارية.

ات طويلة على عالقة باردة مع إسرائيل، وأشار الموقع إلى أن اإلكوادور حافظت على مدار سنو 
اعترفت بدولة فلسطينية، وهي رابع دولة أميركية التينية فعلت ذلك، كما أنها تتمتع  2010وفي عام 

 بعالقات مع إيران واعتادت على التصويت ضد إسرائيل في المنظمات الدولية المختلفة.
 18/8/2021القدس، القدس، 

 
 بالقلق من عودة طالبان ألفغانستان واالنسحاب األميركي منها؟ "لإسرائي"اذا تشعر تقرير: لم .40

بالوقت الذي التزمت فيه إسرائيل الرسمية الصمت حيال االنسحاب  :محمد وتد –القدس المحتلة 
األميركي من أفغانستان وعودة حركة طالبان للمشهد السياسي والحكم بالعاصمة كابل؛ تعالت 

في تل أبيب التي تحذر  االستراتيجيةقديرات الموقف لمراكز األبحاث أصوات الباحثين والمحللين وت
سرائيل.  من تداعيات ومخاطر ما قامت به واشنطن على الشرق األوسط وا 

وتعكس هذه التحليالت المواقف الصامتة للمؤسسة اإلسرائيلية الرسمية والتي تتفاعل وراء كواليس 
النظر للباحثين والمحللين المقربين من الحكومة  أروقة مراكز اتخاذ القرار، إذ تتناغم وجهات
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اإلسرائيلية مع تقديرات مراكز األبحاث األمنية والعسكرية واإلستراتيجية، التي تعزز نظرية ضرورة 
 عدم االعتماد على الواليات المتحدة األميركية في مواجهة القضايا الملحة والملفات الساخنة.

سرائيل، بيد أن مراكز األبحاث اإلستراتيجية جنحت وعلى الرغم من البعد الجغرافي بي ن أفغانستان وا 
للتهويل من الهواجس والمخاطر التي يمكن أن تشكلها حركة طالبان على تل أبيب، وثمة من ذهب 
من المحللين للطرح الذي تروج له بعض األوساط السياسية اإلسرائيلية بأن الرئيس األميركي جو 

تخلي واشنطن عن الشرق األوسط، وهو ما سيعزز النفوذ اإليراني في بايدن يعتمد نهجا يشير ل
 المنطقة، على حد تقديرها.

 ماذا بعد أفغانستان؟
" الجنرال المتقاعد في االستراتيجيةوفي تقدير موقف تساءل الباحث في "معهد القدس للدراسات 

ي من أفغانستان؟"، مشيرا إلى الجيش اإلسرائيلي يعقوب عميدرور، قائال "ماذا بعد االنسحاب األميرك
أن هذه السؤال المتداول على أجندة المؤسسة اإلسرائيلية يحمل في طياته الكثير من المعاني 

 والدالالت.
وعلى الرغم من أن أفغانستان بعيدة جغرافيا عن إسرائيل وأن طالبان لم تكن من ضمن "أعداء 

ا مؤشر بأن القوات األميركية قد تنسحب من إسرائيل" في ساحات الحروب، لكن الباحث يقول إن "هذ
 العراق وهذا يضع إسرائيل في مقدمة المواجهة مع إيران".

الذي شغل مستشار األمن القومي اإلسرائيلي لرئيس الوزراء السابق بنيامين -ويعتقد عميدرور 
سيؤثر  أن هذا السؤال وما يحويه من مخاوف ال يقتصر على إسرائيل، والسؤال هو كيف -نتنياهو

القرار األميركي بتقليص التدخل العسكري األميركي في الشرق األوسط والنتيجة الوخيمة في 
دوائر يجب  3أفغانستان على النظام الدولي واإلقليمي الذي تعمل وتنشط فيه، لذلك، يقول "هناك 

 لفت االنتباه إليها؛ "الدائرة العالمية ودائرة الشرق األوسط ووجهة نظر إسرائيل".
 احتدام الصراعات

وأوضح الباحث اإلسرائيلي أن "انسحاب القوات األميركية من أفغانستان يعكس إخفاق واشنطن 
بتأسيس دولة علمانية وديمقراطية في كابل وانهيار نفوذ المؤسسات األمنية والعسكرية التي أسستها 

ي مواجهة الدول العظمى عاما، األمر الذي سينعكس سلبا على مكانة أميركا عالميا ف 20على مدار 
وتحديدا الصين وروسيا، وبالمقابل، هو مؤشر لتعزيز نفوذ التيارات والحركات اإلسالمية في الشرق 

 األوسط التي تم محاربتها بعد ما يسمى الربيع العربي".
ويعتقد أن االنسحاب األميركي من أفغانستان سينعكس سلبا على كافة منطقة الشرق األوسط وحلفاء 

طن في المنطقة التي ستشهد احتداما للصراعات الداخلية للدول واألنظمة، وكذلك سيشهد واشن
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فرازات للمشروع النووي اإليراني مع تعزيز نفوذ طهران اإلقليمي، على  تصاعدا للتوترات اإلقليمية وا 
لوجود حساب تراجع مكانة حلفاء واشنطن الذين سيواجهون متغيرات أمنية وعسكرية تهدد االستقرار وا

 لبعض األنظمة.
ومن وجهة النظر اإلسرائيلية يعتقد عميدرور أن "االنسحاب األميركي من أفغانستان وانهيار سياسات 
واشنطن وتفكك االلتزام والتدخل األميركي اإلقليمي يمثل إشكالية ومعضلة، ألن إسرائيل ستُترك 

ة بأسرها، ولكن هذه فرصة حقيقية وحدها لتحمل عبء التعامل مع الدول التي تهددها وتهدد المنطق
 أيضا لتقود إسرائيل حلفا إقليميا لمواجهة إيران وللدفاع عن نفسها وعن الدول العربية المعتدلة".

 هروب أميركا
(، Israel Hayomذات الموقف يتبناه يوآف ليمور المحلل العسكري في صحيفة "يسرائيل هيوم" )

ي عودة ونشاط تنظيم "القاعدة" و"داعش" ومنظمات والذي يقدر أن عودة حكم طالبان سيسهم ف
ومليشيات مشابهة أخرى، قائال "هذه العبر سيستخلصها العالم كله، وتداعياته ستكون في الشرق 

 األوسط، وخاصة في العراق، حيث تخطط إدارة جو بايدن االنسحاب منها".
ي أفغانستان لمنطقة الشرق وأوضح المحلل العسكري أن الرسالة التي تنقل من مشاهد األحداث ف

األوسط أن "أميركا حليف النظام بكابل هربت من أفغانستان ولم تنسحب كما تروج، ما يعني 
 إلسرائيل على وجه الخصوص أنه ال يمكن االعتماد بعد اآلن على واشنطن".

 أمن إسرائيل
قا لوجهة نظر المحلل وليس من المستبعد أن تكون لذلك تداعيات فورية وسلبية على أمن إسرائيل، وف

العسكري الذي يعتقد أن ذلك "سيعزز جرأة المليشيات المسلحة التي تعمل بدعم إيراني من مهاجمة 
أهداف إسرائيلية، وهو ما يلزم إسرائيل لجهوزية عليا بالدفاع وعدم الرهان على التسويات واالتفاقيات 

 ووي اإليراني".لضمان األمن واالستقرار سواء مع غزة أو حزب هللا أو الن
وفي ظل هذه المعادلة والتطورات ال يستبعد ليمور أن تستغل إيران الظروف وتوظف المليشيات في 
العراق لشن هجمات على القوات األميركية، وبالتالي ممارسة الضغوطات على إدارة بايدن لحسم 

الالجئين من  القرار واالنسحاب سريعا من العراق، ما يعني أن إيران ورغم هواجس من موجة
 أفغانستان إال أنها ستكون رابحة وفقا لنظرية أن "الدولة العظمى األقوى بإمكانها أن تنسحب وتهرب".
ويعتقد المحلل العسكري اإلسرائيلي أن اإلدارة الجديدة في البيت األبيض أظهرت أنها ال تسارع في 

، كما أن نهج بادين يوحي أن إداراته استعمال القوة واختيار المسار العسكري خلفا لإلدارات السابقة
ال تولي االهتمام لما يحدث بالشرق األوسط، ولديها أولويات وأجندة مغايرة عما كان لواشنطن 

 بالسابق.
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 تهديد وجودي
 -مدير "مركز أبحاث األمن القومي اإلسرائيلي" التابع لجامعة تل أبيب-من جهته، يرى أودي ديكل 
من األفغانية واالستيالء المفاج  لحركة طالبان على العاصمة كابل أن التفكك السريع لقوات األ

يعكس عيبا أساسيا وثغرات في جهود الواليات المتحدة والتحالف في بناء جيش وطني لدولة غير 
 موجودة على ما يبدو.

ويعتقد أن االنسحاب األميركي من أفغانستان وعودة طالبان للمشهد السياسي وللحكم "يتطلب من 
رائيل أن تراقب بيقظة استقرار وصالحية األنظمة في الشرق األوسط، وما يحدث لدى دول الطوق إس

والنفوذ اإليراني، وخاصة بسوريا ولبنان واليمين والعراق، ما يلزم إسرائيل االعتماد على ذاتها أكثر 
 في مواجهة كافة التحديات اإلقليمية".

ل عقدين من التورط والحرب في أفغانستان يستلزم وأوضح ديكل أن إخفاق الواليات المتحدة خال
إعادة تقييم من جديد لحدود القوة العسكرية، وفي الوقت نفسه، يقول مدير مركز أبحاث األمن القومي 
"يطرح السؤال مرة أخرى بين حلفاء الواليات المتحدة في المنطقة وبضمنها إسرائيل، هل يمكن 

 هديد وجودي؟".االعتماد على واشنطن في حالة وجود ت
 18/8/2021. نت، الجزيرة

 
 إسرائيل تدعم السلطة... بمزيد من إضعافها! .41

 نبيل عمرو
السلطة الفلسطينية التي يعترف العالم كله بشرعيتها بما في ذلك إسرائيل، تعاني من كثرة األجندات 

 ا.المطلوب منها االستجابة لها، من دون توفر الحد األدنى من قدرات الوفاء بأي منه
كي ال تستولي على القرار الفلسطيني، وهذه أجندة « حماس»األميركيون... يريدونها جسمًا مانعًا لـ

معلنة صرح بها كل مبعوث هرع لرام هللا لمنع السلطة فيها من االنهيار الذي أوشك على الحدوث 
 في مايو )أيار(.

مامًا من الفاعلية التي يحتاجها واإلسرائيليون... يريدونها قائمة بأعمال سلطة، ولكنها مفرغة ت
 الفلسطينيون لمصلحة فاعلية يحتاجها اإلسرائيليون.

أما األوروبيون... رعاة المشروع والمنفقون األساسيون عليه، فيريدونها جمهورية فاضلة، ديمقراطية 
ليس  حديثة تتمتع بحكم رشيد من دون أن يقدموا الحد األدنى مما يحتاجه تطلع كهذا، والمقصود هنا

نما السياسة.  المال وا 
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بعضهم أو معظمهم من قبيل رفع العتب مع عنوان سري  -وتوخيًا للدقة  -والعرب... يدعمونها 
نصائح توجه لها « دزينة»، وبوسعك إحصاء أكثر من «أنتم من فعلتم بأنفسكم ما يحدث لكم»يقول: 

قامة الدولة. كي تبقى على قيد الحياة بدون المغاالة في طلب استكمال التحرير  وا 
، يريدونها سلطة مقاومة مقاتلة بمنطق لماذا تحارب غزة «الممانعة»وحلفاؤها من قوى « حماس»و

 وحدها وتدمر.
الشعب الفلسطيني يتراوح بين طلبات متواضعة وأخرى كبيرة، فيريدها منقذة للحياة في غزة ومخلصة 

الكبرى التي بلغ عددها أربعًا غير  للقطاع من قبضة الحصار اإلسرائيلي الخانق وآثار الحروب
الحروب الصغرى التي ال عدد لها، أما في الضفة فيريدونها فعالة في مجال التنمية واإلدارة واألمن 
والقضاء وحقوق اإلنسان والمقاومة الشعبية، وأحيانًا القتالية حيثما أمكن، أي أنهم يريدونها مقاومة، 

 ولة حديثة ال يعرف متى تقوم.وفي الوقت ذاته سلطة مؤسسات تهي  لد
المالحظ ولنكن متفائلين قلياًل ونقول حتى اآلن، إن الفلسطينيين واألوروبيين واألميركيين هم األقل 
فاعلية في ترجيح نفوذ األجندات، مما يفسح في المجال لألجندة اإلسرائيلية كي تعمل بقدر من 

ها إسرائيل أجندتها والتي مركزها كما أسلفت أن الراحة، وهنا ينبغي النظر إلى الكيفية التي تخدم ب
تظل السلطة في الضفة كقائمة باألعمال وفي غزة ققائمة باألمر الواقع، وفي كلتا الحالتين فال بد أن 
تظل السلطة في رام هللا، وتلك التي في غزة تحت ضغط دائم يضعف االثنتين معًا، وفي سبيل ذلك 

تكاد ال ترى مع عصا غليظة تعمل حتى القتل وتستقبل توسالت  تعتمد إسرائيل تقديم جزرة صغيرة
العالم لها ليس إلنهاء احتاللها ووقف استيطانها وليس حتى للدخول في مفاوضات سياسية مع 
نما لتحسين مستوى الحياة في الضفة وتسهيل إعادة اإلعمار في غزة،  الفلسطينيين كما يطالبون، وا 

ه من قبل من ينادون به، إال أن إسرائيل الممسكة بكل الخيوط وحال كهذا رغم بعض حسن نية في
قناع العالم بأن أي أمر مهما صغر أو كبر لن يمر من  على األرض تستخدمه لتعزيز السيطرة وا 

 غير البوابة اإلسرائيلية.
السلطة من جانبها ال تكف عن تقديم ما يدلل على حسن نيتها وسالمة طويتها تجاه حلم السالم 

م والعادل المتالشي بصورة مأساوية، فهي تعلن بأنها متمسكة بكل سطر من اتفاقيات وتفاهمات الدائ
أوسلو رغم محوها تمامًا من قبل إسرائيل نصًا وروحًا وتطبيقًا، وهي كذلك تجازف بتحييد نفسها عن 

لنية أي سلوك يفهم منه مغادرة الحلبة التفاوضية التي تقف وحدها على سطحها. ولتأكيد حسن ا
والجدارة بشهادة حسن سلوك فقد أرسلت طواقم إطفاء حرائق لمساعدة الطواقم اإلسرائيلية، فكانت 

 «.شكراً »الجزرة التي حصلت عليها كلمة 
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أما إسرائيل فلها مفهومها الخاص لمبادرات حسن النية الفلسطينية، إذ ال تعتبرها جدارة لشراكة في 
مل معها كهبات تطوعية مجانية من دون أن تلتزم بتقديم أي عملية سياسية تفاوضية جدية، بل تتعا
 مقابل لها حتى على صعيد التسهيالت.

ن اتخذ عنوان دعمها من أجل البقاء إال  كل شيء تفعله إسرائيل مع السلطة السلمية في الضفة، وا 
 .أن المضمون أن تظل ضعيفة أو قائمة بأعمال وصفها ذات يوم رئيسها بأنها سلطة بال سلطة

أما في غزة، فما يالحظ للجميع فإن إسرائيل تواصل خلق العقبات الجدية أمام أي إمكانية لتخفيف 
 المأساة هناك بدون الطمع في إنهائها.

هذه بكل بساطة أجندة إسرائيل تجاه الحالة الفلسطينية بشقيها الضفة وغزة، مع أننا ال نحب وضع 
أن من هم في الواجهة في الضفة وغزة يعرفون هذه  القدس باستقالل عنهما، والمأساوي في األمر

 األجندة بأدق تفاصيلها وأقرب وأبعد أهدافها، ال يعرفونها فقط، بل ويحفظونها عن ظهر قلب.
 19/8/2021، الشرق األوسط، لندن

 
 قراءة فلسطينية لسقوط االحتالل في أفغانستان .42

 د. ناجي الظاظا
ات المتحدة األمريكية في أفغانستان لدعم الجيش والحكومة الموالية تريليون دوالر أنفقتها الوالي 2قرابة 

لها، تبددت كلها مع سقوط حكومة الرئيس "أشرف غني" التي راهنت على الحماية األمريكية. وهو 
ذات المشهد الذي يتكرر مع كل األنظمة والحكومات التي ال تربط نفسها بشعبها وتعتمد على حماية 

ان دعم االحتالل لنظام ما فال بد أن يتولد الحكام الفاسدون، الذين سيتركهم االحتالل. وحيثما ك
جنودهم وأتباعهم في لحظة الحقيقة. وهذا ما حدث في أفغانستان، فالجيش لم يقاتل ألنه يدرك أن 
القادة فاسدون، وهذا ما ألمح إليه الرئيس األمريكي "جو بايدن" في خطابه مساء اليوم التالي لسقوط 

ل في يد حركة طالبان، بعد انسحاب جيشه من داخل الواليات األفغانية بشكل دراماتيكي، وصفه كاب
 البعض بأنه كان انسحاًبا متعجاًل وساذًجا.

لم تسقط حكومة أفغانستان المتعاونة مع االحتالل األمريكي فقط، ولكن خسرت أمريكا سياسيًّا في 
 -استمر جمعه عشرين عاًما-عتاد أمريكي نوعي  مفاوضات الدوحة، وعسكرًيا بحصول طالبان على

 يشمل حوامات عسكرية لم تحلم بها طالبان من قبل.
لقد قدم انتصار طالبان على االحتالل األمريكي بعد مقاومته عشرين عاًما؛ درًسا بليًغا وخالصة 

. فالعدو قاطعة بأن من يراهن على العدو يخسر ومن يتعلم من أخطائه ينجح وينتصر، ولو بعد حين
المحتل ال يقدم الدعم من أجل بناء دولة وحضارة أو تعزيز ديمقراطية، بقدر ما يبني نظاًما يحافظ 
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على مصالحه األمنية واالقتصادية. وقد أكد بايدن في خطابه بأن "الواليات المتحدة األمريكية لم تكن 
هو االنتقام من تنظيم القاعدة مهمتها في أفغانستان بناء دولة" أو دعم ديمقراطية، بل كان هدفها 

، ومعاقبة حركة طالبان التي وفرت الحماية 2001سبتمبر  11الذي تتهمه بالمسؤول عن أحداث 
 والرعاية للتنظيم وزعيمه "أسامة بن الدن" أثناء حكمها ألفغانستان.

أولوية في  عندما يقرر االحتالل االنسحاب فإنه يتخلى عن خدمه ومواليه، وال يرى في حماية أتباعه
-1976عاًما ) 24مقابل تأمين جنوده ومصالحه. رأينا ذلك في مصير "جيش لحد" في لبنان؛ فبعد 

م( من تقديم خدماته األمنية والعسكرية لالحتالل اإلسرائيلي، تركه يواجه مصيره بعد االنسحاب 2000
قال في مقابلة تلفزيونية المفاج  من جنوب لبنان. حتى أن قائد ذلك الجيش العميل "أنطوان لحد" قد 

 م.2015بأن "إسرائيل لم تبلغه بموعد االنسحاب! وقد عاش ذلياًل في إسرائيل ثم مات في باريس عام 
وهو نفس السلوك الذي أدى إلى نفس المصير األسوأ لعمالء االحتالل اإلسرائيلي في "قرية الدهنية" 

بعد أن كانوا في -صبحوا مرة أخرى م، حيث أ2005سبتمبر  12بعد االندحار عن قطاع غزة في 
هماًل، يعيشون في مكان بال اسم أو خدمات، يشكون الفقر  -مستوطنة ياميت في سيناء قبل تحريرها

والمرض واإلهمال، وقد كانوا من قبل خدًما لالحتالل ومصالحه، ويستأسدون على شعبهم بما منحهم 
 االحتالل من سلطة ونفوذ.

دين الكبار على الهرب سريًعا، وتأمين الطائرات والحوامات التي تقلهم وبغض النظر عن قدرة الفاس
وعائالتهم إلى أقرب بلد يؤويهم أو نظام يحميهم، فإن غالبية حاشية الطغاة تُترك لمواجهة مصيرها 
ودفع ثمن الخيانة والتعاون مع االحتالل. وكم كان الفتًا مشاهد اآلالف من األفغان الذين تدافعوا في 

كابل طلًبا للحماية األمريكية، وقد مات بعضهم بحسب التقارير الصحفية، نتيجة التدافع  مطار
العنيف للحصول على فرصة للهرب في الطائرات العسكرية األمريكية، خوًفا من دفع ثمن ارتباطهم 

 باالحتالل األمريكي خالل العقدين األخيرين.
نستان سيكون له تداعيات سلبية عليه وبالتالي إن االحتالل اإلسرائيلي يدرك أن ما حدث في أفغا

إيجابية لصالح استعادة الثقة بأن مقاومة االحتالل يمكن أن تنتصر، وأن مشهد كابل يمكن أن 
ومن قطاع  2000يتكرر مرة أخرى بصور أشد مما كان في مشهد اندحاره من جنوب لبنان في مايو 

 م.2005غزة في سبتمبر 
ن تأتي فيتكرر المشهد برحيل االحتالل وسقوط أعوانه، سواء كان حكومة أو إن لحظة الحقيقة ال بد أ

جيًشا أو سلطة أو حتى ميليشيات، فما أشبه اليوم بالبارحة وما أشبه النهايات المتكررة عندما تكون 
 البدايات متشابهة! فأفغانستان التي وصفت بأنها مقبرة الغزاة واالمبراطوريات تمنح الفلسطينيين أماًل 
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متجدًدا بأن زوال االحتالل اإلسرائيلي هو قرار وطني بالمقاومة، وأن من يوفر األمن لالحتالل 
 مصيره ليس أقل من جيش لحد أو عمالء الدهنية أو الهاربين في مطار كابل.

 18/8/2021فلسطين أون الين، 
 

 أمور ال يراها بينيت من منصبه .43
 يوسي يهوشع

أول من أمس، إلى فرقة غزة في زيارة خطط لها مسبقا مع وزير  نزل رئيس الوزراء، نفتالي بينيت،
الدفاع، بيني غانتس، ورئيس األركان، أفيف كوخافي، وهناك في ختام تقييم للوضع حاول أن يفسر 

 لماذا لم يأمر الجيش اإلسرائيلي بأن يهاجم فورًا بعد إطالق الصاروخ نحو سديروت، قبل أيام.
، قال رئيس الوزراء الجديد، «والظروف المناسبة لنا وليس ألحد آخرسنعمل في الزمان والمكان »

نفتالي بينيت، ومن السهل التقدير ماذا سيقول عضو المعارضة، نفتالي بينيت، لو أن رئيس وزراء 
 آخر كان سيتصرف مثله وال يرد على حدث كهذا في المدى الزمني القريب للحدث.

حو سديروت خطيرة كونها نفذت في وضح النهار نحو المدينة كانت النار التي ُأطلقت، قبل أيام، ن
الكبيرة في الغالف. يفترض أن ال ُتعنى إسرائيل بالتفكير إذا كان هذا بسبب الحادثة في جنين، حيث 
قتل أربعة مسلحين في نشاط لوحدة المستعربين، ام بسبب تأخيرات في تحويل المال القطري. فمن 

، ويحتمل أن ينطبق عليه تعريف «حماس». هو ليس رجل بإصاباتالنار حاول أن يتسبب  أطلق
، وال يفترض بإسرائيل أن «حماس»اعتقلته، لكن المسؤولية ملقاة على « حماس»، وان «المارق»

ُتعنى بهذا. فمن أطلق النار لم يختر إطالق إشارة مثل بالونات حارقة أو متفجرة، أو قذيفة هاون 
 و هدف عسكري.نحو الجدار دون إصابات أو نح

وضع بينيت ثمنا عاليا للبالونات الحارقة التي تطلق من غزة، وهو رد سالح الجو على أهداف لـ 
صحيح ان هذه ليست أهدافًا نوعية، ولكن مجرد العمل يستهدف تحديد شارة ثمن. حتى «. حماس»

« إرهاب» اآلن بينيت ينجح هنا، والردود على ذلك ال تجر وراءها تصعيدا، وبشكل نسبي فإن
البالونات الحارقة أمر يطاق. قبل أيام تصرف بشكل مختلف ولم يرد. واآلن حين يكون ثقل 

 المسؤولية على كتفيه يتعلم على جلدته كم هو صحيح أحيانا الكليشيه عن أمور ترى من هنا.
إلسرائيلي المشكلة هي أن هذا الحدث يرتبط بالحادثة األخيرة في الشمال، والتي لم يرد فيها الجيش ا

نحو هار دوف، واحتوى الحدث الخطير. في حارتنا، في « حزب هللا»على عشرين صاروخا أطلقها 
ويحاولون تحديَك. اما  –وبالتأكيد حين تكون رئيس وزراء جديدا  –الشرق األوسط، ينظر الكل إليَك 
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تسوية ويسير  إبداء الضعف فمن شأنه أن يجرك إلى حرب بينما تعتبر كمن يفقد الردع. من يريد
ال فسيبتز.  نحوها، اآلن، ملزم بان يفعل هذا انطالقا من القوة، وا 
مهمتنا هي اعطاء امن طويل المدى »ألمح بينيت إلى االتجاه في فترة الهدوء الطويلة حين قال: 

في هذه المرحلة فان المفاوضات على تحويل المال القطري ال «. لسكان الجنوب ولسكان غالف غزة
ال سيما بسبب المعارضة اإلسرائيلية لتحويل المال مباشرة الى موظفي حماس. والمسعى هو تتقدم، و 

وقت ممكن، منعًا لتدهور إضافي يولد  أقربإليجاد حل بموجبه تصل المساعدة اإلنسانية وفي 
تصعيدا. في هذه اللحظة ال يوجد حل أيضًا لمسألة األسرى والمفقودين وال يوجد تقدم في الموضوع. 

 لم يكن تقدم فسيكون تصعيد. إذاادر متطرفة في حماس تطلق اشارة إلى أنه مص
راحة بكثير، وهذه فرصة للعمل  أكثرفي غزة هي خصم « حماس»بخالف الجبهة الشمالية فان 

بحزم تجاه خروقاتها )عدم المبادرة الى القتال( وجباية ثمن، واإليفاء بكلمتك أيضا. بالتوازي، فان 
يجب أن يتأكد من جاهزية الجيش « كورونا»ذي يقضي معظم ساعاته في شؤون رئيس الوزراء ال

، وأن يحرك سياقات تسلح فورية بصواريخ االعتراض وبالقذائف «حزب هللا»اإلسرائيلي للحرب ضد 
الذكية، وان يدفع الى األمام بناء العائق، وان يسرع مشروع االعتراض بوساطة الليزر. إضافة إلى 

في « عرب إسرائيل»بان يوقظ وزارة األمن الداخلي في وجه أعمال شغب محتملة لـ  ذلك، فانه ملزم
 فترات المواجهة.

 «يديعوت»
 19/8/2021األيام، رام هللا، 
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