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 قطر واألمم المتحدة توقعان مذكرة تفا م لتوزيع المنحة النقدية على األسر المتعففة بغزة .1
ممثلة برئيسها السفير محمد العمادي مذكرة وّقعت اللجنة القطرية إلعادة إعمار غزة ": قنا"-الجزيرة

تفاهم مع األمم المتحدة، ممثلة بمنسق األمم المتحدة الخاص لعملية السالم في الشرق األوسط تور 
وأوضح العمادي أن مذكرة التفاهم تتضمن آلية توزيع منحة المساعدات النقدية المقدمة من  وينسالند.

واتفق الطرفان على أن يتم صرف المساعدات النقدية  .دولة قطر لألسر الفقيرة في قطاع غزة
ألف أسرة  100وستتقاضى نحو  للمستفيدين عبر األمم المتحدة وبرنامج الغذاء العالمي التابع لها.

دوالر  100متعففة في محافظات قطاع غزة هذه المساعدات شهريا، وستحصل كل واحدة منها على 
 نقدا.

يني غانتس فقال إن إسرائيل توصلت إلى اتفاق مع الدوحة واألمم أما وزير الدفاع اإلسرائيلي ب
وحسب بيان صادر عن غانتس،  المتحدة بشأن آلية تحويل أموال المنحة القطرية إلى قطاع غزة.

فإن اآللية الجديدة تقضي بأن تحول األمم المتحدة المساعدات القطرية تحت مراقبة إسرائيل للتأكد 
 بيره.ممن يحصل عليها، حسب تع

 19/8/2021. نت، الجزيرة
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 الجاغوب: إرجاء التعديل الوزاري المرتقب على الحكومة .2
أعلن الناطق اإلعالمي بمفوضية التعبئة والتنظيم في حركة فتح، منير الجاغوب، الخميس، : رام هللا

ل وقال الجاغوب في بيان، إن التعدي إرجاء التعديل الوزاري المرتقب على الحكومة الفلسطينية.
 الوزاري على حكومة محمد اشتية المقرر يوم غد الجمعة قد تأجل.

من جهته، أفاد مصدر في فتح لوكالة األنباء الصينية ))شينخوا((، بأن التعديل تم تأجيله إلجراء 
وقال المصدر، إن التعديل يجب أن يتبع اجتماعا للجنة  مزيد من المشاورات داخل أطر الحركة.

وفي السياق ذاته، أعلنت الحركة أن  بحث األسماء واآللية إلجراء التعديل. المركزية لفتح من أجل
محمود عباس سيترأس اجتماعا للجنة األحد المقبل لمناقشة أخر المستجدات الوطنية والشأن 

 الداخلي.
 19/8/2021، القدس، القدس

 
 فتحاشتية حل للصراعات الداخلية بين أقطاب حكومة : تعديالت "فلسطين أون الين" .3

كشف مصدر فلسطيني مطلع، الخميس، عن سبب )التعديالت( التي يجريها رئيس حكومة رام هللا 
محمد اشتية، مؤكًدا أن )التعديالت( الجارية ما هي إال "حل للصراعات الداخلية بين األقطاب 

وك القيادية في حركة فتح". وأوضح المصدر لـ"فلسطين أون الين" أن ما يحصل في رام هللا هو سل
استبدادي للسلطة يعكس حالة اإلقصاء والتفرد التي تمارسها ضد المجموع الفلسطيني، وبذلك ُتكرِّس 
االنقسام وتتمادى به في وقت أحوج ما يكون فيه الشعب الفلسطيني للمصالحة ووحدة الصف، 

 لمواجهة االحتالل اإلسرائيلي وانتهاكاته وعدوانه المستمر على الشعب الفلسطيني. 
المصدر نفسه الذي فضل عدم الكشف عن اسمه أن النهوض بالحالة الوطنية الفلسطينية  وأكد

يتطلب إعادة بناء المؤسسات الوطنية، بدًءا بانتخابات المجلسين الوطني والتشريعي والرئاسة، حتى 
يقوم البيت الفلسطيني تحت مظلة الشرعية الديمقراطية التي تكفل التمثيل لجميع فئات الشعب 

 يافه السياسية.وأط
 19/8/2021، فلسطين أون الين

 
 من يسرق ممتلكات الشعب الفلسطيني "إسرائيل"بولندا: بسفير فلسطين  .4

قال سفير فلسطين لدى بولندا محمود خليفة، يوم الخميس، إن دولة االحتالل المنزعجة جدا : رام هللا
على أيدي النازية على أرضها عشية ألن بولندا سنت قانونا يرفض إرجاع أمالك اليهود الذين قتلوا 

الحرب العالمية الثانية، هي ذاتها التي سنت قانونا يحظر إعادة ممتلكات الفلسطينيين الذين شردوا 
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جاء ذلك في اتصال هاتفي مع "وفا" تعقيبا على مشروع قانون بولندي سيفرض قيودا  .1948عام 
فة: إن التصريحات اإلسرائيلية المتعاقبة والزج وأضاف خلي على قدرة اليهود على استعادة الممتلكات.

تسعى  -أعتقد كما أشار مسؤولون بولنديون-بالمحرقة اليهودية في الموضوع والعودة لقوانين سابقة 
إسرائيل منها الى استغالل المظلمة التاريخية واحتكار الظلم التاريخي وكأنه مسألة تتعلق باليهود 

عنية بالقانون والنظام الدوليين، فعليها تطبيق القرارات الدولية المتعلقة وقال: إذا كانت إسرائيل م فقط.
 بحقوق الالجئين الفلسطينيين وعودتهم.

 19/8/2021، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
 

 جثامين الشهداءاالحتالل لصمت المجتمع الدولي على احتجاز  " الفلسطينية تنتقدالخارجية" .5
لت وزارة الخارجية، إن صمت المجتمع الدولي في تحمل مسؤولياته تجاه جريمة احتجاز قا: رام هللا

جثامين الشهداء، دليل على أن دوره ينتهي عند حدود إسرائيل، رغم أنه من المفترض أن يكون 
وأضافت الوزارة في بيان لها، اليوم  ناظما وحاميا ومدافعا عن القانون الدولي والعدالة الدولية.

يس، ان اختطاف جثامين الشهداء واحتجازها لمدد مختلفة مخالفة جسيمة للقانون الدولي، الخم
وانتهاك صارخ لحقوق اإلنسان، من حيث حق الجثمان أن يدفن بكرامة أوال، ومن حق عائلته دفنه 

 بمراسم إنسانية كفلتها القوانين واالعراف الدولية والمحلية ثانيا.
 19/8/2021، لفلسطينية )وفا(وكالة األنباء والمعلومات ا

 
 فقراء غزة يطالبون السلطة الفلسطينية بإعادة صرف مخصصاتهم المالية .6

آب/أغسطس( عشرات الفقراء من غزة، في وقفة احتجاجية لمطالبة  19شارك يوم الخميس ): غزة
 ور.السلطة الفلسطينية في رام هللا، باإلسراع في صرف مخصصاتهم المالية بعد تأخرها لعدة شه

وطالب المشاركون في الوقفة، التي نفذت في ساحة السرايا غربي مدينة غزة، وزارة التنمية 
االجتماعية التابعة للسلطة، بالعمل على تعجيل صرف مخصصاتهم المالية وعدم تأخيرها أكثر من 

وأوضح ياسر وشاح في كلمة ممثلة عن األسر الفقيرة التي تتلقى مخصصات الشؤون  ذلك.
في المائة من الدفعة المالية لمخصصات الفقراء،  48أن االتحاد األوربي يساهم بنسبة ، اعيةاالجتم

ما تبقى من هذه المساعدة تتكفله السلطة  المائة، وأنفي  12في حين أن البنك الدولي يساهم بنسبة 
العام أي ويشار إلى أن السلطة الفلسطينية لم تدفع منذ مطلع  في المائة. 40الفلسطينية وبنسبة 

دفعات مالية للمستحقين من فقراء غزة، وما يعرف باسم "شيكات الشؤون االجتماعية" والتي تخصص 
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شهور باستثناء سلفة مالية قدرها  3دوالر كل  550ألف أسرة شديدة الفقر تتقاضى ما قيمته  116لـ 
 دوالر، تم دفعها في شهر أيار )مايو( الماضي. 230

 19/8/2021، قدس برس
 

 جع فرص التصعيد في قطاع غزة والفصائل تترقب الخطوات اإلسرائيلية المقبلةترا .7
تراجعت فرص التصعيد الميداني في قطاع غزة خالل يوم أمس، مع  محمد الجمل وعيسى سعد هللا:

التوصل التفاق نهائي بشأن إدخال المنحة القطرية للقطاع، وبدء االحتالل تنفيذ سلسلة من 
 لى المعابر، ما يؤدي إلى تخفيف الحصار.التسهيالت الجديدة ع

وأكدت مصادر مطلعة أن مصر والوسطاء نجحوا في نزع أو تأجيل تصعيد ميداني كبير في قطاع 
غزة، كان قاب قوسين أو أدنى، بعد أن نجحت االتصاالت بالضغط على االحتالل بالموافقة على 

مح بوصلها للقطاع منذ العدوان تسهيالت جديدة على المعابر، تشمل دخول سلع جديدة لم يس
 األخير، وتعهدات بالسماح بنقل واستيراد قوائم جديدة من السلع تشمل السيارات الحديثة في القريب.

وأكدت المصادر أنه وضمن المعطيات الجديدة هناك توجه عام بوقف الفعاليات الشعبية التي كانت 
د السبت في مدينة غزة فعالية منفصلة وليوم مقررة نهاية األسبوع الجاري، على أن يكون مهرجان غ

واحد، وهي رسالة من الفصائل والنشطاء في القطاع لالحتالل، بالعودة للفعاليات في أي وقت، حال 
 عاد االحتالل وشدد الحصار.

 20/8/2021األيام، رام هللا، 

 
 لمعركة التحرير دالز ار: ال يمكن التعايش مع االحتالل وعلينا االستعدا .8

عضو المكتب السياسي لحركة حماس د. محمود الزهار، أنه ال يمكن التعايش مع االحتالل  أكد
اإلسرائيلي وأن المطلوب من شعبنا ومقاومته االستعداد لمعركة التحرير. وقال الزهار، في تصريحات 

: إن "قضية )عض األصابع( لن تكون في صالح الكيان، فالمقاومة ]أمس[إلذاعة األقصى، اليوم
جت من معركة )سيف القدس( ليست بأقل من المعركة، والخاسر هو الحكومة اإلسرائيلية خر 

 .از القضايا اإلنسانيةالجديدة". وطالب الوسطاء بضرورة الضغط على االحتالل إلنج
 19/8/2021، اون الين فلسطين
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 بالمنطقة "إسرائيل" العتداءاتحماس تدعو للتصدي  .9
لجمعة، إلى التصدي الحقيقي للسلوك العدواني اإلسرائيلي بعد دعت حركة حماس، اليوم ا: غزة

وقال حازم قاسم الناطق باسم حماس في تصريح صحفي له، إن  القصف على سوريا الليلة الماضية.
السلوك العدواني لالحتالل، والذي كان القصف على سوريا الليلة أحد حلقاته، هو سبب حقيقي 

من تصدي حقيقي لهذا السلوك العدواني الصهيوني ووضع حد له  البد“وأضاف  للتوتر في المنطقة.
 ”.وردعه عن مواصلة هذا العدوان

 20/8/2021، القدس، القدس
 

 الجهاد: المساس باألقصى صاعق انفجار يؤدي لحرب إقليمية .10
أكد داوود شهاب القيادي في حركة الجهاد اإلسالمي أن المساس بالمسجد األقصى والقدس : غزة

وشدد شهاب في تصريح له  بات صاعق ألي تفجير قادم، وقد يؤدي لحرب إقليمية شاملة. المحتلة،
يجري في مدينة  يوم الخميس، على ضرورة الحفاظ على وتيرة مرتفعة من التركيز المستمر على ما

 .القدس
 19/8/2021، وكالة الرأي الفلسطينية لإلعالم

 
 عها السلطة الفلسطينيةالديمقراطية: المطلوب تغيير السياسة التي تتب .11

قالت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين تعقيبا على التعديالت الوزارية المرتقبة، إن : رام هللا
نما تعديل وتغيير في النهج والسياسة التي تتبعها السلطة الفلسطينية".  "المطلوب ليس تعديال وزاريا وا 

السلطة يراهن على السياسة األمريكية التي ال  وأوضحت الجبهة في بيان لها، أن "النهج الذي تتبعه
 تقدم لشعبنا سوى األوهام في حين أنها تقدم الدعم السياسي والعسكري لجرائم االحتالل".

 19/8/2021اإلخبارية، وكالة سما 
 

 الشعبية تدين إجراءات أونروا بحق موظفين على خلفية التعبير عن الرأي .12
لين في وكالة الغوث الدولية ]اإلطار النقابي للجبهة الشعبية دان التجمع الديمقراطي للعام: غزة

بتوقيف مجموعة من موظفيها على خلفية التعبير عن رأيهم ” أونروا“لتحرير فلسطين[، إجراءات 
وأشار التجمع في بيان، الخميس، إلى أنه في اآلونة األخيرة تصاعدت وتيرة  بالمسائل الوطنية.

من الموظفين في المناطق العاملة في داخل وخارج فلسطين على خلفية مالحقات إدارة أونروا لعدد 
حرية الرأي والتعبير، مشيًرا إلى أن الشؤون القانونية لألونروا اتخذت إجراءات توقيف بحق عدد من 
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الموظفين، استجابة للتحريض من االحتالل. ودعا التجمع، إدارة األونروا للتوقف عن هذا األسلوب 
يحمل دالالت سياسية خطيرة، تدلل “، وقال إنه أسلوب ”البوليسي المنحاز لالحتالل“الذي وصفه بـ 

 وفق وصف البيان.”. على حجم المؤامرة التي تستهدف حقوق شعبنا وقضيتنا
 19/8/2021 القدس، القدس

 
 الفصائل تتجه لتحويل مكان المهرجان الجما يري من المنطقة الحدودية إلى داخل غزة ":القدس" .13

كشفت مصادر فلسطينية مطلعة، عند منتصف الليل، أن الفصائل تتجه نحو تغيير : خـــــاص –غزة 
مكان المهرجان الجماهيري الذي كان من المقرر أن يعقد مساء يوم غد السبت، في منطقة ملكة 

، ”القدس“وقالت المصادر لـ  القريبة من الحدود شرق مدينة غزة، إلى ساحة عامة في وسط المدينة.
ن هناك مناقشات داخل الجهات المسؤولة عن الفعالية والتي تمثل الفصائل، من أجل نقل مكان إ

المهرجان، منًعا ألي احتكاكات بين المشاركين وقوات االحتالل، مشيرًة إلى أن هذا التوجه جاء في 
اتفاق ظل التسهيالت المقدمة من قبل الحكومة اإلسرائيلية وكذلك مع اإلعالن القطري عن توقيع 

ولفتت المصادر، إلى أن بعض الممثلين  لصرف المنحة المالية للعوائل الفقيرة بداية الشهر المقبل.
عن فصائل فلسطينية أبدوا تحفظهم من هذه الخطوة، وسيتم اليوم الجمعة اتخاذ قرار نهائي بشأن 

 تحديد المكان بعد اإلجماع الفصائلي على القرار األخير.
 20/8/2021، القدس، القدس

 
 مقابل رئاسة الحكومة  نتنيا و يقترح على غانتس االنشقاق عن الحكومة .14

بعد أن أشار استطالع رأي جديد إلى أن رئيس المعارضة اإلسرائيلية، بنيامين نتنياهو، يرفع شعبيته 
مقعدًا، تشجع نتنياهو وتوجه من جديد إلى وزير األمن ورئيس حزب  32إلى  30ويزيد قوته من 

، بيني غانتس، باقتراح االنسحاب من الحكومة الحالية برئاسة نفتالي بنيت، إلسقاطها، «نكحول لفا»
 وذلك مقابل تعيينه رئيسًا للحكومة طيلة الدورة البرلمانية المقبلة، أي ألربع سنوات.

محاولة يائسة من سياسي فاشل، ال يفهم أن الجمهور مل منه، ويصر »واعتبر بنيت هذا االقتراح 
إن من حق نتنياهو « الليكود»وقال مصدر في «. األسافين داخل االئتالف الحكوميعلى دق 

 وواجبه في المعارضة، أن يواصل جهوده إلسقاط هذه الحكومة الهشة.
التلفزيونية، التابعة لليمين االستيطاني، قد نشرت نتائج استطالع رأي جديد يدل على  20وكانت قناة 

ستشهد تغييرات في حال إجراء انتخابات جديدة، من أهمها أن  أن الخريطة الحزبية في إسرائيل
مقعدًا، وحزب )يوجد  11إلى  8نتنياهو سيرتفع بمقعدين إضافيين، وغانتس سيرتفع ثالثة مقاعد من 
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مقعدًا. أما حزب غدعون ساعر، فسيسقط ولن يتجاوز  18مستقبل( برئاسة يائير لبيد سيحصل على 
مقاعد، والحركة  7إلى  6ليمين المتطرف بقيادة بتصلئيل سموترتش من نسبة الحسم. بينما سيرتفع ا

 5إلى  6مقاعد، وذلك على حساب القائمة المشتركة التي ستهبط من  5إلى  4اإلسالمية سترتفع من 
 مقاعد. وتحافظ بقية األحزاب على قوتها.

إلى  52ع تكتل نتنياهو من مقعدًا، ويرتف 61وبهذا، يحافظ االئتالف الحكومي برئاسة بنيت على قوته 
 مقعدًا. 54

ويعزو معدو االستطالع ارتفاع نتنياهو إلى أنه يعود إلى قناعة الجمهور بأنه أدار معركة مكافحة 
فيروس كورونا أفضل من بنيت. وكان استطالع سابق نشر في نهاية الشهر الماضي، قد أشار إلى 

في المائة  39ال تفلح في هذه المهمة، وفقط  في المائة من الجمهور يعتقد أن حكومة بنيت 52أن 
في المائة فقط إن  21في المائة إن نتنياهو نجح في إدارة هذه األزمة وقال  43قالوا إنها تفلح. وقال 

 بنيت يديرها بشكل أفضل.
 20/8/2021الشرق األوسط، لندن، 

 
 اإلذاعة العبرية: التصعيد العسكري مع غزة وارد .15

اإلذاعة العبرية، صباح اليوم الخميس، إن الدوائر األمنية والعسكرية الصهيونية قالت : القدس المحتلة
وأوضحت اإلذاعة  ال تستبعد "االنجرار" مجددًا إلى تصعيد عسكري مع قطاع غزة في الوقت القريب.

أن الدوائر األمنية والعسكرية تخشى من فشل األطراف في التوصل لصيغة نهائية حول إدخال أموال 
وأشارت إلى أن األوضاع االقتصادية  ة القطرية، األمر الذي سيؤدي حتما لتصعيد عسكري.المنح

 في غزة سوف تحسم في نهاية األمر مسألة استمرار الحفاظ على حالة الهدوء في القطاع.
وبينت اإلذاعة: أن "جمهورية مصر العربية حذرت إسرائيل من تصعيد األوضاع األمنية في قطاع 

 ى خلفية تعزيز التعاون بين حركتي حماس والجهاد اإلسالمي مع إيران".غزة وخاصة عل
وأكدت: أن "مسؤول أمني إسرائيلي زار يوم أمس القاهرة في إطار المساعي المتواصلة للتوصل إلى 

 اتفاق بشأن التهدئة في غزة، وكذلك عملية إعادة إعمار القطاع".
 19/8/2021، المركز الفلسطيني لإلعالم

 
 ق تندلع مجددًا في جبال القدسالحرائ .16

وكاالت: ذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية مساء أمس، أن جبال القدس اشتعلت  -القدس
وأوضحت الصحيفة العبرية، أنه بعد يومين تقريًبا  مجددًا، حيث نشب عدد من الحرائق في المنطقة.
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وأشارت "يديعوت"  ي عدة نقاط.من السيطرة على الحريق في جبال القدس تندلع مرة أخرى حرائق ف
 إلى أن طواقم اإلطفاء بما فيها الطائرات اإلطفائية تكافح إلخماد الحريق.

يشار إلى أن الجهات األمنية اإلسرائيلية قدرت بأن تكون الحرائق بفعل فاعل، فيما فتحت لجان 
ن الحريق الذي من جهتها، كشف موقع "يديعوت أحرونوت" العبري، أمس، أ تحقيق للتأكد من ذلك.

 اندلع في جبال القدس ألكثر من يومين نتج عن حريق متعمد.
 20/8/2021األيام، رام هللا، 

 
 جيش االحتالل ينهي تدريبًا مفاجئًا يحاكي التصعيد مع حزب هللا على حدود لبنان .17

ية في إطار فحص الجاهزية، الحتماالت التصعيد على الحدود الشمالية حيث شاركت في التمرين الو 
الفرقة وقيادتها باالضافة الى الكتائب العاملة على الحدود مع لبنان وقوات أخرى من سالح الجو 

وحسب بيان، فقد تدربت قوات جيش االحتالل على سيناريو  والبحرية واالستخبارات واالتصاالت.
ليات تصعيدي في مواجهة حزب هللا اللبناني، تضمن محاكاة العديد من األحداث المفاجئة مع آ

، تركزت على تعزيز قدرات القيادة والسيطرة في حال حدوث سيناريو “تعزيز الدفاع المتعدد األبعاد “
 مفاجىء.

 19/8/2021القدس، القدس، 
 

 مصلحة واضحة بالحفاظ على استقرار ومكانة السعودية "إسرائيلر"تقرير: ل .18
، يوم الخميس، إن إلسرائيل رأى تقرير صادر عن أبرز معاهد األبحاث اإلسرائيلية: بالل ضاهر

مصلحة واضحة بالحفاظ على استقرار ومكانة السعودية، في وقت وصف فيه التقرير السعودية بأنها 
محاطة بتهديدات متصاعدة، من البحر والبر والجو والفضاء السيبراني. ودعا التقرير إسرائيل إلى 

ها ضد السعودية ضئيلة، في ظل تزايد العمل سرا لدى اإلدارة األميركية من أجل أن تكون إجراءات
 االنتقادات في الحزب الديمقراطي لممارسات ولي عهد السعودية محمد بن سلمان.

وأشار التقرير، الصادر عن "معهد ابحاث األمن القومي" في جامعة تل أبيب، إلى أن موقع 
ات أمن المملكة تواجه في السعودية الجغرافي "يتميز بكثرة الجبهات والحدود الطويلة والمخترقة. وقو 

وبحسب التقرير، فإن إيران تشكل التهديد المركزي على  الوقت نفسه عددا كبيرا من مراكز التهديد".
 السعودية. 

وأشار التقرير إلى أن العراق تشكل "تهديدا مزدوجا" على السعودية، بسبب وجود ميليشيات موالية 
ة، وكذلك بسبب وجود بقايا تنظيم "داعش" الذين إليران فيها، بإمكانها شن هجمات ضد السعودي
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بإمكانهم التسلل إلى السعودية من حدودها الطويلة وتنفيذ هجمات ضد أهداف سعودية. "كما أن 
 الحدود مع األردن تشكل تحديا مشابها من خالل تسلل جهات معادية وأسلحة إلى المملكة".

عودية حاليا هو تعرضها لهجمات واسعة ودقيقة لفت التقرير إلى أن أكثر تهديد جوهري تواجهه الس
بالصواريخ والطائرات من دون طيار، تستهدف منشآت نفطية وحيوية، بالتوازي من عدة جبهات ومن 
دون قدرة على توفير إنذار مبكر حيال هجوم مفاجئ، إلى جانب تسلل استخباراتي وعمالني. وذلك، 

 –وسط من الصواريخ الموجهة عن بعد، صواريخ أرض فيما بحوزة إيران أكبر ترسانة في الشرق األ
أرض وطائرات من دون طيار، التي تغطي مساحة السعودية كلها، وبضمنها منشآتها اإلستراتيجية 

 المشاطئة للبحر األحمر.
وتابع التقرير أنه "من هنا، إلسرائيل مصلحة واضحة بأن يكون االستهداف األميركي للعالقات بين 

ضئيال وقابل للتغيير بقدر اإلمكان، ولكن أن يكون الجما أيضا ويضع أمام ولي  واشنطن والرياض
العهد السعودي حدودا لخطواته السياسية والعسكرية التي تقوض االستقرار اإلقليمي وخاصة تلك غير 

 المنسقة مع األطراف ذات العالقة".
لتبعات المحتملة للضغوط الممارسة ودعا التقرير إسرائيل إلى أن "تستعرض أمام اإلدارة األميركية ا

على الرياض والدفاع عن السعودية بحذر وسرية، إذ أن تماهيا إسرائيليا علنيا مع المملكة عموما 
ومع بن سلمان خصوصا، الذي توجه له انتقادات شديدة خاصة من أوساط الحزب الديمقراطي، قد 

 تلحق ضررا بالحوار بين إسرائيل وواشنطن".
ر أن "استخدام السعودية أفضلياتها النسبية الواضحة ال يتوقع أن يهدد مصالح وأضاف التقري

إسرائيلية. وثمة مصلحة بارزة إلسرائيل بالحفاظ على استقرار ومكانة المملكة كجزء من ترسيخ 
براغماتي في المنطقة، يدعم اتفاقيات السالم معها وتنظر إلى إيران أنها تهديد  –معسكر سني 
ذا تمكنت المملكة من أن تبعد عنها تهديدات من دون أن تظهر كمتصالحة الستقرار الم نطقة. وا 

ومن دون منح تنازالت إليران والمحور الشيعي مقابل هدوء أمني، فإن إسرائيل ستخرج رابحة من 
 ذلك أيضا".

 19/8/2021، 48عرب 
 

 عامًا مع تصاعد اإلصابات 40السماح بمنح الجرعة الثالثة لمن  م فوق  .19
وكاالت: كشفت قناة "كان" العبرية مساء أمس، أن طفرة جديدة من ساللة فيروس كورونا  -قدسال

 10وبحسب القناة العبرية، أعلنت وزارة الصحة اإلسرائيلية عن تشخيص  اكُتشفت حديثًا في إسرائيل.
 حاالت مصابة بطفرة جديدة من كورونا داخل إسرائيل.
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تشفة منها حالتان من داخل المجتمع اإلسرائيلي، فيما تم وأشارت "الصحة" إلى أن الحاالت المك
وأعلنت وزارة الصحة اإلسرائيلية صباح أمس، عن  اكتشاف باقي الحاالت من القادمين إلى إسرائيل.
أشخاص تأثرًا بإصابتهم بالفيروس، فيما شخصت  4معطيات جديدة بشأن فيروس كورونا، إذ توفي 

صابة جديدة بالفيروس، في وقت تواصل اإلصابات الخطيرة جدًا إ 7856ساعة الماضية  24خالل الـ
 باالرتفاع.

 20/8/2021األيام، رام هللا، 
 

 األقصىمجلس اإلفتاء األعلى يحذر من حفريات االحتالل غرب المسجد  .20
حذر مجلس اإلفتاء األعلى في فلسطين من خطورة الحفريات التي تقوم بها سلطات : القدس

وأوضح في بيان صحفي يوم الخميس، أن آليات  جنوب غرب المسجد األقصى. االحتالل اإلسرائيلي
االحتالل اإلسرائيلي تقوم بأعمال حفر في باب المغاربة وساحة البراق، المؤدية لحارتي الشرف 
والمغاربة في القدس القديمة، والتي زادت وتيرتها في الفترة األخيرة لتشمل أماكن متعددة في آن 

متًرا، يصل بين منطقة "حارة الشرف"، التي استُبدل اسمها  159مة نفق أرضي بطول واحد، بهدف إقا
بـ"حارة اليهود"، إلى بداية جسر باب المغاربة المؤدي إلى داخل المسجد األقصى، الذي تستخدمه 

وقال المجلس في بيانه، إن هذا المشروع يعتبر من  قوات االحتالل والمستوطنون في االقتحامات.
لمشاريع اإلسرائيلية التي تضعضع أساسات المسجد األقصى المبارك، وتؤثر بشكل مباشر أخطر ا

 في السور الغربي وجزء من السور الجنوبي للمسجد، وعلى بقية الساحات الغربية.
 19/8/2021، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
 مستوطًنا يقتحمون المسجد األقصى 138القدس:  .21

اقتحم عشرات المستوطنين المتطرفين يوم الخميس، المسجد األقصى المبارك من : حتلةالقدس الم
وبحسب دائرة األوقاف اإلسالمية في  باب المغاربة، بحراسة مشددة من شرطة االحتالل اإلسرائيلي.

مستوطًنا اقتحموا على بمجموعات متتالية األقصى، ونظموا جوالت  138القدس المحتلة، فإن 
وأوضحت أن المستوطنين أدوا طقوًسا  بباحاته، وتلقوا شروحات عن "الهيكل" المزعوم. استفزازية

تلمودية في باحات األقصى، وتحديًدا في المنطقة الشرقية منه، ما أثار غضب الحراس والمصلين، 
عنصًرا من شرطة االحتالل  25وأشارت إلى أن  الذين تمنع شرطة االحتالل اقترابهم من المقتحمين.

 تحموا أيًضا ساحات األقصى.اق
 19/8/2021، المركز الفلسطيني لإلعالم



 
 
 
 

 

 14 ص             5610 العدد:             8/20/2021 لجمعةا التاريخ: 

 

                                    

 انين من تعذيب جسدي ونفسييعاألمهات األسيرات في سجون االحتالل  .22
( أمًّا فلسطينية في سجونها من 11رام هللا ـ سعيد أبو معال: تعتقل سلطات االحتالل اإلسرائيلي )

سرائيلي، حيث يعانين من تعذيب جسدي ونفسي اإل« الدامون»( أسيرة يقبعّن في سجن 40أصل )
بسبب حرمانهن من رؤية أبنائهن إال لدقائق معدودة جدا، وبعضهن لم يلتقين بهم منذ سنوات إضافة 

وحسب أماني سراحنة، مسؤولة اإلعالم في نادي  إلى سياسة اإلهمال الطبي التي تمارس بحقهن.
حرم أطفال وأبناء األسيرات األمهات من الزيارات األسير الفلسطيني، فإن إدارة سجون االحتالل ت

أنه منذ بداية « القدس العربي»وتؤكد لـ  المفتوحة، ومن تمكينهن من احتضان أطفالهن وأبنائهن.
انتشار وباء كورونا )منذ أكثر من عام ونصف( تم وقف زيارات عائالت األسرى، وُمنع أطفال 

يارات من واحدة لّكل شهر إلى واحدة كّل شهرين األسيرات واألسرى من الزيارة وتقلّصت الز 
 واقتصرت على فرد واحد بالغ من العائلة.

وحسب حنان الخطيب، المحامية المتخصصة في متابعة أحوال األسيرات الفلسطينيات في السجون 
اإلسرائيلية، فإن الظروف التي تعيش فيها األسيرات الموقوفات أيا يكن على ذمة التحقيق فإنهن 

حيث يتم الزج « معبر الشارون»نين أكبر معاناة يمكن تخيلها، وتحديدا في سجن يحمل اسم يعا
 بالفلسطينيات في غرفة مع السجينات اإلسرائيليات الجنائيات، ومن دون أدنى مقومات الحياة. 

صّعدت سلطات االحتالل من استهدافها المرأة الفلسطينية، فقد بلغ عدد النساء  2015ومنذ عام 
( كان من بينهن أمهات أسرى وشهداء، وفتيات قاصرات، 900واتي تعرضّن لالعتقال أكثر من )الل

 عبر عمليات االعتقال الممنهجة، ال سيما في مدينة القدس. 

 19/8/2021، القدس العربي، لندن
 

 أسيران ينضمان للمضربينو تنكل باألسرى المضربين  "إسرائيل"نادي األسير:  .23
 32عامًا(، وعمر الجعبري ) 39األسير الفلسطيني إن األسيرين هشام أبو هواش )قال نادي  رام هللا:

عدد المضربين  11عامًا(، بدآ إضرابًا مفتوحًا عن الطعام رفضًا العتقالهما اإلداري، ما يرفع إلى 
واتهم نادي األسير، في بيان، إدارة سجون االحتالل بمواصلة عرقلتها زيارات  ضد اعتقالهم إداريًا.

 «.عيادة الرملة»األسرى ال سيما المحتجزين في سجن 
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يواجه األسرى المضربون عن الطعام أوضاعًا صحية صعبة تتفاقم مع مرور »وقال النادي:  
نهاء اعتقالهم اإلداري التعسفي وتتمثل  «..الوقت، واستمرار تعنت االحتالل باالستجابة لمطلبهم، وا 

 تجميد االعتقال اإلداري بحقهم واإلفراج عنهم. مطالب األسرى المضربين عن الطعام، ب
 أسير. 5,000معتقاًل محكومين باإلداري، من بين نحو  540ويوجد في السجون اإلسرائيلية نحو 

 20/8/2021، الشرق األوسط، لندن
 

 االحتالل يسمح بإدخال مركبات وشاحنات محملة بالزجاج واأللمنيوم لغزة .24
رائيلي، الخميس، بإدخال العشرات من المركبات، إلى جانب سمحت سلطات االحتالل اإلس: غزة

 شاحنات محملة بالزجاج واأللمنيوم، وذلك ألول مرة منذ الفترة التي سبقت العدوان األخير بعدة أيام.
 ، لصالح التجار بالقطاع الخاص.”إيرز“وسمح بإدخال المركبات الجديدة عبر حاجز بيت حانون 

األلمنيوم عبر معبر كرم أبو سالم الذي سيبدأ سيتم من خالله أيًضا فيما دخلت شاحنات الزجاج و 
 إدخال بضائع وسلع كان يمنع دخولها. 

 19/8/2021، القدس، القدس
 

 دعوات في الضفة ألداء صالة الجمعة بالمسجد اإلبرا يمي .25
مي، حثت السلطات في مدينة الخليل المواطنين على أداء صالة الجمعة غدا في المسجد اإلبراهي

وفي بيان لها أشارت مديرية األوقاف اإلسالمية  لمواجهة مخطط إسرائيلي يسعى إلى تهويد المسجد.
في محافظة الخليل )جنوبي الضفة الغربية( إلى أنها قررت إغالق بعض المساجد في المدينة غدا 

هذه  وبينت أن وقت صالة الجمعة، لحث الجمهور على التوجه للصالة في المسجد اإلبراهيمي.
الدعوة تأتي في ظل استمرار أعمال البناء والتجريف من قبل سلطات االحتالل اإلسرائيلية لبناء 

 مصعد كهربائي في المسجد.
 19/8/2021الجزيرة. نت، 

 
 اكتشاف موجودات أثرية بيزنطية وعربية نادرة شمال يافا .26

 48مال يافا داخل أراضي كشفت تنقيبات أثرية جديدة عن موجودات تاريخية نادرة في ش: الناصرة
 1,500منها معصرة خاصة بعنب النبيذ وقطع ذهبية وسالسل حلي برونزية وجرار فخارية عمرها 

ويستدل من المكتشفات األثرية أن هذه المنطقة الواقعة شمال مدينة يافا كانت تعج بالحياة في  سنة.
ي. ومن بين المكتشفات النادرة الفترة البيزنطية وشهدت ازدهارا في المجالين الزراعي والصناع



 
 
 
 

 

 16 ص             5610 العدد:             8/20/2021 لجمعةا التاريخ: 

 

                                    

 من قبل القيصر البيزنطي هرقل. 639و 638والمفاجئة في الموقع قطعة ذهبية صكت في الفترة بين 
أن القطعة الذهبية النقدية تحمل ” القدس العربي“ويرجح الباحث األثري وليد أطرش في تصريح لـ 

سطين واألحداث التاريخية التي شهدتها معلومات تاريخية هامة حول نهايات الحكم البيزنطي في فل
مثل الغزو الفارسي للبالد وظهور اإلسالم عالوة على معلومات حول رموز مسيحية ووثنية وكذلك 

 معلومات عن السكان الذين عاشوا في هذه المنطقة وقتذاك.
 19/8/2021، القدس العربي، لندن

 
 ئيليأعمال عنف وتنكيل بأبناء عائلة فلسطينية في سجن إسرا .27

سليمان )القائمة المشتركة( إن شهادات األمهات الفلسطينيات من مدينة -قالت النائبة  عايدة توما
اللد عن تغذيب أفراد عائالتهن داخل سجن إسرائيلي صادمة وممزقة للقلب، وعلى خلقية ذلك 

وما سليمان في رسالتها طالبت ت توجهت برسالة شكوى مستعجلة إلى وزير األمن الداخلي اإلسرائيلي.
وزير األمن الداخلي بحكومة االحتالل بوقف أعمال العنف والتنكيل بأبناء عائلة حسونة وسائر 

يذكر أّن أبناء عائلة حسونة  المعتقلين في سجن مجدو اإلسرائيلي ومباشرة التحقيق باالنتهاكات.
اص مستوطن في الذين تعرضوا للضرب والتعذيب هم أقرباء الشهيد موسى حسونة الذي ارتقى برص
 شهر مايو/ أيار األخير خالل الهّبة الشعبّية، ومن بينهم أيوب حسونة أخ الشهيد.

 19/8/2021، القدس العربي، لندن
 

 انقطاع الوقود يعيد فلسطينيي لبنان إلى "الفانوس" .28
عن أعادت أزمة الوقود التي يعيشها لبنان، واستمرار انقطاع التيار الكهربائي : محمد شهابي-بيروت

ومع  المنازل لساعات طويلة، الفانوس وقنديل الكاز إلى بيوت الالجئين الفلسطينيين في المخيمات.
عدم قدرة غالبية الالجئين الفلسطينيين على تحّمل تكاليف اشتراك المولد الكهربائي الخاص، 

نوس وقنديل الكهربائي، واقتصار توصيله على سبع ساعات يوميا، بات الفا انقطاع التيارواستمرار 
 الكاز، هما البديل أمام الالجئين الفلسطينيين لتوفير اإلضاءة في المنازل.

 تخوفات أخرى
ويخشى الالجئون الفلسطينيون أن تطول أزمة انقطاع الوقود، وسط تخوف من عدم قدرتهم على 

 تدفئة.تحمل وطأة فصل الشتاء وبرده؛ حيث بدأ اهالي مخيم الجليل بجمع الحطب الستخدامه في ال
"قدس برس" في لبنان، قلقهم من شح الكميات التي يتوفر بها غاز  وال يخفي األهالي، بحسب مراسل

الطهي، وصعوبة تأمينه، ويتساءلون إذا كانوا سيضطرون إلى استعمال الحطب من أجل طبخ 
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عي، للتعبير ولجأ "فلسطينيو لبنان" إلى مواقع التواصل االجتما الطعام، مع انقطاع الغاز والكهرباء.
عن غضبهم من انقطاع الكهرباء، ونشروا صوًرا لمنازلهم خالل فترة المساء، والعتمة تحيط بهم، فيما 

 ضوء الشمعة أو القنديل يضيء لهم ما حولهم.
 مطالبات بحملة إغاثية عاجلة

حمل ويرى مدير منظمة حق العودة، سامي حمود، أن وكالة "األونروا"، "تخلت عن واجباتها، ولم تت
"بترك  "، الوكالةواتهم حمود خالل حديثه إلى "قدس برس مسؤولياتها تجاه مجتمع الالجئين".

دة  المخيمات الفلسطينية عرضة لمزيد من األزمات والمعاناة، دون تدخل إغاثي وصحي ُيخفف من حِّ
 وآثار تلك األزمات اجتماعيًا واقتصاديًا وصحيًا".

 معونات قريبة
روا" أنها ملتزمة بتوزيع المساعدات النقدّية لجميع عائالت الالجئين الفلسطينيين بدورها، أعلنت "األون

المحتاجة على مراحل، على أن تبدأ المرحلة األولى مطلع أيلول/سبتمبر المقبل، على أن تشمل 
 الفئات التي جرى تحديدها سابقًا، إلى جانب مسجلي الشؤون والفلسطينيين المهّجرين من سوريا.
وتعهدت الوكالة في بيان أصدرته الخميس، واطلعت عليه "قدس برس"، "أن يشمل التوزيع الثاني، 

 وخالل مهلة أقصاها ثالثة أشهر، فئات أخرى من الالجئين الفلسطينيين المحتاجين".
 19/8/2021، قدس برس

 
 يحرز بطولة لبنان بكمال األجسام ةطارق الموعد.. ابن مخيم اليرموك بسوري .29

حقق العب كمال األجسام الفلسطيني المهّجر من سوريا إلى لبنان طارق الموعد، المركز : بيروت
 آب الجاري. 15كيلوغرام، التي اختتمت فعالياتها يوم  80األّول في بطولة لبنان لكمال األجسام وزن 

ان عام والشاب موعد، هو من أبناء مخّيم اليرموك لالجئين الفلسطينيين في دمشق، وُهّجر إلى لبن
 عامًا، حيث قصد وعائلته مخّيم البداوي لالجئين الفلسطينيين شمال لبنان. 12، وكان عمره 2014

 19/8/2021، المركز الفلسطيني لإلعالم
 

 اإلسرائيلي ر الفلسطيني "السالم"مصر تتطلع لحدوث اختراق إلحياء ": الشرق األوسط" .30
ق في جهودها إلحياء عملية السالم بين تتطلع مصر لحدوث اخترا: محمد عبده حسنين-القاهرة

الي بنيت المحتملة إلى القاهرة، تالفلسطينيين واإلسرائيليين، خالل زيارة رئيس الوزراء اإلسرائيلي نف
ووفق السفير رخا أحمد حسن، عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية، فإن  خالل الفترة المقبلة.

سرائيل، الذي لم ينقطع طوال الفترة الماضية تصعيد مستوى اللقاءات بين المسؤولين في  مصر وا 
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إمكانية الوصول إلى تفاهمات »، يعني «عقد قمة»خاصًة على الصعيد األمني، ليصل إلى مستوى 
وقال  «.حقيقية ملموسة في عدة قضايا، وعلى رأسها استئناف مفاوضات السالم وفق حل الدولتين

كبيرا في جهودها للوصول إلى حل للمسائل العالقة، ، إن مصر حققت شوطا «الشرق األوسط»رخا لـ
عادة إعمار  سرائيل، وا  على عدة مستويات، األول وهو المتعلق بتثبيت الهدنة بين حركات المقاومة وا 
غزة، وكذلك مشكلة األسرى ونقل البضائع، وعملية المرور، وغيرها من القضايا اليومية. والثاني، 

بإطالق عملية جدية لمفاوضات السالم، توافقًا لحل الدولتين، وأن وفق الدبلوماسي المصري، يتعلق 
 تكون بجدول أعمال محدد وسقف زمني واضح.

طالق مفاوضات السالم، يتطلب  ويرى السفير رخا أن الوصول إلى تفاهمات حقيقية مع إسرائيل وا 
ة، مشيرا إلى إمكانية بجانب إرادة إسرائيلية حقيقية للسالم، رغبة أميركية واضحة إلنجاز هذه الخطو 

أن تضغط اإلدارة األميركية الجديدة للوصول إلى حل شامل خالل الفترة األولى للرئيس جو بايدن، 
 الذي قد ال يستمر فترتين، في ظل الصراع مع الجمهوريين.

، إنه سيتم خالل األيام «كان»في هذه األثناء قال مسؤول أمني إسرائيلي لهيئة البث الرسمية 
 ، استكمال آلية تحويل األموال القطرية، في محاولة لتبريد التوتر مع قطاع غزة.القادمة

 20/8/2021، الشرق األوسط، لندن
 

 نائب أردني يؤكد رفضه كل أشكال التطبيع مع االحتالل .31
جمال غيث: أعرب عضو مجلس النواب األردني خليل عطية رفضه توقيع بالده  -غزة-عمان

ل اإلسرائيلي في مجال الزراعة. وأكد النائب عطية لصحيفة "فلسطين" اتفاقية تعاون مع االحتال
 رفضه الشديد كل أشكال التطبيع مع االحتالل، الذي يواصل جرائمه بحق الشعب الفلسطيني. 
وطالب عطية بمقاطعة االحتالل والتحلل من كل االتفاقيات الموقعة معه، وتعريته دوليا بسبب 

لشعب الفلسطيني، مضيفا: "هذا االحتالل ظالم ويجب مقاطعته لما يقوم الجرائم التي يمارسها بحق ا
به من أعمال وجرائم مخالفة لكل القوانين الدولية، مستغاًل بذلك حالة تطبيع العالقات مع الدول 

 العربية". 
 19/8/2021، فلسطين أون الين

 
 ية خالل ساعات إلى لبناننصرهللا: سفينة نفط إيران .وأمريكا من استهدافها.. "إسرائيل"حّذر  .32

سعد الياس: أعلن األمين العام لحزب هللا، حسن نصرهللا، اليوم الخميس، عن بدء استيراد  -بيروت
وقال نصر هللا أمام الحشود التي تجّمعت في الضاحية الجنوبية وبعلبك  النفط اإليراني إلى لبنان.
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من إيران محملة بالمواد أنجزت كل  إن سفينتنا األولى التي ستنطلق“وصور في ذكرى عاشوراء: 
الترتيبات وستبحر خالل ساعات إلى لبنان ببركة اإلمام الحسين، وستتبع هذه السفينة سفينة أخرى 

السفينة التي ستبحر بعد ساعات “وحّذر نصرهللا األمريكيين واإلسرائيليين من أن  ”.وسفن أخرى
ال يخطئ أحد ويدخل معنا في تحّد بات : “، وقال“سوف تصبح من اللحظة األولى أرضًا لبنانية 

ذالل شعبنا ونحن قوم نرفض أن يذل  أن ُنذل ال في حرب عسكرية وال  شعبنا، نرفضيرتبط بعزة وا 
 ”.سياسية وال اقتصادية والعالم كله يعرف قرارنا وعزمنا

 19/8/2021، القدس العربي، لندن
 

 ئق الضخمةبالتوّرط في الحرا "إسرائيل"الجزائر تتهم المغرب و .33
أ ف ب: قّررت الجزائر األربعاء "إعادة النظر" في عالقاتها مع المغرب الذي اّتهمته  -الجزائر 

بالتوّرط في الحرائق الضخمة التي اجتاحت شمال البالد، في تصعيد إضافي لألزمة الدبلوماسية بين 
ئية المتكّررة من طرف المغرب وقالت الرئاسة الجزائرية في بيان إّن "األفعال العدا البلدين الجارين.

ضّد الجزائر تطّلبت إعادة النظر في العالقات بين البلدين وتكثيف المراقبة األمنية على الحدود 
واّتخذ القرار خالل اجتماع استثنائي للمجلس األعلى لألمن برئاسة الرئيس عبد المجيد تبون  الغربية".

رائق الضخمة اجتاحت شمال البالد وأودت بحياة وخّصص لتقييم الوضع العام في الجزائر عقب الح
سرائيل بالتآمر ضّدها. شخصًا على األقّل. 90  واّتهمت الرئاسة الجزائرية في بيانها المغرب وا 

 20/8/2021، األيام، رام هللا
 

 البحرين والمغرب تفتتحان قريبا سفارتين في تل أبيب .34
لية أن المغرب والبحرين، ستفتتحان قريبا، القدس: أعلن متحدث بلسان وزارة الخارجية اإلسرائي

قريبا ستفتتح “وقال حسن كعبية، المتحدث بلسان وزارة الخارجية اإلسرائيلية:  ”.تل أبيب“سفارتين في 
 ”.البحرين سفارة لها في تل أبيب، وسترفع المغرب مستوى التمثيل من مكتب اتصال إلى سفارة

، دون مزيد من ”زيد من االتفاقيات مع دول عربية أخرىنأمل أن يتم قريبا التوصل إلى م“وأضاف: 
 التفاصيل.

 19/8/2021، القدس العربي، لندن
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 التلفزيون السوري: الدفاعات الجوية تتصدى لهجوم إسرائيلي في محيط دمشق .35
نا( أفادت قناة اإلخبارية التلفزيونية الرسمية والوكالة العربية السورية لألنباء )سا: الجزيرة + رويترز

وبثت "سانا" صورا ُتظهر  أن الدفاعات الجوية السورية تصدت "لعدوان إسرائيلي" في محيط دمشق.
وفي السياق نفسه، نقلت الوكالة عن مصدر  ما قالت إنها عملية التصدي لتلك األهداف المعادية.

روت، عسكري قوله إن إسرائيل نفذت عدوانا جويا برشقات من الصواريخ من اتجاه جنوب شرق بي
وأفاد المصدر العسكري بأن الدفاعات  مستهدفة بعض النقاط في محيط مدينتي دمشق وحمص.

 الجوية تصدت للصواريخ وأسقطت معظمها.
 19/8/2021. نت، الجزيرة

 
 الحزب الديمقراطي في كاليفورنيا يبحث المطالبة بإلغاء االعفاء الضريبي عن ممولي االستيطان  .36

ي في الواليات المتحدة بمشروع قانون كي يتم تبنيه لدى الحزب تقدم أنصار الحق الفلسطين
الديمقراطي في والية كاليفورنيا األميركية، يطالب بإلغاء اإلعفاء الضريبي الذي تتمتع به منظمات 
تقوم بجمع تبرعات من األميركيين لتمويل منظمات استيطانية إسرائيلية في الضفة الغربية بما فيها 

 حتلة.مدينة القدس الم
( 3)ج( ) 501وقرر الحزب الديمقراطي في والية كاليفورنيا معارضة منح حالة اإلعفاء الضريبي 

 للمنظمات التي تروج أو تشارك في أعمال غير قانونية أو غير متوافقة مع القانون الدولي.
 وأوضحت المؤسسات الداعمة للحق الفلسطيني أنه تم منح العديد من الشركات األميركية غير

 IRCالربحية، وأبرزها الصندوق المركزي إلسرائيل، حالة اإلعفاء الضريبي "كجمعيات خيرية" بموجب
501 (c) (3مشيرة إلى أنه ُيسمح لها بجمع ماليين الدوالرات من عائدات الضرائب ، )-   كتبرعات

مع القانون  قابلة للخصم حيث تستخدم  لدعم أو الترويج لألنشطة غير القانونية أو غير المتوافقة
 .-الدولي

 20/8/2021، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
 

 مع الصين "العميقة"من العالقات  "إسرائيلر"تحذير أميركي ل .37
وكالة االستخبارات المركزية األميركية »كشفت مصادر سياسية في تل أبيب عن أن رئيس  تل أبيب:

(CIA»)اإلسرائيلي نفتالي بنيت، خالل لقائه به األسبوع الماضي،  ، ويليام بيرنز، حذر رئيس الوزراء
الواليات المتحدة قلقة من التوغل الصيني إلى »من عمق العالقات بين إسرائيل والصين. وقال له إن 
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المرافق االقتصادية اإلسرائيلية، خصوصًا في مجالي التكنولوجيا العالية )هايتك( ومشاريع بنية تحتية 
 «.كبيرة

اإلخباري العبري، أمس الخميس، أن الرسالة التي « والال»تقرير بهذا الشأن نشره موقع  وجاء في
وجهها بيرنز إلى بنيت، كانت األشد حدة في الموضوع الصيني التي نقلتها إدارة الرئيس األميركي 

 جو بايدن إلى الحكومة اإلسرائيلية حتى اآلن.
 20/8/2021الشرق األوسط، لندن، 

 
 ئيليون قلقون من الهزيمة األمريكية في أفغانستان وتبعاتها على دولة االحتاللمراقبون إسرا .38

يعرب عدد كبير من المراقبين والمحللين االستراتيجيين عن قلقهم من ”: القدس العربي“ -الناصرة
الفشل األمريكي في أفغانستان وتبعاته على إسرائيل وحليفاتها العربيات في المنطقة، ويرون به أكثر 

 ن فشل عسكري.م
األحداث في أفغانستان “عن اللواء في االحتياط، يسرائيل زيف، قوله إن ” معاريف“ونقلت صحيفة 

ويقول زيف، رئيس سابق لشعبة العمليات في جيش ”. دليل على انهيار االستراتيجية األمريكية
خل هناك، االحتالل، إن ما تشهده أفغانستان يعكس فشل كل الدول العظمى التي حاولت التد

 األمريكيون والروس والبريطانيون.
هذه هي طبيعة البلد وال يستطيع أحد تغيير صورة هذا الواقع لفترة زمنية طويلة، بواسطة “وتابع: 
يأتي هذا في توقيت خاص، وال سيما االستنتاجات األمريكية التي يجب علينا أن “وأضاف: ” القوة.

في أن التفكير األمريكي في التخفيف من العقوبات  نستخلصها بشأن الموضوع اإليراني. ال شك
المفروضة على طهران والسماح لإليرانيين بالعودة إلى المنظومة االقتصادية العادية هو مقدمة 

 ”.إلخفاق عالمي مقبل
وقال زيف أيضا إنه في مثل هذا الوضع، ستكون إسرائيل جزءًا كاماًل من الذين سيتحملون النتائج. 

المسألة األساسية اآلن هي الموضوع اإليراني، ويجب على إسرائيل ممارسة ضغط  وشّدد على أن
هل سيوقف األمريكيون انسحابًا آخرًا يريدون القيام به إزاء اإليرانيين “كبير في هذا الشأن. وتساءل: 

ة ألن أي انسحاب معناه تعزيز قوة إيران، وستكون نتيجته العود“ويخلص للقول: ”.  أم نحن سنوقفه؟
لى األوضاع في سوريا ولبنان وفي كل مكان يوجد فيه  إلى مشهد اليمن والهجوم على السعودية وا 

 ”.وكالء لإليرانيين
 أنباء سياسية إلسرائيل
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يرى الدكتور ميخائيل ميليشطاين، الباحث في شؤون الشرق األوسط بجامعة تل أبيب، أن االنسحاب 
سرائيل والعالم العربي الُسني.  كما يرى بأن االنسحاب األمريكي من أفغانستان يشكل أنباء سيئة إل

ألبناء الشرق االوسط. ويقول إنه من شأن ”  العقول والقلوب“يعكس انسحابا من المعركة على 
يران، وتعزز جرأتهم على  سياسة واشنطن أن تقّوض صورتها في نظر العبين مثل روسيا، الصين وا 

متطرفة مثل القاعدة للعودة إلى رفع الرأس، وبالمقابل  تحقيق خطوات استفزازية، وتشجيع محافل
 تعميق خوف حلفائها القدامى في العالم العربي من فقدان سندهم االستراتيجي.

 االنسحاب األمريكي من أفغانستان سيؤثر سلبا على إسرائيل
تداعيات  بدوره، يعتقد المعلق السياسي يوني بن مناحم، أن االنسحاب األمريكي من أفغانستان له

قليمية ستؤثر سلبا على إسرائيل، مسوّغا رؤيته بالقول إن ما أسماها  المنظمات اإلرهابية “عالمية وا 
تستقطب بالفعل التشجيع من االنسحاب، وستستخدمه إيران للضغط على الواليات ” الفلسطينية 

عربي يقارن انسحاب المتحدة لسحب قواتها من دول أخرى في الشرق األوسط. ويشير إلى أن العالم ال
، أو انسحاب الجيش 1975القوات األمريكية من أفغانستان، باالنسحاب األمريكي من فيتنام عام 

. ويضيف بن مناحم وهو اآلخر خريج المؤسسة األمنية 2000اإلسرائيلي من لبنان في مايو 
قليمية، فقد تم تصوير الو “اإلسرائيلية:  اليات المتحدة على أنها سيكون لهذا التراجع عواقب عالمية وا 

عانت من هزيمة كبرى وتعرض الرئيس بايدن لإلذالل وتضررت صورة الواليات المتحدة كقوة عالمية 
 ”.بشدة

ويرى أن العديد من دول الشرق األوسط التي يوجد حضور عسكري أمريكي فيها، مثل دول الخليج 
ررت حكومة بايدن سحب القوات واألردن والعراق وسوريا، تتساءل اآلن عما سيحدث لها إذا ق

األمريكية منها أيضا. ويؤكد أن إسرائيل قلقة للغاية مما حدث، فقد يؤثر ذلك على دول أخرى في 
 وتغيير ميزان القوى اإلقليمي على حساب إسرائيل.” تأثير الدومينو“الشرق األوسط بطريقة 

ومحللين استراتيجيين تقديرهم بأن  وفي معرض انتقاداته، ينضم يوني بن مناحم لمراقبين إسرائيليين
إدارة بايدن أثبتت ضعفها وعدم قدرتها على قراءة الوضع في أفغانستان بشكل صحيح، بعدما أعلن 
الرئيس بايدن قبل شهر فقط أن التقديرات تشيرا إلى أن أفغانستان لن تقع في يد طالبان. وأضاف: 

ت في تقييمها للوضع فيما يتعلق باإلسالم ثبت مرة أخرى أن أجهزة المخابرات األمريكية أخطأ“
الراديكالي، وينبغي أن يكون هذا أيضًا درسًا إلسرائيل فيما يتعلق بطريقة تقييمها ألخطار المشروع 

 300النووي اإليراني. أسقط التصميم اإلسالمي المتطرف الجيش األفغاني، الذي يبلغ قوامه حوالي 
ة وتلقى أحدث المعدات واألسلحة مقارنة بحركة طالبان التي ألف جندي، وقد دربته القوات األمريكي
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ألف مقاتل فقط. استثمرت الواليات المتحدة حوالي تريليون دوالر في الجيش  60تضم حوالي 
 ”.األفغاني على مدار العشرين عاما الماضية واآلن سرعان ما ذهب كل شيء إلى الهاوية

 عواقب االنسحاب
ائج االنسحاب األمريكي من أفغانستان، قائال إنه منذ اليوم، سُينظر ويشير بن مناحم إلى بعض نت
هزمه اإلسالم بالجهاد، إضافة إلى اإلضرار بمكانة ” نمر من ورق“إلى الردع األمريكي على أنه 

، وتصورها لخيانة حلفائها. كما يرى في قراءته أنه تم تدمير لواليات المتحدة في الشرق األوسطا
متحدة كقوة حازمة وقوية وُنظر إليها على أنها تهرب من ساحة المعركة وذيلها بين صورة الواليات ال

نه في أفغانستان، ستنشأ إمارة إسالمية يمكن أن تشّكل أيضًا األساس إلعادة نمو القاعدة.  ساقيها، وا 
ية المنظمات اإلرهاب“ويرى أن الهزيمة األمريكية في أفغانستان تعني الدعم المعنوي لما أسماها 

لقد “التي تحلم بإقامة خالفة إسالمية ودعمها في جميع أنحاء الشرق األوسط. ويتابع: ” السنية
ويعرب بن مناحم عن ”.  هزمت رؤيُة الجهاد المتطرف القيَم الغربية للديمقراطية وحقوق اإلنسان

ها من على الواليات المتحدة لسحب قوات” النشاط اإلرهابي“خشيته من ممارسة الضغط من خالل 
تشير التقديرات في إسرائيل إلى أن إيران ستمارس “دول الخليج والعراق وسوريا واألردن. ويضيف: 

في المستقبل القريب ضغوطا على الميليشيات الموالية لها في العراق لتكثيف الهجمات على 
فاء العرب األهداف األمريكية في البالد من أجل تسريع االنسحاب األمريكي من العراق. كذلك الحل

لواشنطن، الذين اعتمدوا عليها منذ فترة طويلة لمساعدتهم إذا تعرضت للهجوم من قبل إيران، 
 ”.يتساءلون اآلن عما إذا كان بإمكانهم البناء على القوة األمريكية

 القاسم المشترك
يعتقد عوفر شيلح، عضو الكنيست السابق، وحاليًا باحث كبير في معهد أبحاث األمن القومي 
اإلسرائيلي، أنه منذ أيام باراك أوباما، مرورًا بدونالد ترامب، وصواًل إلى بايدن، كان القاسم المشترك 
الوحيد تقريبًا للسياسة الخارجية األمريكية هو تقليل الخسائر وخفض التوقعات والتقوقع على الداخل. 

إلى السلطة في أفغانستان،  معتقدا أن هذا التوجه سيؤثر على إسرائيل أكثر بكثير من صعود طالبان
 وهو حدث من السابق جدًا ألوانه الحكم على تأثيره.

َمن يتطلع إلى واشنطن على أمل أن تساعدنا في خطوات تجبرها على الخروج من “ويضيف: 
قوقعتها في مواجهة إيران، وفي مواجهة الفلسطينيين، وفي التسوية في سوريا، يجب أن يدرك أن 

رى اآلن أن كابول تؤثر فيه أكثر من أي رؤية ديمقراطية، ومن القضاء على المواطن األمريكي ي
اإلرهاب. ما نشهده هنا ليس فقط انهيارًا لعملية عسكرية لم يعرف األمريكيون االنسحاب منها في 

 ”.الوقت المالئم، بل هو تخلٍّّ نهائي عن نظرة إلى العالم اعتُبرت ذات يوم واجبًا دينيًا تقريباً 
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إذا أردنا أن يقف األمريكيون إلى جانبنا، فيجب أن نقدم لهم “يلح في استنتاجاته للقول إنه ويخلص ش
رؤية جديدة تنطوي على قوة كافية للتغلب على هذا االنسحاب. اآلن، بينما كابول تسقط مجددًا في 

 ”.قبضة طالبان يبدو األمر صعبًا للغاية
 19/8/2021القدس العربي، لندن، 

 
 : في أفغانستان أو فلسطين.. االحتالل ال يدومموقع بريطاني .39

نشر موقع "ميدل إيست مونيتور" البريطاني تقريرا تناول فيه أوجه الشبه بين النهج االحتاللي الذي 
 اتخذته الواليات المتحدة في كل من أفغانستان وفلسطين.

از أمني لخدمة مصالح ويقول الموقع في تقريره، إن الواليات المتحدة أدركت أن تشكيل جيش أو جه
عاًما فقط،  14قوة محتلة ليس بالمهمة السهلة، وهو ما أثبتته األحداث األخيرة في أفغانستان. وقبل 

 ُهزمت قوات األمن التي تمولها الواليات المتحدة بقيادة محمود عباس في غزة.
تشابه مؤكدة في على الرغم من االختالفات التاريخية والجغرافية الواضحة، إال أن هناك أوجه 

 التجارب األمريكية في كل من أفغانستان وفلسطين.
، رفضت إدارة بوش المبادرات المتكررة 2001بعد هزيمة حركة طالبان في تشرين األول/ أكتوبر 

إلشراكها في تسوية سياسية. وبعد أقل من شهرين، عرض كبار قادة طالبان على الرئيس األفغاني 
ء أسلحتهم لالنضمام إلى العملية السياسية. وقد رفض وزير الدفاع الجديد، حامد كرزاي، إلقا

 األمريكي دونالد رامسفيلد ذلك.
في الضغط على كرزاي،  2004و 2002مع ذلك، استمرت طالبان خالل الفترة الممتدة بين عامي 

ته والذي ضغط بدوره على الواليات المتحدة لفتح حوار سياسي. لكن تلك الجهود قوبلت برفض توج
 واشنطن بحظر على أي تواصل مع الجماعة.

أكثر عدائية. ومن المثير  -وباألخص حماس  -في فلسطين، كان موقف إدارة بوش تجاه المقاومة 
التي كان ينبغي أن تكون  2006للسخرية أن نهجه ازداد عدائية بعد فوز الحركة في انتخابات عام 

سعت حماس إلى ضم منافستها السلطة الفلسطينية في  حافًزا للتغيير الديمقراطي. وعقب االنتخابات،
 حكومة وحدة وطنية، لكن فتح رفضت رفًضا قاطًعا، امتثاال حسب الظاهر ألوامر الواليات المتحدة.

يؤكد الموقع أن سجل الواليات المتحدة المروع في عرقلة التجارب الديمقراطية في أفغانستان 
ا من المسؤولية في زعزعة استقرار كال البلدين. وينبغي عليها وفلسطين يقتضي بأن تتحمل الدولة قدرً 

تحمل تداعيات عزلها للخصوم السياسيين على تقويض الوحدة الوطنية؛ وسوء استخدامها األجهزة 
 األمنية على تأجيج المظالم واالنقسامات المتجذرة.
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ون األمنية، للجنة العالقات بالنسبة لفلسطين، قال المالزم وليام وارد، وهو أول منسق أمريكي للشؤ 
الخارجية بمجلس الشيوخ األمريكي، إن قطاع األمن في السلطة الفلسطينية؛ "مختل، مع وجود زعماء 
قبليين منفصلين موالين لشخصيات معينة.. ليس لديهم أي تسلسل واضح للسلطة وال يستجيبون ألية 

 قيادة مركزية".
المتقاعد من الجيش األمريكي الذي عمل في أفغانستان بالمثل، قال ستانلي ماكريستال، الجنرال 

كرئيس أركان لقوة المهام المشتركة: إن "الجيش الوطني األفغاني، المدرب والمجهز إلى حد كبير من 
الواليات المتحدة، يعمل أساسا في نقاط التفتيش الثابتة في جميع أنحاء البالد والتي تكون عرضة 

 لهجمات طالبان".
ق بالشرطة الوطنية األفغانية، أشار الجنرال إلى: أن "الفساد ينتشر فيها وقيادتها ضعيفة، وفيما يتعل

وتستخدم لحماية أعضاء البرلمان والمسؤولين اآلخرين أكثر مما تستخدم لغرض إنفاذ القانون 
 والنظام".

ي يوضح الموقع أنه عند هذا المستوى، ظهرت معضلة مشتركة واجهت قوات األمن الوليدة ف
فلسطين وأفغانستان، حيث طولبت بإرضاء جميع األطراف. بينما كان لدى الفلسطينيين مهمة ال 
يحسدون عليها؛ وهي حماية المصالح اإلسرائيلية والفلسطينية المتضاربة، كذلك كان على األفغان 

القوات  محاربة المتمردين، ومطاردة أباطرة المخدرات، ومنع زراعة األفيون، إلى جانب التنسيق مع
األمريكية إلخراج الهاربين من القاعدة في مناطق البشتون. نتيجة لذلك، لم تستطع القوات تحقيق أي 

 هدف.
بعد كل الحروب وما صاحبها من موت ودمار، ما زالت أهداف األمريكيين غير واضحة. في تشرين 

سبتمبر مباشرة، ذكر ، أي الفترة التي تلت أحداث الحادي عشر من أيلول/ 2003الثاني/ نوفمبر 
الرئيس بوش: أن "التزامنا بالديمقراطية يخضع لالختبار في الشرق األوسط، وهذا هو محور تركيزي، 

 ويجب أن يكون محوًرا للسياسة األمريكية لعدة عقود مقبلة".
اآلن، وبعد عقدين من الزمان، استعادت طالبان السيطرة على أفغانستان بأكملها، واستجاب جو 

 لذلك قائال: إن "مهمتنا في أفغانستان لم تكن أبًدا خلق ديمقراطية مركزية".بايدن 
ومن ناحية أخرى، كان للجنرال ماكريستال رؤية مختلفة لمهمته هناك. في مقال كتبه مؤخرا لمجلة 
سقاط نظام طالبان"، ثم  "فورين أفيرز"، أكد ماكريستال أن غزو أفغانستان كان: "لتدمير القاعدة وا 

أن: المهمة "جاءت لتشمل إقامة دولة أفغانية تدافع عن سيادتها، وتحتضن الديمقراطية، وتثقف تابع 
 النساء، وتشن حملة ضد إنتاج األفيون".



 
 
 
 

 

 26 ص             5610 العدد:             8/20/2021 لجمعةا التاريخ: 

 

                                    

يختم الموقع بأن االحتالل العسكري، مهما كانت أصوله أو قناعاته، يتعارض بطبيعته مع الحرية 
لمتمثلة في خلق المقاومة، ومنع ترسخ الديمقراطية. والتنمية، وال مهرب من النتائج المترتبة عليه؛ ا

وتعد فلسطين وأفغانستان أمثلة بارزة على ذلك. بعد عقدين من الزمن، فقدت الواليات المتحدة 
موضعها في أفغانستان. وبالمثل، قريبا ما ستدرك واشنطن عبثية دعمها لالحتالل الصهيوني في 

 فلسطين.
 19/8/2021، المركز الفلسطيني لإلعالم

 
 تجربة الرعب في لبنان وغزة وأفغانستان .40

 فايز أبو شمالة د.
لم يوّقع حزب هللا في الجنوب اللبناني أي تهدئة، ولم يوافق على إطالق النار مع العدو اإلسرائيلي، 

، في ذلك اليوم المشهود، حين أعلن ايهود 2000لقد واصل الحزب حرب تحرير الجنوب حتى سنة 
ء اإلسرائيلي عن انسحابه من الجنوب مهزوًما مدحوًرا، فقد أكدت الوقائع طوال بارك رئيس الوزرا

سنوات المواجهة؛ أن االحتالل عجز عن تحقيق تهدئة، أو فرض هدنة، أو تحقيق أي شكل من 
أشكال وقف إطالق النار، وظل سيف المقاومة مسلواًل ومسلًطا على رقاب جيش جنوب لبنان العميل 

 ضباط جيش الصهاينة ثانية. أواًل، وعلى رقاب
ولم توقع تنظيمات المقاومة الفلسطينية في غزة على أي تهدئة أو هدنة أو وقفٍّ إلطالق النار طوال 

ـ لقد تواصلت المقاومة البدائية  2005حتى سنة  2000سنوات انتفاضة األقصى ـ الممتدة من سنة 
وزراء إسرائيل انسحابه من غزة مهزوًما  والشعبية حتى ذلك اليوم المشهود، حين أعلن شارون، رئيس

طوال سنوات -مدحوًرا، لقد انسحبت الحكومة اإلسرائيلية، وأخلت المستوطنات بعد أن عجزت 
عن الوصول إلى تهدئة، أو تحقيق أي شكل من أشكال وقف االشتباك اليومي،  -انتفاضة األقصى

والمشككين بجدوى االنتفاضة أواًل،  وظل سيف االنتفاضة مسلواًل ومسلًطا على رقاب المتخاذلين
 وعلى رقاب المحتلين والمستوطنين.

ولم توّقع حركة طالبان في أفغانستان أي اتفاقية تهدئة، أو هدنة، أو وقفٍّ إلطالق النار على مدار 
ولو -عشرين عاًما، ظّلت حركة طالبان تقاتل أعداء الشعب األفغاني، دون أن تفكر بأي وقفٍّ 

النار، يعطي لألعداء فرصة التقاط األنفاس، وا عادة ترتيب األوراق، فقد ظلت وتيرة  إلطالق -مؤقتًا
، حين أعترف جو بايدن الرئيس 2021الهجوم على أشدها، حتى ذلك اليوم المشهود من سنة 

األمريكي بالهزيمة، وأعلن انسحابه الكامل من أفغانستان مدحوًرا مهزوًما، لقد ظل سيف الثورة 
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سلواًل ومسلًطا على رقبة الحكومات األفغانية العميلة أواًل، وعلى رقاب المحتلين بمختلف األفغانية م
 جنسياتهم.

ثالث مدارس للمقاومة العنيدة، جسدت الدرس العملي لكيفية كسر المحتلين، ثالث مدارس أفرزت 
زين القوى". جياًل من الرجال القادرين على فرض إرادتهم على عدوهم، وعدم االنصياع لمقولة "موا

ثالث مدارس ثورية تفتح أبوابها لكل من أراد أن يتعلم الدرس، وأن يأخذ بناصية التحرر من 
المحتلين، وأن يركل مغتصبي أرضه بما يكرهون من مواجهات وتصعيد، ثالث مدارس ثورية، 

ع العدو حددت معالم المرحلة بالدم القاني، وهي تقول: كل هدنة أو تهدئة أو وقف إلطالق النار م
قبل انسحابه من األرض المحتلة؛ يعني بقاء األمر على ما هو عليه، ويحقق مصلحة المحتلين أكثر 

 بكثير من مصلحة مقاومي االحتالل.
ما كتبه التاريخ عن مساوئ التهدئة؟ وهل استشرفوا من  -هذه األيام-فهل قرأ قادة المقاومة في غزة 

ق النار؟ دون تحقيق النصر الكامل. وهل راجعوا كتب خالل تجاربهم النضالية أضرار وقف إطال
التاريخ العربي الحديث؟ وكيف ضاعت فلسطين ما بين هدنة ووقف إلطالق للنار؟ وما بين زيارة 
موفد دولي، ولقاء مع بعثة إنسانية، وما بين التعاطي مع لجنة تقصي حقائق، ولجنة توثيق 

ئر، وداع وفد أجنبي لما يزل يغادر، فماذا كانت األضرار، وبين لقاء مع وفد عربي يحمل البشا
النتيجة من كل ذلك الحراك الذي جعل من الهدنة سلًما، صعدت عليه العصابات الصهيونية، 

 لتسيطر بالقوة الغاشمة على أرض فلسطين.
لماذا ال تفكر غزة بالعيش تحت القصف اليومي؟ والنوم في حضن أزيز الطائرات، والتنفس من 

ائف، وتمسيد شعر الطفولة بدوي الصواريخ؟ لماذا ال تخوض غزة حرب التحرير طويلة دخان القذ
، والهدف المرصود؛ ال للتهدئة، ال لوقف إطالق النار إال بعد قطف  األمد، وبنفس غير متقطعٍّ

 الثمار، ولو أدى ذلك إلى ركوب الموج في أعالي البحار، والتجديف وسط األخطار؟
 19/8/2021فلسطين أون الين، 

 
 حرب المستوطنين  ي الحرب األخيرة .41

 رجب أبو سرية
أحد أهم الدروس المستفادة من االنسحاب األميركي بعد عشرين عاما من وجود القوات العسكرية 
األميركية في أفغانستان، هو أن لكل احتالل نهاية، وهذا ينطبق تماما وجدا على االحتالل 

يخفى على قادة إسرائيل نفسها، سواء أولئك الذين في اإلسرائيلي ألرض دولة فلسطين، وهذا ال 
الحكم، أو أولئك الذين في المعارضة، وبمناسبة االنسحاب الصاخب لألميركيين من أفغانستان، 
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ظهر رئيس الحكومة اإلسرائيلية السابق، رئيس المعارضة الحالي بنيامين نتنياهو ليغرد عبر فيسبوك 
ت عليه تطبيق النموذج األفغاني على أرض دولة فلسطين، وذلك بالقول، إن الواليات المتحدة عرض

، بالرعاية األميركية، 2013باإلشارة إلى المفاوضات الفلسطينية/اإلسرائيلية التي كانت جارية العام 
وتعثرت إلى أن توقفت بالطبع كما هو معروف، وكان من ضمن االقتراحات األميركية في ذلك 

سرائيلي الخاص باالحتفاظ بغور األردن وشمال البحر الميت ألسباب الحين، لمواجهة المطلب اإل
 في تلك المنطقة. -أميركية بشكل أساسي  -أمنية، هو وجود قوات دولية 

، ليس بالضرورة أن يبقى قائما في العام 2013وألن اليوم ليس كاألمس، وما كان معروضا العام 
وتذكير « نحن هنا»أتي في سياق محاولته القول: ، فإنه ال معنى لتصريح نتنياهو إال كونه ي2021

الجمهور اإلسرائيلي، بإنجازاته وسياساته التي وقفت حائاًل دون التوصل للحل السياسي، كما فعل 
صديقه ورفيقه في المصير، المطرود من البيت األبيض دونالد ترامب، الذي وصف االنسحاب 

إلسرائيليين يدركون أنه قد آن أوان وضع الحد النهائي األميركي من أفغانستان بالعار، المهم هو أن ا
ألطول وآخر وأسوأ احتالل أجنبي ألرض ووطن الغير، ونقصد بالطبع احتاللهم ألرض دولة 
فلسطين، حيث يتصاعد الضغط الدولي، ليس السياسي وحسب، ولكن الشعبي، خاصة في الواليات 

الل، بإعالن المواقف الرافضة تباعا، لطرد السكان المتحدة نفسها، من أجل أواًل تقليم أظافر االحت
الفلسطينيين من سلوان، وربط المساعدات األميركية إلسرائيل باحترامها للقانون الدولي، ثم مناصرة 
الحركة المناهضة لالستيطان، وكما هو معروف فإن إدارة جو بايدن، أمهلت إسرائيل حتى أيلول 

 زانية، للبدء بالبحث في الملف الفلسطيني/اإلسرائيلي.المقبل، أي إلى ما بعد تمرير المي
وكما فعلت في مواجهة مباحثات جنيف الخاصة بالملف النووي اإليراني، أي بتسخين جبهات 
االحتكاك مع إيران، إن كان في الخليج وبحر العرب، أو في سورية أو لبنان، حتى تخرج على أقل 

، فبتحسين شروطه من 2015ها من العودة التفاق تقدير، إن لم يكن بإفشال المفاوضات ومنع
ناحيتها، بإدخال بنود أخرى تهم إسرائيل أكثر من غيرها، مثل الصواريخ البالستية، والوجود اإليراني 
في سورية وحزب هللا وحتى حماس، فإن إسرائيل تستبق اإلطالق المحتمل أو المتوقع للمباحثات 

طين، بإطالق حرب المستوطنين على طول وعرض األرض الخاصة بملف احتاللها ألرض دولة فلس
الفلسطينية المحتلة، من جنين للقدس والخليل مرورًا بنابلس وطوباس وبيت لحم، لدرجة أنه ال يكاد 
يمر يوم دون هجوم للمستوطنين، أو محاولة إلقامة بؤرة استيطانية، وكلما تحرك الشعب الفلسطيني 

السكان من حي من أحياء القدس، ظهر في اليوم التالي ملف  ومعه الرأي العام الدولي ضد طرد
خاص بمحاولة طرد فلسطينيين من حي آخر، وبالطبع القوات اإلسرائيلية، سواء الشرطة أو الجيش 
حاضرون دائما، في خلفية المشهد، أوال من خالل تسهيل مهمة المستوطنين باالقتحام، أو السماح 
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ل تكبيل وتقييد حركة الفلسطينيين بالمقابل لمنعهم من القيام بردة لهم بحمل السالح، وثانيا من خال
الفعل، أو التصدي للمستوطنين، وحين يفشل المستوطنون بسبب من المقاومة الشعبية السلمية 

 الفلسطينية، يدخل بشكل مباشر الجيش، ليقتل ويقمع كما فعل في جنين قبل أيام.
ه األيام، هو أن هناك إدراكا لدى إسرائيل بأن هناك ضغوطا التفسير المرجح لهذه الحرب المعلنة هذ

سرائيل تدرك رغم كل ما حققته من  عليها من أجل فتح ملف التفاوض المغلق منذ سبع سنوات، وا 
اختراق في ملف التطبيع العربي، ومن إشعال ملفات إقليمية أخرى لشغل الدول العظمى وكذلك 

لتهدئته وهي أهم دول العالم، تسعى  1الذي تسعى دول الخمس+ اإلقليم بها، ومنها الملف اإليراني،
إسرائيل لإلبقاء عليه متوترا، والتراجع عن االتفاق السلمي تجاهه، تدرك إسرائيل أنها رغم كل ما 
حققته، إال أن إعادة البحث في ملف احتاللها ألرض دولة فلسطين، سينتهي بطردها من تلك 

نهاء احتاللها، ذلك  أن الشعب الفلسطيني لم يرفع الراية البيضاء، رغم كل ما تعرض له، األرض، وا 
 وما زال يصر على إنهاء حقيقي لالحتالل، وعدم التعايش معه، بما يمكنه من إقامة دولته المستقلة.

أي أن إسرائيل تعرف تماما، أن العودة للمفاوضات حول ملف االحتالل، ستنتهي بإقامة الدولة 
ة، على أرض الضفة الغربية والقدس، لذا هي تحاول إن فشلت في منع إطالق الفلسطينية المستقل

المفاوضات، أن تكون الدولة الفلسطينية، إن لم تكن حكما ذاتيا للسكان فقط كما تشتهي، ففي 
أضعف حالة، وهذه تعني باختصار أن تكون دون القدس أوال، وثانيا دون غور األردن، وثالثا دون 

هنا تكون الوظيفة اإلستراتيجية للمستوطنات التي تقطع أطراف بل وجسد  تواصل جغرافي، حيث
الدولة الفلسطينية، ولهذا فهي تدفع بالمستوطنين حتى يكونوا في داخل المشهد، وليس مستبعدا أن 
تدفع بهم للجلوس على طاولة التفاوض، حتى يجري البحث أساسا ليس بين دولتي إسرائيل وفلسطين 

، بل على أساس رسم خط 1967ينهما على أساس خط الخامس من حزيران العام لترسيم الحدود ب
 حدودي بين التجمع االستيطاني اليهودي والتجمعات السكانية الفلسطينية !

أي محاولة حشر البحث التفاوضي في هذا اإلطار الغريب، على أساس أنه واقعي، وحتى يظهر 
سرائيلي ألرض ووطن الغير، بل على أساس أنه الملف على أنه ليس احتالال عسكريا للجيش اإل

صراع بين مجموعتين عرقيتين تقيمان في تلك المنطقة المتنازع عليها بينهما، لذا فإن حرب 
المستوطنين الحالية، هي حرب خطرة للغاية، وقد تكون، بل هي على األغلب الحرب األخيرة لرسم 

ولهذا فإن المقاومة الشعبية الفلسطينية التي تجري معالم الحل الذي البد أن يكون في نهاية األمر، 
، هي الطريق األمثل إلفشال المخطط اإلسرائيلي، إلفراغ 1987حاليا، والتي تعيد تكرار انتفاضة العام 

خطوة إنهاء االحتالل من مضمونها، ولهذا فإن التقديرات األمنية اإلسرائيلية تشير إلى وجود غليان 
ينية المحتلة في عموم القدس والضفة الغربية وحتى غزة، ولهذا فإنه من متصاعد في األرض الفلسط
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أجل كسب الحرب، البد أن يترافق الصمود السياسي بالمقاومة الشعبية، وتصدي المواطنين 
 المتواصل لكل مظاهر حرب المستوطنين.

 20/8/2021األيام، رام هللا، 
 

 "الصوت اليهودي"ر يهدد اإلحصاء السكاني في الواليات المتحدة: تغيير كبي .42
 شلومو شمير
أميركا اليوم ليست أميركا التي نعرفها. هذا هو المعنى المتمثل على األقل من معطيات اإلحصاء 
السكاني األميركي الذي نشر، األسبوع الماضي. خبراء ومحللون في وسائل اإلعالم في الواليات 

معطيات اإلحصاء الجديد تشهد على خطر  المتحدة ساروا شوطا بعيدا وأعربوا عن تخوفهم من أن
 على الديمقراطية األميركية.

يدور الحديث عن إحصاء يجري مرة كل عشر سنوات، وحسب تقارير في وسائل اإلعالم في 
الواليات المتحدة فان هذا إحصاء تم بشكل متشدد للغاية. وحسب هذا اإلحصاء، فان عدد السكان 

في المئة عن العقد السابق.  7.4مليون نسمة، بارتفاع بمعدل  331في الواليات المتحدة يبلغ اليوم 
ولكن هذا هو االرتفاع األدنى الذي سجل في السنوات العشر األخيرة منذ الثالثينيات من القرن 

 الماضي.
المعطى البارز في اإلحصاء، والذي أثار موجة من ردود الفعل، هو أنه ألول مرة في تاريخ الواليات 

لص عدد سكان البيض في العقد األخير. وللدقة، بيض غير هيسبانيين. البيض ال يزالون المتحدة تق
، تقلص معدلهم. 2010القسم األكبر من السكان في الدولة. ولكن منذ اإلحصاء األخير، في العام 

في المئة من  57.8مليون. وهم يشكلون  191مليون فان عددهم اليوم  196فإذا كان عددهم قبل عقد 
 في المئة في العقد األخير. 8.6م السكان، ولكن معدلهم تقلص بـ عمو 

المعطى الثاني في اإلحصاء والذي أثار انتباها خاصا هو أن السكان في الواليات المتحدة اصبحوا 
في العقد األخير متنوعين على نطاق غير مسبوق. عملية التغير في الواليات المتحدة ليست ظاهرة 

في  23نالت الزخم في السنوات األخيرة. هكذا مثال ارتفع عدد الهيسبانيين بـ  جديدة، ولكن العملية
مليون نسمة. ارتفاع كبير سجل ايضا في عدد االسيويين الذين يبلغ  62,1المئة وهو يبلغ اليوم 

في المئة. الجديد المشوق هو االرتفاع الكبير في عدد  35مليون، ارتفاع بلغ  24عددهم اليوم 
ماليين قبل عشر  9الذين يعتبرون أنفسهم من عدة هويات إثنية: ارتفع عددهم من  األميركيين

أميركيين بين سكان الواليات المتحدة  -مليون اليوم. لم يطرأ على عدد االفرو  33,8سنوات إلى 
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في المئة مقابل ما كان في  5.6في المئة من السكان، بارتفاع بمعدل  12تغيير مهم، وعددهم يبلغ 
 ي.الماض

طرح اإلحصاء نتيجة تفيد بأنه طرأت ارتفاعات مهمة في عدد األميركيين الذين يعيشون في المدن 
الكبرى وفي ضواحيها، وهي حقيقة من شأنها أن تضعضع ميزان القوى بين الحزبين الكبيرين وتشجع 

 محافل تعمل على تغيير حدود المناطق والقطاعات االنتخابية.
إن "السياسيين المحليين سيستغلون المعطيات لترسيم خرائط جديدة وكتب أحد المحللين يقول 

للمناطق االنتخابية بهدف تحقيق أغلبية في الكونغرس في انتخابات منتصف الوالية في السنة 
 القادمة".

ينبغي أن نأخذ بالحسبان بأن التنوع الشديد في السكان األميركيين قد يؤثر أيضا على الجالية 
اليات المتحدة، التي ستصبح أقلية هامشية في ضوء االرتفاع في أعداد الجماعات اليهودية في الو 

اإلثنية األخرى. ومن غير المستبعد أن تكون للصوت اليهودي في االنتخابات القادمة، بما في ذلك 
 االنتخابات المحلية قيمة أصغر.

 "معاريف"
 20/8/2021األيام، رام هللا، 
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